Facilitering af demokratiske dialoger

Demokratiske dialoger eller debatter har tendens til at handle om at gennemtrumfe sin egen
holdning, overbevise modstanderen, eller at vinde. Men hvordan kommer vi dybere ned i dialogen?
Hvordan kan vi – gennem dialog – få en bedre forståelse for emnet, og af hinanden?
Det er noget af det, vi vil arbejde med på denne aftenworkshop ud fra metoden Deep Democracy.
På workshoppen vil du lære om:
–
–
–

At forstå et emne ud fra forskellige sider ved at undersøge de forskellige roller og positioner
i sagen.
At respondere på og håndtere udsagn, der opleves f.eks. som grænseoverskridende – på en
måde, hvor vi ikke fjerner os fra hinanden, men får en dybere forståelse for hinanden, os
selv og emnet.
Hvordan træk ved en politisk modstander også kan være gavnlige for os.

Forvent korte oplæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe, hvor vi både arbejder med både
krop og hoved.
Tid: Torsdag d. 19. januar fra kl. 17-21, med en halv times pause – medbring selv mad.
Pris: 160 kr. (køb billet gennem Billetto)
Sted: KPH (Københavns Projekthus), Enghavevej 80-82, 4. sal, 2450 København SV
Om Deep Democracy:
Deep Democracy er en tilgang i arbejdet med grupper og individer, som handler om, at alle
stemmer og alle sider i en gruppe har en mening og kan bidrage til løsning af gruppen eller
individets problemer eller konflikter. Deep Democracy adskiller sig derfor fra almindeligt
demokrati ved, at man forsøger at forstå modpartens synspunkter. Deep Democracy handler også
om indre dybdedemokrati, altså om at anerkende, acceptere og være nysgerrig på alle sider i os selv.
Deep Democracy bruges blandt andet inden for konfliktløsning og udvikling af grupper og
fællesskaber.

Om aftenens facilitatorer:
Sine Andersen er en erfaren facilitator, som er passioneret omkring at hjælpe grupper til at komme
tættere på hinanden. Hun har en masteruddannelse i Konfliktfacilitering og
Organisationsforandringer fra Process Work Institute, Portland, Oregon. Hun arbejder som
selvstændig konsulent med dialog og konfliktløsning.
Karin Bagge er erfaren i at arbejde med individer og grupper. Hun er avanceret student ved Deep
Democracy Institute International, Europe, med fokus på gruppeprocesser og organisationer. Karin
føler sig tæt forbundet med Deep Democracy's vision og engagement i at skabe løsninger for
individer, samfund og verden. Hun arbejder som ledende psykolog på et behandlingshjem for børn
og unge.
Se mere på www.deepdemocracydenmark.dk

