
Invitation til workshop i dialog og konfliktløsning
Lær metoder til dialog og konfliktløsning, vær medskaber af den offentlige debat på

flygtningeområdet, og få din stemme hørt og find uventede ressourcer i dig selv.

Vi inviterer dig, der er flygtning eller har flygtningebaggrund, og dig, der arbejder med
flygtninge eller er frivillig på området, til en workshop lørdag d. 14. januar kl. 10-16 i
Byens Hus på Stændertorvet i Roskilde.

På workshoppen vil vi arbejde med, hvordan man forstår konflikter og går ind i konflikter i en
anden kultur - eller på tværs af kulturer. Workshoppen vil tage udgangspunkt i jeres
erfaringer som flygtninge eller medarbejdere på flygtningeområdet i Danmark. Vi tror, at vi
kan lære en masse af hinandens erfaringer fra forskellige positioner. På workshoppen vil vi
blandt andet arbejde med følgende emner:

● Hvilke ressourcer giver vores livserfaringer os?
● Hvilke positioner har vi hver især? Hvilken rang og magt giver det os? Hvilken

betydning har det for dialogen?
● Dialog og konfliktløsning i grupper - ud fra et Deep Democracy-perspektiv. Øvelse i

både at tage dens andens og eget perspektiv.
● Dialog om, hvilke udfordringer, der er centrale på flygtningeområdet.

Workshoppen vil også være en forberedelse til et åbent, offentligt dialogmøde, som vi
afholder onsdag d. 1. februar kl. 19-21 i Byens Hus i Roskilde. Workshoppen vil sætte fokus
på, hvilke emner og udfordringer, der er de centrale på flygtningeområdet. Vi håber, at du
også vil deltage i det Åbne Forum.

Hvem er vi? Vi er Deep Democracy Denmark, en organisation, der arbejder med at skabe
dialog, især ved at inkludere dem, vi ikke normalt hører. Vi deltager i et EU-støttet projekt
med partnere fra Spanien, Italien, Tyskland og Schweiz om at udvikle nye metoder til dialog
på flygtningeområdet. Workshoppen er en del af dette projekt.



Deltagelse er gratis. Tilmelding til Nina på nina@deepdemocracydenmark.dk senest d.
6/1-2023.
Spørgsmål? Kontakt Sine på 2720 1661 eller sine@deepdemocracydenmark.dk eller Nina
på 6015 9418 eller nina@deepdemocracydenmark.dk
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