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NYT fra Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet
Mediation på dagsordenen ved Folkemødet

Årets folkemøde bød på adskillige debatter, hvor mediation i høj grad blev sat på dagsordenen. Mediationsinstituttet åbnede i
samarbejde med Danmarks Domstole og Advokatrådet ballet under overskriften ”Livet er for kort til lange konflikter”. En debat,
hvor der blev stillet skarpt på fordelene ved mediation og spurgt ind til, hvad der skal til for at mediationen kan vinde frem,
hvor udviklingen skal komme fra og hvem der skal tage ansvar for den. I den varme stol var repræsentanter for
Advokatsamfundet, Kammeradvokaten og erhvervslivet.
I samarbejde med Danske Familieadvokater var Mediationsinstituttet arrangør af en paneldebat, der rejste spørgsmålet: ’Skal
mægling være obligatorisk i børnesager’. I panelet debatterede Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, Per Larsen, formand i
Børnerådet, John Halse, psykolog, Birgitte Holberg Pedersen, byretspræsident i Retten i Helsingør og Lejse Døllner,
chefkonsulent i Statsforvaltningen emnet. Mediationsinstituttets direktør Louise Lerche-Gredal krydsede på ord klinger med
formanden for Danske Familieadvokater, i procedurer pro- og contra for en ordning a la den norske model med obligatorisk
mægling. Omend der ikke blandt publikum var flertal for tvungen mediation, viste der sig politisk lydhørhed for at anvende
mediation i familiesager ved en senere debat om en familieretlig afdeling i domstolene (arrangeret af Danske
Familieadvokater). Således proklamerede Pernille Rosenkrantz Theil som afslutning på debatten, at idéen om indledende
udenretlig mediation i familiesager, var noget hun i hvert fald ville bringe videre ved de forestående forhandlinger. Vi hilser
naturligvis dette meget velkomment.

Retsmægling – etiske retningslinjer

Danske Mediatoradvokater har i foråret deltaget I Domstolsstyrelsens arbejdsgruppe om revision af de etiske retningslinjer.
Arbejdsgruppen har netop færdiggjort sit arbejde og de nye reviderede retningslinjer forventes offentliggjort og gældende
senere på året. De nye retningslinjer følger de hidtil gældende, men er præciserede på en række punkter, bl.a. vedrørende
mediators rolle.
Retningslinjerne tager som hidtil udgangspunkt i ”den danske model” med retsmægler som faciliterende.

Aktivitetskalender
Kursus - Redskaber til brug i konfliktløsning
Tirsdag, den 4. oktober 2016 kl. 10.00 til 16.30
Det centrale tema for dette kursus vil være redskaber/specialværktøjer til mediatoradvokater, retsmæglere og andre, der
arbejder med mennesker i tilspidsede situationer belyst ud fra såvel de arketyper, der skaber problemer, som dem der rummer
et løsningspotentiale.
Redskaberne tager sigte på både de objektive udfordringer og de subjektive belastninger, som opstår i forbindelse med f.eks.
fastlåste situationer, dilemmaer og uoverlagte bemærkninger.
Der vil blive taget udgangspunkt i deltagernes egne eksempler på problemstillinger, hvorfor disse eksempler skal fremsendes
til underviseren senest en måned før kurset.
Underviser: Psykoterapeut, coach og kunsthistoriker Lisbet Marschner – www.lisbetmarschner.dk. Lisbet holder kurser for
bl.a. dommere og erhvervsledere.
Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater og andre interesserede advokater
Kursuspoint: Der udstedes kursusbevis med 7 kursuslektioner (forventeligt)
Pris: Medlemmer kr. 1.500 + moms. (Ikke-medlemmer kr. 2.500 + moms)

Tilmelding – via mail til eho@danskeadvokater.dk
Netværksdag på Trinity for alle mediatorer
Fredag den 2. december 2016 kl. 9.00 til 17.00
Mediationsinstituttet og Mediatoradvokater inviterer alle danske mediatorer til netværksdag på Trinity i Fredericia. Programmet
er fortsat under udarbejdelse, men hensigten er at sætte flest mulige mediatorer stævne til en dag i mediationens tegn. Ud
over det sociale netværk og muligheden for faglig sparring håber vi at få jeres input til, hvordan vi kommer videre herfra.
Hvordan bryder vi gennem lydmuren med mediation? Skal vi presse på for obligatoriske ordninger? Kan vi skabe bedre
økonomiske rammer for mediation? Skal mediationen fremmes med pisk eller gulerod?
Vi håber, I har lyst til at deltage og genfinde Trinity-ånden sammen med jeres eget Trinityhold og alle de andre mediatorer,
som er kommet til enten før eller siden. I hører meget mere om arrangementet, når vi kommer nærmere, men sæt allerede nu
kryds ved datoen. Vi forventer, at programmet ligger fra 9-17 samt, at der vil være et deltagergebyr på 1.000,- og at
deltagelse vil udløse et kursusbevis på minimum 6 lektioner.
Øvrige arrangementer
Nordisk konference: Praksis og regulering af konfliktmægling – landvindinger og udfordringer
Der er nu åbent for registrering til nordisk konference i konfliktmægling i København den 19.-20. januar 2017, se her.
Konferencens formål er at give praktikere og forskere mulighed for at udveksle viden og erfaring fra forskellige former for
mægling. Det forventede udbytte er at øge den praktiske relevans af forskning i mægling og at bidrage til mere effektive
mæglinger i praksis.
Mægling vinder indpas på stadig flere områder og samtidig er der en tendens til at professionalisere mæglingsfeltet. Det gør
normative overvejelser stadig vigtigere. Forståelsen af begreber som retfærdighed, etik, lighed mv. får tillige betydning ved
vurderingen af, hvornår en mægling bør anses som succesfuld. Konferencen vil forsøge at skabe en frugtbar ramme for
diskussioner af disse temaer og tage emner som international mægling, regulering af mægling, professionalisering af mægling
mv. op.
Konferencen vil kombinere oplæg i plenum med en række hovedtalere og mindre, parallelle sessioner. På nuværende tidspunkt
er der tilsagn fra følgende hovedtalere:
Professor
Professor
Belgien
Professor
Professor
Professor

Sultan Barakat, Brooking Institute and Post-war Reconstruction and Development Unit, University of York, UK
Martin Euwema, Department of Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning, KU Leuven,
Joe Folger, Institute for the Study of Conflict Transformation, Temple University, USA
Ulla Gläser, Juristische Fakultät, Europa-Universität Viadrina, Tyskland
Nancy Welsh, PennState Dickerson Law, USA

Forslag til konferenceindlæg:
Til konferencens mindre, parallelle sessioner på 1 ½ time inviteres vi hermed til at byde ind med forslag, som kan have form af
oplæg, workshop, debat eller lignende. Forslag til en session må være på højst 500 ord og skal indeholde: Navn(e) og
institutionel tilknytning, kontaktinformation, titel på indlægget, indhold og form. Vi opfordrer til interaktive sessioner. Vi er
særligt interesserede i indlæg om følgende emner: international mægling, sprog og mægling, regulering af mægling,
professionalisering af mægling, etik og mægling og mægling i kunsten (musik, film mv.). Også andre emner, der falder ind
under konferencens hovedtema, har interesse.
Forslag sendes til Master@jur.ku.dk senest den 7. juli 2016. Fristen var oprindeligt 1/6, men er rykket for medlemmer af DMA,
så det kan nås endnu.
Har du idéer, men ikke kan nå det til nævnte dato, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Lin Adrian på
lin.adrian@jur.ku.dk
Praktiske oplysninger:
Pris: 1500 kr. ekskl. moms ved registrering senest 31/8-2016. Derefter 1850 kr. ekskl. moms.
Tid: 19. - 20. januar 2017
Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset, Bispetorvet 1-3, 1167 København K
Arrangør: Professor Vibeke Vindeløv og Lektor Lin Adrian, Master i Konfliktmægling, Det Juridiske Fakultet, Københavns
Universitet.
Internationalt - Power Imbalances in Hague Convention Cases

We would like to draw your attention to the special MiKK Ongoing Training for Cross-Border Family Mediators which will take
place in Berlin next month.
Our guest trainers are Dr. Lesley Allport (United Kingdom) and Dr. Sybille Kiesewetter (Germany):
Dates: Friday,15th – Saturday,16th July 2016
Venue: Zif e.V. Mehringdamm 50. 10961 Berlin-Kreuzberg
For further information and registration please click on the link below:
Information and registration

Nyt fra Mediationsinstituttet
Kære Mediatoradvokater
Stilheden efter konferencen i maj og årets Folkemøde har sænket sig og det giver tid til at pudse handlingsplanen for 2017 af.
Som led i strategien for Mediationsinstituttet er det vores ambition at udvide den nuværende bestyrelse med tre eksterne
repræsentanter fra dansk erhvervsliv. Hensigten er at bestyrelsessammensætningen i endnu højere grad skal afspejle
Mediationsinstituttets strategi og fokusområder, som fortsat er Byggeri, Forsikring, Familie og advokatbranchen.
Vi kan allerede nu løfte sløret for det første eksterne bestyrelsesmedlem, som har sagt ja til at styrke indsatsen inden for
mediation i dansk erhvervsliv. Det drejer sig om underdirektør i Dansk Industri, Kim Haggren, som er en varm fortaler for
mediation i erhvervstvister og som derfor ønsker at lægge tid og kræfter i at øge brugen af mediation.
Vi håber, at vi med den nye bestyrelse, kan skærpe indsatsen inden for de 4 områder og på den måde øge brugen af mediation
i juridiske tvister. I vil høre nærmere, når den endelige bestyrelse er sammensat og handlingsplanen ligger klar.
I juni måned har vi set en øget tilgang af sager til Mediationsinstituttet, men det går fortsat langsomt. Vi opfordrer derfor til, at
I sender flere sager til mediation i Mediationsinstituttet så I selv og jeres dygtige kolleger kan få mere at lave.
Med ønsket om en varm og solrig sommer til alle.
Med venlig hilsen
Louise Lerche-Gredal
Adm. direktør

