Brobyggeruddannelsen
Program for modul 1: De små broer – samtale og dialog i det nære
Lørdag d. 27. august 2022

Søndag d. 28. august 2022

Kl. 9		

Ankomst med kaffe, te og en bid brød

Kl. 9

Ankomst med kaffe, te og en bid brød

Kl. 9.30 		
		
		

Velkommen til Brobyggeruddannelsen
Introduktion til kursusforløbet ved Özlem Cekic og Sofie Dahl Hansen,
Foreningen Brobyggerne.

Kl. 9.30 		

Velkomst og præsentation af dagens program

Kl. 10		
Den svære kunst at være brobygger v. Özlem Cekic
		
Özlem fortæller om konflikter i det nære og den enkeltes ansvar for at tage de
		
svære samtaler med udgangspunkt i hendes seneste bog ”Tak for Kaffe” 		
		(2021).
Kl. 12

Frokost

Kl. 13		
		

Dialog og forsoning efter genopdragelsesrejse: En samtale mellem
Zeinab Mosawi og Özlem Cekic
Som 16-årig blev Zeinab Mosawi sendt på ufrivillig opdagelsesrejse til Irak. I
samtalen fortæller hun om at gå i dialog med sin familie for at prøve at forstå
deres
valg.
		

Kl. 14.15

Kl. 10 		
Brobyggende sprog v. Kristine Marie Berg og Simon Lund-Jensen
		Sprog kan grave grøfter, og sprog kan bygge broer. Med udgangspunkt i aktuelle
samfundsdebatter undersøger vi argumentationsformer og ser på forskelle mellem sprog der åbner og lukker samtaler.
Kristine Marie Berg er lektor i retorik ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Simon Lund-Jensen er retoriker, forandringsleder og udviklingskonsulent i Foreningen Brobyggerne.
Kl. 12		

Frokost

Kl. 13		
Dialogøvelser
		Eftermiddagskaffe undervejs.

Zeinab Mosawi er forfatter og foredragsholder.

Kl. 14		

Workshop: Brobyggende aktiviteter

Dialog og dialogiske kompetencer v. Jørgen Bloch Poulsen
Hvad er dialog, og hvordan adskiller dialoger sig fra andre samtaler? Hvordan
hænger dialog og brobygning sammen, og hvad forudsætter en god dialog?
Dette og meget andet undersøges, når vi denne eftermiddag træner dialogiske
kompetencer med brug af deltagernes egne cases.

Kl. 15

Tak for i dag

Jørgen Bloch Poulsen er ph.D., tidligere lektor på RUC og Aalborg Universitet og
indehaver af konsulentfirmaet DIALOG.
		Eftermiddagskaffe undervejs.
Kl. 18
Tak for i dag og aftensmad
		Maden kan spises på Klostermarksskolen eller tages med.

Foreningen Brobyggerne - Center for Dialogkaffe 			

www.brobyggerne.dk			

Brobyggeruddannelsen
Program for modul 2: De store broer – konfliktfulde samtaler og den offentlige debat
Lørdag d. 17. september 2022
Kl. 9

Ankomst med kaffe, te og en bid brød

Kl. 9.30 		

Velkomst og præsentation af dagens program

Kl. 10		

Dialog og brobygning til ”de ekstreme” v. Özlem Cekic
Hvorfor og hvordan går man i dialog, når man opfatter den andens holdninger
som ekstreme? Özlem fortæller med udgangspunkt i bogen ”Hvorfor hader han
dig, mor?” (2017).

Kl. 12		

Frokost

Kl. 13		
		
		
		

Tolerance og grænser for ytringsfriheden i den offentlige debat: 		
En samtale mellem Flemming Rose og Özlem Cekic
Er der grænser for, hvad vi kan og skal debattere, og hvorfor er det vigtigt at tale
med dem, vi er uenige med?

Kl. 9		

Ankomst med kaffe, te og en bid brød

Kl. 9.30		

Velkomst og præsentation af dagens program

		
		

Flemming Rose er journalist, forfatter, forsker og fhv. kulturredaktør ved Jyllands
Posten, hvor han bl.a. stod bag publiceringen af ”Mohammedtegningerne” i 2005.

Kl. 9.45		

Workshop: Brobyggende aktiviteter

Kl. 12		

Frokost

Kl. 14		
		

Dialog og brobygning i den politiske debat: En samtale med Mikael
Klitgaard (V), Per Clausen (Ø) og Özlem Cekic
Kan alt bringes til debat, og hvilke emner er særligt svære at tage op og hvorfor?
Vi snakker om, hvilken rolle dialog og brobygning kan spille, når de svære emner
debatteres.
Mikael Klitgaard er borgmester i Brønderslev Kommune, og Per Clausen er byrådsmedlem i Aalborg.

Kl. 13		
		
		
		
		

Brobygning på sociale medier v. Nadia Nikolajeva
Kan man være brobygger på sociale medier? Vi ser på, hvordan samtalen på
sociale medier adskiller sig fra andre samtaler og på forskellige typer adfærd
online. Med debatgreb, der kan gøre en ophedet debat køligere, undersøger 		
vi, hvordan vi selv kan blive brobyggere online.

Kl. 15

Eftermiddagskaffe

Kl. 15.30		

Dialog og samtale i konfliktfulde situationer v. Rasmus Grosell
Hvordan er man brobygger, når konfliktniveauet stiger? Med udgangspunkt i egne
cases undersøger vi, hvad konflikter er, og hvilken rolle dialog og brobygning kan
spille, når bølgerne går højt.

Foreningen Brobyggerne - Center for Dialogkaffe 			

Rasmus Grosell er cand.mag. i filosofi og psykologi og derudover Master i konflikthåndtering. Han er bl.a. ansat ved Rigspolitiets konfliktråd.
Kl. 17.30		

Opsamling

Kl. 18		
Tak for i dag og aftensmad
		Maden kan spises på Klostermarksskolen eller tages med.

Søndag d. 18. september 2022

Nadia Nikolajeva er digital rådgiver og underviser. Nadia er uddannet journalist
og har tidligere arbejdet på bl.a. TV Midtvest, Tv2 og Metroxpress.
Kl. 14.30		
		

Afslutning på kursusdelen og information om
supervision og brobyggende aktiviteter.

Kl. 15		

Tak for denne gang

www.brobyggerne.dk			

