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Denne bog giver en grundlæggende indføring i international konfl iktløsning 
– fra konfl iktoptrapning til deeskalering på elite- såvel som græsrodsniveau. 
Bogen introducerer til afgørende spørgsmål om konfl iktdynamikker, magt, følel-
ser, vold og ikkevold og beskriver konfl iktløsningstilgange – fra forebyggelse og 
fredsbevaring til mægling, fredsopbygning og forsoning. Med inddragelse af 
 relevante cases eksemplifi ceres der undervejs. Endelig fremhæves særligt 
 relevante temaer om medier, køn, civilsamfund og globalt ansvar i forhold til 
 international konfl iktløsning, ligesom forskellige teoretiske synspunkter fra 
psykologi, sociologi, antropologi, jura og statskundskab præsenteres. 
Bogen hviler på følgende normative grundlag:

•  Konfl ikter er et livsvilkår.
•  Det er vigtigt at forstå „den andens“ perspektiv.
•  Det er volden og de voldelige strukturer, der er problemet – ikke „den anden“.
•  Der er andre muligheder end fl ugt-kamp og tab-vind.
•  Der er altid en gensidig a� ængighed mellem parter i konfl ikt.
•  Fred er både målet – og vejen – og fred må således skabes med fredelige midler.
•  Færdigheder i konstruktiv konfl iktløsning er nødvendige.

INTERNATIONAL KONFLIKTLØSNING er væsentlig læsning i forbindelse 
med undervisning, oplysning og arbejde relateret til fred, konfl ikt, sikkerhed, 
journalistik og international politik.

„Endelig en dansk indføring i international konfl iktløsning! En bog som denne 
har længe været stærkt savnet. Til gengæld springer Danmark nu frem helt 
 forrest i feltet: International konfl iktløsning er mere pædagogisk, fængende og 
inspirerende end det store fl ertal af fremmedsprogede lærebøger på feltet. Den 
kombinerer et solidt overblik over feltet i dets bredde og historiske dybde med 
forfa� ernes egen vægtning af vinkler og temaer, der peger fremad. Verdens til-
stand demonstrerer med tragisk klarhed, at der er et voksende behov for interna-
tional konfl iktløsning, og mange nye studerende og samfundsinteresserede søger 
i disse år at sæ� e sig ind i de� e vidensfelt. Det er nu blevet meget le� ere.“ 

(Professor Ole Wæver, Københavns Universitet).
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RIKO (Rådet for International Konfl iktløsning) 
er en tænketank, der  arbejder for ikkevoldelige 
og ikkemilitære løsninger på internationale 
konfl ikter. Tænketanken forsøger at bidrage til 
et velinformeret beslutningsgrundlag for 
dansk udenrigspolitik og en kvalifi ceret debat 
herom. RIKO blev startet i 2009 som en uaf-
hængig nonprofi torganisation og  består af et 
råd på 30 forskere, undervisere, ngo-repræsen-
tanter og andre med interesse i dansk uden-
rigspolitik og  international konfl iktløsning. 
For mere om RIKO: Se www.riko.nu
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