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Giv ikke op over for familiekonflikten
Det er faktisk ikke så usædvanligt, at kun den ene part i en konflikt ønsker mægling, og hvad gør
man så?

10. Apr. 2013 kl. 15:11

Tag ikke et nej for gode varer, hvis du rækker hånden ud i en familiekonflikt. Bliv
ved, men spørg på den helt rigtige måde, råder mediatoren. Foto: JackF © Scanpix
Iris

Skrevet af: Susanne Vigsø Grøn (mailto:suv@dr.dk)

Er du havnet i en konflikt med et familiemedlem, der ser ud til at være gået i hårdknude? Og vil
du rigtig gerne tale med modparten i konflikten om det, men møder en afvisning?

Det er faktisk ikke så usædvanligt, at kun den ene part i en konflikt ønsker mægling, fortæller
Jørn Nedergaard, der er mediator for deltagerne i programmet Rod i Familien på DR1:

- Der er meget stærke følelser på spil i familiekonflikter, som vrede, jalousi og mistillid.

- Og hvis den ene part er styret af disse følelser, så kan det være en meget oplagt reaktion at sige:
Jeg orker ikke forsøge at finde en løsning. Man skal huske, at modparten har en erfaring, der
siger dem, at det kun skaber konflikt eller smerte at tale om tingene, forklarer han.

Voldsomme følelser
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Familiekonflikter er ofte nogle af de konflikter, der udvikler allermest alvorligt, fordi det rammer
ens helt nære livsfundament.

- Og så kommer der enormt stærke følelser på spil. Dem, der står os allernærmest, kan udløse
nogle af de voldsomste følelser. Og det er faktisk de nærmeste, som vi kan skade allermest,
tilføjer Jørn Nedergaard.

I programmet "Rod i familien" for et par uger siden forsøgte morfar og moster at forene mor og
datter, som ikke havde set hinanden i 7 år - de var skiltes på grund af et skænderi om penge.

LÆS OGSÅ Rod i familien | DR1 | DR (http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/)

Men forgæves, datteren ønskede ikke at mødes.

Prøv igen

Og i en situation, hvor ens modpart ikke tager imod ønsket om at mødes, handler det altså om
ikke at tage nej for gode varer, siger Jørn Nedergaard. Man skal prøve igen.

- Men man skal være meget opmærksom på, når man henvender sig, at være ærlig og holde sig
på sin egen banehalvdel. Giv udtryk for, hvor meget det smerter dig at situationen er, som den
er. Og bed om at mødes i gensidig respekt.

- Undgå beskyldninger eller krav. Og undgå at tale om det, som udløste konflikten, fx penge, for
det kan få begge parter op i en spids.

Og så er det vigtigt, ifølge Jørn Nedergaard, at man giver den anden part tid til at se tingene i et
nyt lys.

Behov for fundamentet

Ofte vil det være en livsforandring, der gør, at man selv får lyst til at forsøge at mødes igen.

- Typisk hvis man fx får et barn, så får man et behov for nærvær og for en base. Så vil man gerne
give nogle sunde rammer videre til det barn.

- Der vil jo komme begivenheder resten af livet, hvor man bliver mindet om konflikten -
bryllupper, barnedåb og masser af andre situationer. Så man kan ikke flygte fra det og bare
glemme, at konflikten eksisterede. Man bruger en masse energi og ressourcer på en rugende
familiekonflikt, så man bliver nødt til at finde en fælles forståelse, for det er frigørende. Også selv
om den forståelse er, at man ikke skal have noget med hinanden at gøre.

Og her kommer begrebet mediator ind i billedet. For en mediator kan fungere som den uvildige
tredje person, der ikke har lod og del i konflikten og ikke tager parti. En mediator har alene som
mål at finde en fælles forståelse hos de stridende parter om, hvordan de godt kunne tænke sig, at
deres relation skal være fremover.

http://www.dr.dk/tv/program/rod-i-familien/


11/04/13 10.50Giv ikke op over for familiekonflikten | Lev Nu | DR

Side 3 af 3http://www.dr.dk/Nyheder/Levnu/Ibalance/Artikler/2013/0405161607.htm

Jørn Nedergaard er oprindeligt uddannet advokat, men har arbejdet som mediator i ti år. Han er
tilknyttet tv-programmerne "Rod i familien" som konfliktmægler. Alle familier, der møder op til
familiemiddagen, får tilbudt efterfølgende konfliktmægling hos Jørn Nedergaard.

Konfliktmæglingen er privat og ikke med i tv-udsendelserne.

Se med på DR1 klokken 20.40, hvor næste afsnit af Rod i familien sendes.
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