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Fred, Forsoning og Mægling Linda Nielsen Hent PDF Vibeke Vindeløv, dr.jur. og professor i konfliktmægling

i Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) ved Det juridiske Fakultet, Københavns
Universitet, fratræder i januar 2017 og overgår til en position som professor emerita. I den anledning har en

række gode kolleger og venner bidraget til dette festskrift. Vibeke har betydet rigtig meget for mange
mennesker både fagligt og personligt. Med denne bog ønskes der at hædre Vibekes indsats på det juridiske
fakultet. Gennem sine mere end 35 år på fakultetet har hun ydet en uvurderlig indsats med forskningsmæssig
nysgerrighed og menneskelig indsigt, engagement og visdom. Bogen hylder Vibeke både som forsker, som
kollega, som ven og som menneske. Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Indholdsoversigt; Del 1
KonflikthåndteringRefleksioner over Godhavnssagen – dialog, forhandlingsform og den svære undskyldning
-af Lin AdrianHvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en
bedre forvaltning - af Camilla BerntRegulering og konflikt i persondataretten - af Peter BlumePerceptions of
peace in Costa Rica – af Isabel BramsenConflict resolution in the garden of forking paths – af Kaijus Ervasti
& Kirsikka SalminenMediation in Modern Times: the case of a traditional domestic conflict in Nigeria – af
Martin Euwema & Ifeadikachi OkaforNår mørket brænder ud – om retsopgør og forsoning i krigens kølvand
– af Frederik HarhoffOm toppledere og konflikthåndtering – af Solfrid Mykland & Jørn Kjell RognesStyrken

i ikkevold – af Jørn Boye Nielsen Del 2 MæglingRetsmægling – to praktikeres syn på udfordringer ved
retsmægling – af Sanne Bager & Tuk BaggerMediation – et perspektivskifte for en profession og et samfund
– af Pia DeleuranA Lighter Look at Transformative Mediation: Some Limericks and Insights – af Joseph P.

FolgerForsoning som humaniserende prosess – af Paul Leer-SalvesenAdjudication or negotiation – Mediation
as a non-modern element in conflict resolution – af Pia Letto-Vanamo & Ditlev Tamm Del 2 Tværgående

perspektiverÆgteskabet og de nye familieformer – hvor er vi på vej hen? – af Ingrid Lund-AndersenBærende
værdier og god presseskik – af Trine BaumbachGoddag og farvel til konkurrencestaten – Et essay om

statsformer i nutid og fremtid – af Carsten HenrichsenOm nåde og retskulturer – af Hanne PetersenGreetings
to Vibeke Vindeløv: The short times of Vibeke and I – af Thuita ThenyaGreetings to Vibeke Vindeløv: My
truth and your truth – af Raphael WahomeGlobal Governance & Inclusive Governance – en god cocktail – af
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