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Kender du nogen, der tilgår konflikter i samfundet med kreativitet, visdom, følsomhed, 
handling og ikke-vold? Så har LIVIAfonden brug for din hjælp. 
 
Rundt om i hele verden findes der flere eksempler på ikke-voldelige aktioner. De er alle 
beundringsværdige, men når kun sjældent frem til nyhedernes forsider. Det er her, LIVIAfonden 
arbejder for at gøre en forskel. Vi gør de livsbekræftende ideer og løsninger kendt for en større 
offentlighed ved at henlede opmærksomheden på dem og give en stemme til folk, der arbejder med 
kreativ konfliktløsning. 
 
LIVIAfonden er vært for en prisfest den 25. maj 2019. LIVIA Prisen gives til personer eller 
grupper, der bestræber sig på at håndtere konflikter med mod, kreativitet og ikke-vold. Vi 
ærer mennesker, som på denne måde ønsker at inspirere og bringe håb til andre. 
 
Ceremonien finder sted i København i samarbejde med Dansk Center for Konfliktløsning. LIVIA 
Prisens modtagere vil blive inviteret til København for at få overrakt prisen og samtidig deltage i 
en række arrangementer og presseaktiviteter i den forbindelse. 
 
Vi nominerer en række personer eller grupper, og blandt disse nominerede vil LIVIAfonden 
udvælge to prismodtagere - en international og en fra Danmark. Du kan finde kriterierne for LIVIA 
Prisen nederst på denne side. 
 
LIVIAfonden er et civilt, ikke-politisk, ikke-religiøst, non-profit initiativ. Vi arbejder for at fremme 
nye måder at understøtte kreativ og konstruktiv ikke-voldelig konfliktløsning på. 
 
Nomineringer skal sendes via e-mail til webmaster@liviafonden.dk. Nomineringen skal 
indeholde en kort information om den foreslåede person eller organisation, kontaktoplysninger for 
personen eller organisationen og et motivationsbrev, der forklarer, hvorfor personen / 
organisationen opfylder nedenstående kriterier på højst 2 sider eksklusive bilag. 
 
Ved at nominere en person eller en organisation bidrager du til at demonstrere fredelige måder at 
håndtere konflikter i samfundet på. Du hjælper med til at bringe historier frem, der skaber 
inspiration og håb for andre. 
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KRITERIER FOR LIVIAFONDENS PRISER 
 

Priserne gives ud fra kriterier, som har at gøre med konstruktiv konflikthåndtering, på 
baggrund af konfliktfaglige principper:  
 
 
▪ at skabe mulighed for reel kommunikation mellem modparter og fjender 

▪ at opretholde kontakten med modparten og insistere på forhandling/dialog 

▪ at se en optrapning tidligt og tage skridt til afspænding 
 

▪ at skabe vendepunkter i optrappede konflikter og gøre kontakt og forhandling mulig 
 

▪ at kæmpe for sin sandhed uden brug af verbal og fysisk vold 
 

▪  at støtte parterne efter en konflikt, så de kan eksistere sammen, hele deres sår og nærme 
sig forsoning 
 

▪  at opbygge konkret konfliktberedskab i lokalsamfund 
 
LIVIA Prisen gives til mennesker, der lever efter disse principper i samfundskonflikter, 
og som - med overraskende kreativitet og mod - når alt håb virker blokeret, skaber 
måder at omdanne konflikter til nye muligheder 

 
▪ Det kan være konfliktarbejde, hvor man selv er involveret i problemet eller hvor man 

intervenerer. 
 

▪ Arbejdet kan foregå på et hvilket som helst trin i en optrapning eller det kan sigte på 
forebyggelse af en forudsigelig skadelig/voldelig optrapning, f.eks. ved at opbygge 
konfliktberedskaber. 
 

▪ Det er ikke et kriterium for priserne, at konflikten bliver løst, blot der arbejdes seriøst og 
kreativt med den. 

 
 

Vi ser frem til at modtage din nominering! 
 

 

Deadline for nomineringer: Den 15. februar, 2019. 


