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RIKO – RÅDET FOR INTERNATIONAL KONFLIKTLØSNING
RIKO står for Rådet for International Konfliktløsning og er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank med fokus på internationale konflikter og løsningen af disse primært ved brug af ikkemilitære midler. RIKO deltager aktivt i debatten om dansk udenrigspolitik uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

OM RIKO
RIKO blev stiftet i begyndelsen af 2009 som
en tværpolitisk og uafhængig non-profit
tænketank. Vores formål er at fremme ikke-militær konfliktløsning. RIKO søger i
særdeleshed indflydelse på formuleringen
af dansk udenrigspolitik vedrørende internationale
konflikter.
Fredsopbygning,
fredsskabelse og konfliktforebyggelse bør
forme grundlaget for Danmarks udenrigspolitiske position i verden, hvor krig i dag
virker til at være den førende måde at
adressere internationale konflikter på. Vi
ønsker at bidrage med løsningsorienterede
analyser af aktuelle konflikter, kritisk diskussion af dansk udenrigspolitik samt oplysningsaktiviteter om mægling og brugen
af international konfliktløsning.

RÅDET
RIKOs Råd er det øverste organ i RIKO. Rådet består af en række danske eksperter
inden for konfliktløsningsområdet. Det er
således et ekspertpanel bestående af akademikere og praktikere inden for varierede
discipliner, der alle har arbejdet med internationale konflikter.
Rådet mødes to gange årligt, hvor aktuelle
internationale konflikter tages op til diskussion. Derudover indeholder mødet beretninger fra RIKOs bestyrelse samt oplæg
fra inviterede gæster. Rådet er selvsupplerende med et maksimalt antal medlemmer.

FORMÅL OG VISION
RIKOs overordnede formål er at bidrage til
en demokratisk dialog på et velinformeret
beslutningsgrundlag om dansk udenrigspolitik. Derfor arbejder RIKO for at fremme dialog om nytænkning, alternativer og langsigtede strategier i dansk udenrigspolitik. RIKOs
vision er at fremme ikke-voldelige løsninger
på internationale konflikter.
RIKO ønsker ud fra et konfliktløsningsperspektiv at bidrage til i højere grad at synliggøre alle væsentlige parters synspunkter
under interessekonflikter og væbnede konflikter. Ved at gøre andre synspunkter og
nyhedskilder mere tilgængelige tilstræber
RIKO at nuancere og forbedre den danske
mediedækning af udenrigs- og udviklingspolitiske emner.

Grundlag
RIKOs overordnede formål er at fremme ikkemilitær konfliktløsning. Primært søger vi indflydelse på formuleringen af dansk udenrigspolitik vedrørende internationale konflikter.
Derudover ønsker vi at bidrage med løsningsorienterede analyser af aktuelle konflikter,
kritisk diskussion af dansk udenrigspolitik
samt oplysningsaktiviteter om mægling og
brugen af international konfliktløsning.

BESTYRELSEN
RIKOs daglige arbejde bliver bestyret af bestyrelsen. Bestyrelsen mødes som udgangspunkt en gang om måneden. Indtil nu har
bestyrelsen været valgt af Rådet, men da
RIKO er blevet en medlemsorganisation, er
det medlemmerne, der til generalforsamlingen i foråret 2017 skal bestemme den kommende bestyrelse. Bestyrelsens funktion
fortsætter som tidligere.
BESTYRELSESMEDLEMMER
Jørn Boye Nielsen, fhv. højskolelærer ved Den
Internationale Højskole, Helsingør.
Cand.scient.pol. Medstifter af RIKO og formand
for bestyrelsen.
Annette Stubkjær, studerende på kandidaten
International Sikkerhed og Folkeret v. Syddansk
Universitet og BA i Peace and Conflict Studies,
Malmø Universitet. Næstforvinde for RIKO’s
bestyrelse.
Kofi Dakinah, kandidat i international sikkerhed
og folkeret. Kassér i bestyrelsen.
Ahlam Chemlali, program-koordinator, Dignity –
Danish Institute against torture.
nator, Dignity – Danish Institute against torture

Jonathan Oliver Bror Otto, studerende i internationale studier, politik og administration ved
RUC.
Kristian Dalsgård Svendsen, cand.soc. fra RUC.
Analytiker og teoretiker med fokus på globalisering, konflikt og magt i internationale anliggender. Projektleder i Levende Menneskerettigheder.
Maria Stage, videnskabelig assistent, Centre for
Resolution of International Conflicts (CRIC), Københavns Universitet. Cand.scient.pol og specialiseret i fredsopbygning og FN. Maria har et professionelt certifikat i FN studier fra Columbia
University.
Merete Koefoed-Johnsen, cand.mag. i Mellemøstenstudier fra Lund Universitet. Merete har
opholdt sig meget i Mellemøsten, hovedageligt i
Egypten og Tyrkiet.
Poul Villaume, dr.phil., professor I samtidshistorie ved Københavns Universitet; forfatter til
mange historiske værker. Medstifter og medlem
af RIKO’s bestyrelse.

SEKRETARIATET
RIKOs sekretariat holder til på Christianshavn.
Sekretariatet assisterer bestyrelsen i driften
af RIKO og agerer som bindeled mellem RIKOs råd, bestyrelsen og de frivillige grupper.
Derudover bruges kontoret på Dronningensgade som samlingssted for frivillige i og interesserede i RIKOs arbejde. I perioderne hvor
der er en praktikant tilknyttet vil denne sidde
på kontoret alle hverdage, hvor det i disse
perioder vil være muligt at kigge forbi.

RÅDET
Rådet består af 40 individuelle og 3 kollektive
medlemmer. Rådet er sammensat af en række personer der har kendskab til og/eller ekspertise i konfliktløsning. Rådet er en bred
gruppe fagpersoner med forskellige baggrunde. Rådet mødes mindst to gange om året for
at diskutere og debattere internationale konflikter m.m.
Alle er frivillige og ubetalte for deres arbejde
i RIKO.
RÅDSMEDLEMMER
Ahlam Chemlali, program-koordinator, Dignity –
Danish Institute against torture
Anders Kærgaard, kaptajn, tidl. tjenstgørende i
Irak og Afghanistan, stud.mag. i historie.
Annette Stubkjær, studerende på kandidaten
International Sikkerhed og Folkeret v. Syddansk
Universitet og BA i Peace and Conflict Studies,
Malmø Universitet. Næstforvinde for RIKO’s bestyrelse.

Clemens Stubbe Østergård, lektor emeritus i
international politik ved Institut for Statskundskab i Århus. Har speciale i Østasien, især Kinesisk udenrigs og sikkerhedspolitik. Senior Research Follow ved Nordic Institute of Asian Studies. Har et større forfatterskab bag sig.
Dino Knudsen, cand.mag. i historie (2008), PhD
(2013) på afhandling om Den Trilaterale Kommission og transnationalt diplomati i 1970erne,
postdoc (Saxo-Inst., KU).
Else Hammerich, konfliktmægler, konfliktvejleder
og underviser; cand.pæd. i voksenundervisning;
stiftede i 1994 Center for Konfliktløsning og var i
en årrække centerleder.
Erling Dessau, tidl. seniorrådgiver til rektor for
FN’s Fredsuniversitet og til UNESCO’s generaldirektør; leder af FN- og UNDP-landemissioner i
Afghanistan, Somalia, Indien, Bangladesh, Myanmar og Tyrkiet.
Gunnar Olesen, chefkonsulent, international
rådgiver. Cand.scient.pol. Medstifter af RIKO.

Arne Strand, vicedirektør og projektleder
(‘Fredsmuligheder i Afghanistan’) ved Chr. Michelsen Institute, Bergen.

Hans Branner, Cand.scient.pol. Fhv. lektor i samfundsfag, ekstern lektor i international politik ved
Københavns Universitet. Forfatter til adskillige
lærebøger i samfundsfag, international politik og
historie.

Birgitte Rahbek, konfliktrådsmægler for Nordsjællands Politi; specialist i Mellemøsten; mag.art. i
Kultursociologi og har en PhD i pædagogik; har
desuden taget en psykoterapeutisk og en konfliktløser uddannelse.

Isabel Bramsen, master i freds- og konfliktstudier, PhD-studerende ved Centre for Resolution of
International Conflicts (CRIC). Formand for Rådet.

Claus Kold, cand.scient.soc., PhD seniorforsker,
konfliktmægler, konfliktvejleder og underviser.
Forfatter til ‘Krigen er slut – konflikterne fortsætter’, og adskillige videnskabelige artikler. Arbejder
med: fredsoperationer, politi- og militærsociologi,
veteraner, PTSD, profession, ledelse og opgaveforståelse, fredskultur og hverdagsliv. Feltstudier i
KFOR, Kosovo. Interventionsarbejde og forskning i
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Uganda, Tanzania og Kenya.

Jens Jørgen Nielsen, cand.mag. i historie og idehistorie, samt journalist. Underviser i konfliktløsning, kommunikation og interkulturelle kompetencer.
Jonathan Oliver Bror Otto, studerende i internationale studier, politik og administration ved
RUC. I bestyrelsen for RIKO.

Julie Wetterslev, kandidat i Internationale udviklingsstudier, PhD-studerende i International ret
ved European University Institute. Har i en årrække beskæftiget sig med Latinamerika, herunder med fredsprocessen i Colombia, forholdet
mellem USA og Cuba, og konflikter relateret til
jord og naturressourcer.
Jørn Boye Nielsen, fhv. højskolelærer ved Den
Internationale Højskole, Helsingør.
Cand.scient.pol. Medstifter af RIKO og formand
for bestyrelsen. Næstformand for Rådet.
Kirsten Bruun (repræsenterer Mellemfolkeligt
Samvirke, kollektivt medlem), lærer ved Flakkebjerg Efterskole; medlem af bestyrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke og bl.a. også medlem af
Efterskoleforeningens internationale udvalg.
Kofi Dakinah, kandidat i international sikkerhed
og folkeret. Medlem af RIKO’s bestyrelse.
Kristian Dalsgård Svendsen, cand.soc. fra RUC.
Analytiker og teoretiker med fokus på globalisering, konflikt og magt i internationale anliggender. Projektleder i Levende Menneskerettigheder. I bestyrelsen for RIKO.
Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved DIIS.
Ekspert i terrorisme og radikalisering med fokus
på især Mellemøsten.
Leila Stockmarr, PhD-studerende på RUC omkring Palæstina. Debattør i medierne om palæstinensiske og mellemøstlige forhold.
Lone Loklindt, politiker og tidligere folketingsmedlem
Mads Silberg, kaptajn i hæren. Debattør.
Maja Greenwood, PhD-kandidat ved CRIC og
DIIS. Specialiseret i religion og konflikt i Afghanistan og Mellemøsten og skriver PhD afhandling
om de danske Syrienskrigere.

Maria Stage, videnskabelig assistent, Centre for
Resolution of International Conflicts (CRIC), Københavns Universitet. Cand.scient.pol og specialiseret i fredsopbygning og FN.
Merete Koefoed-Johnsen, cand.mag. i Mellemøstenstudier fra Lund Universitet. Merete har
opholdt sig meget i Mellemøsten, hovedageligt i
Egypten og Tyrkiet.
Mie Marcussen, Konfliktmægler hos Marcussen
& Co.
Niels Hahn, PhD, SOAS, University of London.
Forsker i neoliberalisme, militære interventioner,
samt Kina-Afrika-USA relationer.
Poul Villaume, dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet; forfatter til
mange historiske værker. Medstifter af RIKO og
medlem af RIKO’s bestyrelse.
Poyâ Pâkzâd, politisk konsulent ved Mellemfolkeligt Samvirke, kommentator og analytiker specialiseret i mellemøstlige anliggender.
Rasmus Nørlem Sørensen, cand.mag. i filosofi og
socialvidenskab. Sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet
(DEO), der laver EU-debat. Ekspert i europæisk
politik, magtforhold og beslutningsprocesser i
EU, handelaftaler samt naboskabspolitik.
Simone Molin Friis, PhD-studerende ved Institut
for Statskundskab ved Københavns Universitet
med speciale i politisk vold, terror og visuelle
medier med specielt fokus på krigen mod Islamisk Stat.
Søren Friis, cand.mag. i Internationale Studier,
PhD-studerende ved Aarhus Universitet med
speciale i dansk og nordisk udviklings- og sikkerhedspolitik.

Søren Riishøj, lektor Emeritus med speciale i
østeuropa ved Syddansk Universitetscenter.
Specielt fokus på SNGT-landende, Central- og
Østeuropa, EU og sikkerhedspolitik og Rusland/Ukraine. Tidligere MF for SF.
Thorkild Høyer, advokat. Formand for Rehabiliterings og forskningscentret for Torturofre. Har
fungeret flere gange som mægler.
Trine Pertou Mach, blogger og tidligere forkvinde
for Mellemfolkeligt Samvirke
Tue Magnussen, cand.phil. i historie; cand.mag i
geografi og internationale udviklingsstudier;
ansat ved RCT 1999-2011.
Vibeke Vindeløv. dr.jur. (disputats om mægling),
professor i konfliktmægling ved Det Juridiske
Fakultet, Københavns Universitet.
FN-forbundet. Kollektivt medlem repræsenteret
ved Anne-Berit Larsen, medlem af tidsskriftet
Palæstina Orienterings redaktion; medlem af
bestyrelsen for Mandela Center Danmark.
Center for Konfliktløsning. Kollektivt medlem repræsenteret ved Palle Bendsen. Særligt
fokus på klima og konflikter.
Nordiske Mediatorer. kollektivt medlem repræsenteret ved Mie Marcussen, Cand.merc.jur,
Master i Konfliktmægling fra KU. Leder af konfliktnavigatøruddannelsen hos Marcussen &
Company

Tilbageblik
År 2016 har været RIKO’s ottende år som
tænketank og året, hvor RIKO blev en tænketank med medlemmer. Aktiviteterne i 2016
bærer præg af, at RIKO ønsker at komme vidt
omkring. Der har i foråret været oplæg om
Libyen, Tyrkiet og Islamisk Stat. I efteråret
blev der lavet to sammenhængene event
med fokus på Syrien set fra forskellige perspektiver. Derudover har Ruslands forhold til
Vesten været på dagsordenen i forbindelse
med udgivelsen af rapporten ”Hold vinduet
åbent”.
RIKO arbejder som vision fortsat for at påvirke den danske udenrigspolitiske debat. I foråret kom dette på dagsordenen med en paneldebat om behovet for nytænkning i hovedprincipperne bag dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Derudover afholdt RIKO i vinteren konferencen Bæredygtig Sikkerhed –
Hvordan kan Danmark bidrage bedre til international konfliktløsning? Konferencen fo-

regik på Christiansborg, hvor der blev skabt
samtale mellem politikere, praktikere, akademikere og generelt interesserede og gav
indspark til alternative muligheder for dansk
bidrag til international konfliktløsning.
I 2016 er det lykkedes RIKO at afholde flere
arrangementer, producere nye artikler, starte
et fokus på policy briefs og større rapporter
samt bidrage til den offentlige debat. Vi ville
ikke have kunnet gøre hvad vi har gjort uden
alle vores frivillige. De gør en kæmpe indsats
for at være med til at sprede vores budskab.
Det er derfor et positivt tegn for RIKO, at der
fortsat er stor interesse fra frivillige der vil
være med til at udvikle tænketanken.
I det følgende kan du læse mere om arbejdet
i 2016 og hvad vi har af planer for år 2017.

Aktiviteter i 2016
RIKO har tre frivilliggrupper som overordnet
tager sig af forskellige områder for RIKOs
arbejde.

UDDANNELSESGRUPPEN
Formålet for uddannelsesgruppen er at øge
oplysningen om international konfliktløsning.
Dette sker gennem offentlige foredrag og
oplæg. I 2016 har gruppen arrangeret syv
oplæg med forskellige emner med fokus på
internationale konflikter. Dette år har fokus
dog primært været Mellemøsten. Derudover
har uddannelsesgruppen et samarbejde med
Københavns Hovedbiblioteket hvor der bliver
arrangeret oplæg med fokus på international
konfliktløsning.

ANALYSEGRUPPEN
Analysegruppen er et nyt tiltag i RIKO. Formålet er at producere konfliktanalyser samt
tematiske analyser, der skal fungere som en
præsentation over en bestemt konflikt eller
tema. Gruppen blev sammensat i efteråret og
har siden haft to udgivelser. En policy brief i
forhold til udviklingen af civilsamfundet i Syrien. Derudover en policy brief om fælles
interesser i Europa.

MEDIEGRUPPEN
Mediegruppen har til formål at producere og
finde relevante artikler og medier til RIKOs
online platforme. Mediegruppen er løbende i
2016 kommet med artikler, der er blevet lagt
på RIKOs hjemmeside.

ANDET
Ud over aktiviteterne i de faste frivillige
grupper har der i 2016 også været rum for at
arrangere en konference i fællessalen på
Christiansborg under navnet ”Bæredygtig
sikkerhed – hvordan kan Danmark bidrage
bedre til international konfliktløsning” med
80 deltagere. Her blev inviteret praktikere,
akademikere og politikere til at deltage i paneldebatten.
Et nyt tiltag for RIKO har været afholdelsen af
interne dage. Da vi ønsker at kunne udbrede
den viden vores rådsmedlemmer besidder,
forsøgte vi om det kunne være en idé at afholde oplæg for RIKOs frivillige. Vi har i efteråret afholdt interne dage med fokus på mediestrategi og eventplanlæning, og vi havde
en dag i samarbejde med Det Syriske Kulturinstitut og med Trine Pertou Mach hvor vi
diskuterede konflikten i Syrien.
Derudover lykkedes det at få økonomisk støtte til en publikation af Ruslands-rapporten
”Hold vinduet åbent”. Efter planen bliver der
trykt en antologi med denne rapport samt
andre kortere artikler der fokusere på relationen mellem Rusland og Vesten. Vi ønsker at
sende publikationen til landets undervisere
på de gymnasiale uddannelser som inspiration til undervisningsforløb.
I december blev RIKO optaget som medlemsorganisation af Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS). RIKO er
dermed blevet del af et globalt netværk, der
søger at bidrage til bæredygtig fred, udvikling
og konfliktforebyggelse.

Oversigt over RIKOs offentlige aktiviteter 2016
SEMINARER
10. februar: ”Terrorens Kalifat: Et indblik i Islamisk Stat” – oplæg ved Deniz Serinci
17. februar: ”Libyen – 5 år efter” – oplæg ved Ahlam Chemlali
26. februar: ”Tyrkiet – Hvad Nu?” – oplæg ved Hetav Rojan
21. marts: Bogreception ”International Konfliktløsning” af Isabel Bramsen, Jørn Boye Nielsen og
Vibeke Vindeløv.
9. maj: ”Paneldebat – Er der behov for nytænkning i hovedprincipperne bag dansk udenrigs- og
sikkerhedspolitik?” Paneldeltagere: Holger K. Nielsen, Nick Hækkerup, Rasmus Nordqvist og Centerleder ved Militære studier, Henrik Ø. Breitenbauch, samt forfatterne af ”International Konfliktløsning”.
20. oktober: Syria #1 "The Danish Involvement in Syria – Nagieb Khaja & Lisa Henry"
1. november: Syria #2 "Perspectives on Military and Non-military Solutions – Peter Viggo Jakobsen & Lars Erslev Andersen"
ARRANGEMENTER I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK

17. marts: ”Rusland – Ukraine” v. Jens Jørgen Nielsen
8. april: ”Cuba og USA – På vej mod gode relationer?”
21. juni: ”Seksuel vold som strategisk krigsførelse”
12. oktober: ”International Konfliktløsning” v. Isabel Bramsen
25. november: ”Hvad ved vi om islamisk stat” v. Deniz Serinci
ANDRE AKTIVITETER
”Hold vinduet åbent” – rapport
7. December ”Bæredygtig Sikkerhed” – konference på Christianborg

Perspektiver for 2017
For at opnå vores vision om at udbrede kendskabet til international konfliktløsning som et
alternativ til voldelig konfliktløsning har RIKO
en ambition om at deltage på Folkemødet på
Bornholm. Vi forsøger i øjeblikket at få samlet midler der kan gøre dette muligt. Målet er
at have et telt med fokus på internationale
konflikter. Derudover ønsker vi at give eksempler på, hvordan international konfliktløsning kan finde sted i praksis.
RIKO ønsker i 2017 fortsat at afholde informative møder og events, og derfra sprede
budskabet om international konfliktløsning.
RIKO er i 2016 blevet en tænketank med
plads til medlemmer. Det betyder, at der
fremover vil være en åben generelforsamling

for alle der er medlem af RIKO, og som vælger bestyrelsen. Formålet med dette er at
give flere indflydelse på RIKOs arbejde. Der
vil være generalforsamling i april 2017, hvor
den nye bestyrelse vælges.
Efter succesen med konferencen på Christiansborg i december 2016 er der også ambitioner om at kunne lave en lignende konference i 2017. At afholde en konference på Christiansborg er en god mulighed for RIKO for at
samle mange forskellige perspektiver på en
sag og dermed få sat gang i en dialog om et
specifikt emne med bevågenhed fra politikere og offentlighed.
Vi ser frem til arbejdet begynder i 2017!

