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   Abstract 
 

The Narrative Model in mediation provides a theoretical framework that can be used to better 

understand the relevance of intercultural case studies in mediation that tookplace in Valais, 

Switzerland between 2001 and 2008. This process-oriented model distinguishes itself from 

more classical problem-solving models in mediation. The descriptions presented in the 

conflict narratives analyze and reflect upon the performative, relational, and dialogical nature 

of the transformative processes inherent in the narrative mediation model.  

 

The narrative approach to mediation was developed using Arthur Kleinman’s Explanatory 

Model to gather the “conflict narratives” from the political asylum seekers that participated in 

mediation at the Canton’s mediation service. Other intercultural mediations are presented 

using the lens of anthropology to deconstruct the case studies. Social Constructionist theory 

then provides a theoretical framework to reconstruct or  “restory” the conflict narratives.  The 

different methodologies were phases in a grounded theory approach allowing for new theories 

to emerge in a field of mediation where no prior research in this specific area existed. 

 

The Narrative Model in Mediation, based on social constructionist theory, demonstrates that 

mediation and mediators are not neutral. So therefore, the practice of mediation in this 

political context is itself a social action. The evidence presented through the descriptions in 

the case studies, participatory observation, and interviews may suggest that the mediation 

process socially constructed an interdisciplinary approach to conflict resolution within the 

organization, the institutions that participated in the mediation process, and the social and 

health network in the Valais.  

 

My hypothesis is that mediation is a social practice that is a transformative social action 

affecting power relations by creating a legitimate space for multiple voices and perspectives 

to be heard and listened to. This creative social dialogue constructs positive solutions by 

utilizing the resources of all the participants within the mediation process. When the mediator 

is recognized as an active transformer of narratives and not an expert, the educational and 

transformational dimensions of the mediation process are accentuated, socially constructing 

the emergence of solutions that traditional problem-solving models in mediation could 

possibly restrict.  
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          Samenvatting 

 
Het Narratief Model in Bemiddeling levert ons een theoretisch kader waarmee we beter de 

relevantie kunnen begrijpen van een reeks gevallenstudies die tussen 2001 en 2008 

plaatsvonden in de Valais in Zwitserland. Anders dan de klassieke probleem-gerichte 

modellen is dit een meer proces-gericht model. De beschrijvingen in de conflict-verhalen 

analyseren en weerspiegelen het geacteerde, relationele en dialogische karakter van de 

transformatieve processen die inherent zijn aan het model.  

 

Deze narratieve benadering van bemiddeling werd ontwikkeld uit Arthur Kleinman’s 

Verklarend model om de “conflict verhalen” te verkrijgen van de politieke asielzoekers die 

bemiddeling zochten in de bemiddelingsdienst van het Canton.  Daarnaast worden ook 

interculturele bemiddelingen beschreven waarin de gevalstudies worden ontleed door de lens 

van de anthropologie. Dan treedt de Sociaal Constructionistische theorie op de voorgrond als 

theoretisch kader waarmee de conflict verhalen worden gereconstrueerd of “herschreven”. De 

verschillende methologieen waren eigenlijk fases in een “grounded theory” benadering 

waaruit nieuwe theorieen kunnen ontstaan in een gebied van bemiddeling waarin er nog geen 

eerder onderzoek was verricht.  

 

Het Narratieve Model in Bemiddeling, gebaseerd op constructionistische theorie, laat zien dat 

bemiddeling en bemiddelaars niet neutraal zijn. Daarmee is bemiddelingspraktijk in deze 

politieke context op haar beurt een sociale actie. Het feitenmateriaal dat wordt beschreven in 

de gevallenstudies, de participerende observaties, en de interviews doen ons vermoeden dat 

het proces van bemiddeling een interdisciplinaire benadering van conflict oplossing tot stand 

bracht binnen de organisatie, de instituties die deelnamen aan het bemiddelingsproces, en de 

sociale en gezondheidsnetwerken in de Valais.  

 

Mijn hypothese is dat bemiddeling een sociale praktijk is die als transformerende sociale actie 

invloed uitoefent op machtsrelaties, in die zin dat ze legitieme ruimte biedt aan verschillende 

stemmen en perspectieven om te worden gehoord en beluisterd. Vanuit een dergelijke 

creatieve dialoog kunnen positieve oplossingen ontstaan waarin de bronnen van alle 

deelnemers aan het bemiddelingsproces een rol kunnen spelen. Wanneer de bemiddelaar 

wordt gezien als een actieve transformator van de verhalen en niet als een expert, worden de 



 

Conflict Narratives: Mediation Case Studies in an  Intercultural Context          Susan Riva           June 2009 

 
 

opvoedende en transformerende dimensies van het bemiddelingsproces geaccentueerd, 

hetgeen de sociale bouwstenen levert voor het ontstaan van oplossingen die in de traditionele 

probleem-oplossende modellen van bemiddeling vermoedelijk minder kans krijgen.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


