
Interessekonflikter
Julian Katambe for-
tæller om de kon-
flikter, der kan op-
stå, når flere gerne 
vil have adgang til 
de samme resurser, 
f.eks. rent vand.  

Forskellige mennesker har forskellige interes-
ser. Det betyder, at der er forskellige ting, der 
er vigtige for os. 

Eksempel: 

I parken vil de mennesker, som har en hund, 
gerne lade den løbe frit. De store børn vil gerne 
cykle og klatre i træer. Cyklerne og hundene kan 
være farlige for små børn, og deres forældre 
vil gerne have, at der er en legeplads med en 
sandkasse. Fuglene vil gerne have høje træer at 
sidde i, og insekterne vil gerne have gamle rådne 
træstubbe at bo i. De gamle mennesker vil ger-
ne kunne sidde i fred og ro på en bænk og se på 
blomsterne. Nogle synes, at der skal være krat 
og buskads i parken, andre vil gerne have pæne 
rosenbede. Nogle vil holde fest, andre bliver sure 
når der er larm og skrald. Kommunen vil gerne 
have, at så man

ge som muligt kan bruge parken, uden at det 
koster for mange penge at passe den og holde 
den ren. 

Alle dem, der gerne vil noget bestemt med eller 
i parken, har en interesse. Nogle gange er der 
plads til det hele, men andre gange er interes-
serne i modsætning til hinanden, og så kan folk 
blive uenige. 

Hvis folk bliver meget uenige, kan der opstå en 
konflikt. Så kan man blive så gal på hinanden, 
at det er svært at finde en løsning på proble-
met. Nogle gange kan det hjælpe, at der kom-
mer en person udefra og hjælper med at løse 
problemet på den bedst mulige måde. Sådan 
en person hedder en konfliktmægler.

FAKTAKORT:     INTERESSEKONFLIKTER

Stemmer fra Uganda
Se filmen om interessekon-
flikter om vand.

EN VERDEN TIL FÆLLES


