
Konflikt eller samexistens 

När ni läser den här texten befinner jag mig i ”Det heliga landet”, som har en lång historia av krig och 

konflikt. Israel- Palestinakonflikten har under hundratals år pågått  i olika omfattning. Självklart är det 

för lite utrymme i den här spalten för att gå in på alla de faktorer som gör att det finns en konflikt i den 

delen av världen, så vi kan väl nöja oss med att konstatera att vi känner till att det ofta är oroligt där. 

Tror ni att en liknande konflikt kan uppstå i vårt land? De flesta av oss skulle nog reflexmässigt svara 

nej på en sådan fråga. Vi gillar ju inte krig här i vårt land. Staten Sverige har inte officiellt varit i krig 

sedan 1814. Men vad är egentligen krig? Är det bara stater som för krig mot varandra eller kan det 

vara andra som krigar? 

Ibland undrar man ju om inte tidningar använder ordet krig för att sälja lösnummer. Man letar 

konflikter där de knappt finns. Det blir liksom mer spännande att utmåla osämja bland politiker som 

”krig”. Eller som när lokalpressen skriver braskande rubriker om grannar som bråkar om var gränsen i 

den delade garageuppfarten egentligen går och vems ansvar det är att skotta snö eller se till att bilarna 

parkeras på den egna uppfarten.  

I många fall tycks det där med landyta vara en källa till verklig konflikt. Precis som i Israel- 

Palestinakonflikten och precis som det ofta är i andra krig. Man vill ha någon annans land eller hävdar 

att man vill ha tillbaka ett land som är stulet. Land verkar vara heligt inte bara i ”Det heliga landet”.  

Jag kan inte räkna hur många gånger jag har mötts av påståendet att: ”Om vi inte hade religion så 

skulle det inte vara så mycket krig”. Det kan inte vara mer felaktigt. Att människor blir osams handlar 

aldrig om att man tycker att den andre tror på fel Gud eller på fel sätt. Det handlar i grund och botten 

alltid om något annat. Ofta handlar det om land. ”Jag vill ha det du har” eller ”jag vill ta tillbaka det 

du har tagit från mig”.  

Vi kommer garanterat att mötas av konfliktsökeri inför det kommande riksdagsvalet senare i höst. 

Många politiker tycks mena att det blir tydligare att förenkla och polemisera. Det blir otydligt att 

problematisera, försöka samexistera och nyansera frågor.  

I vårt välmående land känns konflikter mellan grannar lite larvigt trots att det säkert känns som blodigt 

allvar för de inblandade men ibland speglas det större sammanhanget. Om man i sitt eget liv bjuder in 

och delar med sig kommer det säkerligen att få effekt även i det stora sammanhanget. 

Ta chansen i sommar att umgås med människor som du inte riktigt känner. Bjud in någon till ditt 

”land” och besök gärna någon annans. Genom att känna på hur det känns att samexistera i det lilla 

formatet minskar vi också risken för konflikter i det stora formatet. 

Glad sommar och god gemenskap önskar jag er.  
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