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Abstract 
The purpose of this thesis has been to categorize the criticism that the pro-Israeli side 

presents against UNRWA. With a rhetorical perspective I have carefully examined an 

academic journal with an expressed pro-American agenda to find the main theses of the 

criticism. My studies showed that the criticism the authors are presenting is that it is 

wrong that the integration has disappeared from UNRWA’s mandate, that the refugees 

should be integrated in their new societies, that the General Assembly has an agenda 

against Israel, that five million refugees cannot return to Israel, that UNRWA creates a 

problem to future peace negotiations and that the US has the power to reform what is 

wrong about UNRWA. There is constantly a use of ethos, logos and pathos. An 

example of ethos is how they refer to resolutions and officials from the UNRWA, logos 

is used when the authors presents facts and let the reader come to same conclusions and 

an example of pathos is how the authors continuously associates UNRWA with terrorist 

organizations and other “enemy groups”.  
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1. Inledning 
När jag letade material till min uppsats som jag hade bestämt mig för skulle handla om 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

(UNRWA) hittade jag en artikel från den akademiska tidskriften Middle East Quarterly. 

Tidningen var peer reviewed och jag antog den vara neutral och tog till mig av 

innehållet. Det var, enligt min åsikt, mycket intressant och relevant kritik som jag inte 

hade stött på tidigare och jag bestämde mig för att leta vidare. Jag hittade fler artiklar 

från samma nummer men när jag läste nästa artikel blev jag förvånad över att läsa att 

författaren där hade arbetat i Israeli Defence Forces (IDF) och jag läste mer skeptiskt 

artikeln då jag anade han vara partisk vilket jag också märkte i artikeln. Efter vidare 

forskning om tidskriften insåg jag att den inte alls var neutral utan tvärtom uttalad pro-

amerikansk och då jag har en historia av att engagera mig i humanistiskt arbete i 

Palestina och i flyktingläger i Libanon blev jag förvånad över att jag hade blivit 

övertygad av den första artikeln utan vidare rannsakning om partiskheten i hans 

argument. Detta ledde till mitt intresse för hur författarna för fram sina argument för att 

påverka läsaren och jag har därför valt att ur ett retoriskt perspektiv forska i den pro-

israeliska kritiken mot UNRWA. 

Palestinska flyktingar har bott i flyktingläger i över 60 år. Det finns idag en tredje 

generation som föds till att bli flyktingar levandes i exil.
1
 Då situationen inte förbättras 

eller markant förändrats sedan flyktinglägren kom till finns det en del uppenbar kritik 

och med mitt retoriska perspektiv kommer jag analysera denna för att undersöka, inte 

bara vad kritiken är men även hur den förs fram. 

 

1.1 Problemformulering och syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera den kritik som förs fram emot UNRWA från 

den pro-israeliska sidan. Genom att läsa vetenskapliga artiklar från framstående kritiker 

kommer jag att identifiera de generella dragen hos de olika författarna. Jag har valt ett 

retoriskt perspektiv i min uppsats och kommer därför arbeta med följande delfrågor för 

att svara på min huvudsakliga frågeställning: hur framställs de kritiska argumenten mot 

UNRWA? Hur använder de ethos, pathos och logos i argumentationerna? Är de partiska 

och hur kan man i så fall se deras partiskhet i argumenten? 

                                                      
1
 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=86 Hämtad 2013-04-22. 

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=86
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Min frågeställning är: För vad och på vilket sätt kritiseras UNRWA i den pro-

israeliska tidskriften Middle East Quarterlys specialnummer? 

 

1.2 Material och avgränsningar 
Jag har valt att analysera Middle East Quarterlys specialnummer om UNRWA vilken 

publicerades hösten 2012. Denna tidskrift består av tio artiklar skrivna av amerikanska 

och israeliska akademiker vilka alla är engagerade och utbildade i ämnen relaterade till 

mellanöstern och alla med koppling till Israel. Middle East Quarterly är en del av 

organisationen Middle East Forum vilken startades år 1994 i Philadelphia, USA. Det är 

ett amerikanskt forum som bejakar amerikanska intressen och västerländska värderingar 

i mellanöstern. De menar bland annat att radikal islam, arab-staters fientlighet mot Israel 

och massförstörelsevapen i regionen är stora hot mot USA med allierade. Middle East 

Forum arbetar för amerikanska intressen på flera sätt, bland annat genom den 

akademiska tidskriften Middle East Quarterly som kommer ut fyra gånger om året.
2
 

Sedan år 2009 är tidskriften peer reviewed.
3
 Att tidskriften har en uttalad partiskhet är 

en tillgång i min uppsats då den tydliga partiskheten i teserna utgör målet för min 

forskning.  

Jag har grundligt gått genom alla artiklar ett flertal gånger och gjort mitt urval av 

vad som ska analyseras efter min frågeställning. Då tidskriften består av tio artiklar har 

jag av naturliga skäl inte kunnat analysera varenda mening i alla mina artiklar ordagrant 

utan har, som jag kommer berätta mer om i nästa avsnitt, sett dem i ett vidare 

sammanhang och ur en större synvinkel. 

Jag har valt att endast analysera Middle East Quarterlys specialnummer om 

UNRWA då många av författarna är framstående i kritiken och hörs i flera andra 

forum.
4
 Jag har avgränsat mig till endast specialnumret i Middle East Quarterly då 

numret är omfattande och har således gett tillräckligt med underlag för min analys.  

I en retorisk analys bör man analysera hur väl författaren lyckas att övertyga 

läsaren med sin text. Då detta inte är av relevans för min frågeställning har jag valt att 

bortse från detta. 

 

                                                      
2
 http://www.meforum.org/about.php Hämtad 2013-05-06. 

3
 http://www.meforum.org/2037/editors-note-on-peer-review Hämtad 2013-05-06. 

4
 Se till exempel Asaf Romirowsky och Alex Joffe, Palestinians: Refugees forever?, Haaretz, 5 juni 2012, 

men även James G. Lindsay Fixing UNRWA: Repairing the UN’s Troubled System of Aid to Palestinian 

Refugees, Washington Institute for Near East Policy, January 2009. 

http://www.meforum.org/about.php
http://www.meforum.org/2037/editors-note-on-peer-review
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1.3 Metod och teori 
Jag har valt att göra en kontextuell retorisk analys. Med min frågeställning har jag satt 

det i perspektiv till hur kritiken retoriskt förs fram för att mobilisera sympatisörer. Det 

har jag gjort för att bättre kunna undersöka hur trovärdiga argumenten är och för att se 

på vilket sätt författarna övertygar sina läsare. Jag har använt mig av Maria Karlberg 

och Brigitte Mrals bok ”Heder och påverkan” som inspiration både till metod och teori i 

min analys.
5
 Boken beskriver utförligt hur en retorisk analys utförs vilket jag har använt 

som mall till min metod. Jag har sedan satt stor tyngd kring kapitlet om ethos, pathos 

och logos som teoretiskt perspektiv till min frågeställning.
6
 Ethos, pathos och logos är 

alla tre viktiga utgångspunkter när man analyserar retorik varför jag ansett dem 

passande för mitt perspektiv i relation till min frågeställning. Dessa begrepp står 

förklarade under ”Centrala begrepp” och jag kommer att använda dessa återkommande i 

min analys. 

Jag började min arbetsprocess med att kvantitativt lokalisera teserna och 

argumenten i artiklarna och har sedan utifrån en bredare kontextuell förståelse 

kvalitativt analyserat dessa med mitt retoriska perspektiv. Då artiklarna kommer i ett 

gemensamt sammanhang valde jag den kvantitativa metoden i början för att komma 

över de generella teserna och argumenten. Min kvalitativa studie av dessa teser har 

inneburit att jag sedan kunnat gå mer djupgående för att undersöka kritiken. Med 

kontextuell förståelse menar jag att jag har sett argumenten i ett vidare sammanhang och 

förutom att bara analysera vad författarna har valt att nämna har jag även analyserat vad 

de har låtit bli att beröra.  

Att analysera ett mycket komplext dilemma gör det svårt att inte personligt 

förhålla sig till det man analyserar. I mitt arbete har jag inte varit neutral, det vore för 

mig onaturligt att analysera ett så politiskt laddat material genom en totalt neutral 

utgångspunkt. Kritiken mot UNRWA är relevant och intressant från många synvinklar 

och i min analys av denna har jag arbetat utifrån ett kritiskt kontextuellt perspektiv. Med 

det menar jag att jag kontinuerligt har arbetat med författarnas bakgrund i åtanke och 

utifrån en kontextuell undersökning noggrant analyserat utifrån andra synvinklar än 

enbart de författarna har berört. 

Med hänsyn till min frågeställning har jag istället för att gå genom artikel för 

artikel analyserat artiklarna gemensamt utefter de teser jag har sett vara återkommande. 

                                                      
5
 Maria Karlberg och Brigitte Mral, Heder och påverkan, 1998, Natur och Kultur, Falun.  

6
 Ibid, s. 31-35. 
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Rubrikerna för min analys är alltså de teser och belägg författarna återkommande för 

fram. Naturligtvis för inte alla författare fram exakt samma teser och jag har inga belägg 

att påstå att alla författare står bakom resterande författares åsikter och meningar men då 

de framställs i ett sammanhang med gemensam agenda har jag valt att lokalisera teman 

och till viss del jämföra författarnas argument och retorik. Alla mina rubriker är alltså 

inte teser alla författare för fram utan jag kommer regelbundet förklara vilka som står 

bakom vilka teser. 

 

1.4 Centrala begrepp 
Palestinsk flykting – Enligt UNRWA är en palestinsk flykting någon ”whose normal 

place of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948, and 

who lost both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict.” 

Flyktingstatusen ärvs genom mannen och det finns därför idag en tredje generation 

flyktingar födda i exil.
7
 Detta står i skillnad till United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) definition av vad en flykting är därför att flyktingstatusen inte ärvs 

på samma sätt.
8
  

Nya samhällen – UNRWA arbetar i fem områden, Gaza, Västbanken, Libanon, 

Syrien och Jordanien.
9
 De flyktingar som bor i dessa områden är alla statslösa, förutom 

majoriteten av flyktingarna i Jordanien vilka har medborgarskap.
10

 Då Gaza och 

Västbanken är ockuperade områden och inte självständiga stater har jag valt att kalla de 

områden där UNRWA arbetar för nya samhällen eller bara samhällen för att 

kategorisera UNRWA:s arbetsområden. 

Ethos – Ethos är när författaren framhäver sin egen personlighet/roll/position för 

att övertyga läsaren. Om en professor skriver ”jag som professor menar att…” är det ett 

typiskt användande av ethos. Även att referera till sina tidigare arbeten, eller att referera 

till andra människor i maktpositioner som har samma åsikt som författaren själv stärker 

dennes ethos. 

Pathos – När en författare anspelar på läsarens emotionella reaktion är det ett 

användande av pathos. Genom att till exempel hänvisa till historiska händelser, 

symboler, eller jämförelser kan en författare övertyga sin mottagare därför att läsaren 

                                                      
7
 Consolidated eligibility and registration instructions (CERI), UNRWA, s. 3. 

8
 Convention Relating to the Status of Refugees, 189 U.N.T.S. 150, 28 juli 1951, art. 1. 

9
 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85 Hämtad 2013-05-09. 

10
 http://www.hrw.org/news/2010/02/01/jordan-stop-withdrawing-nationality-palestinian-origin-citizens 

Hämtad 2013-05-13. 

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85
http://www.hrw.org/news/2010/02/01/jordan-stop-withdrawing-nationality-palestinian-origin-citizens
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känslomässigt engagerar sig i texten och får en egen relation till vad författaren försöker 

säga. Att till exempel prata om terrorism och återkommande nämna World Trade Center 

väcker starka känslor hos läsaren då hon troligtvis minns skräcken och maktlösheten 

som infann sig vid attacken.  

Logos – Logos handlar om att övertyga genom förnuft och logik. Logos manar 

läsaren till att själv bedöma de fakta som författaren har presenterat och författarens 

förhoppning är att läsaren genom vettigt resonemang kommer fram till samma slutsats 

som skribenten gjort.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Maria Karlberg och Brigitte Mral, 1998, s. 31-35. 
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2. Bakgrund 

2.1 UNRWA:s bildande 
Den 14 maj 1948 utropade sionistiska politiker Israel till stat vilket snabbt följdes av 

internationella erkännanden. Dagen därpå invaderade grannländer det nybildade landet 

och den etniska rensningen av palestinier som hade börjat två månader tidigare blev ett 

krig mellan flera parter.
12

 Vid slutet av kriget hade ca 780 000 palestinier flytt området, 

de flesta till grannländer.
13

 I frånvaro av ett organ att hjälpa människorna på flykt gav 

det nybildade FN ett tillfälligt mandat för att skapa UNRWA den 8 december 1949 

genom resolution 302. 

Mandatet började 1 maj 1950 och sträckte sig tre år framåt.
14

 I frånvaron av en 

alternativ lösning har UNRWA fått förnyat mandat sedan dess och har idag ansvar för 

fem miljoner flyktingar.
15

 Genom resolution 393, 2 december 1950, gavs UNRWA 

mandat att integrera flyktingarna i sina nya samhällen.
16

 Man hade i en tidigare 

resolution 194, från 11 december 1948, erkänt flyktingarnas rätt att återvända, men 

menade i den nya resolutionen att i väntan på att återvända skulle man sträva efter lokal 

integration i de nya samhällena.
17

 Denna integrationspolitik refererade man sedan till i 

efterkommande resolutioner fram till 1960-talet och sedan dess har det inte längre 

nämnts som en del av UNRWA:s arbete vilket har tolkats av UNRWA som att det inte 

längre ingår i deras mandat.
18

 

UNRWA har idag mandat att arbeta inom tre områden; utbildning, hälsa och med 

”relief and social services”.
19

 De arbetar endast i Jordanien, Libanon, Syrien, Gaza och 

Västbanken.
20

  

 

                                                      
12

 Ilan Pappe, A history of modern Palestine, 2004, Cambridge University Press, New York, s. 128-130. 
13

 Simona Sharoni och Mohammed Abu-Nimer, Understanding the contemporary Middle East, “The 

Israeli-Palestinian conflict”, 2008, Cambridge University Press, New York, s.189. 
14

 U.N. General Assembly (UNGA) res. 302 (IV), 8 december 1949. 
15

 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=86 Hämtad 2013-04-22. 
16

 UNGA res. 393 (V), 2 december 1950. 
17

 UNGA res. 194 (III), 11 december 1948, para. 11. 
18

 Lance Bartholomeusz, The mandate of UNRWA at sixty, Refugee survey quarterly, vol. 28, 26 mars 

2010, pp. 452-474,  s. 471. 
19

 Ibid, s. 462. 
20

 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85 Hämtad 2013-05-06. 

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=86
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85
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2.2 Middle East Quarterly 
Middle East Forum ser mellanöstern som en region ”with its profusion of dictatorships, 

radical ideologies, existential conflicts, border disagreements, corruption, political 

violence, and weapons of mass destruction — as a major source of problems for the 

United States.” Inom USA arbetar de emot ”lawful islamism” och skyddar 

yttrandefriheten för anti-islamistiska aktivister.  

Middle East Quarterly startades 1994. Anledningen till att tidningen blev peer 

reviewed så sent som 2009 förklarar redaktören vara för att när de började fanns det så 

få akademiker som ”shared its mission of considering the region ’explicitly from the 

viewpoint of American interests.’” De menade att många andra tidskrifter till och med 

sympatiserade med fiender till den amerikanska staten och därför hade inget tillräckligt 

bra utbyte. Vidare förklarar dem att situationen har förändrats och från och med 2009 

finner de sig vara del av ”a growing community of specialists not hostile to the United 

States and its allies.”
21

 

På sin hemsida skriver de: “Policymakers, opinion-makers, academics, and 

journalists turn first to the Quarterly, for in-depth analysis of the rapidly-changing 

landscape of the world's most volatile region.” De beskriver sig själva som den mest 

auktoritativa tidskriften inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 http://www.meforum.org/2037/editors-note-on-peer-review Hämtad 2013-05-06. 

http://www.meforum.org/2037/editors-note-on-peer-review


11 

 

3. Analys 
Jag börjar med att presentera en kort sammanfattning om författarna och artiklarna. 

Tanken är att detta avsnitt ska ge klarhet åt läsaren då det enkelt går att titta tillbaka för 

att minnas vilken författare som skrev om vad. Jag presenterar artiklarna i den ordning 

de framträder i tidskriften. Sedan presenteras först analysen av teserna och därefter 

analysen av de stilistiska drag jag sett författarna använda. Dessa indelningar är inte 

absoluta då en del teser och argumentationer även kan ses som stilistiska drag vilket jag 

kommer förklara i analysen. 

 

3.1 Sammanfattning av artiklarna 

Steven J. Rosen ”Why a special mission on UNRWA?” – Steven J. Rosen är chef för 

Middle East Forums Washington-projekt och har tidigare arbetat 23 år för the American 

Israel Public Affairs Committee (AIPAC).
22

 

Rosen förklarar att integrationspolicyn har försvunnit sedan 1960. Att 

flyktingstatusen ärvs är “a growing source of conflict” och han menar att det inte är 

möjligt att fem miljoner flyktingar återvänder. Hans slutsats är att något måste ändras. 

 Alex Joffe ”UNRWA resists resettlement” – Alex Joffe är historiker och 

arkeolog och skriver om Israel. Han har doktorerat i Near Eastern studies vid 

University of Arizona.
23

 

Alex Joffes tes är att UNRWA arbetar emot integration och istället arbetar för 

utbildning som lär ungdomar och barn att de har rätt att återvända vilket Joffe menar 

förstärker konflikten. Att palestinier utbildas i UNRWA-skolor gör dem skolade in i det 

system UNRWA kämpar för att upprätthålla. Både att UNRWA har utökat definitionen 

för vem som är flykting och deras utökade mandat från att ha arbetat med ”direct relief 

and works programmes” till att nu arbeta för ”human development”
24

 menar Joffe vara 

belägg för att generalförsamlingen har en agenda mot Israel. Joffe menar att eftersom 

generalförsamlingen är pro-palestinsk är det deras mål att upprätthålla UNRWA så att 

flyktingarna får återvända till Palestina.  

                                                      
22

 http://www.meforum.org/staff.php Hämtad 2013-05-13. 
23

 http://www.meforum.org/staff.php Hämtad 2013-05-13. 
24

 Alex Joffe, UNRWA resists resettlement, Middle East Quarterly fall 2012, pp. 11-25, s. 17. 

http://www.meforum.org/staff.php
http://www.meforum.org/staff.php
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Nitza Nachmias ”UNRWA betrays its mission” – Nitza Nachmias har 

doktorerat vid the City University of New York i ämnen relaterade till mellanöstern.
25

 

Nachmias ger en historisk bakgrund kring policyn om integrationen. Hon 

förklarar att UNRWA skulle vara en temporär lösning men istället bidrar det idag till 

konflikten. I sin avslutning argumenterar Nachmias för att UNRWA upprätthålls på 

grund av att majoriteten av UNRWA:s ca 30 000 anställda är palestinier och de har ett 

intresse av att behålla sina jobb, därför målar UNRWA upp en felaktig bild av 

palestinska flyktingar som behövande. På så sätt får UNRWA fortsatt stöd och 

palestinier får fortsatt hjälp och de anställda får behålla sina arbeten. Detta tillsammans 

leder henne till slutsatsen att UNRWA gradvis måste avvecklas. 

Emanuel Marx ”Some UNRWA refugees have resettled” – Emanuel Marx är 

professor i antropologi och arbetar nu på Tel Aviv University.
26

 

Marx menar att UNRWA redan har uppfyllt sin uppgift genom att integrera 

majoriteten av flyktingarna men att UNRWA döljer dessa fakta för att få fortsatt stöd 

för att kunna fortsätta anställa sina egna. Marx slutsats är därför att UNRWA överflödig 

verksamhet. I början av 50-talet var flyktinglägrena så pass bra att flyktingar valde att 

flytta dit men då UNRWA var rädda för kritik från arabstaterna och flyktingarna dolde 

de detta och framställde lägren som hemska. Satsningen på utbildning var ett naturligt 

steg mot integration men nu är detta uppfyllt och de nya samhällena bör ta över ansvaret 

för detta. Han avslutar med att föreslå att UNRWA tar rollen som medlare i 

fredsförhandlingarna. 

Uri Resnick ”UNRWA’s self-serving agenda” – Uri Resnick arbetar som 

Deputy Consul General of Israel på ambassaden i Los Angeles. Han har doktorerat i 

internationella relationer vid Hebrew University i Jerusalem och har skrivit mycket om 

Israel-Palestina-frågan.
27

 

Uri Resnick förklarar att den israeliska staten stöttar UNRWA men att Israel ändå 

menar att det skulle vara bättre om UNRWA arbetade som UNHCR med integration. 

Resnick argumenterar för att integration är den bästa lösningen för flyktingarna då 

alternativet att återvända inte är möjligt och han argumenterar vidare att trots att detta 

inte nämns explicit i generalförsamlingens resolutioner så finns det möjligheter för 

UNRWA:s generalkommissarie att införa policyn ändå. Resnick menar att eftersom 

                                                      
25

 http://www.nnitza.com/defualt-en.aspx Hämtad 2013-05-13. 
26

 http://jewishjournalofsociology.org/index.php/jjs/about/editorialTeamBio/16 Hämtad 2013-05-13. 
27

 http://www.israeliconsulatela.org/index.php/en/the-consulate-en Hämtad 2013-05-23. 

http://www.nnitza.com/defualt-en.aspx
http://jewishjournalofsociology.org/index.php/jjs/about/editorialTeamBio/16
http://www.israeliconsulatela.org/index.php/en/the-consulate-en
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UNRWA menar sig följa United Nations Development Programmes (UNDP) riktlinjer 

kring human development borde integration anses ligga inom detta. För att styrka sin 

argumentation menar han att palestinier som bor ”in an indeterminate state”
28

 lättare 

tenderar att gå med i radikala grupper. 

Asaf Romirowsky ”Washington’s failure to rein in UNRWA” – Asaf 

Romirowsky är forskare på Middle East Forum. Han har doktorerat vid Kings College 

London och har tidigare arbetat som International Relations liaison officer för IDF i 

Västbanken och i Jordanien. 

Som rubriken avslöjar handlar artikeln om USA:s relationer till UNRWA. 

Romirowsky ger en historisk bakgrund till hur USA har misslyckats få genom sina 

önskemål om integration i UNRWA:s agenda. Vidare argumenterar Romirowsky att det 

är omöjligt att fem miljoner flyktingar återvänder till Palestina och att detta är ett av de 

största hindren till fred, därav relevansen av att USA trycker på att återinföra 

integrations-policyn. 

Baruch Spiegel “Jerusalem’s surprisingly good relations with UNRWA” – 

Baruch Spiegel har tidigare arbetat med frågor kring säkerheten med IDF:s 

fredsbevarande styrkor som head of the IDF Liaison Unit men även som särskild 

rådgivare åt den israeliska presidenten Shimon Peres.
29

 

Spiegel berättar i sin artikel att våld ofta pågått i UNRWA-ledda flyktingläger och 

att UNRWA är influerad av Hamas men att då det kommer till exempelvis 

återuppbyggnad efter strider i Gaza måste Israel välja mellan att sammarbeta med 

Hamas eller UNRWA och att i det valet har den israeliska staten valt att arbeta 

tillsammans med UNRWA. 

David Schenker ”Palestinian refugees languish in Lebanon” – David Schenker 

arbetar åt the Washington Institute vilka arbetar med amerikanska relationer i 

mellanöstern. Tidigare har Schenker arbetat som Levant country director åt Pentagons 

top policy aid.
30

 

I Schenkers artikel konstaterar han att Libanon är det samhället där palestinier 

troligen är minst integrerade vilket bevisar UNRWA:s misslyckande. Schenker berättar 

att palestinier tenderar att skylla på Israel som orsak till att de har det så dåligt idag men 

argumenterar vidare för att det istället är Libanons diskriminerande politik som är 

                                                      
28

 Uri Resnick, UNRWA’s self-serving agenda, Middle East Quarterly fall 2012, pp. 45-52, s. 51. 
29

 http://ecf.org.il/asset/baruchSpiegel.htm Hämtad 2013-05-23. 
30

 http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/schenker-david Hämtad 2013-05-23. 
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orsaken. Rekonstruktionen av flyktinglägret Nahr al Bared (som förstördes under 

beväpnade strider) tas upp som ett exempel på UNRWA:s misslyckande i Libanon då 

Schenker menar att det är en kortsiktig lösning att reparera flyktinglägret (i kontrast till 

att integrera flyktingarna) och är ett exempel på hur UNRWA upprätthåller konflikten.  

Steven J. Rosen ”Kuwait expels thousands of Palestinians” – För information 

om denna författare se sammanfattningen av den första artikeln. 

När Irak attackerade Kuwait 1990 utryckte Palestinian Liberation Organization 

(PLO) sitt stöd för detta. Rosens artikel är en historisk genomgång om vad som hände 

då, som motreaktion till PLO:s stöd för invasionen, Kuwait beslutade att driva ut ca  

400 000 palestinier (endast ca 20 000 palestinier fick stanna kvar) som levde i Kuwait. 

Rosen menar att flera aktörer misslyckades att skydda palestinierna, inkluderat övriga 

arabländer, FN, UNRWA och UNHCR. Rosen förklarar att även om UNRWA:s 

uttryckta mandat inte är i Kuwait, hade UNRWA ändå ansvar att ta hand om 

flyktingarna men att de misslyckades. 

James G. Lindsay ”Reforming UNRWA” – James G. Lindsay har arbetat med 

UNRWA som juridisk rådgivare under sju år. Just nu arbetar han åt Washington 

Institute och är fokuserad på palestinska flyktingar och FN:s humanitarian assistance.
31

 

Lindsay argumenterar för att ärftlig flyktingstatus är problematiskt och 

upprätthåller problemet med flyktingarna. Som sista artikel i tidskriften presenterar 

Lindsay lösningen på vad hela numret har beskrivit som problemen med UNRWA. Han 

argumenterar för att USA troligtvis är den enda aktören som är villig och har 

möjligheten att göra påtryckningar för att förändra situationen. Lindsay ger exempel på 

hur USA tidigare lyckats genom finansiella påtryckningar för att förändra UNRWA och 

menar att eftersom USA står för 25 % av UNRWA:s budget kan USA förändra om de 

bara så önskar.
32

 

 

3.2 Rubrikerna 
Hela numret är en samling av kritik mot UNRWA. Argumenten ser olika ut men genom 

att studera rubrikerna på artiklarna kan vi se några generella drag. Majoriteten av 

rubrikerna har negativa formuleringar (sju av tio) och betonar hur UNRWA har 

misslyckats och svikit sig själva. Ord som resists, betrays, self-serving agenda, failure, 

                                                      
31

 http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/lindsay-james-g Hämtad 2013-05-13. 
32

 James G. Lindsay, Reforming UNRWA, Middle East Quarterly 2012, pp. 85-91, s. 86. 
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languish, expels och reforming
33

 visar tydligt vart författarna står och vi kan förstå att 

artiklarna är tydligt kritiska från dessa ordval. Även ordvalet surprisingly i ”Jerusalem’s 

surprisingly good relations with UNRWA” visar att författaren anser det vara märkligt 

att de har en god relation. Att två av rubrikerna har Jerusalem och Washington i 

rubriknamnen indikerar att dessa två menas vara jämlika. Författarna syftar naturligtvis 

till den israeliska tillika amerikanska staten genom de två städerna men då det är Tel 

Aviv som är Israels internationellt erkända huvudstad är det en tydlig politisk markör att 

istället nämna Jerusalem. Då Jerusalem är en viktig symbol i konflikten om Israel-

Palestina och båda parter önskar se Jerusalem som sin huvudstad är det naturligtvis 

taktiskt av författarna att göra Jerusalem och Washington till jämbördiga. På så sätt 

väcker rubriken känslor genom pathos och författarna vinner sympatisörer genom att 

tydligt markera vilken sida de stöttar. Detta görs sedan återkommande i flera av 

artiklarna.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33

 Reforming kan även vara betonat positivt men med artikelns innehåll förstår vi att sådant inte är fallet. 
34

 Se till exempel Uri Resnicks, 2012, s. 45 och Baruch Spiegels Jerusalem’s surprisingly good relations 

with UNRWA, Middle East Quarterly fall 2012, pp. 61-66, s. 61. 
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4. Analys av teserna och argumenten 

4.1 Fem miljoner flyktingar kan inte återvända 
 

And so UNRWA abandoned its original mission of relief extension and conflict 

resolution, evolving into an agency for the perpetuation of unsettled claims against 

Jerusalem for millions of persons born in the years after the founding of Israel in 1948.
35

 

 

Detta citat från inledningsartikeln skriven av Steven J. Rosen summerar numret i sin 

helhet. Den värderande tonen genom abandoned och the perpetuation of unsettled 

claims visar författarens ståndpunkt att det var fel att UNRWA slutade arbeta för 

integration och att detta har lett till vad han menar vara unsettled claims från palestinska 

flyktingar. Det UNRWA står för idag är som tidigare nämnt utbildning, sjukvård och 

”relief and social services” och det är dessa ord Rosen har bytt ut mot perpetuation of 

unsettled claims. Just ordet perpetuation används även genomgående i artiklarna med 

ett liknande syfte men mer om detta tittar vi på nedan. Vad han syftar till med ”unsettled 

claims” är att palestinier fortfarande menar sig ha rätten att återvända till Palestina och 

att palestinier bor i flyktingläger under hårda förhållanden håller denna dröm levande, 

detta i kontrast till flyktingar som integrerats i sina nya samhällen. Att kalla detta krav 

unsettled är en stark indikation på författarens ståndpunkt då som kontrast många skulle 

mena att flyktingarnas krav på att återvända inte alls är oklara utan tvärtom väldigt 

tydliga. 

För att förstärka det här numrets relevans och vinna förtroende hos läsarna citerar 

Rosen USA:s tre senaste presidenter, Bill Clinton, George W. Bush och Barack Obama, 

som alla tre har uttalat att det inte finns en rätt att återvända för palestinska flyktingar 

till vad som idag är Israel.
36

 Samma stycke avslutas med ett citat av Palestinian 

Authoritys (PA) president Mahmoud Abbas som bekräftar vad tidigare nämnda också 

har sagt, nämligen att det är omöjligt att fem miljoner palestinier återvänder till Israel. 

Detta ger texten ett tungt ethos då författaren menar sig skriva i samma anda som fyra 

av de genom tiden mest ledande parterna i fredsförhandlingar. 

 

                                                      
35

 Steven J. Rosen, Why a special mission on UNRWA, Middle East Quarterly fall 2012, pp. 3-10, s. 5. 
36
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4.2 UNRWA anställer sina egna och upprätthåller sig självt 
 

A sizable number of camp residents found jobs with UNRWA, which hired almost 

exclusively from the refugee population, and the agency became the largest employer in 

the West Bank and Gaza Strip.
37

 

 

Detta citat är en del av en återkommande tes i många av artiklarna. De argumenterar för 

att det faktum att UNRWA består av mestadels palestinska anställda
38

 är en anledning 

till att palestinier vill behålla UNRWA eftersom UNRWA är en stor arbetsgivare bland 

flyktingar, i Libanon är det till exempel den största arbetsgivaren.
39

 Det ligger absolut 

något i kritiken eftersom om UNRWA upplöses blir det återigen ett behov av någon 

slags hjälp för att anställa dessa flyktingar. Å andra sidan är det kanske också ett tecken 

på att integreringen inte skett som den bör eftersom dessa palestinier uppenbarligen inte 

fått någon annan anställning i sina nya samhällen. I Libanon var till exempel 

arbetslösheten 56 % bland palestinska flyktingar år 2011 och skulle då UNRWA 

försvinna skulle arbetslösheten öka markant.
40

  

I Emmanuel Marxs artikel argumenterar han, till skillnad från övriga artiklar, för 

att UNRWA redan har uppfyllt sin uppgift genom att integrera flyktingarna och att 

UNRWA därför är överflödig verksamhet. Marx menar att eftersom många flyktingar 

arbetar och bor utanför flyktingläger fyller UNRWA inte längre sin funktion
41

 och trots 

det motsägelsefulla till resten av tidskriften som återkommande konstaterar att 

flyktingarna inte är integrerade förstärker Marx ändå Nitza Nachmias påstående att 

UNRWA har blivit en ”non-territorial government” vilken i sig, med Nachmias ord, 

arbetar för ”a non-existant cause”.
42

 Denna tes kommer alltså igen, dock i en annan 

skepnad med andra argument. 

 

This, in turn, requires the continued promotion of the image of a suffering, impoverished, 

and oppressed refugee population while hiding the fact that the descendants of the 

refugees have effectively been integrated into the economies of most host societies (apart 

from Lebanon) and the Palestinian Authority.
43

 

 

                                                      
37

 Emmanuel Marx, Some UNRWA refugees have resettled, Middle East Quarterly 2012, pp. 37-44, s. 42. 
38

 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=232 Hämtad 2013-05-22. 
39

 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=65 Hämtad 2013-05-22. 
40

 “Palestine refugees: a special case”, PDF från UNRWA. 
41

 Emmanuel Marx, 2012, s. 40. 
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 Nitza Nachmias, UNRWA betrays its mission, Middle East Quarterly 2012, pp. 27-35, s. 35. 
43

 Emmanuel Marx, 2012, s. 43. 
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Tidigare i stycket där detta citat är skrivet menar Marx att UNRWA ägnar den mesta 

delen av sitt arbete till att söka sponsorer för att kunna fortsätta anställa sina egna, det 

vill säga palestinska flyktingar. Det hela målas upp att vara en ond cirkel där palestinier 

anställer palestinier som för en propagandistisk agenda där de sprider en felaktig bild av 

palestinska flyktingar som att de vore behövande, vilket de enligt Marx alltså inte är. 

I slutet av sin artikel för Marx trots allt fram en lösning för UNRWA:s arbete. Han 

menar att UNRWA skulle uppfylla en meningsfull roll genom att låta organisationen 

agera som medlare i fredsförhandlingar. Han nämner inte rätten att återvända utan 

menar att UNRWA skulle förhandla för eventuella kompensationer för flyktingarna. 

Som ett avslut på sin lösning och som sista mening i hela artikeln drar han tillbaka till 

cirkeln där det trots allt inte tycks finnas någon lösning då han skriver: 

 

At the same time, while such an agreement could assuage the bitter feelings of the 

refugees and pave the way for a peaceful settlement of the Israeli- Palestinian dispute, the 

entrenched local staff would fiercely oppose the project, unless their own futures were 

first ensured.
44

 

 

Som Marx själv föreslår låter det onekligen som att UNRWA har kommit till “a dead-

end”.
45

 Genom en negativ ton som även kritiserar sina egna lösningar skapas en 

nedslående hopplös ton där läsaren undrar vad lösningen är. Här kommer nästa artikel 

av Uri Resnick väl disponerat då han hoppfullt argumenterar för att UNRWA visst har 

mandat att integrera flyktingar. 

 

4.3 UNRWA kan visst integrera flyktingarna – om de bara vill 
Uri Resnick menar att UNRWA visst har mandat att integrera flyktingar i sina nya 

samhällen. Han skriver att eftersom UNRWA själv menar sig ha mandat att arbeta för 

människors ”human development of its beneficiaries”
46

 och att de arbetar efter UNDP:s 

riktlinjer innebär det att lokal integration rimligtvis ligger inom UNRWA:s mandat. 

Eftersom det gjorts klart att generalförsamlingen inte kommer göra påtryckningar på 

UNRWA för Resnick här fram en lösning då han menar att trots att det inte explicit står 

                                                      
44

 Emmanuel Marx, 2012, s. 44. 
45

 Ibid, s. 43. 
46

 Uri Resnick, 2012, s. 47. 
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nämnt i resolutioner längre kan UNRWA:s generalkommissarie besluta att införa en 

policy om integration igen.
47

 

Uri Resnick för fram pathos då han refererar till lyckade integreringar till följd av 

stora flyktingströmmar. Han väljer att nämna fyra exempel på lyckade integreringar, 

dessa är: 

 

(…) in 1923 between Turkey and Greece (involving an estimated two million 

individuals); between 1944 and 1951 in the context of the largescale demographic 

upheavals that transpired in post-World War II Europe (an estimated twenty million 

people); and in 1947, between India and Pakistan (involving some 14.5 million 

individuals). All of these cases, as well as that of the State of Israel, which naturalized an 

estimated 586,070 Jewish refugees from Arab countries in the years 1948-72, 

demonstrate the feasibility of successful integration of a large number of refugees as an 

enduring solution.
48

 

 

Två av dessa fyra exempel är judiska flyktingar. Under exemplet för andra världskriget 

behöver han inte ens nämna judar, det är underförstått att många av de 20 miljoner 

flyktingar Resnick refererar till var judar. Att dessa dels har integrerats i nya samhällen 

dels skapat ett nytt samhälle i Israel argumenterar Resnick vara bevis på att det går att 

integrera flyktingar. Att nämna andra världskriget i detta sammanhang väcker starka 

känslor hos läsaren, både hos den israeliska sympatisören, den neutrala men också hos 

den tveksamma läsaren. 20 miljoner är en enorm siffra jämfört med de fem miljoner 

palestinska flyktingarna och att det inte har skapats problem med judar levandes i exil 

implicerar återigen det, enligt Resnick, misslyckande UNRWA står ansvarig för. Inte 

nog med det nämner han sedan de 586 070 judiska flyktingar från arab-länderna. Den 

judiska staten bygger på att det finns en judisk demografisk majoritet, därav alla judars 

rätt världen över att göra aliyah (immigrera till Israel).
49

 En tillökning av 586 070 var 

naturligtvis välkommet och till och med önskvärt. Att ta upp detta som exempel, utan 

att nämna den politiska anledningen till den lyckade integreringen, får den judiska 

sympatisören troligtvis att känna stolthet över Israel för att ha varit ”godhjärtade” och 

samtidigt bli mer frustrerad över att de arabiska nya samhällena inte har integrerat 

palestinier. 
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Vi kan också studera siffrorna Resnick valt att nämna i citatet. Han har 

kontinuerligt valt att citera ungefärliga siffror av flyktingar förutom när det kommer till 

den sista gruppen, nämligen de judiska flyktingarna från arabländer. De 586 070 judarna 

är betydligt färre än de andra stora flyktingströmmar Resnick pratar om men att det 

endast är dessa som är citerade med en exakt siffra belyser att dessa flyktingar är viktiga 

för författaren att belysa. Resnick hade kunnat skriva ”ca 600 000” vilket är en större 

siffra men genom exaktheten i att skriva 586 070 implicerar han att varje flykting 

räknas. 

 

4.4 UNRWA gör inte vad de ska 
Genom att citera en representant för UNRWA, Nicolas Morris, som har uttryckt att 

organisationens roll i Libanon är att varje flykting ska ”feeling assured that his or her 

rights are being protected, defended and preserved.”
50

 målar David Schenker upp en 

bild av att UNRWA har rätt mission, det låter bra och det låter som att de vill arbeta för 

integration men resten av artikeln handlar om hur UNRWA misslyckas med att göra just 

det citatet utlovar. Genom att citera vad UNRWA själva sagt använder Schenkers både 

logos och ethos därför att det är en officiell representant för UNRWA och han åkallar 

läsaren att själv se det ologiska i UNRWA:s uttalanden och vad de gör i praktiken.  

 

Most significantly, until 2006, Palestinians’ ability to work in Lebanon, an activity that 

the U.N.’s own Universal Declaration of Human Rights includes as a “right,” was 

significantly curtailed.
51

 

 

Den libanesiska lagen ändrades år 2006 så att den utökade palestiniers rättigheter i 

Libanon och tillät palestinska flyktingar att arbeta inom ”clerical and administrative 

sectors”.
52

 Schenkers artikel handlar om hur palestinska flyktingar i Libanon brister på 

rättigheter och hur UNRWA har misslyckats att skydda dem. Att palestinier i Libanon 

fick tillgång till betydligt fler arbeten än tidigare är vad Schenkers borde tycka vara en 

positiv utveckling men i den här meningen väljer han att uttrycka det faktum att de inte 

hade rättigheter fram till år 2006 istället för att fokusera på att de faktiskt fick ökade 

rättigheter. Att han refererar till FN:s allmänna deklaration stärker hans ethos då han 
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visar att hans åsikt att palestinier borde ha rätt att arbeta i Libanon är densamma som 

FN:s.  

I övrigt målar Schenkers upp bilden av den libanesiska staten som den onda i 

dramat och UNRWA som den som neutralt tittar på utan att ingripa. Han ironiserar de 

religiösa gruppernas motstånd mot den israeliska staten och utan att förklara varför de 

inte ger palestinier mer rättigheter konstaterar han endast att de gör det. Schenkers 

förklarar att orsaken till problemet är de libanesiska arbetsmarknadslagarna men nämner 

endast i förbifarten problematiken kring maktbalansen bland religiösa grupper.
53

 Han 

för här fram problemet (palestinier får inte arbeta) och han för fram en orsak (de 

libanesiska arbetsmarknadslagarna) men han presenterar inte orsaken till att det ser ut 

som det gör i Libanon idag. Libanon har en lång historia av religiösa motsättningar med 

ett femtonårigt inbördeskrig och faktum är att skulle palestinier ges medborgarskap 

skulle detta rubba den religiösa balans som existerar idag. Då shiamuslimer är i 

majoritet och palestinier till största del är sunni-muslimer skulle majoriteten av 

Libanons befolkning istället bli sunni vilket skulle omfördela makten i landet och shia-

muslimerna skulle förlora på det hela. Shia-muslimer med Hizbullah i spetsen är starkt 

emot Israel och är i allra högsta grad för ett befriande av Palestina istället för att förlora 

makt på att ge palestinierna medborgskap.
54

 

 

4.5 En värld emot Israel 
Ett tungt logos och ethos genomsyrar Alexander Joffes artikel. Genom att om och om 

igen referera till resolutioner från generalförsamlingen implicerar han ethos för att 

styrka sin tes att majoriteten av världens länder är emot Israel. Han går så långt att han 

anklagar UNESCO för att ”[…] has served as an especially important arena for anti-

Israel activities”. Mellan citat från olika resolutioner gör han sin egen slutsats och menar 

att genom bland annat generalförsamlingens fördömande av sionism som en rasistisk 

ideologi och refererandet av Israel som en apartheid-stat är bevis på att världen är emot 

Israel. Genom att använda generalförsamlingens fördömande av kolonisering som ett 

argument för tesen att generalförsamlingen är emot UNRWA ämnar han få läsaren att 

förstå att världen är emot Israel. Artikeln handlar visserligen om UNRWA och de 

palestinska flyktingarna men att Joffe inte ens nämner ockupationen av Västbanken och 
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Gaza som orsak till varför generalförsamlingen fördömt Israel är en fatal brist på 

kontra-argument. Även att Israel blivit fördömt för att vara en apartheid-stat besvaras 

inte heller. Att han nämner anklagelser om kolonisering och apartheid utan att bemöta 

kritiken får läsaren att tolka det hela som att det är absurda anklagelser som inte ens är 

värda att bemötas. Joffes syfte med att inte bemöta kritiken är naturligtvis att få läsaren 

att se det hela som en anti-israelisk agenda, vilken många pro-israeliska sympatisörer 

troligtvis associerar med en anti-semitisk agenda vilket då åkallar pathos och läsaren 

känner sig skrämd över det faktum att världen fortfarande är emot judar. Joffe uttrycker 

sig helt neutralt gentemot de anklagelser han för fram från generalförsamlingen 

gentemot den israeliska staten. Att det faktiskt kan ligga något bakom 

generalförsamlingens alla resolutioner och fördömande kan vi uttolka inte ens är ett 

alternativ för Joffe då han totalt ignorera att nämna dessa. Den israeliska sympatisören 

tolkar det därför troligtvis som logos-resonemang vilken förstärker tesen om att världen 

är emot Israel medan den tveksamma troligtvis ställer sig frågan om det verkligen kan 

vara möjligt att generalförsamlingen och att FN som institution verkligen kan föra en 

sådan uppenbar (enligt Joffe) anti-israelisk agenda.
55

 Vi kan också konstatera att det är 

pathos då det starka FN som vi alla vet har mycket makt, argumenteras vara emot Israel. 

Att hela FN skulle vara emot Israel ger oss bilden av den uteslutna, den som inte får 

vara med, den mobbade vilket ämnar väcka känslor hos läsaren. 

Joffe förklarar vidare att från att ha haft en vision om integrering ändrades denna 

någon gång på 50-talet och nu går de mesta av pengarna i UNRWA:s budget till 

utbildning. I hans argument emot UNRWA:s satsning på utbildning lägger han fram 

källor som menar att UNRWA:s skolböcker är antisemitiska och anti-västerländska och 

att skolorna lär ut till barn att de har rätt att återvända.
56

 Hela numret betonar om och 

om igen att det är omöjligt att alla fem miljoner flyktingar kommer att återvända så att 

UNRWA:s skolor lär ut detta argumenterar Joffe är problematiskt. Joffe menar att 

UNRWA trycker på det faktum att utbildning är ”inherently unobjectionable”
57

 och han 

framställer med det UNRWA som en propaganda-maskin som tvingar på barn 

utbildning fylld av anti-Israeliskt material samtidigt som han menar att UNRWA 

felaktigt ger bilden av att utbildningen är viktig för barnen. Att utbildningen menas vara 

politiserad av grupper med terrorismanknytning och att UNRWA har en anti-Israelisk 

                                                      
55

 Alex Joffe, 2012, s. 19-21. 
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agenda åkallar pathos då dels rädslan för terrorismen finns där dels för att anti-

semitismen ligger färskt i minnet hos oss alla.  

 

4.6 USA kan förändra 
Alex Joffe påstår att det har hjälpt tidigare att USA gjort påtryckningar mot UNRWA 

när det kommer till att påverka gällande bedrägeri m.m.
58

 Som tidigare nämnt handlar 

hela James G. Lindsays artikel om hur USA som den största givaren till UNRWA
59

 har 

makt att göra påtryckningar för förändringar och även Lindsay presenterar hur USA 

tidigare har lyckats vilket stärker argumentets trovärdighet.  

Lindsay argumenterar för att UNRWA till att börja med ska begränsa de personer 

som de ger flyktingstatus till endast de mest behövande. Han argumenterar för att de 

som kan betala en del av sina barns utbildning bör betala detta själv. Ett citat är utdraget 

i Lindsays artikel och framställd i en box där texten är i större bokstäver än övriga 

texten. Meningen lyder ”Out of human considerations, UNRWA should not disappear 

overnight”.
60

 Lindsay medger här alltså att det finns behövande palestinier men att även 

dessa ska klara sig själva så fort UNRWA upplöses. 

Som sista stycke i den sista artikeln i tidskriften skriver Lindsay att det är en liten 

chans att den amerikanska regeringen kommer göra påtryckningar för att förändra 

UNRWA men argumenterar ändå för att det är en positiv utveckling att fler frågor ställs 

i kongressen och att individer från senaten tar egna initiativ för att ifrågasätta. Han 

skriver även att ju mer offentligjord UNRWA:s motsägelsefulla policy och agenda görs 

desto fler kritiska röster kommer att höjas.
61

 Efter detta avslut råder det inga tvivel att 

tidskriftens syfte med detta specialnummer var att väcka debatt i amerikansk media och 

mobilisera sina läsare för aktion.  

I Lindsays artikel argumenterar han med ett starkt pathos då han skriver: 

 

Some might question whether scarce international aid should be used to fund relatively 

sophisticated programs for Palestinians—not just education and health care but also 

microfinance, urban planning, and so forth—rather than, say, food for starving Africans 

in places like Sudan.
62
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Det är ett mycket målande citat där scarce förtydligar att internationell hjälpbudget 

redan är otillräcklig och sophisticated gör läsaren förstående med att palestinier inte är 

behövande, UNRWA arbetar inte med krishjälp utan med att utveckla människors 

levnadsstandard. Troligtvis har vi alla någon gång sett en bild av människor som svälter, 

många av oss troligtvis bilder på afrikaner som svälter. Bilden av svältande människor 

kommer på näthinnan och vem kan argumentera för att svält är mindre viktigt att 

utplåna än att arbeta för human development? Sättet han skriver detta på är övertygande 

men tänker vi vidare på det är å andra sidan mat åt svältande människor välgörenhet, 

medan human development handlar om att göra människan självständig och 

självförsörjande. Därmed inte sagt att mat åt svältande är onödigt eller dåligt men då 

Lindsays mål verkar vara att få ut så mycket som möjligt av USA:s pengar kan vi 

konstatera att det mest hållbara trots allt är human development. Detta faktum åsidosätts 

av Lindsay och den känsloframkallande bilden av svältande människor i Sudan är ett 

medel för att ytterligare övertyga läsaren.  
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5. Analys av stilistiska drag 

5.1 ”Perpetuating the problem” och ”source of conflict” 
Om och om igen i flera artiklar används dessa ord för att beskriva UNRWA.

63 

 

But over the ensuing sixty-three years, UNRWA has evolved into an agency that 

perpetuates the refugee problem as a source of conflict rather than contributing to its 

resolution.
64

 (egen kursivering) 

 

En av tidskriftens viktigaste teser är att UNRWA ställer till problem för framtida 

fredsförhandlingar. Om UNRWA försvinner finns det inte några flyktingar längre. Detta 

gör fredsförhandlingarna betydligt mer bekväma för Israel då det idag finns fem 

miljoner flyktingar som kräver att få återvända. Om flyktingarna inte längre är 

flyktingar finns det alltså inget juridiskt som binder Israel att försvara varför 

flyktingarnas återvändande eventuellt inte ens diskuterats vid fredsförhandlingarna. Att 

fem miljoner palestinier vill återvända är problematiskt för Israel och författarna låter 

läsaren förstå att det är UNRWA som är den som gör fredsförhandlingarna svårare, den 

som håller palestiniers dröm om att återvända till liv, den som med andra ord 

perpetuates the problem. 

 

5.2 Svikna av sina egna 
 

The Kuwaiti Palestinians occupied an honorable place in local society, giving them a 

sense of belonging and permanence.
65

 

 

Genom hela Rosens artikel målar han upp en bild av hur bra integrationen av de ca 400 

000 palestinska flyktingar som bosatt sig i Kuwait var till en början. Detta följs av en 

historisk återblick på hur Kuwait sedan svek palestinierna och tvingade dem att lämna 

landet. Endast ca 200 000 flyktingar tilläts komma tillbaka till Kuwait efter kriget och 

Rosen menar att detta är en ”Ethnic cleansing, Kuwaiti-style”.
66

 Detta refereras till 

genomgående i texten och Rosen jämför till exempel siffror från utvisningen av 
                                                      
63
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palestinier i Kuwait med kriget vid Israels självständighet 1948-1949 då ca 550 000-600 

000 (enligt israeliska källor) och ca 700 000 (enligt the Arab League) människor flydde. 

I samband med detta citerar Rosen Yassir Arafat “what Kuwait did to the Palestinian 

people is worse than what has been done by Israel to Palestinians in the occupied 

territories”.
67

 Rosens referens till citatet är från en annan artikel från Middle East 

Quarterly från 2005 och inte heller källan från den tidigare artikeln ger oss situationen i 

vilket sammanhang Arafat påstås ha sagt detta men då citatet lyder occupied territories 

kan vi förstå att det måste vara en händelse efter kriget 1967 då Israel ockuperade 

Västbanken och Gaza och alltså inte kriget 1948-1949 vilket är vad Rosen ämnar 

jämföra med. 

 
 […] the Arab League and the Arab governments adamantly objected to resettlement 

despite the offer of substantial economic incentives, showing total indifference to the 

suffering of the Palestinians.
68

 

 

I det här citatet framhäver Nachmias arabländernas misslyckande att hjälpa palestinier.  

Hon låter utebli att förklara de politiska förutsättningarna för arabländerna att integrera 

flyktingarna. Situationen i Libanon till exempel som skiljer sig åt från de andra 

områdena förklaras inte alls. I sammanfattningen nämner Nachmias sedan att budgeten 

för integreringen var otillräcklig varpå hon säger ”[…] UNRWA wrongly assumed that 

reintegration and resettlement were economic, not political processes.” Detta gör 

argumentationen oklar då hon menar att det fanns för lite finanser för integreringen 

samtidigt som hon menar att UNRWA gjorde fel som fokuserade på den ekonomiska 

biten istället för den politiska. Eftersom Nachmias inte har specificerat de politiska 

förutsättningarna blir det oklart vad hon menar. Det här förstärks senare av James G. 

Lindsay som uttrycker i ”Reforming UNRWA” att palestinska flyktingar idag är 

ekonomiskt integrerade i sina nya samhällen men bristen ligger i den politiska 

integrationen.
69

 

 

UNRWA helped the Arab League uphold its strategy of promoting Palestinian 

statelessness for its own purposes.
70
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Likaså här är det oklart vad Nachmias menar med its own purposes. Hon gör klart att 

the Arab League hade mycket att vinna genom UNRWA men på vilket sätt UNRWA 

tjänade på att springa the Arab Leagues ärenden förklaras inte. Först beskriver 

Nachmias arabländernas fientlighet mot Israel varpå hon menar att UNRWA hjälper the 

Arab League. Joffe har redan konstaterat att generalförsamlingen har en agenda emot 

Israel, här förstärks bilden av den politiska agendan emot Israel genom att måla upp 

bilden av UNRWA som samarbetspartner till israeliska fiender. Israel som ensamt land i 

behov av USA:s hjälp är alltså bilden vi kan konstatera målas ut. 

 

5.3 UNRWA hjälper och ger näring till terrorism 
Även i Alex Joffes artikel länkar han samman UNRWA med andra arabiska grupper.  

Joffe skriver: 

 

Schools, teachers’ unions, and youth organizations were targets for the PLO and its 

competitors such as the Muslim Brotherhood, which completely politicized these 

spaces.
71

 

 

PLO var klassificerad en terroristorganisation under tiden (60- och 70-talet) då Joffe 

menar att de ville influera utbildningen i UNRWA-skolor.
72

 Likaså är Muslim 

Brotherhood en radikal islamistisk grupp som Middle East Forum motsätter sig.
73

 

Genom att länka samman UNRWA med arabiska, enligt Middle East Forum, fientliga 

grupper målar de upp en bild av UNRWA som en politisk grupp som tjänar fienden. 

Även i Uri Resnicks artikel nämner han terroristgruppen Al-Qaeda. Under en bild 

som föreställer en beväpnad palestinier i flyktinglägret Ein el-Hilweh i Libanon skriver 

Resnick att radikala gruppers närvaro och påverkan i flyktinglägrena ökar genom att de 

bor ”in an indeterminate state”. 

 

In a 2004 report, a U.N. agency pointed to the increased danger of radicalism and violent 

behavior as a by-product of keeping refugees in an indeterminate state. This is perhaps 

best illustrated by the growth of al-Qaeda linked groups in the UNRWA-maintained Ein 

el-Hilweh.
74
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Återigen används pathos för att övertyga läsaren. Al-Qaeda står med på USA:s lista 

över fientliga terrororganisationer och det är vida känt att Al-Qaeda är ett stort hot mot 

amerikanska intressen.
75

 Genom att påstå att flyktingar som bor i flyktingläger tenderar 

att organisera sig i fientliga grupper, sådana som Al-Qaeda, ämnar Resnick skrämma 

läsaren för att få densamma att förstå att flyktinglägrena inte längre kan bestå. Genom 

att nämna ”a U.N. agency” som källa, han nämner inte vilken, använder han logos samt 

ethos för att få läsaren att inse vikten av hans argument. Att FN påstår att palestinier i 

flyktingläger tenderar att bli terrorister är förstås ett tungt belägg. Att denna text är 

under en bild av en beväpnad palestinier är även ett implicerande av logos, eftersom 

många menar att en bild aldrig ljuger då bilden kallar på läsaren att använda sin egen 

intelligens.
76

 Att se en bild av en beväpnad palestinier samtidigt som man läser om hur 

grupper som Al Qaeda vinner förtroende i flyktinglägrena ämnar få läsaren att själv inse 

vikten av tesen att flyktingarna måste integreras i sina nya samhällen. 

Baruch Spiegel menar att UNRWA har hjälpt terrorstämplade Hamas.
77

 Under 

kriget ”Operation gjutet bly” december 2008- januari 2009 förklarar Spiegel hur 

UNRWA påstod sig vara neutrala och oskyldiga och att de protesterade mot 

bombattackerna mot deras byggnader och skolor menar Spiegel vara orättfärdigt. Om 

återuppbyggnaden av Gaza skriver Spiegel under rubriken “The lesser of two evils”: 

 

Forced to choose between allowing Hamas to carry out the reconstruction or work with 

UNRWA, Israeli officials preferred to partner with UNRWA, hoping this would prevent 

the Islamist terror group from obtaining dual-use construction materials.
78

 

 

Spiegel menar alltså att UNRWA är onda, men att valet för den israeliska staten står 

mellan Hamas och UNRWA förklarar varför Israel tvingas upprätthålla goda relationer 

med UNRWA. En annan förklaring till Israels goda relationer med UNRWA förklarar 

Spiegel är att det tjänar Israels syften bättre att palestinska barn går i UNRWA-skolor än 

i skolor sponsrade av Hamas.
79

 Som rubriken tydligt förklarade är alltså Spiegels tes att 

UNRWA är dåligt då de är influerade av Hamas men det är ändå bättre än renodlade 

Hamas. 
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5.4 Trivialiserande av UNRWA 
Några av författarna refererar återkommande till palestinska flyktingar som ”flyktingar” 

satt inom citationstecken.
80

 Deras argument är att tredje generationens flyktingar inte 

kan räknas som flyktingar men faktum kvarstår att det inte är upp till akademikerna att 

bestämma vem som är flykting eller inte, det är upp till resolutionerna och politikerna. 

Enligt UNRWA:s gällande mandat är tredje generationens flyktingar fortfarande 

flyktingar
81

 så dessa citationstecken visar tydligt författarnas förlöjligande av UNRWA. 

Att trivialisera UNRWA åkallar pathos då vi redan konstaterat genom Lindsays sista 

stycke att syftet med specialnumret är att mobilisera läsarna för aktion. Ju löjligare 

UNRWA framstår desto mer provocerad blir läsaren och mer benägen att ta till sig av 

argumenten. 

 

Unlike UNRWA, which by the 1960s had effectively abandoned the objective of 

“reintegration of the refugees into the normal life of the Near East,” UNHCR considers 

settlement in other countries acceptable.
82

 

 

Detta citat ämnar förlöjliga UNRWA. Det finns ingen källa på att UNRWA någonsin 

skulle ha uttryckt att integration skulle vara unacceptable. Att de inte arbetar för det är 

en annan sak men att UNRWA övergav policyn om integration behöver naturligtvis inte 

betyda att UNRWA är emot principen. 

 

While Sunnis, Shiites, Christians, and Druze alike condemn Israel and support the 

“liberation” of Palestine with alacrity, few of them have historically supported expanding 

rights and improving the dire conditions of the estimated 400,000 Palestinian refugees 

within Lebanese borders.
83

 

 

Citationstecknen Schenker har valt att sätta inom “liberation” förlöjligar den dröm en 

stor del av de palestinska flyktingarna har. Situationstecknen är överflödiga, sunni, 

shiiter, kristna och druzer stöttar idén om ett befriande av Palestina, inte ett ”befriande”. 

Att befria Palestina kanske aldrig kommer att hända men det är en möjlighet och i allra 
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högsta grad en dröm för många. Naturligtvis är detta något Middle East Quarterly skulle 

motsätta sig och därav den nedvärderande och förlöjligande tonen som citationstecknen 

inger. 
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6. Slutsats 
Det finns flera återkommande teser i numret och många av dem refereras till flertalet 

gånger. Teser som kommer igen är 1) det är fel att integrationspolitiken har försvunnit, 

2) flyktingarna borde integreras i sina nya samhällen, 3) generalförsamlingen är emot 

Israel, 4) fem miljoner flyktingar kan inte återvända, 5) UNRWA upprätthåller problem 

för en fredsprocess, 6) USA har makt att påverka för förändring. 

Användandet av ethos, pathos och logos är mycket väl formulerat alla artiklar 

genom. Efter att ha studerat författarnas referenser har jag kunnat notera ett starkt logos 

och vetenskapligt ethos då de återkommande refererar till citat från representanter för 

UNRWA och resolutioner från generalförsamlingen.
84

 De använder också många 

gånger referenser till texter skrivna av andra författare eller medarbetare från Middle 

East Forum vilket upphöjer författarna och förstärker deras egna ethos.
85

 Emanuel Marx 

refererar återkommande till sitt eget tidigare arbete vilket är ett upphöjande av hans eget 

ethos.
86

 

Då tidskriften är akademisk och peer reviewed ger det tidningen ett högt 

anseende. Det är forskare tillika experter inom sina områden med lång erfarenhet som 

skrivit artiklarna. Ethos är starkt och det är svårt för den okunniga eller orutinerade att 

ifrågasätta de akademiska argumenten. Då alla författarna är tydligt partiska är det trots 

det akademiska en indikation på att läsaren bör vara aktsam med deras tolkning av 

verkligheten och medveten om partiskheten. Den israeliska sympatisören som läser om 

författarna kommer troligtvis imponeras av det ethos författarnas bakgrund inger 

samtidigt som den kritiska aktsamt noterar att det inte är vetenskapligt neutralt material. 

Att associera UNRWA med terroristgrupper är ett mycket taktiskt användande av 

pathos och är ett exempel på hur författarna som gjort detta önskar distansera sig från 

UNRWA genom att utmåla dem som allierade med fienden. Bilder i artiklarna på 

palestinier med vapen
87

 är också en del av det pathos som används för att skrämma 

läsaren. Påståendet att generalförsamlingen är anti-israelisk ger bilden av Israel som 

utstött och stärker författarnas belägg för att Israel verkligen behöver USA:s stöd. 
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Logos syns tydligt då texterna bygger till stor del på fakta från resolutioner och 

uttalanden från UNRWA:s representanter. När författarna citerar dessa och sedan 

argumenterar utifrån logiken i citaten är det en tydlig kombination av ethos och logos.  

 

6.1 Avslutande reflektion 
Israel består idag av en befolkning på nära åtta miljoner invånare.

88
 Att ge fem miljoner 

palestinier rätten att återvända skulle förstöra den demografiska balansen som krävs för 

att behålla Israel som en judisk stat; skulle palestinier ges medborgarskap skulle Israel 

tyna bort. Förutsatt att inget stort krig som rubbar den nuvarande maktbalansen sker, 

kommer dagens fredsförhandlingar aldrig tillåta alla palestinier att återvända. Detta är 

något som alla med grundläggande kunskaper om konflikten kan räkna ut, där 

naturligtvis palestinska flyktingar inräknat. Därför är det kanske precis som författarna 

argumenterar UNRWA som upprätthåller drömmen just därför att många av 

flyktingarna fortfarande bor i flyktingläger istället för integrerade i samhällen. Men 

UNRWA kan räkna ut det, palestinierna kan räkna ut det, israeler vet det; fem miljoner 

palestinier kommer inte ges rätten att återvända. Så vem förlorar på att UNRWA finns 

och upprätthåller denna dröm? Svaret måste bli palestinierna. Trots att UNRWA finns 

där för att underlätta och skapa möjligheter för palestinier är det kanske precis som 

författarna argumenterar att det gör det värre att det fortfarande talas om rätten att 

återvända. Faktum är att rätten att återvända inte alls är ett vidare stort problem för 

Israel vid fredsförhandlingar då, som jag nämnt, vår logiska slutsats berättar för oss att 

ingen kan logiskt sett med tanke på alla världens staters neutralitet klandra Israel då de 

säger att ”fem miljoner palestinier får inte plats i Israel”. Staters neutralitet bryr sig inte 

om arv och kultur, neutraliteten bygger på politik på en internationell arena med en 

ojämn maktfördelning. Varje stat bygger på en kulturell majoritetsidentitet och då 

Israels sådan skulle rubbas finns det ingen logisk kritik mot Israel för att förneka 

flyktingarna rätten att återvända. Då författarna har konstaterat att (Jordanien 

undantaget) de nya samhällena vägrar integrera palestinier är alltså deras mål att USA 

sparar pengar vilket blir på bekostnad av ett utfryst statslöst folk. Skulle författarnas 

önskan slå in och USA gör påtryckningar mot UNRWA för att integrera flyktingarna, 

om de nya samhällen fortfarande vägrar ge dem medborgarskap – vad händer då med 

flyktingarna? I Libanon idag är palestinier ett segregerat folk i ghetton med hjälp, utan 
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UNRWA är palestinier i Libanon ett segregerat folk utan hjälp. Med de politiska 

förutsättningarna som författarna har konstaterat är ett problem hjälper det inte att få 

amerikaner att förstå att de behöver agera för att trycka på integreringen. Vad som 

behövs är en plan, en långsiktig plan för hur denna integration skulle kunna se ut. De 

konkreta problemen har författarna snyggt målat ut i sina artiklar medan de konkreta 

lösningarna lyser med sin frånvaro. 
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