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Abstract 

This thesis analyzes, from a media framing perspective, the American main stream media's framing 

of the Goldstone Report. Media have played a significant roll in influencing both the public and 

policymakers, particularly when it comes to foreign issues where the media often is the primary 

source of information. The effect media has on U.S. foreign policy is a known fact, though to which 

extent is widely debated. The Goldstone Report was the product of a fact finding mission on the 

Gaza conflict 2008-2009, also called Operation Cast Lead, who investigated alleged war crimes 

committed by Israel and Hamas during the conflict. The conclusion of the report accused both Israel 

and Hamas of war crimes. The report was scrutinized in the media and received both positive and 

negative reviews. Richard Goldstone himself, the chair of the fact finding mission and a South 

African Jew, was excoriated as an enemy to the state of Israel. The object of my analysis is articles 

from New York Times and Washington Post and what the convey. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Goldstone-rapporten som kom 15 september 2009 fick starka reaktioner, både positiva och 

negativa, för sin kartläggning av Gaza-kriget i årsskiftet 2008-2009 (även kallad ”Operation Cast 

Lead”). Den israeliska offensiven varade 22 dagar och dödade ca 1400 palestinier, omkring hälften 

av dem civila (siffrorna skiljer lite beroende på vem som presenterar dem, men alla ligger omkring 

1400). Offensiven var riktad mot Hamas och ett försök att stoppa de raketer Hamas skjutit mot 

södra Israel. Under kriget dog 3 civila israeler och 6 soldater av attacker från Hamas och andra 

palestinska väpnade grupper.1 

Rapporten var ett så kallat fact-finding mission på uppdrag av UNHRC (United Nations Human 

Rights Council) som skulle undersöka om det fanns fog för misstankarna att Israel hade begått 

krigsbrott. Orsaken till de starka reaktionerna var bland annat det faktum att rapportens slutsats sade 

att Israel medvetet hade attackerat civila palestinier, som en del av en policy eller plan att straffa 

befolkningen i Gaza för deras stöd till Hamas, de politiska ledarna i Gaza (det är paragraf 1883 i  

rapportens slutsats som nämner den medvetna policyn gentemot Gazas befolkning).  Richard 

Goldstone, ordförande för gruppen som genomförde undersökningen (dock bara en av rapportens 

fyra författare), och även rapportens namne, utökade mandatet till att också undersöka eventuella 

krigsbrott begångna av Hamas, den ledande politiska gruppen i Gaza. För att klargöra, det var alltså 

ingen juridisk utredning som skulle leda till åtal. Dock rekommenderade författarna av rapporten 

både Israel och de politiska ledarna i Gaza att starta nationella utredningar om 

krigsbrottsmisstankarna, och om de misslyckades rekommenderades det att fallen skulle hänvisas 

till ICC (International Criminal Court).2 Eftersom Israel inte har skrivit under Rom-stadgan (och 

Palestina inte är en stat och således inte kan skriva under) skulle en sådan hänvisning endast kunna 

genomföras av säkerhetsrådet. Rom-stadgan, som trädde i kraft 1 juli 2002, var det traktat som 

skapade och satte upp reglerna för ICC, däribland att domstolen bara har jurisdiktion i de länder 

som har skrivit under stadgan. Däremot kan säkerhetsrådet, genom sitt mandat, hänvisa ett rättsfall 

till ICC genom en resolution, eftersom säkerhetsrådet genom artikel 39, under kapitel 7 i FN-

1 Amnesty International, Operation Cast Lead, http://www.amnesty.ie/our-work/operation-cast-lead hämtad (2014-01-
02); B'Tselem, Background on the Gaza Strip, senast ändrad 13 maj 2013, http://www.btselem.org/gaza_strip, 
(hämtad 2014-01-02)

2  UN Human Rights Council, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 
September 2009, A/HRC/12/48, available at: http://www.refworld.org/docid/4ac1dd252.html, (accessed 23 
December 2013)
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stadgan har rätt att undersöka alla händelser som kan vara ett hot mot den internationella fred-och 

säkerheten.3 

1.1.1 Centrala begrepp och personer 

Ett klargörande av några begrepp samt kortare information om de tidningar och personer jag 

nämner känns relevant för att förstå min undersökning och diskussion kring ämnet. Jag väljer 

medvetet att inte berätta närmare om författarna till texterna jag undersöker eftersom det är 

budskapet de förmedlar som är intressant, inte personerna i sig. Dessutom framgår ofta personens 

politiska ståndpunkt, om de har en sådan, i texterna. 

Richard Goldstone: en jurist från Sydafrika, var ordförande för den grupp som ansvarade för det 

fact-finding mission som ledde fram till Goldstonerapporten. Goldstone, som tidigare varit domare i 

högsta domstolen i Sydafrika har också varit chefsåklagare för ICTY  (International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia) och ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) mellan 

1994 och 1996. Han har suttit med i styrelsen för bland annat Human Rights Watch, Human Rights 

Institute of South Africa och the Center for economic and Social Rights.4 Richard Goldstone är jude 

och sa att han är ”...a friend of Israel” i en intervju 2010. 5

Washington Post: ”...amerikansk daglig morgontidning, grundad 1877 i Washington D.C. Under 

efterkrigstiden utvecklades Washington Post till en av USA:s ledande tidningar med en orädd och 

liberal profil. […] 1996-2002 utgav Washington Post tidningen International Herald Tribune 

tillsammans med New York Times (ensam ägare sedan 2002). Efter att ha varit i samma ägarfamilj i  

fyra generationer såldes Washington Post 2013 till Jeff Bezos, grundaren av e-handelsföretaget 

Amazon. Upplaga: vardagar 460 000 ex., söndagar 674 000 ex. (2012).”6

3 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN   
No. 92-9227-227-6, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html, [accessed 23 December 2013];

      United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI, available at: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html, (accessed 23 December 2013)

4 United Nations Audiovisual Library of International Law, Justice Richard Goldstone,  
http://legal.un.org/avl/pdf/ls/Goldstone_bio.pdf, (hämtad 2013-12-19)

5 Frantini, Jonathan, Richard Goldstone, jurist and UN investigator, New Statesman, 4 januari 2010, 
http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6fe31639-ccc0-44ab-bc61-ee104608167b
%40sessionmgr198&vid=3&hid=110, (hämtad 2014-01-09)

6 Nationalencyklopedin, Washington Post, http://www.ne.se/washington-post hämtad (2014-08-01)
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New York Times: ”... amerikansk dagstidning, grundad 1851 i New York. New York Times anses 

vara en av världens prestigetidningar. […] New York Times har fortfarande ett av det mest 

omfattande korrespondentnäten bland världens dagstidningar och har uppmärksammats för sin 

bevakning av bl.a. Vietnamkriget, Mellanösternkonflikten och Kuwaitkriget. Den har också den 

största redaktionen av USA:s dagstidningar med över 1000 journalister. Upplaga: vardagar ca 780 

000 ex., söndagar ca 1,3 miljoner ex.(2012). Dessutom har New York Times ca 800 000 

prenumeranter som bara har tidningen i digital form.”7 

Hamas och blockaden av Gazaremsan: Gaza, ett område som tillhör de Palestinska territorierna, 

lämnades av den israeliska militären i september 2005, som en del av en israelisk plan att lämna 

Gaza. Dock behöll Israel kontroll över landgränser, luftrummet och havstillgångar. Israel 

kontrollerar import och export av varor och människor. Den är väldigt begränsad och ibland stoppas 

den helt. Hamas fick i valet 2006 majoritet i det palestinska parlamentet och vann över Fatah, det 

andra stora palestinska partiet som styr på Västbanken. Dock tog Hamas med hjälp av våld över 

makten helt i Gaza 2007. Sedan Hamas tog över makten i Gaza 2007 blev kontrollen av gränserna 

än hårdare. Israels fortsatta kontroll över Gaza har haft nämnvärt negativa effekter på ekonomin i 

Gaza, ett exempel är att arbetslösheten ligger på cirka 40 procent. Hamas blev officiellt stämplade 

som en terroristorganisation av USA 1997. 8

paragraf 1883 i Goldstonerapportens slutsats: ”The Gaza military operations were, according to the  

Israeli Government, thoroughly and extensively planned. While the Israeli Government has sought 

to portray its operations as essentially a response to rocket attacks in the exercise of its right to 

self-defence, the Mission considers the plan to have been directed, at least in part, at a different 

target: the people of Gaza as a whole.”9

7 Nationalencyklopedin, New York Times, http://www.ne.se/new-york-times, (hämtad 2014-01-08)
8 B'Tselem, Background on the Gaza Strip, senast ändrad 13 maj 2013, http://www.btselem.org/gaza_strip hämtad 

2014-01-02; Council on Foreign Relations, Hamas, senast ändrad 27 november 2012, 
http://www.cfr.org/israel/hamas/p8968, (hämtad 2014-01-08)

9  UN Human Rights Council, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 
September 2009, A/HRC/12/48, available at: http://www.refworld.org/docid/4ac1dd252.html [accessed 23 
December 2013] 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Goldstonerapporten, som kom i september 2009, fick enorma efterverkningar, diskussionen om 

Israel och Palestina hamnade återigen på agendan och olika aktörer och falanger i konflikten 

använde Goldstonerapporten för att framhäva sin egen politiska ståndpunkt. Mitt intresse väcktes av 

just det: hur varierande rapporten framställdes av olika människor, ofta ganska tydligt beroende på 

deras politiska, redan fastställda ståndpunkt i frågan. Eftersom begränsningar är nödvändiga tänker 

jag fokusera på debatten om rapporten i amerikansk media, dels för att USA är en viktig aktör i 

Israel-Palestinakonflikten samt att amerikansk utrikespolitik är inflytelserik i det internationella 

samfundet. Jag ville först gjort en jämförande undersökning av debatten i Israel och Palestina men 

kom fram till att min brist på kunskap i hebreiska och arabiska inte skulle gett en rättvis bild av 

debatten. Den plattform jag har valt att undersöka är vad man skulle kunna kalla ”mainstream-

media”, eftersom det är bilden de tidningarna förmedlar de flesta människor tar del av och då också 

påverkas av. Jag har läst och delvis utgått från olika vetenskapliga artiklar om media framing som 

tar upp medias inflytelserika roll i dagens moderna samhälle, både gentemot makthavare och deras 

beslutstagande samt allmänheten och deras uppfattning kring frågor (förklaras närmare under 

material och avgränsningar). I artikeln Media Framing and Foreign Policy: The Elite Press vis-á-

vis US Policy in Bosnia, 1992-95 framgår det att forskare inom detta område inte är överens i vilken 

utsträckning media påverkar den amerikanska utrikespolitiken , men det finns konsensus om att en 

påverkan finns.10 De artiklarna kan också ses som en anledning till varför jag har valt just 

Washington Post och  New York Times som mina undersökningsobjekt. Det som jag ser som 

problematiskt och värt att undersöka är hur tidningarna, genom argument, framställer 

Goldstonerapporten, både som ett människorättsdokument och som en del i en större konflikt. Detta 

är viktigt på grund av den ovan nämnda påverkan som finns, både på allmänheten och ledande 

politiker. 

Mitt syfte är således att undersöka vilken bild Washington Post och New York Times förmedlar och 

de argument tidningarna använder för att förmedla deras bild av Goldstonerapporten i respektive 

tidning, detta är av intresse med åtanke till att Goldstonerapporten är en produkt av ett försök till 

ansvarsutkrävande och upprätthållande av internationell lag. Goldstonerapporten är inte bara ett 

dokument i sig själv utan självklart också en del i större sammanhang, som Israel-

Palestinakonflikten och det internationella människorättssamfundet. Det är viktigt att nämna att i 

10 Aurbach, Yehudith & Bloch-Elkon, Yaeli, Media Framing and Foreign Policy: The Elite Press vis-á-vis US Policy 
in Bosnia 1992-1995, Journal of peace resaerch 42, no. 1 (2005), doi: 10.1177/0022343305049668, s. 83
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många av de texter jag kommer undersöka sätts likhetstecken mellan själva rapporten och Richard 

Goldstone själv, vilket innebär att kritik mot honom i vissa fall kan ses som kritik mot rapporten 

(förklaras ytterligare under Analys och Diskussion). Följande frågor är de frågeställningar jag 

hoppas få svar på genom min undersökning.

• Hur ser bilden som New York Times och Washington Post förmedlar av 

Goldstonerapportens effekter och följder ut, genom ett media framing perspektiv?

• I vilken mån kan man se att tidningarna stödjer den officiella amerikanska policyns 

antaganden och positioner? 
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1.3 Material och avgränsningar

Jag begränsar min undersökning till två tidningar. Det ligger i mitt intresse att göra en mer 

djupgående analys av två tidningar istället för en övergripande analys av flera, dessutom begränsar 

tiden och omfånget av denna uppsats antalet tidningar jag kan undersöka. Jag valde just Washington 

Post och New York Times på grund av deras stora läsarkrets och väl ansedda rykte, vilket uttrycks 

väl i artikeln nämnd ovan (media framing and foreign policy):

”Among the prominent dailies in the realm of security and foreign policy affairs, the WP and NYT 

stand out. These specific newspapers are incontestably the main elite press sources for the USA's 

foreign policy decisionmakers. […] Their power emanates from the highly critical stance they 

adopt and their low dependence on others.”11

 Jag har valt att inte titta på nyhetsartiklarna eftersom själva syftet med nyhetsartiklar är att vara 

informativa, snarare än att uttrycka en åsikt i en fråga. Därför har jag valt ut debattartiklar och 

blogginlägg som alla är skrivna för och valda att publiceras av respektive tidning. Min 

utgångspunkt är att även om dessa typer av texter förmedlar en personlig ståndpunkt i en fråga har 

tidningen gjort ett medvetet val att publicera materialet och ställer sig därför bakom åsikten som 

uttrycks även om den inte är just deras egen. Min eftersträvan har varit att visa på tidningarnas 

bredd åsiktsmässigt, förutsatt att det finns en sådan. Det har varit ett kriterium för mina val av 

texter, därtill har relevans till mina frågeställningar och tidpunkten varit relevanta kriterier.

1.3.1 Primär-och sekundärmaterial

Mitt primärmaterial utgörs (just nu) av fyra artiklar från Washington Post, två av dem är 

debattartiklar och de andra två är längre blogginlägg från en blogg på Washington Post. De 

publicerades mellan andra och tionde april 2011. Från New York Times har jag tre stycken 

debattartiklar från perioden 17 september 2009 – 6 november 2009 samt två stycken debattartiklar 

från sjunde respektive tionde april 2011. Jag har hittat artiklarna på respektive tidnings hemsida, 

genom att söka på 'Goldstone report' i deras sökfunktion som finns på båda tidningarnas startsida. 12 

De tidigaste artiklarna, de från 2009, har jag valt för att de publicerades i perioden direkt efter att 

Goldstonerapporten offentliggjordes, och de från våren 2011 har jag valt för att de publicerades 

perioden efter Richard Goldstone skrivet en debattartikel i Washington Post (som jag redovisar 

11 Aurbach, Yehudith & Bloch-Elkon, Yaeli, Media Framing and Foreign Policy: The Elite Press vis-á-vis US Policy 
in Bosnia 1992-1995, Journal of peace resaerch 42, no. 1 (2005), doi: 10.1177/0022343305049668, s. 85 

12 Washington Post, http://www.washingtonpost.com/, (hämtad 2014-01-08); New York Times, 
http://www.nytimes.com/, (hämtad 2014-01-08)
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nedan), där han tog tillbaka vissa delar av rapporten. Nyhetsartiklar och debattinlägg om 

Goldstonerapporten var frekventa under dessa två perioder, just på grund av orsakerna nämnda i 

föregående mening.

Mitt sekundärmaterial består av tidigare forskning inom media framing, Israel-Palestinakonflikten 

och lawfare, dessa redovisar jag utförligt under kapitlet Tidigare forskning.

1.3.2 Källkritik

Kritik som är essentiell är att mitt material, och då också min undersökning, är begränsat och alla 

slutsatser som dras likaså. Detta är, som nämnt ovan, på grund av brist på tid och omfång av denna 

uppsatsen. Man kan också tycka att det är problematiskt att det är personliga åsikter som genom 

argument uttrycks i debattartiklarna, detta är jag medveten om men ser det inte som relevant då mitt 

intresse ligger i att tidningarna publicerat artiklarna och att dem då påverkar både allmänhet och 

politiska ledare. Den tidigare forskningen inom området ger en viss jämförande aspekt till min 

analys och kan därmed ge undersökningen ytterligare bredd som mitt material i sig inte kan på 

grund av den tidigare nämnda bristen på tid och omfång. B'Tselem, den organisation som jag 

använder som källa flera gånger är visserligen en israelisk organisation men bedömer och skriver 

om konflikten ur ett människorättsperspektiv först och främst och då är det faktum att de är en 

israelisk organisation endast positivt, de har god kunskap om komplexiteten i konflikten. Mina 

källor om media framing är relativt överens i sina teorier kring begreppet och det är en brist i mitt 

material. Det hade varit mer nyanserat att presentera en person som var kritisk mot media framing, 

eller som tvivlade på dess stora inflytande, men jag valde att istället bredda definitionen och 

diskussionen till begreppet, eftersom det är media framing jag utgår ifrån. Kritisk ska man vara mot 

alla texter, även dem man anser trovärdiga och det har varit min utgångspunkt under hela min 

uppsats, som det är för allt akademiskt skrivande. Många av de forskare vars vetenskapliga artiklar 

jag har använt mig av bidrar regelbundet med sina ståndpunkter gällande Israel-Palestinakonflikten, 

vilket jag kan se som en brist på objektivitet i frågan. Dock var deras kunskap i frågan nödvändig 

för in uppsats.
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2. Teori och metod

2.1 Teori

Nedan förklarar jag det perspektiv som jag har valt, och som jag anser passar bäst, för min 

undersökning. Jag börjar med att presentera definitioner för media framing. 

Auerbach och Bloch-Elkon presenterar i sin artikel en definition av framing, en del av uttrycket 

media framing:

”...frames are conceived as fixed patterns for presenting and commenting on the news that organize 

the political debate in a way that is comprehensible to the public. They lend the news a different 

meaning than would be transmitted had the subject not been placed within such a frame.”

Här antyds att framing handlar om att sätta information inom en viss ram för att få fram en viss 

mening eller förståelse för läsaren. Framing sätter nyheten inom en viss kontext, så att den framstår 

på ett specifikt sätt. Definitionen föreslår att framing också är en slags förenkling, för att göra 

nyheterna mer lättförstådda. Vidare förklarar författaren att framing ger en nyhet en annan vinkel 

eller förståelse, och faktumet att allmänheten till största delen inte är medvetna om framing gör det 

troligare att de kommer påverkas av den. 13

Även Evans definierar i sin artikel framing: 

”Consequently, news reporting entails ‘framing’, ‘the process by which a communication source 

constructs and defines a social or political issue for its audience'. Frames help organize concise 

and coherent news summaries.” 

Evans antyder också att framing är en slags anpassning eller vinkling av nyheterna för dess 

mottagare, men säger också att det är ett sätt att strukturera upp nyheter. Därför blir det intressant att 

utifrån en kritisk utgångspunkt analysera texterna, inte det som faktiskt skrivs, utan främst det som 

förmedlas av texterna. Det som står mellan raderna. Evans säger också följande om framing:

”Research on framing elucidates the ways in which media reports select and highlight particular 

elements of an issue in the process of bringing it to the public”

Evans förklarar att det är många faktorer som ingår i framing, en av dem är vilken position artikeln 

har i tidningen (förstasidan eller längre bak). Detta kommer jag inte ta med i beräkningen under min 

undersökning på grund av att jag undersöker tidningarnas internetversion, samt bristen på 

13 Aurbach, Yehudith & Bloch-Elkon, Yaeli, Media Framing and Foreign Policy: The Elite Press vis-á-vis US Policy 
in Bosnia 1992-1995, Journal of peace resaerch 42, no. 1 (2005), doi: 10.1177/0022343305049668, s. 85
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information huruvida debattartiklarna synts på respektive tidnings startsida och bristen på tid och 

omfång av min uppsats. En annan faktor man kan undersöka inom media framing är artiklarnas 

längd, inte heller detta kommer jag att gå in på, delvis för att längden mellan artiklarna inte skiljer 

sig nämnvärt och återigen, bristen på tid och omfång i min uppsats. Istället ligger mitt fokus på 

artiklarnas språk kring Goldstonerapporten och deras allmänna budskap eller tes. 14 Dock kan det 

vara av intresse att undersöka vem det är som har tolkningsföreträde när det kommer till media 

framing. Faktorerna för media framing som jag nämnt innan, förmedlar en bild till läsarna hur 

viktig en nyhet eller fråga är, vilket ger media tolkningsföreträde av vilka frågor som är 'viktiga'. 

Evans förklarar detta genom att citera en annan person som menar att media förmedlar:

”an authorative version of reality, a way of knowing...”

Media har alltså tolkningsföreträde, speciellt när det kommer till utrikespolitiska frågor, inte bara 

hur viktig en fråga är, men också på hur verkligheten beskrivs och ,genom sitt inflytande på ledande 

politiker, också indirekt makt över resursfördelning. Media har makt att tolka politiska frågors 

relevans och utformning, för att sedan sprida denna tolkning vidare. Evans presenterar också fakta 

kring den oproportionerliga fokuset på mellanöstern i amerikansk media, vilket till viss del även 

kan förklara det politiska fokus som finns på just mellanöstern, om man anser att teorierna kring 

media framing är korrekta och trovärdiga. 15

Under metod förklarar jag mitt tillvägagångssätt av hur jag har läst både mitt primär-och 

sekundärmaterial och hur min analys kommer utföras.

 

2.2 Metod

Mitt sekundärmaterial har jag uteslutande hittat genom LUBsearch, söksystemet för Lunds 

universitets bibliotek. Jag har använt 'media framing', 'Israel', 'Palestine' samt 'Goldstone Report' 

som sökord. 

När jag har läst och sedan redovisat mitt primärmaterial har jag till viss del utgått från en 

beskrivande argumentationsanalys som jag ska presentera nedan. Detta kan även appliceras på mitt 

sekundärmaterial eftersom även vetenskapliga artiklar har en tes som man argumenterar för, även 

om argumenten är mer sakliga och språket annorlunda än i en debattartikel. 

I boken Argumentationsanalys Färdigheter för kritiskt tänkande presenteras en beskrivande analys, 

14 Evans, Matt, Framing International conflicts: Media coverage of fighting in the Middle East, International Journal 
of Media and cultural politics 6, no. 2 (2010), doi: 10.1386/mcp.6.2.209_1, s. 213-214

15 Ibid. s. 210-211.
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som innebär ett skapande av en argumentationsöversikt. Man tolkar någons argumentation på ett 

metodiskt och uppstyrt sätt. Det problematiska med detta är att man ska tolka hur någon annan 

resonerar och tänker, vilket kan vara svårt. Argument är inte alltid tydliga eller ens uttalade. I boken 

presenteras tips på hur man undviker att tolka fram felaktiga argument eller ståndpunkter från en 

text. Välvillighetsprincipen är en utgångspunkt jag har haft, författarna förklarar den såhär:

”Det innebär att vi utgår från att författaren är en någorlunda vettig person som uppriktigt 

försöker argumentera för en ståndpunkt han eller hon anser vara både riktig och viktig.” 16

Att delvis använda mig av argumentationsanalys på mitt primärmaterial svarar inte på mina 

frågeställningar, men det är ett steg på vägen. För att kunna svara på mina frågeställningar måste jag 

presentera och då också tolka de argument och teser författarna till mitt material presenterar. Efter 

att jag enskilt presenterat texterna som utgör mitt primärmaterial (i kapitlet Redovisning av 

texterna) ska jag i mitt analyskapitel kategorisera de ståndpunkter som presenteras i artiklarna 

eftersom det är helhetens budskap jag är intresserad av. Från att titta på artiklarna som egna enheter 

flyttas mitt fokus till hur de som en del i en större enhet, det vill säga amerikansk media, framstår. 

Utifrån den information hoppas jag kunna svara på mina frågeställningar. 

16  Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders (2009). Argumentationsanalys: Färdigheter för kritiskt 
tänkande, 2. [utökade] utg., Natur & Kultur, Stockholm, 2009, s. 127-128
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Det finns utförlig litteratur och forskning kring Goldstonerapporten, ofta då i det större 

sammanhanget av Israel-Palestinakonflikten. Även området media-framing har blivit utförligt 

forskat kring. Jag har fått välja ut den forskning som varit mest relevant för just min undersökning. 

Nedan redovisar jag för de vetenskapliga artiklar jag har tagit hjälp av och utgått ifrån. 

I The Gaza War, Congress and Interntional Humanitarian Law tar Dr. Stephen Zunes upp de 

amerikanska utrikespolitiska policys gentemot Israel och hur det påverkar synen kring och på 

Goldstonerapporten. Redan innan Operation Cast Lead hade genomförts skrev 77 senatorer under 

ett brev till George Bush, där man stödde Israelisk bombning av Gaza och en önskan att den 

amerikanska administrationen skulle lägga veto mot alla resolutioner i säkerhetsrådet som var 

negativa mot Israel, eftersom de ansåg att FN:s negativa syn mot Israels bombningar var ett 

misslyckande att erkänna Israels rätt till självförsvar. Zunes förklarar att under Operation Cast Lead, 

då information spreds om det höga antalet dödsoffer, fortsatte amerikansk stöd till Israel. Genom 

flera uttalanden av högt uppsatta politiker försvarades Israels rätt till självförsvar och USA:s ansvar 

att stötta sin demokratiska allierade. Två veckor in i Operation Cast Lead kom två resolutioner i 

USA, en från senaten och en från underhuset där man sade att ansvaret för dödandet av civila låg på 

Hamas. De använde civila som mänskliga sköldar genom att skjuta raketer från tätbefolkade 

områden och därför blir de områdena militära mål för Israel. 17 Författaren tar i andra halvan av sin 

artikel upp Goldstonerapporten, som fick mycket kritik av amerikanska politiker, oftast för att vara 

partisk och bortförklarande av Hamas terroristhandlingar. Zunes ställer sig frågan om USA 

någonsin kommer erkänna att en allierad till dem brutit mot internationell lag. 18 Zunes 

sammanfattar amerikansk policy till Operation Cast Lead och Goldstonerapporten specifikt och 

Israel-Palestinakonflikten i ett större sammanhang på ett bra sätt och jag utgår bland annat från den 

informationen när jag ska besvara min sista frågeställning.

Jerome Slater tar upp amerikanskt stöd för Israel i sin artikeln Muting the Alarm over the Israeli-

Palestinian Conflict. I artikeln utgår Slater från att USA:s ovillkorliga stöd för Israel inte bara är 

negativt för amerikanska nationella intressen utan också för Israel och Palestina. Vidare förklarar 

författaren att den allmänna uppfattningen i USA är att palestinierna själva är ansvariga för det 

fortsatta våldet och det politiska dödläge som hindrar vidare fredsförhandlingar. Slater lägger stor 

17 Zunes, Stephen,  The Gaza War, Congress and International Humanitarin Law, Middle East Policy 17, no. 1 (2010), 
s. 68-71 

18 Ibid, s. 76
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del av ansvaret på det han kallar:

”... uninformed and uncritical mainstream or even elite media coverage in the United States of 

Israeli policies...”

Slater menar att stor del av amerikansk media stödjer amerikansk policy av att stödja Israel och att 

media har ansvar för den ensidiga bild som förmedlas till den amerikanska allmänheten och att 

allmänheten i sin tur då inte pressar de amerikanska politikerna att ändra policy. 

Med detta som utgångspunkt gör Slater en jämförande undersökning mellan New York Times och 

Haaretz, en motsvarande tidning i Israel och hur de framställer fredsförhandlingarna mellan år 2000 

och 2006. Slater undersöker både nyhetsartiklar, debattartiklar och ledare ifrån Haaretz och New 

York Times19 I sin slutsats menar författaren att New York Times ofta framstår som relativt 

balanserad i sin nyhetsrapportering, men att eventuell kritik riktad mot Israel följs av än mer kritik 

mot Palestina, och att ansvaret till största del läggs på dem. Händelser tas ur sin historiska kontext 

och ingen skillnad görs mellan Israel och Palestina i deras positioner i konflikten (förtryckaren och 

den förtryckte). På grund av den, på ytan, balanserade bild tidningen förmedlar av konflikten är den 

mycket respekterad och anses trovärdig. Slater säger följande om New York Times i sin slutsats:

”Yet it has failed in its responsibility to properly inform and educate the American public, as well 

as members of the U.S. Government.” 

Det är också värt att nämna att Slater inte ser någon tydlig skillnad i stödet till Israel beroende på 

regering eller president, stödet har varit kontinuerligt oberoende av republikanskt eller demokratiskt 

styre i USA. 20

Media Framing and Foreign Policy: The Elite Press vis-á-vis US Policy in Bosnia, 1992-95, 

skriven av Yehudith Auerbach och Yaeli Bloch-Elkon tar upp medias viktiga roll i utformningen av 

amerikanska politiska policys. Speciellt mycket inflytande har media när det kommer till 

utrikespolitiska frågor eftersom mycket av allmänhetens information kring de frågorna kommer från 

media, inte från att människor skaffat sig egna uppfattningar. Författarna poängterar också medias 

stora makt när det kommer till just amerikanska militära interventioner, och att situationen varit så 

sedan Vietnamkriget.21 Även om jag inte ska undersöka en möjlig militär intervention är det av 

högsta relevans då Goldstonerapporten definitivt kan ses som en utrikespolitisk fråga, och att 

19 Slater, Jerome, Muting the Alarm over the Israeli-Palestinian Conflict, International Conflict 32, no. 2 (2007), s. 85-
86

20 Ibid s. 119-120
21  Aurbach, Yehudith & Bloch-Elkon, Yaeli, Media Framing and Foreign Policy: The Elite Press vis-á-vis US Policy 

in Bosnia 1992-1995, Journal of peace resaerch 42, no. 1 (2005), doi: 10.1177/0022343305049668, s. 83-84
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rapporten handlar om en konflikt där visserligen inte USA ska göra en militär intervention men 

absolut kan ses som militärt involverade på grund av amerikanskt stöd till Israel. 

I artikeln framgår också att medias påverkan inte är ett ensidigt förhållande. Media påverkar inte 

bara allmänheten och politiska ledare, utan politiska ledare i sin tur kan använda media för att få 

stöd för utrikespolitiska frågor från allmänheten. Dessutom kan media, i politiska ledares ögon, till 

viss del ses som en återspegling av allmänhetens åsikter. Även i denna artikeln undersöks New York 

Times men också Washington Post, som också här beskrivs vara ”...the main elite press...”, speciellt 

när det kommer till utrikespolitiska frågor. Som jag har nämnt under teorikapitlet ovan definierar 

författarna också frames, och hur media använder dem. 

Matt Evans artikel Framing international conflicts: Media coverage of fighting in the middle east 

använder jag främst i min teori eftersom Evans definierar uttrycket framing (som jag har redogjort 

för tydligare i teortikapitlet), vilket är ett nyckeluttryck i min undersökning. Evans menar att 

framing inte bara påverkar allmänheten och ledande politiker utan i förlängning också påverkar de 

resurser politiker styr över. Evans undersöker två episoder då Israel militärt gått in i två palestinska 

flyktingläger, det ena i Jenin (stad på Västbanken) och det andra i Nahr Al-Bared (i Libanon), båda 

med civila dödsoffer och allmän förödelse som konsekvens. Hans undersökning är en jämförelse av 

hur stor uppmärksamhet episoderna får i media (i detta fallet är media New York Times), och 

efterföljande effekter i form av politiska beslut och resursfördelning.22 Det han tar med i 

beräkningen i sin undersökning är bland annat hur många artiklar som skrivs om de båda 

stridigheterna, hur långa artiklarna är, och språket de använder. 23

Evans slutsats styrker hans utgångspunkt, att media och dess framing av konflikter har en betydande 

effekt på hur utrikespolitiska frågor eller konflikter uppfattas. Han uppmärksammar också den 

oproportionerliga uppmärksamhet som riktas just mot mellanöstern i media genom ett exempel:

”During the 12 days of the Jenin conflict there were 36 NY Times news stories related to the 

fighting there. During that same period there were only 22 NY Times news stories on all the 

countries in Africa combined.” 24

Debatten kring Goldstonerapporten berör också begreppet 'lawfare', vilket är ett relativt nytt 

22  Evans, Matt, Framing International conflicts: Media coverage of fighting in the Middle East, International Journal 
of Media and cultural politics 6, no. 2 (2010), doi: 10.1386/mcp.6.2.209_1, s. 209-211

23 Ibid s. 213
24 Evans, Framing International Conflicts: Media coverage in the middle east, 2010, s. 226-227
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begrepp. Nedan presenterar jag kort två olika synsätt på lawfare för att ge läsaren en bild av vad det 

är och hur diskussionen kring begreppet ser ut.

Laurie R. Blank presenterar i sin artikel vad hon anser vara den allmänna definitionen av begreppet 

lawfare:

”the strategy of using or misusing law as a substitute for traditional military means to achieve 

military objectives.”

Blank menar att det finns två viktiga aspeker av lawfare. Å ena sidan är det ett politisk vapen för 

den underlägsna parten i en konflikt, det är ett sätt att skapa opposition mot ett olagligt krig och då 

få ett slut på konflikten. Å andra sidan kan det också användas av den underlägsna parten genom att 

de bryter mot internationell lag på grund av taktiska anledningar medan den andra parten då blir 

begränsad av internationell lag. De spelar inte efter samma regler. Hon ger exempel på konflikter 

där detta hänt, bland annat Gazakriget 2008-2009. Författaren menar att Hamas, genom att 

positionera både vapen och militärer i civila områden och byggnader, som moskéer, sjukhus och 

skolar (vilket bryter mot internationell lag) begränsade den Israeliska armén, som måste följa 

internationell lag av att inte direkt attackera civila. Denna teorin bygger på att det är en asymmetrisk 

konflikt, mellan en stat och en icke-statlig part, en överlägsen och en underlägsen. Blank menar att 

Goldstonerapporten uppmuntrar till användandet av lawfare. 25

William A Schabas lägger fram en annan syn på lawfare i sin vetenskapliga artikel. Han definierar 

det som:

”A word coined within the United States military and subsequently adopted by right-wing 

ideologues as a way of stigmatizing legitimate recourse to legal remedies, particularly within an 

intemational law context.”

Schabas menar att det är ett begrepp som missbrukas, främst för att underminera de som kritiserar 

militära makter, som USA och Israel. Schabas menar också att parter i en konflikt som anklagar 

varandra för att bryta mot internationell lag inte är något nytt, även om begreppet lawfare är det. 

Han ger också exempel på att begreppet lawfare inte appliceras på ett jämlikt sätt, och ger exempel 

på när den amerikanska presidenten anklagade presidenten i Sudan för folkmord, och att det inte 

sågs som lawfare. Schabas försvarar också Goldstonerapporten genom att ställa läsarna frågan 

vilket militärt mål eller motiv Goldstone kan tänkas ha haft när han skrev rapporten (ett 

25 Blank R., Laurie, Finding Facts but Missing the Law: The Goldstone Report, Gaza and Lawfare, Case Western 
Reserve Journal of International Law, 2010, 1 januari 2011, s282-284

17



militärt mål är en del av Blanks definition av lawfare). 26

26 Schabas, William A., Gaza, Goldstone and Lawefare, Case Western Reserve Journal of International Law 43 no.1, 
(2011), s. 309-311
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4. Redovisning av artiklarna

Den korta förklaringen inom parentes i slutet av beskrivningen av varje artikel om författarna till 

texterna är den förklaring som blivit publicerad tillsammans med texterna i Washington Post och 

New York Times. Undantaget är Jennifer Rubin och hennes blogginlägg samt Roger Cohen. 

Informationen om Rubin är taget från hennes bloggsida på Washington Post och informationen om 

Cohen är tagen från hans kolumnistsida, på New York Times hemsida (se fotnoter). Jag bifogar 

kortare information om Cohen och Rubin också för att det ska vara jämlikt med information mellan 

författarna. Den korta informationen kan dessutom vara relevant för att förstå vissa av författarnas 

ståndpunkter.

New York Times 17 september 2009 – Justice in Gaza by Richard Goldstone

Denna debattartikel av Richard Goldstone själv, förklarar han varför han accepterade uppdraget som 

ordförande för rapporten, som Goldstone uttrycker det själv:

”...I accepted because I believe deeply inte the rule of law and the laws of war, and in the principle 

that in armed conflict civilians should to the greatest extent possible be protected from harm.”

Därefter upprepar han och försvarar mycket av ståndpunkterna från Goldstone-rapporten. Han 

nämner att både Israeliska och Palestinska civila har dött, och att detta måste följas upp av 

undersökningar från både Israel och Gaza. Därefter kritiserar han de båda parternas historia av 

nationella utredningar, Israels är oseriösa och partiska medan Hamas utredningar är icke-

existerande. 

Goldstone berättar också syftet med Goldstone-rapporten i artikeln, vilket är liknande hans 

personliga ståndpunkt till varför han tog uppdraget: att upprätthålla internationell lag, och att 

ansvarsutkrävande är ett måste då nationella utredningar brister. Goldstones argument för rapporten 

är internationell lag, upprättelse för de civila offren i kriget samt konsekvenserna av att inte uppnå 

rättvisa för brott mot internationell lag:

”Failing to pursue justice for serious violations during the fighting will have a deeply corrosive 

effect on international justice, and reveal an unacceptable hypocrisy”

Han lägger ansvar på västerländska stater och regeringar att utkräva ansvarsskyldighet från Israel 
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(för att motbevisa det faktum att ICC endast utkräver ansvar från afrikanska ledare och stater)27. Vad 

effekten av Goldstonerapporten har blivit tar inte Goldstone själv upp, beroende på att 

debattartikeln publicerades endast två dagar efter Goldstonerapporten. 

(Richard Goldstone, the former chief prosecutor for war-crime tribunals on Rwanda and the former  

Yoguslavia, is the head of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict.)28

New York Times 20 september 2009 -  The Gaza Report's Wasted Opportunity by David Landau

Artikeln börjar med att kalla Goldstonerapportens paragraf 1883 ”That chilling – and misguided – 

accusation” och citerar frasen ur rapporten (som är ett återkommande drag i alla texter jag kommer 

presentera) där författarna kommer fram till slutsatsen att civila var ett mål för Israelisk policy. 

Författaren menar att rapporten chockat israeliska politiker och Richard Goldstone, en sydafrikansk 

jude ”...is widely excoriated as an enemy of his people.”. Landau  presenterar också den allmänna 

uppfattningen i Israel om att deras armé inte är ansvariga för de civila som dog, de var så kallad 

”collateral”, vilket Landau följer upp med att säga:

”It is, some would argue, a form of self-deception.”

Han ställer sedan sig själv och sina läsare frågan, som också blir huvudpoängen med hans artikel 

och hans ståndpunkt inför Goldstonerapporten:

”When does negligence become recklessness, and when does recklessness slip into wanton 

callousness, and then into deliberate disregard for innocent human life?”

Han menar att detta skulle varit fokuset för Goldstones rapport, hur ska den internationella lagen 

och stater ställa sig moraliskt till att krigföring ofta sker i städer, mot löst sammansatta militära 

grupper, som beblandar sig med civila? Det blir en slags 'helgar medlen målet?'-fråga. Fokuset på 

Goldstonerapporten är fel och Landau menar att Goldstone, genom paragraf 1883, själv har 

motarbetet vad som skulle kunna blivit en ärlig debatt i Israel och att rapporten nu har haft motsatt 

effekt. Landau förklarar att även om israeler i allmänhet stödde det faktum att armén försvarade 

deras gränser mot Hamas raketattacker, var många oroade över det stora antalet offer i Gaza under 

det tre veckor långa kriget. Han önskar att Goldstone även pekat på de gånger Israelisk militär har 

undvikit ett militärt mål för att inte skada civila, det hade gjort debatten mer nyanserad. 

Vad som kunde blivit en ärlig diskussion och reflektion i Israel (och även haft påverkan på andra 

27 International Criminal Court, Situations and cases, http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and
%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx ,(hämtad 2013-12-24)

28 Goldstone, Richard, Justice in Gaza, New York Times, 17 september 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/09/17/opinion/17goldstone.html?_r=0, (hämtad 2013-12-20)
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konflikter, Landau nämner Afghanistan) har alltså fått motsatt effekt, på grund av 

Goldstonerapporten och dess ensidiga bild av Israel. Rapporten är för absolut i sina anklagelser, en 

öppnare slutsats och mer nyanserad bild skulle haft en bättre effekt, även om anklagelserna kanske 

är korrekta i viss mån.

”It is possible, and certainly arguable, that the Israeli policymakers, or individual Israeli field 

commanders in isolated instances, pushed the line out too far.”

(David Landau was the editor in chief of the Israeli newspaper Haaretz from 2004 to 2008.)29

New York Times 6 november 2009 – Goldstone and Gaza by Jimmy Carter 

Författaren börjar med att förklara att Goldstonerapporten var kritisk mot både Israel och Hamas 

och fortsätter med att förklara hur Hamas skjutit raketer mot civila i Israel och hur Israel spridit 

förödelse med bomber och marktrupper i Gaza. Han förklarar vidare hur båda parterna i konflikten 

anser att rapporten är felaktig och partisk. 

Därefter gör han det som kommer dyka upp i de andra texterna också (fast de andra använder 

honom för det motsatta syftet): han använder Richard Goldstone själv som ett argument för att 

påvisa rapportens trovärdighet. 

”It is good to remember that Judge Goldstone, from South Africa, is one of the world's most widely 

respected jurists, with an impeccable record of wisdom, honesty and integrity. He is a devout Jew 

and has long been known as a fervent defender of Israel's right to peace and security.”

Carter styrker detta ytterligare genom att berätta om sina personliga iakttagelser då han besökt 

drabbade platser både i Israel och Gazaremsan. Han argumenterar också för att anklagelsen om att 

Israel medvetet attackerat civila är befogad genom de skador han sett på civila byggnader samt hans 

kunskap om Israels (ofta amerikanska) vapen och dess precisionsförmåga. Även om Carter 

argumenterar för rapporten och dess trovärdighet fokuserar andra halvan av hans debattartikel på 

situationen för de som lever i Gaza efter konflikten och det stora humanitära behoven. Precis som 

Landau i föregående artikel framställer Carter det som att Goldstonerapposterns effekt inte blivit 

den önskvärda. Det författaren vill är att fokuset ska ligga på den civila befolkningen i Gaza och det 

nödvändiga i att stoppa fortsatt lidande för dem. Israels fortsatta blockad innebär att de hus som har 

blivit förstörda inte kan byggas upp eftersom byggnadsmaterial inte tillåts att släppas in. Han 

beskriver situationen i Gaza som 'heartbreaking'. 

29 Landau, David, The Gaza Report's Wasted Opportunity, New York Times, 20 september 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/09/20/opinion/20landau.html, (hämtad 2013-12-19)
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Avslutningsvis skriver han följande:

”Without ascribing blame to either of the disputing parties, it is imperative that the United States 

and international community take steps to assure that the rebuilding of Gaza be commenced, and 

without delay.”

(Jimmy Carter was president of the United States from 1977 to 1981 and is a member of the 

Elders)30

Washington Post 2 april 2011 – Reconsidering the Goldstone Report on Israel and war crimes 

by Richard Goldstone

Precis som titeln antyder är detta en debattartikel av Richard Goldstone där han tar tillbaka  vissa 

delar i Goldstonerapporten, däribland den hårda kritiken mot Israel att de medvetet skulle ha 

attackerat civila. Han grundar delvis sina argument i en ny, kortare rapport (som Mary McGowan 

Davis var ordförande för) som följde upp huruvida rekommendationerna i Goldstonerapporten 

efterföljts. Goldstone lyfter fram ett citat från den nya rapporten som ställer Israel och Hamas mot 

varandra: Israel har undersökt över 400 anklagelser gällande situationer under kriget medan Hamas 

inte undersökt en enda. Generellt är Goldstone mindre kritiskt mot Israel och mer kritisk mot 

Hamas än i det debattinlägget ovan från 2009. Goldstone anser att om Israel samarbetat med den 

undersökning som utfördes kunde resultatet blivit annorlunda. Goldstones önskade effekt av 

rapporten var de rekommendationer som gavs: att Israel och Hamas skulle genomföra nationella 

transparenta och rättvisa utredningar. 

I slutet nämner Goldstone fler effekter av rapporten, till exempel en policyändring inom IDF (Israeli 

Defence Forces) och deras sätt att kriga i tätbefolkade områden samt att de palestinska 

myndigheterna i Västbanken startade utredningar kring människorättsbrott begångna av dem (ofta 

mot Hamas). 

(The writer, a retired justice of the Constitutional Court of South Africa and former chief prosecutor  

of the U.N. International Criminal Tribunals for the former Yoguslavia and Rwanda, chaired the 

U.N. fact-finding mission on the Gaza conflict)31

Det är värt att återigen nämna, som jag gör i Bakgrunden, att Richard Goldstone bara är en av fyra 

30 Carter, Jimmy, Goldstone and Gaza, New York Times, 6 november 2009, 
http://www.nytimes.com/2009/11/06/opinion/06iht-edcarter.html, (hämtad 2013-12-19)

31 Goldstone, Richard, Reconsidering the Goldstone report on Israel and war crimes, Washington Post, 2 april 2011, 
http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-war-
crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html, (hämtad 2013-12-20)
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författare till Goldstonerapporten. 

Washington Post 6 april 2011 – Beyond Goldstone: A truer discussion about Israel, Hamas and 

the Gaza conflict by Jessica Montell

Hon inleder med att berätta att ordet eller namnet Goldstone idag betyder anti-Israelisk och partisk i 

Israel. En effekt som författaren uppmärksammade efter att Goldstonerapporten publicerades var att 

antingen var man för Goldstonerapporten, man ansåg att Israel hade begått krigsbrott och borde 

hållas ansvariga för det, eller så var man emot, och såg Goldstonerapporten som ren lögn och en 

kränkning mot den judiska staten. Författaren anser detta problematiskt då en polarisering skedde av 

en mycket komplex situation. Likt Landau framstår författaren som om den önskvärda effekten av 

rapporten skulle varit en öppnare och mer nyanserad debatt i Israel och världen. Dock är Montell 

fast i sin ståndpunkt att när det gäller Goldstones tillbakadragande av viss kritik mot Israel, betyder 

det inte att hela rapporten var felaktig. Författaren kritiserar Israels bristande nationella 

undersökningar huruvida det begåtts krigsbrott under Operation Cast Lead (och Richard Goldstones 

positiva ord gentemot dem) och betonar att Gaza inte har återhämtat sig från den förödelse den 

militära operationen skapade. 

Därefter kritiserar författaren Richard Goldstone (och indirekt andra skribenter som gjort samma 

sak) för hans jämförande mellan Israel och dess regering å ena sidan och Hamas å andra sidan. 

”And that is perhaps the most disturbing aspect of Goldstone's opinion piece and the Israeli spin of 

it: the measuring of Israel against Hamas. Israel did not wilfully target civilians; Hamas did. Israel  

initiated investigations; hamas did not. When the bar is set so low, Israel easily clears it.”

Sammanfattningsvis framstår författaren som missnöjd med den effekt Goldstonerapporten fick, 

och att polariseringen stjälpt det som kunde blivit en ärlig diskussion. Författaren önskar att man 

helt enkelt ska ta sig förbi Goldstonerapporten, med allt den innebär, för att fokusera på hur man ska 

uppnå ansvarsutkrävande för krigsbrott och hur man i framtiden ska skydda den civila 

befolkningen. 

(The writer is executive director of B'Tselem: the Israeli Information Center for Human Rights in 

the Occupied Territorries.)32

32 Montell, Jessica, Beyond Goldstone: A truer discussion about Israel, Hamas and the Gaza conflict, Washington 
Post, 6 april 2011, http://www.washingtonpost.com/opinions/beyond-goldstone-a-truer-discussion-about-israel-
hamas-and-the-gaza-conflict/2011/04/05/AFsP7PlC_story.html, (hämtad 2013-12-19)
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Washington Post 10 april 2011 – Goldstone's retraction and the new anti-Semitism by Jennifer 

Rubin

Författaren börjar med att säga hur Goldstone's tillbakadragande inte har förståtts korrekt, samt att 

Goldstonerapportens urspungliga anklagelse var mycket allvarligare än det Goldstone tog tillbaka. I 

Goldstonerapporten utmålades Israel som än mer ondskefull än Hamas, på grund av de 

oproportionerliga antalet dödsoffer och på grund av Israels position som en stat. Författaren menar 

att Goldstonerapporten är och har alltid varit en usel och oäkta rapport, och menar att Goldstone 

genom att säga att rapporten varit annorlunda om Israel hade samarbetat, skyller på offret för denna 

ärekränkning (som författaren kallar rapporten). Vidare förklarar att Goldstone's agenda från början 

var ondsint och resultatet (rapporten) då lika så, och att Goldstonerapporten är en återspegling av 

det internationella människorättssamfundet. 

”But to be clear, the Goldstone Report is fully representative of the sorry state of the international 

”human rights” movement, its member NGOs and the individuals who cheer them on.”

Goldstonerapporten (och andra internationella människorättsinstanser, bland annat UNHRC och 

ICC) sprider anti-Semitism i en nyare form. Författaren presenterar en definition av den nya 

antisemitismen som har tre kriterier: demonization, double standards samt delegitimization. Tre 

kriterier som författaren menar att Goldstonerapporten uppfyller.33

(Right Turn. Jennifer Rubins's take from a conservative perspective.)34

New York Times 7 April 2011 – The Goldstone chronicles by Roger Cohen

Cohen inleder med att tala om Richard Goldstones debattartikel från 2011 och kalla den:

”...the strange actions of a respected South African Jewish jurist under intense pressure from Israel,  

the U.S. Congress and world Jewish groups.”

Cohen framstår som ytterst kritisk mot Goldstones ändrade åsikt och menar att Goldstone föll för ett 

kollektivt tryck från världens judiska befolkning, däribland hans egen familj. 

”He fell afoul, as perhaps no other, of the siege mentality of a nation controlling the lives of 

millions of Palestinians but unsure what to do with them or with the world's growing disavowal of 

this corrosive dominion that humiliates its victims and eats into the soul of its masters.”

33 Rubin, Jennifer, Goldstone's retraction and the new anti-Semitism, Washington Post, 10 april 2011, 
http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/post/goldstones-retraction-and-the-new-anti-
semitism/2011/03/29/AFMYIM9C_blog.html, (hämtad 2013-12-19)

34 Washington Post, Right Turn, http://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/ (hämtad 2014-01-05)
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Cohen nämner också det viktiga faktum att Goldstone bara var en av fyra författare till rapporten. 

Det står inte uttryckligen i texten huruvida Cohen fann Goldstonerapporten trovärdig eller inte, men 

hans missnöje med Goldstones tillbakadraganden och minskande kritik mot Israel visar på att 

Cohen, i alla fall i viss mån, ansåg att anklagelserna mot Israel, och även Hamas, var befogade. 

Dessutom ser även han negativt på de faktum att Goldstone i föregående artikel jämför Hamas med 

Israel då Goldstone betonar det positiva i Israels utredningar, och det negativa i Hamas icke-

existerande sådana. Författaren menar att bara för att Hamas brister, tar inte det bort Israels ansvar 

att genomföra egna korrekta och trovärdiga utredningar. 

”Menwhile the facts remain: the 1,400 plus Palestinian dead, the 13 Israelis killed, the devastation,  

the Hamas rockets – and the need for credible investigation...”

Här uttrycker författaren problemen som kvarstår, och att det egentligen inte har hänt något sedan 

krigets slut. Goldstonerapportens effekter är inte synbara. 

Även Cohen kritiserar Goldstone personligen då han avslutar sin text med orden:

”To ”Goldstone”:(Colloq.) To sow confusion, hide a secret, create havoc.” 35

(Roger Cohen joined The New York Times 1990. He was a foreign correspondent for more than a 

decade before becoming acting foreign editor on Sept. 11, 2001, and foreign editor 6 months 

later.)36

New York Times 10 april 2011 – Goldstone Afterchocks by Nahum Barnea 

Författaren börjar med att redogöra för de händelser (Operation Cast Lead) som ledde fram till 

Goldstonerapporten och förklarar Richard Goldstone som:

”...a respected South African jurist, and human rights advocate, and a Jew.”

Vidare berättar Barnea om det politiska klimatet som rådde i Israel strax innan Operation Cast Lead, 

och menar att den militära operationen var ett försök av den dåvarande premiärministern att bli 

ihågkommen för sina seger över Hamas istället för den korruptionsskandal som fick honom att 

avgå. Enligt författaren gömde sig Hamas i civila områden och därför blev de områdena militära 

mål för Israel.

Effekten av rapporten beskrivs vara stora för Israels rykte och plats i det internationella samhället.  

35 Cohen, Roger, The Goldstone chronicles, New York Times, 7 april 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/04/08/opinion/08iht-edcohen08.html?_r=0, (hämtad 2013-12-19)

36 New York Times, Roger Cohen, http://topics.nytimes.com/top/news/international/columns/rogercohen/index.html 
hämtad 2014-01-05

25

http://topics.nytimes.com/top/news/international/columns/rogercohen/index.html
http://www.nytimes.com/2011/04/08/opinion/08iht-edcohen08.html?_r=0


Israel beskrivs i rapporten som ett aggressivt land där mänskliga rättigheter kränks och denna 

bilden, menar författaren, är den som sitter kvar (trots Goldstones tillbakatagande av vissa delar av 

rapporten). Författaren nämner också anklagelsen om att Israel medvetet attackerade civila och 

förklarar det med orden:

”That missed the point.”

vilket indikerar att även Barnea tycker att fokuset på Goldstonerapporten var fel. Han nämner också 

positiva effekter från rapporten i Israel, bland annat att den israeliska staten har genomfört 

transparenta undersökningar om Operation Cast Lead och individuella militärers handlingar under 

operationen. Således har Israel följt rapportens rekommendationer, medan Hamas inte gjort det. 

Försiktig kritik mot Israels beslut att inte samarbeta med Goldstone i förarbetet till rapporten 

framförs också:

”One thing i certain: Failing to cooperate did not minimize the damage the report caused.”

Barneas debattartikel är relativt nyanserad, men betonar att den bild som skapades om Israel i och 

med Goldstonerapporten inte går att göra ogjord, och att intresset för Goldstones tillbakadragande 

av viss kritik mot Israel, som endast intresserar världens judar, inte ändrar det internationella 

samfundets ståndpunkt gentemot Israel. 

(Nahum Barnea is a columnist for the Israeli daily Yediot Ahronot.)37

37 Barnea, Nahum, Goldstone Aftershocks, New York Times, 10 april 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/04/11/opinion/11iht-edbarnea11.html?_r=0, (hämtad 2013-12-20)
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5. Analys och diskussion

5.1 Analys 

För att enklare se strukturerna av argument och ståndpunkter i texterna delar jag upp min analys i 

olika relevanta kategorier, både för att tydligare visa på svaren till mina frågeställningar och öka 

förståelsen för läsaren. I de två översta kategorierna menas positiva och negativa effekter med vad 

författarna anser som positiva och negativa effekter av rapporten, inte allmänna sanningar. 

Goldstonerapportens positiva effekter och följder

Goldstone själv, i sin debattartikel från 2011, menar att rapporten han var ordförande för har haft 

goda effekter, han menar att Israel har genomfört ett stort antal nationella utredningar samt ändrat 

policys för IDF när det gäller krig i tätbefolkade områden. Barnea anser också att Israel genomfört 

trovärdiga nationella utredningar på kring Operation Cast Lead och enskilda militärers uppförande.

Goldstonerapportens negativa effekter och följder

Nästan alla artiklar menar att Goldstonerapporten på något sätt haft negativa effekter. Landaus 

uppfattning av Goldstonerapportens effekt gäller främst Israel och den debatt som författaren menar 

kvävdes av rapportens ensidiga syn av Israel. Om rapporten varit mer nyanserad kunde de 

realpolitiska effekterna av rapporten blivit bättre. Montell, som Landau, anser att rapporten inte haft 

en bra effekt på debatten kring Israel och Palestina utan att följen blev en polarisering av debatten. 

Antingen var man för rapporten, och ansåg att anklagelsen att Israel begått krigsbrott var befogad, 

eller så var man emot, och försvarade Israels handlingar. Eftersom följden av Goldstonerapporten 

inte blev den önskade anser Montell att man ska ta ett steg bort rapporten för att diskutera hur man i 

framtiden kan garantera ansvarsutkrävande och upprättelse för civila. Rubin uttrycker inte i klartext 

vilken effekt hon anser att rapporten haft, dock uttrycker hon sig mycket negativt om rapporten i 

sig, som är en ärekränkning mot Israel och en del av det internationella människorättssamfundets 

spridning av ny antisemitism samt underminering av staten Israels rätt till självförsvar. Att Rubin 

anser att Goldstonerapporten har haft främst negativa effekter för Israel är uppenbart, men hon går 

inte in på hur stor effekt och påverkan hon anser att rapporten haft. Cohen avslutar sin artikel med 

att betona bristen på följder av Goldstonerapporten, de civila offren har inte fått upprättelse och 

några trovärdiga nationella utredningar har inte utförts. Rapporten har inte fått de följder som var 
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själva syftet av rapporten. Barnea nämner inte bara negativa aspekter, men hävdar att fokuset på 

rapporten var fel, att det istället skulle varit på den mer allmänna frågan hur stater och den 

internationella juridiken ska ställa sig till att ny krigföring främst sker i tätbefolkade områden mot 

löst sammansatta militära grupper. Barnea hävdar att den allvarligaste följden har drabbat Israels 

internationella status och att Israel nu uppfattas uppfattas som en aggressiv stat där man begår 

övergrepp mot befolkningen. Det är det den främsta följden av Goldstonerapporten. 

Argument som stämmer överens med teorin att amerikansk media följer amerikanska 

utrikespolitiska antaganden och policys

Under kapitlet Tidigare forskning presenterar Zunes amerikansk utrikespolitisk policy när det gäller 

Israel och tiden runt Operation Cast Lead specifikt. Det är utifrån informationen som presenteras 

där, både av Zunes och Slater, kring amerikansk utrikespolitiska policys gentemot Israel som jag 

utgår ifrån när jag säger amerikansk utrikespolitiska policys. 

Landau är relativt balanserad och nyanserad i sin debattartikel, den kritik han framför mot Israel är 

relativt mild, som det sista citatet i texten, att den israeliska armén kanske gick över gränsen i Gaza. 

(Det är relativt milda ordval för en armé som under tre veckor dödar ca 700 civila människor.) 

Landau är dock mer kritisk mot Goldstonerapporten som han anser är partiskt och målar upp en 

ensidig bild av Israel. Han svartmålar inte Richard Goldstone själv, men tar upp de negativa saker 

som andra sagt om Goldstone i Israel. Goldstone är i sitt debattinlägg från 2011 relativt överens 

med den officiella amerikanska policyn, han berömmer Israel för deras utredningar medan han 

följer upp det med kritik mot Hamas. Rubins debattinlägg är det som är mest kritisk mot rapporten 

och Richard Goldstone (som hon menar hade en ondsint inställning inför rapporten). Hon kallar 

rapporten, UNHRC och ICC antisemitiska och menar att rapporten underminerar den israeliska 

rätten till självförsvar. Enligt Barnea har Israel blivit orättvist porträtterat i rapporten som ett land 

där man begår övergrepp mot befolkningen. Barnea berömmer de utredningar Israel har utfört och 

menar att ansvaret för att civila områden blivit militära mål ligger på Hamas, eftersom de gömt sig 

där. 

Carter använder också Richard Goldstone personligen, men för att argumentera för rapportens 

trovärdighet. Carters ståndpunkt är tydlig, han anser att anklagelserna mot Hamas och Israel är 

befogade, men kritiserar inte annars någon part nämnvärt. Montell är också hon balanserad i sin 

kritik, och kritiserar inte någon part mer än någon annan. Cohen uppenbara missnöje med 
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Goldstones minskade kritik mot Israel (i debattinlägget från 2011) tyder på att även han såg 

anklagelserna mot Hamas och Israel befogade. Cohen argumenterar också emot jämförandet mellan 

Israel och Hamas. Israel har ett ansvar att genomföra transparenta och trovärdiga utredningar, 

oavsett om Hamas gör det eller inte. 

5.2 Sammanfattande diskussion

Som jag förklarat kring begreppet media framing är det något som påverkar både politiska ledare 

och allmänheten, därför ser jag vikten av att undersöka inom vilka ramar Goldstonerapporten 

framställs inom amerikansk media, mycket på grund av den påverkan som media har på 

amerikanska politiska ledare och indirekt påverkan på amerikansk utrikespolitisk policy. 

Genom min analys kan man tydligt se att de flesta artiklarna är mer eller mindre kritiska mot 

Goldstonerapporten och följden av den. Många menar att rapportens fokus var fel och att följderna 

har blivit likaså. Montell menar att debatten som följde blev alltför polariserad, och för också 

ståndpunkten att debatten handlade för mycket om rapporten som ett dokument istället för 

rapportens syfte: ansvarsutkrävande och upprättelse för civila offer. Det kan man ana i vissa av 

artiklarna då många tar upp Richard Goldstone personligen och använder han som ett argument för 

eller emot rapportens trovärdighet. Det kan ses som irrelevant, och att fokus istället skulle varit på 

det som stod i rapporten och om det finns någon trovärdighet i det. Dessutom var Richard 

Goldstone bara en av fyra författare till rapporten, vilket Cohen nämner. I en intervju för Al-Jazeera 

från oktober 2009 nämner Goldstone att han tror att många som kritiserar rapporten faktiskt inte har 

läst den.38 Det finns inget sätt att veta om detta är sant om författarna till debattartiklarna, dock kan 

man se att den enda information från rapporten författarna nämner är paragraf 1883 från rapportens 

slutsats och antalet dödsoffer från vardera part i konflikten. Det är en mycket liten del från den 452 

sidor långa rapporten. Allmänt ligger debattens fokus kring rapporten och inte vad som faktiskt står 

i den. Därifrån kan man dra slutsatsen att en aspekt av den bild som förmedlas är en mycket 

förenklad sådan. Dock är jag medveten om att det till viss del är en nödvändighet då 

debattartiklarna har begränsat utrymme och därför omöjligt kan diskutera hela innehållet i den långa 

rapporten.

Som sagt har alla artiklarna någon slags kritik mot rapporten (undantaget Jimmay Carters artikel), 

och dess följder och den inramning som rapporten presenteras inom i Washington Post och New 

38 Al Jazeera English, Goldstone challenges US over Gaza report, 21 oktober 2009, http://www.youtube.com/watch?
v=Moag8mcfdN4 , hämtad 2014-01-07
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York Times blir således relativt negativ. Goldstonerapporten framstår som ett dokument, med 

många brister, som har fel fokus och har haft en negativ inverkan på debatten kring Israel och 

Palestina. Rapporten i sig själv, tillsammans med Richard Goldstone, har tagit uppmärksamhet från 

det Palestinska folkets lidande (Carter), från ansvarsutkrävande och upprättelse för offren (Montell) 

och den realpolitiska situationen (Landau). Det är den version av verkligheten kring 

Goldstonerapporten som amerikansk media förmedlar. 

Om man tittar på det spann, eller bredd av aspekter eller ståndpunkter som förmedlas ser man att de 

flesta artiklarna förmedlar en balanserad bild, det vill säga, de är inte extrema åt något håll. 

Undantaget är Rubin, som försvarar Israels handlingar mycket starkt, samtidigt som hon anklagar 

Richard Goldstone och även delar av människorättssamfundet för antisemitism. Problematiken jag 

ser är att det inte finns någon motpol till Rubin. Ingen är hårt kritisk mot Israel. Visst framförs kritik 

mot Israel, men då tillsammans med kritik mot Hamas. Carter är den (förutom Goldstone) som 

främst försvarar rapporten och dess budskap, men även han betonar hela tiden Hamas lika stora 

ansvar som Israel. Diskussionen i allmänhet, baserat på de debattartiklar jag har undersökt, är inte i 

jämvikt. Rubin förmedlar ett mycket starkt pro israeliskt budskap medan någon stark kritiker av 

Israel inte går att finna. Det stämmer väl ihop med den information som jag presenterar av Zunes 

och Slater kring amerikanska policys och amerikansk media. Förutom Carter, som nämner att 

amerikanska vapen används i Gazakonflikten, nämns ingen kritik varken mot det officiella 

amerikanska avfärdandet och kritiken mot rapporten eller det fortsatta stödet till Israel. Ännu en 

aspekt av det är att de som har blivit publicerade och då fått sina ståndpunkter hörda är amerikaner 

och israeliska och amerikanska judar. Ingen har redogjort för den palestinska debatten, varken 

palestinier eller någon annan. Det är nämnvärt när debatten gäller en rapport som tar upp konflikten 

mellan Israeler och Palestinier. 

Ingen av författarna till artiklarna nämner begreppet lawfare, dock anser Rubin att Goldstone har en 

agenda (strategiskt mål), vilket är att underminera staten Israels rätt till självförsvar, vilket han 

försöker göra genom internationell lag. Detta kan man koppla till Blanks resonemang kring lawfare. 

Dock menar främst Carter och även Goldstone själv i sin artikel från 2009 att rapporten är ett försök 

till ansvarsutkrävande för brott  mot internationell lag, begångna av både Israel och Hamas. Och i 

intervjun jag nämner ovan i diskussionen poängterar också Goldstone att rapporten inte handlar om 

Israels rätt att försvara sig eller inte, det är en rätt som är given. Rapporten handlar om hur 

Gazakriget gick till, inte huruvida det var korrekt av Israel att gå in militärt i Gaza. 
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