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Abstract 

Palestinska flyktingar i hela mellanöstern lever beroende av hjälpinsatser från FN orga-

nisationen UNRWA. Det innebär att FNs generalförsamling har en unik maktposition 

gentemot de palestinska flyktingarna i egenskap av att vara det organ som definierar och 

utformar UNRWAs mandat. Undersökningen kommer att granska maktrelationen mel-

lan FN och flyktingarna genom en diskursanalys av generalförsamlingens resolutioner 

302 (IV), 393 (V), 513 (VI), 68/76, 68/78, 69/86 och 69/88. Med hjälp av Teun van 

Dijks metod för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska ram-

verk från avhandlingen ”Att rätta orätt” avser jag att ta reda på huruvida resolutionerna 

ger uttryck för ett makt- och dominansutövande som befäster en kolonial maktordning. 

Syftet är att medvetandegöra maktstrukturer och värderingar som ligger till grund för 

diskursen och på så sätt väcka reflektion kring hur relationen kan och bör utvecklas 

Undersökningen visar att diskursen ger uttryck för generalförsamlingens maktövertag 

gentemot de palestinska flyktingarna som cementerar en ojämlik rollfördelning och kol-

oniala maktstrukturer. De palestinska flyktingarna försätts i ett permanent beroende av 

humanitär assistans och förblir objekt för generalförsamlingens välvilja.  

 

Nyckelord: Palestinska flyktingar, FNs generalförsamling, FN resolutioner, UNRWA, 

kritisk diskursanalys, postkolonialism 
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1 Inledning 

Världen över lever människor på flykt undan krig, svält och naturkatastrofer. Dessa 

människor befinner sig i mycket utsatta lägen och deras överlevnad är ofta helt bero-

ende av hjälp från omvärlden. När grannar och lokala aktörers ansträngningar inte räck-

er till har det internationella samfundet ett ansvar att kliva in. Ofta kommer hjälpen från 

rika länder i väst och går till utvecklingsländer i regioner med lång historia av kolonialt 

förtryck eller postkoloniala påtryckningar.1 Så var även fallet när 750 000 palestinier 

tvingades fly från sina hem under Israel- arab kriget år 1948 och fann sig i akut behov 

av humanitärt stöd. Flera internationella organisationer involverade sig redan från bör-

jan precis som FN som skulle få ta det största ansvaret för att hjälpa de palestinska flyk-

tingarna. FN är än idag den viktigaste aktören som bistår de palestinska flyktingarna i 

syfte att förbättra deras svåra levnadsförhållanden.2 FN maktposition i relation till flyk-

tingarna mäts i deras kontroll över vem som ska hjälpas och på vilket sätt. Mottagare av 

bistånd saknar ofta inflytande och verktyg för att hålla givarna ansvariga3, vilket också 

gäller i detta fall. Så hur kan en veta att biståndsgivare inte missbrukar sin makt? I vil-

ken utsträckning drivs biståndsgivare av rent humanitära motiv? Vem intresserar sig för 

hur människor i nöd ser på sin situation och sina behov? Är det möjligt att biståndsgi-

vare bidrar till att befästa ojämlika maktstrukturer som i längden cementerar ett beroen-

deförhållande mellan givare och mottagare? Även om det inte är uppsatsens avsikt att 

besvara alla dessa frågor så utgör dem en utgångspunkt för hur undersökningen tar sig 

an denna tematik.  

 

 

 

                                                                                                                                               

 
1 Nicolas de Torrenté, 2013, “The Relevance and Effectiveness of Humanitarian Aid: Reflections about 
the Relationship between Providers and Recipients”, Social Research, Vol. 80, Nr. 2, s. 610 
2 Susan Akram, 2014, UNRWA and the Palestine refugees, I Edited by Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Lo-
escher, Katy Long, and Nando Sigona (red.) The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration 
Studies, Oxford handbooks online, e-book, s. 1.  
3 de Torrenté, 2013, s. 612- 613 
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1.1 Problemformulering och syfte  

FN- organisationen UNRWA etablerats av generalförsamlingen år 1949 i syfte att assi-

stera och återintegrera de palestinska flyktingarna i regionen efter deras flykt från Is-

rael.4 Trots att UNRWA endast sågs en tillfällig lösning för att hantera flyktingström-

marna har organisationens roll växt för varje år. Det är problematiskt att de palestinska 

flyktingarnas situation inte avsevärt förbättrats under denna period och att de alltjämt 

lever i ett beroendeförhållande till FN.5 Det är inte min avsikt att utvärdera UNRWAs 

arbete och hjälpinsatser eller faktorer som bidragit hur palestiniernas situation utveck-

lats genom åren. Däremot ska jag problematisera relationen mellan generalförsamlingen 

och de palestinska flyktingarna med utgångspunkt i att generalförsamlingen bibehållit 

palestinierna i en underordnad position och i ett beroendeförhållande till FN. Allt sedan 

etablerandet av UNRWA har hjälpen från generalförsamlingen varit avgörande för 

människors överlevnad6. Det innebär att generalförsamlingen har ett moraliskt ansvar 

att efter bästa förmåga och på ett rättvist sätt hjälpa dem i behov. Av det skälet är det 

viktigt att undersöka maktförhållandet mellan generalförsamlingen och de palestinska 

flyktingarna.  

Syftet med undersökningen är att medvetandegöra de ibland dolda strukturer och 

tankesätt som driver diskursen inom FN och som i sin tur påverkar utformandet av de 

konkreta hjälpinsatserna. Resultatet av undersökningen är avgörande för att utvärdera 

den viktiga relationen mellan generalförsamlingen och de palestinska flyktingarna, och 

för att väcka reflektion kring hur den relationen kan och bör utvecklas. Förhoppningsvis 

kan det innebära ett steg bort från den västorienterade diskursen och ett steg närmare 

inkludering av den utsatta människans röst. 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
4 Ilter Turkmen, 1996, “UNRWA Forty-Five Years Later”, United Nations Chronicle, Vol. 33, nr 1,  
5 Terry Rempel, 2009, “UNRWA and the Palestine Refugees: A Genealogy of “Participatory” Develop-
ment”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 28, nr. 2/3, s.413 
6 Ibid. s.413 
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1.2 Frågeställning  

På vilket sätt kan diskursen i generalförsamlingens resolutioner ses som ett uttryck för 

ett makt-och dominansutövande som befäster en kolonial maktordning mellan FNs ge-

neralförsamling och de palestinska flyktingarna?  
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1.3 Material och avgränsningar  

1.3.1 Primärmaterial 

Uppsatsens primärmaterial utgörs av ett antal FN-resolutioner. Undersökningen intres-

serar sig för maktförhållandet mellan FNs generalförsamling och de palestinska flyk-

tingarna såsom det kommer till uttryck i de resolutioner som fokuserar på UNRWAs 

verksamhet. UNRWA är den organisation som på uppdrag av generalförsamlingen har 

tillhandahållit olika hjälpinsatser till flyktingarna i regionen. Generalförsamlingens re-

solutioner som etablerat och övervakar UNRWAs arbete utgör ett spännande och rele-

vant material för att undersöka relationen mellan FNs generalförsamling och de pales-

tinska flyktingarna. Den diskurs som uttrycks i det materialet kan avslöja hur general-

församlingen ser på flyktingarna, på sitt ansvar att hjälpa dessa och vilken sorts hjälp 

som bör tillhandahållas. Valet av material föll sig naturligt då UNRWA är det viktigaste 

verktyget som generalförsamlingen har skapat i syfte att assistera flyktingarna och reso-

lutionerna innehåller de konkreta beslut som generalförsamlingen har fattat i frågan.   

UNRWAs mandat utformas och förnyas regelbundet genom resolutionerna.7 Då 

det inte finns ett ensamt dokument som föreskriver mandatet8 är det viktigt att titta på 

flera resolutioner. Jag har beslutat att titta på de resolutioner som etablerade organisat-

ionen och som skapade den grundläggande utformningen av dess mandat. Dessa reso-

lutioner är viktiga då de har varit vägledande för alla kommande beslut som fattats an-

gående UNRWA och för vad som bör ingå i organisationens arbete. Vidare har jag be-

slutat mig för att titta på de mest nyliga resolutionerna för att få en uppfattning om den 

verksamhet som organisationen bedriver idag, på så sätt kan jag även ta fasta på den 

diskurs som är representativ för vår samtida FN generalförsamling. Totalt utgör pri-

märmaterialet 25 sidor.  

Resolution 302 (IV) från 8 december 1949 kallad ”Assistance to Palestine Refu-

gees” etablerade UNRWA. Resolutionen redogör bl.a. för organisationens arbetsmål, 

såsom biståndsprojekt och att öka lokala regeringars kapacitet att överta ansvaret för 

                                                                                                                                               

 
7 Lance Bartholomeusz, 2009, “The Mandate Of UNRWA At Sixty”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 28, Nr. 
2 & 3, s.454  
8 Ibid. s.454 
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dessa projekt när internationell assistans upphör. Resolutionen är 6 sidor lång och inne-

håller 22 artiklar.  

Resolution 393 (V) från 2 december 1950, ”Assistance to Palestine Refugees”, an-

togs i anslutning till FNs insikt om att flyktingkatastrofen skulle ta betydligt längre tid 

att lösa än förväntat, och att UNRWAs mandat behövde förlängas. Resolutionen är 2 

sidor lång och innehåller 14 artiklar.  

Resolution 513 (VI) från 26 januari1952 kallas ”Assistance to Palestine Refugees: 

reports of the Director and the Advisory Commission of the United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”. Resolutionen, som har 14 ar-

tiklar och täcker en sidan, antogs med anledning av att UNRWA utformade en egen 

plan för hur organisationen skulle nå sina utstakade mål. Resolutionen är en direkt re-

spons på den planen och utgör ett viktigt dokument som avslöjar den fortsatta mer per-

manenta form som organisationen skulle komma att ta.  

Resolution 68/76 från 11 december 2013, ”Assistance to Palestine Refugees”, inne-

håller 6 artiklar och är 2 sidor lång. Resolutionens syfte är att fastställa vilken typ av 

assistans som är lämplig för att hjälpa de palestinska flyktingarna. Resolutionen bekräf-

tar att UNRWA har en avgörande roll i sammanhanget och förlänger organisationens 

mandat till 30 juni 2017. Flyktingarna behöver fortsatt bistås för att upprätthålla grund-

läggande utbildning, hälsa och försörjningsmöjligheter. De palestinska flyktingarna i 

Syrien och de ockuperade palestinska territorierna anges vara särskilt utsatta.    

Resolution 68/78 från 11 december 2013, ”Operations of the United Nations Relief 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”, består av 25 artiklar på 6 

sidor. Resolutionen fokuserar på UNRWA som organisation och dess arbete. I de inle-

dande styckena av resolutionen (det s.k. förordet) beskrivs kontexten, dvs. den svåra 

ekonomiska situationen och ökade arbetsbördan som organisationen befinner sig i till 

följd av försvårade socio- ekonomiska förhållanden i regionen, den svåra situationen i 

Syrien samt Gaza som fortfarande genomlever konsekvenserna av Israels militära oper-

ationer mellan år 2008- 2009. Resolutionens artiklar fokuserar på åtgärder som 

UNRWA genomfört eller bör genomföra, t.ex. öka stödet till flyktingarna i Syrien. En 

stor andel av artiklarna handlar om krav som ställs på Israel, t.ex. avseende att garantera 

UNRWAs säkerhet, inte hindra personalens rörelsefrihet etc.  

Resolution 69/86 från 5 december 2014 kallad ”Assistance to Palestine Refugees” 

har 6 artiklar och är 2 sidor lång. Resolutionen är mycket lik resolutionen från föregå-

ende år (res.68/76) med samma namn vad gäller innehåll. Vissa paragrafer är dessutom 
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identiska. Precis som resolutionen från föregående år är syftet med denna resolution att 

fastställa vilken typ av hjälp som de palestinska flyktingarna behöver och ska få.  

Resolution 69/88 från 5 december 2014, ”Operations of the United Nations Relief 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East” innehåller 27 artiklar och är 

6 sidor lång. Denna resolution har flera partier som är identiska eller nästintill identiska 

med resolutionen från föregående år med samma namn. Den största skillnaden ligger i 

att förordet till denna resolution till största del handlar om kriget mellan Gaza och Israel 

under sommaren 2014, som gått emot internationell rätt och principerna om mänskliga 

rättigheter. Resolutionen bekräftar att UNRWAs humanitära insatser är mycket viktiga, 

särskilt i Gazaremsan.  

Denna avgränsning av primärmaterial begränsad till åren 1948-1954 samt 2013-

2014 har jag gjort för att jag anser att dessa dokument är mest relevanta för den analys 

jag avser att göra. Jag kan genom dessa dokument dra slutsatser om maktförhållandet 

idag, men också sätta detta i perspektiv till de första resolutionerna som tydligt visar 

FNs avsikt och tanke med organisationen.   

Sedan etablerandet av UNRWA år 1948 har det antagits flera resolutioner varje år 

som berör UNRWAs arbete. Det beror bl.a. på att UNRWA etablerades som en tillfällig 

organisation och dess verksamhet har därför fortsatt i ett kontinuerligt utbyte med gene-

ralförsamlingen, med regelbundna förnyelser av dess mandat, godkännande av budget 

etc.9 Det innebär vidare att resolutionerna från år till år kan vara nästintill identiska vad 

gäller utformning, innehåll och ordval. Jag har funnit att det inte är meningsfullt att titta 

på samtliga resolutioner för denna uppsats ändamål, då det å ena sidan är en uppgift 

övermäktig uppsatsens syften, å andra sidan inte på ett betydande sätt bidrar till att kart-

lägga generalförsamlingens makt- och dominansförhållande till flyktingarna. Jag anser 

att den relationen kan kartläggas med de material som redan valts ut, då uppsatsen inte 

har till avsikt att mer djupgående analysera diskursens utveckling och förändring över 

tid.  

 

 

 

                                                                                                                                               

 
9 Bartholomeusz, 2009, s.454- 455 
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1.3.2 Källkritik 

Generalförsamlingens resolutioner utgör exempel på politiska icke-juridiskt bindande 

beslut av högsta instans. Bakom resolutionerna står de 193 medlemsländerna som är 

jämlikt representerade i generalförsamlingen, det organ som bl.a. ska verka för internat-

ionell fred och stabilitet.10 Det officiella syftet med resolutionerna är också just detta, att 

verka för regional fred och en hållbar lösning för flyktingarna, och en möjlighet för FN 

att ta ställning i den mycket uppmärksammade frågan. Medan generalförsamlingen står 

som avsändare av resolutionerna är de avsedda mottagarna UNRWA, lokala regeringar 

och andra FN länder som ska bidra till förverkligandet av besluten. Indirekt är omvärl-

den mottagare, och också palestinska flyktingar då det är deras öden som påverkas av 

det som förhandlats fram. Vilka konsekvenser detta har för att befästa en kolonial makt-

ordning mellan FN och de palestinska flyktingarna ska jag återkomma till i Analys-

avsnittet.  

Det faktum att resolutionerna är officiella dokument innebär att utformningen och 

formuleringarna i dessa är resultatet av noggranna överläggningar. Beslutsfattarna har 

varit väl medventa om att världen står som deras publik och att varje ordval har bety-

delse för hur resolutionerna kommer att implementeras. Detta har naturligtvis implikat-

ioner för vad som sägs och hur det sägs, och det är min övertygelse att resolutionerna av 

det skälet kan uppfattas ha ett vagt språk. Resolutionerna är inga radikala dokumentet i 

det avseendet och eventuella maktdemonstrationer eller nedsättande fördomar (det som 

allra tydligast kan vittna om en kolonial maktordning och som är särskilt intressant för 

denna undersökning) är sådant som förblir implicit. Det innebär emellertid bara att kol-

oniala tankesätt får eftersökas noggrannare i de formuleringar som tillsynes framstår 

som neutrala. Ibland kan det även vara intressant att fundera kring det som inte står i 

resolutionerna, då det i sin tur säger något om vilket synsätt som premieras och vilket 

som exkluderas vid dokumentens utformning.   

Det är möjligt att spekulera kring huruvida en kolonial attityd som potentiellt driver 

FNs arbete tillåts komma till uttryck i den diskurs som formulerats i all försiktighet en-

ligt reglerna för politisk korrekthet.  Det skulle innebära att jag inte kan avslöja vidden 

av FNs ”verkliga” koloniala tankesätt genom att granska det valda materialet. Samtidigt 

                                                                                                                                               

 
10 FN.se, “Generalförsamlingen”, http://www.fn.se/fn-info/om-
fn/organisation/huvudorgan/generalforsamlingen/Fn.se, Publicerad 14/5- 2008, hämtad 4/1- 2015 
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är sådana spekulationer ingenting som hindrar denna undersökning. En resolution har en 

särskild tyngd och är resultatet av långa förhandlingar mellan stater. Den diskurs som 

kan utläsas ur dessa dokument, om än censurerad, är representativ för FN och för gene-

ralförsamlingen och den kan säga någonting intressant om relationen mellan generalför-

samlingen och de palestinska flyktingarna.  

Det valda materialet tillåter mig alltså att svara på frågan om hur diskursen i de 

specifika resolutionerna uttrycker och vidmakthåller en kolonial ordning till de pales-

tinska flyktingarna. Materialet är ett begränsat urval av alla dokument, resolutioner, 

uttalanden och ageranden från FN som befäster denna maktordning. Därmed är det inte 

möjligt för mig att uttömande bevara frågan om hur FN som institution eller generalför-

samlingen som aktör utövar makt och dominans över de palestinska flyktingarna. 
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2 Teori och metod 

2.1 Teori 

Undersökningen anlägger en teoretisk infallsvinkel utifrån den postkoloniala teoretikern 

Gayatri Chakravorty Spivak. I essän ”Att rätta orätt” utvecklar hon sin tes om hur ut-

satta människor i fattigare delar av världen vidmakthålls i en underordnad position av de 

mäktiga västbaserade institutionerna, bl.a. genom interventioner i syfte att implementera 

mänskliga rättigheter11. Det är en maktobalans och uppdelning av världen som bygger 

på en kolonial maktordning och ett kolonialt sätt att se på människor.12 

Spivak inleder sin teoretiska utläggning med att förklarara att mänskliga rättigheter 

inte enbart handlar om anspråk, utan också om att vara den som tillhandahåller mänsk-

liga rättigheter. Med andra ord, att vara den som rättar det orätta.13 Hon skiljer på det 

globala nord, de västbaserade ”utvecklade” institutionerna, och det globala syd. 14 I det 

globala syd lever ättlingarna till det koloniala subjektet, en urban medelklass vilken nu 

blivit människorättsförekämparna i syd. Klassen har utbildats av västinfluerade institut-

ioner och agerar i enlighet med en nord- ideologi.15 Denna klass skiljer sig åt från den 

stora majoriteten i det globala syd, de fattiga och utsatta människorna vilkas orätter ska 

rättas och vilka går under benämningen subalterna eller ”dem som är skilda från den 

sociala rörlighetens filer.”16 Till följd av otillräcklig utbildning saknar de subalterna 

redskapen för att kunna förmedla sina erfarenheter och åsikter på ett sätt som är begrip-

ligt och övertygande för det globala nord och den gamla koloniala klassen. Spivak till-

lämpar begreppet epistemisk diskontinuitet för att beskriva det glapp som existerar mel-

lan den subalterna och den som tillhandahåller mänskliga rättigheter. Hon skriver: ”Det 

                                                                                                                                               

 
11 Spivak, Gayatri Chakravorty, 2012, Att rätta orätt, Hägersten: Tankekraft Förlag, s.12, 49 
12 Föreläsning av Christopher Collstedt lektor vid historiska institutionen LU, 28/10- 2014, Lunds Univer-
sitet  
13 Spivak, 2012, s. 8 
14 Ibid. s .12 
15 Ibid. s .15 
16 Ibid. s .25 
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är denna diskontinuitet, inte hudfärg eller nationell identitet, grovt förstådd, som ligger 

bakom frågan om vem som alltid rättar och vem som ständigt utsätts för orätter”.17 

Arbetet med att rätta det orätta är fördelat över uppdelningen mellan det globala 

nord och det globala syd, över klass-och rasgränser, även om en större tyngd ligger hos 

det globala nord än hos den gamla koloniala klassen.18 Grunden för rättandet är före-

ställningen om att den subalterna inte kan hjälpa sig själv, något som legitimerar en 

konstant intervention i syfte att tillhandahålla mänskliga rättigheter. Spivak framhåller 

att akten av att tillhandahålla mänskliga rättigheter oundvikligen får nykoloniala kon-

sekvenser och bibehåller en maktobalans där den subalterna förblir ett objekt för den 

andres välvilja.19 Människorättsvälgörenheten är ett uttryck för ”den bäst lämpades 

börda” vilket Spivak jämför med ”den vite mannens börda”.20 Detta är ett mönster som 

enbart kan brytas om den subalterna får utbildning i kritiskt tänkande.21 Först när ut-

bildningen reformerats kommer det att vara möjligt att ifrågasätta uppfattningen om att 

påtryckningar från det globala nord är den enda drivkraften till mänskliga rättigheter 

och att ansvaret för att rätta orätt ligger hos vissa grupper.22 Så länge grundantagandet 

fortsätter att vara att den subalterna inte kan klara sig utan övervakning och arbetet med 

att rätta orätt utgår ifrån detta, kommer den subalterna aldrig förvärva nya verktyg och 

det globala nord kommer alltid att nå samma slutsats; den subalterna kräver permanent 

assistans. Det i sin tur legitimerar en evig imperialism och internationell kontroll.23 

Spivaks teori är ett intressant verktyg för att tolka och problematisera den diskurs 

som uttrycks i generalförsamlingens resolutioner. För att besvara uppsatsens frågeställ-

ning är det särskilt intressant att iaktta Spivaks syn på maktobalansen mellan det globala 

nord (FNs generalförsamling) och de subalterna i det globala syd (de palestinska flyk-

tingarna). Av resolutionerna framgår bl.a. generalförsamlingens syn på sitt ansvar att 

hjälpa de palestinska flyktingarna, Spivak talar om hur det globala nord uppfattat sig 

själva som “de bäst lämpade” att rädda de subalterna. Emedan denna del av hennes teori 

kommer få stort utrymme på dessa sidor finns det andra delar som faller vid sidan av 

uppsatsens ämne och som av det skälet kommer att utelämnas. Det handlar främst om 

                                                                                                                                               

 
17 Spivak, 2012, s. 15-16 
18 Ibid. s. 12 
19 Ibid. s. 15, 65 
20 Ibid. s. 53, 63 
21 Ibid. s. 65 
22 Ibid. s. 14, 22 
23 Ibid. s. 49, 65 
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hur eliten i syd, den gamla koloniala klassen, reproducerar en nord- ideologi och om 

Spivaks utbildningspedagogik. Det senare har av samma skäl endast omnämnts i förbi-

gående i ovan avsnitt. Denna avgränsning i teori faller sig naturlig i enlighet med av-

gränsningen av uppsatsens primärmaterial, då materialet enbart tillåter att svara på frå-

gan om hur maktobalansen mellan nord och syd konstrueras.  
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2.2 Metod 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån Teun van Dijks kritiska diskursanalys såsom presente-

rad i artikeln ”Principles of Critical Discourse Analysis”. Metoden vars fokus ligger på 

top-down relationer i samhället syftar till att granska diskursens roll i att reproducera en 

grupps makt och dominans över en annan grupp, dvs. eliten och deras diskursiva strate-

gier för att bibehålla en ojämlik maktbalans.24  

Den kritiska diskursanalysen definierar makt som en social grupps kontroll över en 

annan, i form av kontroll över den andres fysiska frihet och/eller tankesätt. Dominans 

innebär elitens maktmissburk (till skillnad från legitimt maktutövande) som går emot 

principer om demokrati, rättvisa och jämlikhet. Denna dominans resulterar i social 

ojämlikhet såsom politisk-, kulturell- eller klass- ojämlikhet.25 Genom text eller tal syf-

tar de diskursiva strategierna till att få den andra gruppen att tänka på det sätt som gyn-

nar eliten. En sådan strategi i syfte att hävda den egna maktpositionen skulle exempelvis 

kunna vara att utmåla en positiv självbild och framhärda eller överdriva negativa egen-

skaper hos den andre.26 Detta kan ske genom manipulation eller genom en diskurs som i 

samhället betraktas som fullt normal och legitim. När den diskursiva strategin är fram-

gångsrik och diskursen accepteras av den dominerade gruppen blir också dominansen 

eller maktobalansen ömsesidigt reproducerad. Detta sker genom social interaktion, 

kommunikation och diskurs. Dominans och makt i denna bemärkelse är institutional-

iserad, den kan exempelvis legitimeras av lagar och domsolar, upprätthållas av polis och 

reproduceras i skolor och media.27 

Diskursiv reproduktion av dominans har två aspekter, den producerande och den 

mottagande. Med andra ord, hur dominans legitimeras eller uttrycks i produktionen av 

texter och tal, och den inverkan diskursen har på mottagarnas tankar och inställning.28 

Elitens makt förutsätter att eliten har ett priviligierat utrymme för vem som hörs 

mest i samhället. Makt och dominans mäts i tillgång till och kontroll över diskurs där 

                                                                                                                                               

 
24 Teun A. van Dijk, 1993 , ”Principles of Critical Discourse Analysis”, Discourse and  Society, vol. 4 nr 2, s. 
250 
25 Ibid. s. 250 
26 Ibid. s. 264 
27 Ibid. s. 254- 255 
28 Ibid. s. 259 
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den diskurs som når störst publik också är den mäktigaste.29  

Det finns flera element i van Dijks kritiska diskursanalys som gör metoden väl 

lämpad för att besvara undersökningens frågeställning. Metoden fokuserar på top- down 

relationer i samhället, såsom relationen mellan den mellanstatliga institutionen FN och 

dess generalförsamling och de palestinska flyktingarna. Dessutom, metoden syftar till 

att granska en social grupps makt över en annan, vilket också är frågeställningens mål. 

Det material som jag har valt tillåter enbart en analys av den ena sidan av den diskursiva 

produktionen, dvs. den producerande. Generalförsamlingens resolutioner är inte ett 

lämpligt material för att analysera hur diskursen reproduceras och legitimeras på motta-

garsidan. Detta är emellertid inte ett problem då frågeställningen enbart söker svar på 

hur eliten, den producerande sidan, legitimerar sitt makt- och dominansutövande.  

 

I det som följer avser jag att presentera de analytiska verktyg som van Dijk tillhandahål-

ler och som jag kommer att tillämpa i analysen av generalförsamlingens resolutioner.  

Access. Det är viktigt att utreda vilket särskilt forum som den som uttrycker diskur-

sen har tillträde till och vilka som är uteslutna från detta specifika forum.30 

Setting. Den miljö som diskursen uttrycks i har också implikationer för hur diskur-

sen produceras och uppfattas. En särskild miljö och maktsymboler i miljön (såsom ett 

podium för talaren) kan förstärka diskursen, t.ex. genom hur dessa symboler uppfattas 

utifrån.31  

Genre. Den särskilda genren har implikationer för hur en diskurs uttrycks. Det kan 

exempelvis handla om ett pressmeddelande, en riksdagsdebatt eller en lagtext. Det finns 

olika förväntningar och regler inom genrer, såsom hur ett tal bör struktureras och vilken 

nivå av formalitet som är lämplig. Genrer fyller även olika funktioner, exempelvis utgör 

en riksdagsdebatt grunden för verkligt politiskt beslutsfattande.32  

Teman eller ”topics”. Ett ämne kan definieras på olika sätt, antingen för att tjäna en 

talares eller skribents syften eller så färgas framställningen av värderingar och förutfat-

tade meningar. Den elit som producerar diskursen har makt att definiera och omformu-

lera ett ämne på det sätt som eliten anser passande, t.ex. kan en händelse framställas 

                                                                                                                                               

 
29 Ibid. s. 255, 257  
30 Ibid. s. 270 
31 Ibid. s. 271 
32 Ibid. s. 271 
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som antingen negativ eller positiv beroende på vem som förmedlar den. Van Dijk för-

klarar att makten att definiera ett ämne i förlängningen innebär makten att definiera en 

situation, eftersom diskursen får konsekvenser för hur mottagaren förstår och tolkar 

verkligheten. Ett exempel är när talaren eller skribenten generaliserar ett ämne till att 

innefatta något bredare. Genom att generalisera temat rasism till något nytt, yttrandefri-

het, kan talaren få en motståndare av rasism att framstå som en motståndare av yttrande-

frihet.33  

  

                                                                                                                                               

 
33 Ibid. s. 272-273 



 

 15 

3 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

Frågan om de palestinska flyktingarna har ända sedan FNs födelse utgjort en väsentlig 

del av den mellanstatliga organisationens arbete.34 Trots det finns det nästan ingen 

forskning tillgänglig som granskar maktrelationen mellan FNs generalförsamling och de 

palestinska flyktingarna och ännu mindre som tillämpar ett postkolonialt perspektiv på 

frågan. Istället fokuserar litteraturen i stor utsträckning på UNRWA och den roll som 

organisationen spelat för de palestinska flyktingarna. Det är ett omfattande forsknings-

fällt som bl.a. intresserar sig för frågor om UNRWAs mandat och hjälpinsatser. Michael 

Kagan fördjupar sig i denna tematik i artikeln ”Is There Really a Protection Gap? 

UNRWA’s Role vis-à-vis Palestine Refugees” i syfte att undersöka om organisationen 

verkligen skyddar palestinierna så väl som den skulle kunna göra. Han menar att det 

finns ett glapp mellan flyktingarnas behov av skydd och organisationens kapacitet att 

skydda dem.35 Enligt Kagan har de palestinska flyktingarna tre skyddsbehov, det första 

handlar om att skapa hållbara politiska lösningar, det andra handlar om flyktingarnas 

allmänna välbefinnande och det tredje om att skydda individuella rättigheter.36 Vad gäl-

ler det första behovet finns det inget utrymme att inom ramarna för UNRWAs mandat 

att arbeta med politiska lösningar.37 Det andra skyddsbehovet är något som UNRWA 

redan arbetar med medan det tredje är ett behov som i dagsläget inte tillgodoses. Kagan 

når slutsatsen att organisationen kan och bör arbeta mer med policys som inte bara berör 

grupper utan som också riktar in sig på individuella behov.38 

En annan tematik som ofta återkommer är det problematiska i att organisationen 

alltjämt är verksam trots att den etablerats som en tillfällig lösning och att de palestinska 

                                                                                                                                               

 
34 Susan Akram, 2014, UNRWA and the Palestine refugees, I Edited by Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Lo-
escher, Katy Long, and Nando Sigona (red.) The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration 
Studies, Oxford handbooks online, e-book, s. 1.  
35 Michael Kagan, 2010, “Is There Really a Protection Gap? UNRWA’s Role vis-à-vis Palestine Refugees”, 
Refugee Survey Quarterly, Vol. 28, Nr 2 & 3, s. 512-513. 
36 Ibid. s. 520 
37 Ibid. s. 512-513 
38 Ibid. s. 523 
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flyktingarna alltjämt lever under svåra förhållanden. I artikeln “UNRWA and the Pales-

tine Refugees: A Difficult But Lasting Marriage” granskar författaren Jalal al Husseini 

relationen mellan UNRWA och de utsatta flyktingarna. Han menar att en förklaring till 

att UNRWAs verksamhet delvis misslyckats är att det vid sidan av den humanitära assi-

stansen saknats en internationell politisk vilja och plan för att lösa flyktingarnas situat-

ion.39 Det har resulterat i att de palestinska flyktingarna har förblivit skeptiska till 

UNRWA av rädsla för att förvisas till en permanent tillvaro i exil.40 Många flyktingar 

anser att UNRWAs mer långsiktiga insatser går stick i stäv med organisationens man-

dat, deras uppfattning är att UNRWAs hjälpinsatser är ett sätt för det internationella 

samfundet att tysta ner flyktingarnas anspråk på att återvända till hemmen som deras 

familjer flytt ifrån.41  

I likhet med min egen forskning är kärnan i al Husseinis frågeställning varför de pa-

lestinska flyktingarnas situation förändrats så lite sedan UNRWA etablerades. Den slut-

sats han når skiljer sig radikalt från min egen. Istället för att analysera maktstrukturer 

tillämpar han en politisk infallsvinkel på frågan. Al Husseini menar att många flyktingar 

har visat sig vara ovilliga att samarbeta med UNRWA av rädsla för att organisationens 

arbete cementerar deras exil och förminskar deras chanser att återvända till Israel. Min 

egen tes är att generalförsamlingen upprätthåller koloniala maktstrukturer genom att 

bibehålla flyktingarna i ett beroendeförhållande till UNRWA, något som bidrar till flyk-

tingarna underläge. Trots att våra olika slutsatser kan tyckas motsägelsefulla vill jag 

hävda att de enbart vittnar om komplexiteten i frågan och vikten av att kombinera flera 

perspektiv för att till fullo förstå de mekanismer som ligger till grund för hur palestini-

ernas situation utvecklats. Min undersökning kan bidra till att nyansera bilden av relat-

ionen mellan FN och de palestinska folket. Min uppsats tillför ett helt nytt perspektiv på 

frågan, nämligen det postkoloniala perspektivet.  

Det postkoloniala perspektivet applicerat på maktstrukturer inom biståndsbranschen 

är emellertid inte nytt. Det finns ett brett forskningsfält som behandlar frågan om relat-

ionen mellan biståndsgivare och biståndsmottagare. I artikeln “The Relevance and Ef-

fectiveness of Humanitarian Aid: Reflections about the Relationship between Providers 

                                                                                                                                               

 
39 Jalal al Husseini, 2010, “UNRWA and the Palestine Refugees: A Difficult But Lasting Marriage”, Journal 
of Palestine Studies, Vol. 40, Nr. 1, s. 8 
40 Ibid. s. 20 
41 Ibid. s. 18 
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and Recipients” diskuterar Nicolas de Torrenté relationen mellan rika länder i västvärl-

den som ger bistånd till fattigare länder i Afrika, Sydamerika och Asien. Han menar att 

det ofta är politiska motiv snarare än humanitära som driver biståndspolitiken, något 

som bl.a. resulterar i att biståndet inte alltid går dit där det som mest behövs.42 Denna 

problematik kan lösas genom att mottagarna av bistånd får en mer aktiv roll i relationen 

till donatorerna. Genom att inkludera dem som tar emot bistånd, t.ex. genom bättre 

kommunikation där mottagarna själva får definiera sina behov och lösningar, stärks 

gräsrötternas förmåga att sätta press på biståndsgivare. Det kommer i sin tur leda till att 

den humanitära assistansen förbättras och effektiviseras.43 De Torrentés syn på relation-

en mellan biståndsgivare och biståndsmottagare är mycket intressant då den bekräftar 

det perspektiv som tillämpas i min egen forskning. Min undersökning kommer att visa 

att biståndsmottagarna, de palestinska flyktingarna, inte har någon möjlighet att påverka 

biståndsgivarna, generalförsamlingen, och att det i sin tur leder till ett ojämlikt maktför-

hållande.  

Desirée Sterners studentuppsats “The responsibility to enforce? A study of the re-

sponsibility for the human rights of the Palestine refugees” utreder FNs syn på ansvaret 

att garantera statslösa människor deras mänskliga rättigheter, där de palestinska flyk-

tingarna tas som exempel. Hon utgår ifrån fem resolutioner från generalförsamlingen 

och ett dokument från UNRWA när hon försöker att besvara sin frågeställning om vem 

som bär ansvaret för att säkerställa att palestinierna får tillgång till sina mänskliga rät-

tigheter och vilken roll staten och UNRWA har i det sammanhanget.44 Undersökningen 

tillämpar en textanalys som metod och Susan James teori ”Rights as enforcable claims” 

som går ut på att rättigheter bara existerar om där finns en institution som kan garantera 

dem.45 Sterner når slutsatsen att det inte tydligt framgår av resolutionerna vilken aktör 

som bär ansvaret för att garantera palestiniernas mänskliga rättigheter. Undersökningen 

visar att UNRWA inte uttryckligen tilldelats rollen av att vara den aktör som tillhanda-

håller mänskliga rättigheter, men att organisationen i realiteten har axlat det ansvaret 

och fyller flera statsfunktioner i regionen. Trots det uppfyller UNRWA inte kraven på 

                                                                                                                                               

 
42 de Torrenté, 2013, s. 614. 
43 Ibid. S. 628-629 
44 Desirée Sterner, 2013, “The responsibility to enforce? A study of the responsibility for the human 
rights of the Palestine refugees “, C-uppsats vid Lunds universitet, historiska institutionen, 
http://www.lu.se/lup/publication/3803258, s. 6 
45 Ibid. s. 14 

http://www.lu.se/lup/publication/3803258
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institution som Susan James har formulerat.46 

Desirée Sterners uppsats har mycket gemensamt med mitt eget arbete vad gäller 

primärmaterial och liknande metod och tematik. Den främsta skillnaden våra undersök-

ningar emellan ligger i att hon försöker förstå hur ansvaret för att tillhandahålla mänsk-

liga rättigheter etableras i resolutionerna emedan jag försöker upptäcka om en kolonial 

maktobalans etableras i konstruktionen om ansvar för de palestinska flyktingarna. Det 

innebär att jag i min uppsats bygger vidare på hennes forskning och flyttar fokus från 

resolutionernas innehåll till maktrelationerna bakom resolutionerna. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att relationen mellan biståndsgivare och bi-

ståndsmottagare har utforskats i tidigare forskning, men inte relationen mellan FNs ge-

neralförsamling och de palestinska flyktingarna. Min undersökning kan därmed vara ett 

steg till att fylla den kunskapsluckan.   

 

 

                                                                                                                                               

 
46 Ibid. s.38 
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4 Resultat och analys  

Detta avsnitt är uppdelat i två delar, en första som närmare granskar den kontext där 

diskursen produceras genom att tillämpa van Dijks analysverktyg Access, Setting och 

genre, och en andra som fördjupar sig i diskursens innehåll genom att titta på tre av de 

mest framträdande teman som uttrycks i resolutionerna, Bistånd, UNRWAs avgörande 

roll och UNRWAs hjälpinsatser.   

 

4.1 Produktion 

4.1.1 Access 

Generalförsamlingens resolutioner har förhandlats fram i en mycket speciell kontext till 

vilken enbart ett fåtal priviligierade personer i världen har tillgång eller Access. Svenska 

FN förbundet beskriver på sin hemsida hur besluten i generalförsamlingen fattas. Reso-

lutioner förbereds vanligtvis av utskott och kommittéer innan de formellt antas genom 

omröstning under generalförsamlingens samanträden. I dessa möten deltar delegationer 

från varje medlemsland vilka utsetts av respektive regering. Delegationerna består av 

ombud och rådgivande sakkunniga och kan vara politiker, representanter för organisat-

ioner eller andra experter.47 De människor som har tillgång till kontexten, generalför-

samlingens möten och arbetsgrupper m.m., är människor som har hög status och makt 

både i sina egna nationer och i egenskap av delegationsmedlemmar. De människor som 

är uteslutna ur kontexten och som inte tillåts yttra sig är ”den vanliga” människan, den 

som kanske i allra största utsträckning berörs av de politiska beslut som generalförsam-

lingen fattar. Så är fallet med de resolutioner som utgör underlaget för denna undersök-

ning. Resolutionerna berör det palestinska folket men har förhandlats fram och antagits 

av FNs generalförsamling bestående av medlemsländer till vilka Palestina inte räknas. 

                                                                                                                                               

 
47 FN.se, “Generalförsamlingen” 
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Palestina har inte en erkänd stat, den palestinska myndigheten på västbanken har visser-

ligen observationsstatus i generalförsamlingen48. Det innebär bl.a. att den palestinska 

delegationen tillåts delta i diskussioner men att de utesluts från omröstningarna för att 

anta resolutioner49. Det palestinska folket har därmed en mycket begränsad tillgång till 

den kontext där diskursen uttrycks. De palestinier som lever i Gaza och som är den 

grupp inom de palestinska flyktingarna som är mest beroende av UNRWA och andra 

länders bistånd50, saknar helt representation i generalförsamlingen och därmed möjlig-

het att göra sina röster hörda. Diskursen är alltså producerad och kontrollerad av en elit i 

en kontext där palestinierna har liten eller inget tillträde. Palestinierna saknar politisk 

representation i det forum där generalförsamlingen fattar sina beslut, de har ingen makt 

över beslut som direkt berör dem. Detta kan benämnas som en form av maktmissbruk 

från generalförsamlingens eller elitens sida då det går emot principerna om demokrati, 

rättvisa och jämlikhet. Det liknar mer en enväldig härskares maktutövande, vilket är vad 

van Dijk betraktar som ett dominansutövande51. Det i sin tur förstärker den existerande 

maktobalansen och leder till ökad politisk och kulturell ojämlikhet52. Detta är en makto-

balans som befäster en kolonial maktordning skulle Spivak hävda.  De palestinska flyk-

tingarna saknar en aktiv roll i utformandet av diskursen och förblir därmed objekt för 

generalförsamlingens välvilja. Spivak kallar det för människorättsvälgörenhet, en sorts 

välgörenhet som grundar sig i en föreställning om att det är den bäst lämpades börda att 

hjälpa de palestinska flyktingarna.53 Så länge palestinierna inte får delta i produktionen 

av diskursen på lika villkor kan deras perspektiv inte komma till uttryck. Därav följer 

det att föreställningen om att ansvaret att rätta orätt ligger hos en viss grupp, i detta fall 

generalförsamlingen, inte ifrågasätts54.  

Den elit som kontrollerar diskursen är FNs generalförsamling bestående av 193 

medlemsländer.55 Det bör dock noteras att inte samtliga medlemsländer ställer sig 

bakom resolutionerna och i förlängningen den diskurs som uttrycks. Omröstningsproto-

                                                                                                                                               

 
48 Andersson, Christina, ”Skärpt Tonläge Efter FN- Ja Tilly Palestina Som Observatörstat”, Säkerhetspoli-
tik, http://www.sakerhetspolitik.se/Arkiv/Omvarldsbevakning/2012/Skarp-tonlage-efter-FN-ja-till-
Palestina-som-observatorsstat/ publicerad 2012/12-/06, hämtad 2014/12/05  
49 Andersson, Christina, 2012 
50 Bartholomeusz, 2009, s. 464  
51 van Dijk, 1993, s. 255 
52Ibid. s. 250 
53 Spivak, 2012, s. 53  
54 Ibid. s. 22  
55 Fn.se, ”Generalförsamlingen”  

http://www.sakerhetspolitik.se/Arkiv/Omvarldsbevakning/2012/Skarp-tonlage-efter-FN-ja-till-Palestina-som-observatorsstat/
http://www.sakerhetspolitik.se/Arkiv/Omvarldsbevakning/2012/Skarp-tonlage-efter-FN-ja-till-Palestina-som-observatorsstat/
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kollen för generalförsamlingens sessioner som för närvarande finns publicerade sträcker 

sig enbart mellan perioden 1983- 201356. Det innebär att det endast går att redogöra för 

hur medlemsländerna röstat vid antagandet av resolution 68/76 och 68/78 från 2013. 

Israel röstade nej till de två resolutionerna. En grupp om 11 länder har avstått från att 

delta vid båda omröstningarna, och 8 respektive 6 länder har vid omröstningarna använt 

sin rätt till att varken svara ja eller nej57.    

4.1.2 Setting 

Den specifika miljön där en diskurs uttrycks är relevant för hur diskursen produceras 

och för hur den uppfattas. I innevarande fall förmedlas diskursen genom ett antal skrift-

liga dokument, därmed är detaljer i den fysiska salen där generalförsamlingen samman-

träder inte lika avgörande för produktionen eller för hur diskursen tas emot som dessa 

hade kunnat vara om diskursen förmedlades genom ett muntligt tal. Ett par detaljer om 

Setting är trots allt värda att lyfta fram. För det första, det faktum att diskursen förknip-

pas med och utgår ifrån den fysiska plats som generalförsamlingen utgör inverkar på 

hur diskursen uppfattas utifrån. Generalförsamlingens mötessal associeras med makt 

och inger respekt, vilket är ett skäl till att diskursen uppfattas som legitim och överty-

gande. Det är av stor betydelse i ljuset av att resolutionerna i sig själva inte är juridiskt 

bindande. För det andra befinner sig generalförsamlingens mötessal rent fysiskt i FNs 

                                                                                                                                               

 
56 United Nations Bibliographic System, sökresultat för “Palestine”, hämtad 22/12-2015,    
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?go_sort_limit.x=5&go_sort_limit.y=5&npp=50&ipp=20&sp
p=20&profile=voting&aspect=power&term=palestine&index=.VW&uindex=&oper=AND&term=palestin
e&index=.VW&uindex=&oper=&session=1T51N9U119239.1579&menu=search&aspect=power&npp=50
&ipp=20&spp=20&profile=voting&ri=2&source=~%21horizon&sort=3100033 
57 A/RES/68/76: Yes: 173. No: 1 (Israel), Abstentions: 8 (Kanada, Kamerun, Marchallöarna, 
Mikronesien, Palau, Paraguy, Sydsudan, USA). Non-Voting: 11 (Vitryssland, centralafrikanska 
republiken, Tchad, Kongo, Dominica, Ekvatorialguinea, Ghana, Madagaskar, Nauru, Seychellerna, 
Saint Kitts and Nevis). United Nations Bibliographic System,  
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14O19HO359962.15551&profile=voting&ur
i=full=3100023~!1018870~!2&ri=4&aspect=power&menu=search&source=~!horizon hämtad 
22/12-2015 
A/RES/68/78: Yes: 170. No: 6 (Israel, USA, Kanada, Marshallöarna, Mikronesien, Palau). Abstent-
ions: 6 (Kamerun, Malawi, Paraguay, Sydsudan, Kiribati, Vanuatu). Non-Voting: 11 (Vitryssland, 
centralafrikanska republiken, Tchad, Kongo, Dominica, Ekvatorialguinea, Ghana, Madagaskar, 
Nauru, Seychellerna, Saint Kitts and Nevis) United Nations Bibliographic System, 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14O19HO359962.15551&profile=voting&ur
i=full=3100023~!1018868~!3&ri=4&aspect=power&menu=search&source=~!horizon hämtad 
22/12-2015 
 

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14O19HO359962.15551&profile=voting&uri=full=3100023~!1018870~!2&ri=4&aspect=power&menu=search&source=~!horizon
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14O19HO359962.15551&profile=voting&uri=full=3100023~!1018870~!2&ri=4&aspect=power&menu=search&source=~!horizon
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14O19HO359962.15551&profile=voting&uri=full=3100023~!1018868~!3&ri=4&aspect=power&menu=search&source=~!horizon
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14O19HO359962.15551&profile=voting&uri=full=3100023~!1018868~!3&ri=4&aspect=power&menu=search&source=~!horizon
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högkvarter i New York, i den del av världen som benämns som ”västvärlden”. Väst är i 

sig självt en maktsymbol men är också en plats fysiskt och kulturellt långt ifrån de pa-

lestinska flyktingarna. Det finns alltså en tydlig klyfta mellan den västbaserade institut-

ionen och de palestinska flyktingarna, något som bidrar till att etablera rollerna som 

Spivak benämner som det globala nord (generalförsamlingen) och de subalterna (de 

palestinska flyktingarna). 

4.1.3 Genre  

Diskursen uttrycks inom ramarna för genren FN resolutioner. Dessa är skriftliga kvitton 

på politiska beslut av högsta instans inom internationell politik. Genrer fyller funktion-

er, i detta fall fyller genren funktionen av att utrycka generalförsamlingens ställningsta-

gande i den specifika frågan och komma med instruktioner för hur olika aktörers arbete 

för att hjälpa de palestinska flyktingarna ska fortgå. Genren har implikationer för hur 

diskursen produceras, vad gäller generalförsamlingens resolutioner innebär genren att 

det finns förväntningar på särskild utformning, stil och innehåll. Språket (samtliga FN-

språk, däribland arabiska) är mycket formellt och diplomatiskt. Den diskurs som är fö-

remål för analys i uppsatsen är starkt präglad av sin genre. Resolutionernas formella 

språk med långa meningar och vaga formuleringar kan framstå som byråkratiskt och 

svårbegripligt för den som är ovan att läsa sådana typer av dokument. Det innebär att 

resolutionernas språkbruk lätt kan misstagas för neutralt där bakomliggande normer och 

värderingar är svåra att upptäcka, något som i sin tur ger legitimitet och trovärdighet åt 

resolutionerna. Därav följer det också att omgivningen blir mindre benägen att ifråga-

sätta resolutionerna. Språk kan innebära både makt och status och kan utesluta eller 

förminska dem som använder ett annat sorts språk eller andra typer av ord58. General-

församlingen tillämpar ett språkbruk som många utomstående har svårt att ta till sig. 

Det ger dem ett maktövertag, inte minst över de palestinska flyktingarna. Spivak förkla-

rar maktövertaget med att det råder en epistemisk diskontinuitet eller ett kunskapsglapp 

mellan generalförsamlingen och det palestinska flyktingarna. Kunskapsglappet befäster 

                                                                                                                                               

 
58 UNT, ”Vilken Makt Har Ditt Språk?” http://www.unt.se/uppland/uppsala/vilken-makt-har-ditt-sprak-
697313.aspx, publicerad 10/03-2007, hämtad 05/01-2016 

http://www.unt.se/uppland/uppsala/vilken-makt-har-ditt-sprak-697313.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/vilken-makt-har-ditt-sprak-697313.aspx
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en ojämlik maktbalans och har sin grund i att de palestinska flyktingarna saknar red-

skapen för att förmedla sina åsikter på ett sätt som det globala nord kan ta till sig.59     

FN resolutionerna innehåller två typer av paragrafer. Den första typen består av ge-

nerella kommentarer om kontexten och kan säga något om varför generalförsamlingen 

tar upp en specifik fråga. Dessa paragrafer kan också referera till tidigare resolutioner 

som berör frågan eller insatser som andra organisationer genomfört. Denna typ av para-

grafer fungerar som resolutionens förord eller inledning, fortsättningsvis benämns 

denna del som förord. Den andra typen av paragrafer handlar om konkreta åtgärder som 

ska eller bör vidtas, dessa erbjuder lösningar och är detaljerade. Paragraferna är alltid 

numrerade och kan betraktas som den operativa delen av resolutionerna.60 Resolution-

erna 302 (IV) från 1949, 393 (V) från 1950 och 513 (VI) från 1952 består i huvudsak av 

operativa paragrafer. Samtliga förord till de tre resolutionerna är mycket korta och be-

står av upp till två paragrafer.61 Förorden i resolutionerna från 2013 och 2014 är betyd-

ligt mer omfattande. Resolutionerna 68/76 och 69/86 har identiska förord som konstate-

rar att palestinska flyktingar fortsatt lever under svåra omständigheter och att UNRWA 

har haft en viktig roll i att underlätta lidandet.62 Både resolution 68/78 och resolution 

69/88 har förord på över 3 sidor, dvs. lika omfattande som delen med de operativa para-

graferna. Dessa förord beskriver kontexten i vilken UNRWA verkar, t.ex. begränsad 

rörelsefrihet för personal och svårigheter att importera förnödenheter och material till de 

ockuperade palestinska territorierna.63 Resolution 69/88 från 2014 har i sitt förord ett 

                                                                                                                                               

 
59 Spivak, 2012, s. 15-16 
60 United Nations Association of the United States of America, “Preambulatory and Operative Clauses” 
 http://www.unausa.org/global-classrooms-model-un/how-to-participate/model-un-
preparation/resolutions/preambulatory-and-operative-clauses hämtad 11/08-2015 
61 FNs generalförsamling, resolution 302 (IV), Assistance to Palestine Refugees, 8 december 1949. FNs 
generalförsamling, resolution 393 (V), Assistance to Palestine Refugees, 2 december 1950. FNs gen-
eralförsamling, resolution 513 (VI), Assistance to Palestine Refugees: Reports of the Director and the 
Advisory Commission of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East, 26 januari 1952 
62 FNs generalförsamling, resolution 68/76, Assistance to Palestine Refugees, 16 december 2013, 
A/RES/68/76. FNs generalförsamling, resolution 69/86, Assistance to Palestine Refugees, 16 december 
2014, A/RES/69/86 
63 FNs generalförsamling, resolution 68/78, Operations of the United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near East, 11 december 2013, A/RES/68/78. FNs generalförsamling, resolu-
tion 69/88, Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East, 16 december 2014, A/RES/69/88. 

http://www.unausa.org/global-classrooms-model-un/how-to-participate/model-un-preparation/resolutions/preambulatory-and-operative-clauses
http://www.unausa.org/global-classrooms-model-un/how-to-participate/model-un-preparation/resolutions/preambulatory-and-operative-clauses
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särskilt focus på kriget mellan Israel och Gaza som inträffat samma år, och beskriver 

vilka konsekvenser stridigheterna fått för både lokalbefolkningen och organisationen.64  

Den del som oftast uppfattas väga tyngst är de operativa paragraferna då det är 

dessa som ska implementeras i verkligheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att ge-

neralförsamlingens resolutioner inte är juridiskt bindande utan enbart bör betraktas som 

rekommendationer. Både förordet och de operativa paragraferna är av lika stort intresse 

för denna undersökning då de båda ger uttryck för generalförsamlingens diskurs. Föror-

det kan säga något om generalförsamlingens syn på problemet/kontexten och de opera-

tiva paragraferna om vad generalförsamlingen anser vara lösningen. 

van Dijk förklarar att makt mäts i tillgång till resurser, såsom kontroll över den dis-

kurs som når störst publik65. Generalförsamlingens makt befäster sig i kontrollen över 

produktionen av diskursen. Medlemsländernas delegationer är dem som har tillgång till 

församlingens möten och omröstningar medan det palestinska folket saknar röst i det 

beslutsfattande som direkt påverkar dem. Generalförsamlingen återfinns i västvärlden i 

FN- byggnaden, något som i sin tur bidrar till institutionens makt och legitimitet. På 

samma sätt är det invecklade språkbruket i resolutionerna en maktsymbol som ytterli-

gare ökar klyftan mellan generalförsamlingen och det palestinska folket. Trots att reso-

lutionerna inte är juridiskt bindande tas de på stort allvar nationellt och internationellt, 

tack vare att genren skapats för att förmedla politiska beslut hög internationell nivå. 

Generalförsamlingen är därmed den aktör som har tillgång till resurser som genererar 

makt, och står som avsändare till en mäktig diskurs som når ut till en bred publik. Det i 

sin tur befäster och ökar social och politisk ojämlikhet mellan generalförsamlingen och 

de palestinska flyktingarna. Palestinierna är uteslutna ur produktionen av diskursen och 

de saknar inflytande över generalförsamlingens beslut. Det utgör ett illegitimit styre 

över flyktingarnas tillvaro, något som van Dijk betecknar som dominans.66 Maktfördel-

ningen mellan generalförsamlingen och de palestinska flyktingarna inom produktionen 

av diskursen etablerar rollfördelningen mellan ”det globala nord” och de ”subalterna” 

eller mellan vilka som ska rätta det orätta och vilkas orätter som ska rättas. De subalter-

na har en mycket begränsad möjlighet att påverka produktionen av diskursen och där-

med dess innehåll. Det innebär att deras perspektiv inte får komma till uttryck. Spivak 

                                                                                                                                               

 
64 FNs generalförsamling, resolution 69/88, 2014, förordet 
65 Van Dijk, 1993, s. 254- 255  
66 Ibid. s. 250 
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hävdar att det i sin tur medför att föreställningen om att det globala nord konstant måste 

assistera de palestinska flyktingarna och att det globala nord är den enda drivkraften till 

mänskliga rättigheter aldrig ifrågasätts.67  

4.2 Tematik 

I det som följer är det min avsikt att lyfta fram ett antal teman eller ämnen, av van Dijk 

kallat ”topics”, som förekommer i uppsatsens primärmaterial. Avsnittet ska intressera 

sig för hur generalförsamlingen definierar olika teman i resolutionerna, något som i sin 

tur är en indikation på hur generalförsamlingen tolkar och förstår olika problem och 

situationer. Generalförsamlingens förståelse av de palestinska flyktingarna och av sitt 

ansvar att hjälpa dem är vägledande för att kartlägga generalförsamlingens makt- och 

dominansutövande gentemot flyktingarna och huruvida det i sin tur befäster en kolonial 

maktordning mellan parterna. De teman som nedan kommer att utforskas är Bistånd, 

UNRWAs avgörande roll och UNRWAs hjälpinsatser. Dessa motsvarar centrala motiv i 

resolutionerna och är utvalda baserat på hur mycket utrymme de ges i texterna och den 

utsträckning i vilken de framhålls. Varje tema återfinns i alla resolutioner men kan 

framställas på varierade sätt beroende på omständigheter specifika för den period där 

resolutionen tillkommit. Exempelvis skiljer sig synen åt mellan de tidiga resolutionerna 

från 1950-talet och resolutionerna från 2013-2014 på vad UNRWAs hjälpinsatser inbe-

griper.   

4.2.1 Bistånd  

Bistånd till UNRWA och de palestinska flyktingarna är en återkommande tematik i re-

solutionerna. I varje resolution uppmuntras FN:s medlemsländer och andra organisat-

ioner att ge frivilliga bidrag för att finansiera organisationen UNRWA eller att utnyttja 

egna resurser för att direkt stödja utsatta palestinier68. Världens nationer eller internat-

                                                                                                                                               

 
67 Spivak, 2012, s. 14, 22 
68 FNs generalförsamling resolution 513 (VI), 1952, art.14. FNs generalförsamling resolution 302 (IV), 
1949, art. 2. FNs generalförsamling resolution 393 (V), 1950, art. 11. FNs generalförsamling resolution 
68/78, 2013, art. 23. FNs generalförsamling resolution 69-88, 2014, art. 24. FNs generalförsamling reso-
lution 68/76, 2013, art. 4. FNs generalförsamling resolution 69/76, 2014, art. 4  
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ionella organisationer förväntas med andra ord att stödja och hjälpa UNRWA eller de 

palestinska flyktingarna genom frivilliga ekonomiska bidrag. I flera resolutioner före-

kommer även passager som uttrycker tacksamhet och beröm för den välgörenhet som 

stater, FN organisationer eller frivilligorganisationer visat genom finansiellt stöd.  

Dem som i resolutionerna uppmanas att ge frivilliga bidrag är stater, både med-

lemsländer och icke-medlemsländer, icke-statliga organisationer samt FN organ. Att det 

är dessa aktörer som avses och som förväntas stödja UNRWA ekonomiskt framgår bl.a. 

i res. 68/78 art. 25 eller res. 69/88 art. 26 med den identiska formuleringen: 

 

[The general assembly] Urges all States, the specialized agencies and non-

governmental organizations to support the Agency’s valuable and necessary work 

in assisting the Palestine refugees in all fields of operation by providing or in-

creasing their contributions to the Agency […].  

 

Det framgår även i res. 302 (IV) art 13:  

 

[The general assembly] Urges all Members of the United Nations and non-

members to make voluntary contributions in funds or in kind to ensure that the 

amount of supplies and funds required is obtained for each period of the pro-

gramme as set out in paragraph 6 […]. 

 

Båda dessa citat gör det tydligt att ekonomiska bidrag eller resurser ska gå till UNRWA 

i syfte att finansiera organisationens verksamhet mot att förbättra palestiniers levnads-

förhållanden. Bidragsgivarna förväntas med andra ord stötta UNRWA i att genomföra 

program utarbetade av FN. Bidragsgivare uppmanas även att hjälpa palestinska flyk-

tingar utan UNRWA som mellanhand genom hjälpinsatser på plats, t.ex. i art. 14 i res. 

513 (VI) där generalförsamlingen uttrycker tacksamhet gentemot bistånd av sådant slag 

som givits direkt till det palestinska folket.   

[The general assembly] expresses its appreciation to the numerous religious chari-

table and humanitarian organizations whose programes have afforded valuable 

supplementary assistance to Palestine refugees, and again requests them to con-

tinue and expand to the extent possible the work which they have undertaken on 

behalf of the refugees.  
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Även i denna artikel görs det gällande att det bistånd som efterfrågas och uppmuntras är 

projekt tillhandahållna av organisationer till förmån för flyktingarna. Det är tydligt att 

det är ett arbete som görs å flyktingarnas vägnar; ”the work which they have undertaken 

on behalf of the refugees”69. Det bör dock noteras att formuleringen ”supplementary 

assistance” från artikel 14 i res. 513 (VI) vittnar om att dessa insatser endast är komplet-

terande till UNRWAs arbete och att det främsta och tyngsta ansvaret gentemot pales-

tinska flyktingar vilar hos FNs egen organisation. 

I diskursen konstrueras en bild av bistånd där program och projekt utformade av 

UNRWA eller andra organisationer tillhandahålls till de palestinska flyktingarna. 

 Denna syn på bistånd är särskilt intressant ur Spivaks postkoloniala perspektiv. En-

ligt Spivaks förklaringsmodell grundar sig denna konstruktion av bistånd i en överty-

gelse om att de angivna biståndsgivarna är bäst lämpade för att hjälpa de palestinska 

flyktingarna.70 Diskursen ger uttryck för uppfattningen om att biståndsgivarna i egen-

skap av att t.ex. ha bättre tillgång till resurser även har ett särskilt ansvar att assistera de 

palestinska flyktingarna.71 Dem som i resolutionerna uppmanas att ge bistånd är aktörer 

från alla delar av världen med ett viktigt inflytande nationellt och internationellt. Dessa 

tillhör ett särskilt samhällsskikt som av Spivak benämns som eliter, som i detta fall får 

antas vara placerade både i det globala nord och i det globala syd72. I samtliga resolut-

ioner uttrycks tacksamhet gentemot biståndsgivare, deras insatser beskrivs bl.a. som 

”valuable”73, ”much needed”74 och ”important support”75. På så sätt upphöjs biståndsgi-

varna, de utför ett arbete av största vikt för goda ändamål. Det är en porträttering som 

förstärker uppfattningen om att dessa är bäst lämpade att erbjuda assistans till flykting-

arna. 

I relationen mellan eliten och de subalterna palestinska flyktingarna finns det en in-

neboende maktobalans som ytterligare förstärks av att den assistans som erbjuds är så-

dan som eliten anser vara lämplig och nödvändig.76 Ingenstans i resolutionerna finns det 

någon referens till vad flyktingarna själva önskar eller resonemang kring hur mycket 

                                                                                                                                               

 
69 FNs generalförsamling resolution 513 (VI), 1952, art. 14  
70 Spivak, 2012, s. 53 
71 Spivak, 2012, s. 33 
72 Spivak, 2012, s. 16 
73 FNs generalförsamling resolution 513 (VI), 1952, art. 14 
74 FNs generalförsamling resolution 393 (V), 1950, art. 13 
75 FNs generalförsamling resolution 68/78, 2013, art 4 
76 Spivak, 2012, s. 16 
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eller lite som palestinierna fått påverka de program som är avsedda att hjälpa dem. Att 

palestinska flyktingar behöver assistans, och även vilken typ av assistans, är givna fak-

tum i resolutionerna. Det framgår t.ex. i art.1 i res. 68/67 och i res. 69/86 som slår fast 

att flyktingarna behöver assisteras för att möjliggöra drägliga levnadsförutsättningar; 

”[… ] the situation of the Palestine refugees continues to be a matter of grave concern 

and the Palestine refugees continue to require assistance to meet basic health, education 

and living needs”. Också detta skulle kunna förklaras med att eliten anser sig vara bättre 

utrustad för att avgöra vilka behov och insatser som krävs för att hjälpa de subalterna, 

en övertygelse som visserligen inte skrivs rakt ut i resolutionerna.  

Diskursen är utformad av FNs generalförsamling och uttrycker ett perspektiv på bi-

stånd och hjälpinsatser. Generalförsamlingen kontrollerar produktionen av diskursen, 

van Dijk förklarar att det i sin tur innebär makten att definiera olika teman och därige-

nom makt att definiera situationen77. Vad gäller temat bistånd har generalförsamlingen 

definierat vem som är bäst lämpad att skänka bistånd, vem som ska få det och vad bi-

ståndet ska bestå utav. Sammanfattningsvis är det alltså stater från hela världen, FN 

organ och organisationer samt internationella och nationella icke-statliga organisationer 

som ska skänka bistånd i form av finansiellt stöd eller hjälpinsatser till mottagarna av 

välgörenheten, UNRWA eller de palestinska flyktingarna. Därigenom upprätthålls en 

maktordning mellan eliter i det globala nord och i det globala syd och de subalterna, där 

de sistnämnda är beroende av det ekonomiska stödet som skänks till UNRWA eller av 

andra hjälpinsatser.  

4.2.2 UNRWAs avgörande roll   

Med detta tema avses hur FN värderar vikten av UNRWAs insats. I resolutionerna 

framgår det att UNRWAs verksamhet är mycket viktig och ett nödvändigt verktyg i 

arbetet med att assistera de palestinska flyktingarna. Organisationens arbete har en cen-

tral roll i att förbättra de svåra humanitära levnadsförhållandena som palestinska flyk-

tingar i hela mellanöstern upplever. I art. 3 i både res. 68/78 och 69/88 berömmer gene-

ralförsamlingen UNRWA för det arbete som organisationen bedrivit sedan dess etable-

rande. 
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[The general assembly] Expresses special commendation to the Agency for the 

essential role that it has played for over 60 years since its establishment in provid-

ing vital services for the well-being, human development and protection of the 

Palestine refugees and the amelioration of their plight. 

 

I art 3 i res. 68/76 och i art. 3 i res 69/86 med en identisk formulering bekräftar general-

församlingen att UNRWAs arbete är nödvändigt och att det därför måste fortgå:  

 

[The general assembly] Affirms the necessity for the continuation of the work of 

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

East and the importance of its unimpeded operation and its provision of services 

[…].  

 

Som utformare av diskursen har generalförsamlingen makt att benämna och därigenom 

definiera UNRWAs roll och betydelse i regionen. I resolutionerna förekommer begrepp 

som ”essential role”78, ”vital services”79, ”vital assistance”80 och ”tireless efforts”81 för 

att beskriva organisationens arbete. Av detta framgår det att verksamheten anses ha en 

avgörande och central roll i att möta de palestinska flyktingarnas behov. Det är denna 

bild av UNRWA som konstrueras i resolutionerna och som i sin tur är ett viktigt verktyg 

för att legitimera det internationella ingripandet som sker i de palestinska samhällena.  

När organisationen framställs som så viktig uppkommer även ett moraliskt ansvar att 

säkerställa att organisationens arbete fortgår. Diskursens blir i förlängningen ett sätt att 

legitimera UNRWAs arbete. I grunden handlar detta tema alltså om att legitimera det 

ansvar som FN åtagit sig gentemot de palestinska flyktingarna. Detta ansvarstagande 

framstår som legitimt i ljuset av att organisationens insatser framställs som absolut nöd-

vändiga.  

                                                                                                                                               

 
78 FNs generalförsamling resolution 69/86, 2014, art 3. FNs generalförsamling resolution 68/76, 2013, 
art. 3 
79 FNs generalförsamling resolution 69/86, 2014, art 3. FNs generalförsamling resolution 68/76, 2013, 
art. 3 
80 FNs generalförsamling resolution 68/78, 2013, art. 1  
81 FNs generalförsamling resolution 69/86, 2014, art. 5. FNs generalförsamling resolution 68/76, 2013, 
art. 5 
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Även i de tidigare resolutionerna framgår det att UNRWA bedriver ett viktigt ar-

bete, dock omnämns inte organisationens insatser eller roll i samma rika ordalag. Det 

framgår t.ex. från art. 1 i res 513 (VI) där ord såsom ”vital” och ”essential” saknas; 

”[the general assembly] Commends the United Nations Relief and Works Agency for 

the development of a constructive program which will contribute to the welfare of the 

refugees”. Det kan naturligtvis bero på en utveckling av språkanvändning över tid. En 

annan möjlig förklaring till denna skillnad är att det uppkommit ett nytt behov av att 

motivera UNRWAs existens på senare år. Den organisation som från början var avsedd 

som en tillfällig lösning är alltjämt verksam efter över 60 år och i behov av finansiellt 

stöd. Då mandatet förnyas var tredje år blir det särskilt viktigt att framhäva den centrala 

roll som UNRWA spelar i assisterandet av de palestinska flyktingarna. 

Av analysen ovanför framgår det att UNRWA är en organisation som alltjämt värd-

eras högt i generalförsamlingen och som framställs i positivt ljus i resolutionerna. Uti-

från van Dijks perspektiv kan detta tolkas som en strategi för att stärka den egna makt-

positionen. Genom att presentera en positiv självbild och framhäva goda egenskaper 

legitimeras det egna dominansutövandet82, både bland palestinier och i omvärlden. Re-

solutionerna konstruerar både UNRWAs roll och UNRWAs ansvar att tillhandahålla 

humanitär assistans.  

4.2.3 UNRWAs hjälpinsatser   

Inom detta tema avhandlas frågan om hur UNRWA ska hjälpa de palestinska flykting-

arna. I resolutionerna anges UNRWAs olika ansvarsområden, dock saknas det ofta när-

mare specificering av vad dessa egentligen innebär. UNRWA etablerades som ett svar 

på ett akut behov av hjälp bland de palestinier som levde under flykt, därav fanns det ett 

särskilt stort fokus på att UNRWA skulle bistå med undsättning (”relief”) och återan-

passning (”reintegration”) i de första resolutionerna. Genom åren har UNRWA utveck-

lats till en ansenlig institution som fyller flertalet statliga funktioner, t.ex. bygger orga-

nisationen skolor, erbjuder sjukvård och lån, utvecklar infrastruktur och driver program 

för sysselsättning och arbete. Även denna utveckling återspeglas i resolutionerna från 

2013 och 2014.  

                                                                                                                                               

 
82 Van Dijk, 1993, s. 264 
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De termer som används för att benämna UNRWAs arbetsuppgifter i resolution 302 

(IV), 393 (V) och 513 (VI) är ”relief and works programes”83, ”relief programme”84, 

”supply programme”85 och ”reintegration projects”86. Vad dessa program och projekt 

konkret innebär specificeras inte vidare i resolutionerna. Däremot framgår det i artikel 5 

i res. 302 (IV) att relief syftar till att bl.a. förhindra svält och nöd; ”[…]continued assis-

tance for the relief of the Palestine refugees is necessary to prevent conditions, of star-

vation and distress […]”. Enligt artikel 4 i res. 393 (V) innebär reintegration att flyk-

tingarna får återvända till sina hemländer eller finna nya hem på annan plats;  

 

[The general assembly] Considers that […] reintegration of the refugees into the 

economic life of the Near East, either by repatriation or resettlement, is essential 

in preparation for the time when international assistance is no longer available, 

and for the realization of conditions of peace and stability in the area. 

 

I förordet till resolution 68/76 berömmer generalförsamlingen UNRWA för dess insat-

ser inom utbildning, sjukvård, socialtjänst, infrastruktur i flyktinglägren, mikrofinans 

samt skydd- och katastrofbistånd.  

 

[The general assembly] Acknowledging the essential role that the Agency has 

played for over 60 years since its establishment in ameliorating the plight of the 

Palestine refugees through the provision of education, health, relief and social 

services and ongoing work in the areas of camp infrastructure, microfinance, pro-

tection and emergency assistance […]. 

 

Från art. 3 i res. 68/76 och i res. 69/76 blir det tydligt att UNRWA förväntas tillhan-

dahålla sådana insatser som bidrar till palestinska flyktingars skydd och välbefinnande, 

och som främjar stabilitet i området; “[…] the importance of its unimpeded operation 

and its provision of services for the well-being, protection and human development of 

the Palestine refugees and for the stability of the region, pending the just resolution of 

the question of the Palestine refugees”.   

                                                                                                                                               

 
83 FNs generalförsamling, resolution 302 (IV), 1949, art. 6 & 7a. FNs generalförsamling, resolution 393 
(V), 1950, art. 7 
84 FNs generalförsamling, resolution 393 (V), 1950, art. 7  
85 FNs generalförsamling resolution 513 (VI), art. 5  
86 FNs generalförsamling resolution 513 (V), 1952, art. 4  
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Något som denna artikel också indikerar är att UNRWAs verksamhet sker i väntan 

på en politisk lösning, dvs. att UNRWAs främsta ansvar är att underlätta den svåra hu-

manitära situationen tills annan lösning blir aktuell. Även i samband med strider mellan 

Israel och Gaza har organisationens främsta uppgift varit att bygga upp krigshärjade 

områden snarare än att arbeta på ett politiskt plan för att nå en lösning.87  

Det är alltså möjligt att konstatera att UNRWA numera först och främst ska ägna 

sig åt att tillhandahålla en rad olika hjälpinsatser. De tidiga resolutionerna vittnar om en 

ansats till att arbeta för flyktingarnas självständighet genom projekt gällande återan-

passning. Med tiden har detta fokus dock förbytts till insatser för att permanent assistera 

de palestinska flyktingarna. Trots att generalförsamlingen har för avsikt att avsluta 

UNRWAs mandat på kort sikt är den faktiska utvecklingen en helt annan. UNRWA har 

växt in i en mer permanent form och fyller idag flera viktiga funktioner som en stat van-

ligtvis axlar, t.ex. att erbjuda sjukvård, utbildning, bygga bostäder och utveckla infra-

struktur. Det är svårt att se hur organisationen skulle kunna avvecklas i ljuset av att or-

ganisationens betydelse bara ökat för varje dag sedan dess etablerande. Generalförsam-

lingen har tagit på sig ansvaret att tillhandahålla olika hjälpinsatser åt de palestinska 

flyktingarna genom FN- organisationen UNRWA. Det är generalförsamlingen som rät-

tar det orätta, för att använda Spivaks terminologi. Detta eviga tillhandahållande av 

hjälpinsatser är på lång sikt kontraproduktivt och får nykoloniala konsekvenser, skulle 

Spivak hävda88. De palestinska flyktingarna tillåts aldrig förvärva verktygen för att nå 

självständighet och självbestämmande, vilket resulterar i att behovet av hjälpinsatser 

aldrig upphör. Det innebär också att generalförsamlingen aldrig behöver eller får anled-

ning att omvärdera sitt grundantagande om att de palestinska flyktingarna inte kan klara 

sig utan den assistans som UNRWA erbjuder.89 

Samtliga resolutioner fastställer att det yttersta syftet med UNRWAs arbete är att 

främja fred och stabilitet i regionen. Art. 4 i res. 393 (V) formulerar det på följande vis; 

”[…] for the realization of conditions of peace and stability in the area”. Förordet till 

res. 68/76 gör gällande att de palestinska flyktingarnas ”problem” måste lösas för att 

rättvisa och fred ska uppnås; “[the general assembly is] Affirming the imperative of re-

solving the problem of the Palestine refugees for the achievement of justice and for the 

                                                                                                                                               

 
87 FNs generalförsamling, resolution 68/78, 2013, förord 
88 Spivak, 2012, s. 15, 65  
89 Spivak, 2012, s. 49, 65  
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achievement of lasting peace in the region”. Med flyktingarnas problem avses bl.a. de 

svåra levnadsförhållanden som många människor tvingas leva under. För att återinrätta 

den rättvisa och fred som rubbats i regionen måste den svåra humanitära situationen 

åtgärdas. Det främsta ansvaret för att hjälpa de palestinska flyktingarna har ålagts 

UNRWA. Det i sin tur vittnar om att generalförsamlingen anser sig ha en lösning på 

dessa människors problem. Genom att fastställa vilka insatser som UNRWA ska utföra 

har generalförsamlingen samtidigt etablerat vilka behov som finns bland de palestinska 

flyktingarna. Det är en frihet som är reserverad åt den som producerar diskursen där 

alternativa perspektiv på t.ex. vad som är fred och rättvisa, hur fred och rättvisa ska åter-

inrättas eller vilka behov som finns bland flyktingarna, går förlorade.  

UNRWAs mandat inbegriper i huvudsak humanitärt bistånd som avser att förbättra 

flyktingarnas levnadssituation. Flyktingarnas behov definieras således i relation till de-

ras humanitära situation, deras behov är att den svåra humanitära verkligheten ska ”lö-

sas” eller underlättas. Generalförsamlingen har således beslutat att palestiniernas behov 

är sociala och ekomoniska, och inte politiska eller civila. Resolutionerna avstår ifrån att 

använda begrepp som ”rättighet”, men i de få fall där en sådan referens görs handlar det 

alltid om sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter. Resolution 68/78 och 69/88 

nämner i sina förord att flyktingbarnen har rätt till utbildning och att UNRWA ska ar-

beta mot det målet; ”the right to education of refugee children90”. Det framgår också av 

artikel 1 i res. 68/76 och 69/86 att det finns en grundläggande nivå av hälsa, utbildning 

och levnadsbehov som UNRWA ska arbeta för att tillfredsställa, med andra ord finns 

det en minimumnivå av levnadsförhållanden som palestinier bör få; “the Palestine refu-

gees continue to require assistance to meet basic health, education and living needs.” 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                               

 
90 FNs generalförsamling, resolution 68/78, 2013, förord. FNs generalförsamling resolution 69/88, 2014, 
förord  
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5 Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutsatser 

 

Undersökningen har intresserat sig för relationen mellan FNs generalförsamling 

och palestinska flyktingar i syfte att avslöja dolda maktstrukturer. Genom en kri-

tisk diskursanalys av sju resolutioner som sätter upp ramarna för FNs assistans till 

flyktingarna har jag försökt kartlägga hur makt och dominans kommer till uttryck 

i FNs relation till flyktingarna. Jag har därefter använt mig av Spivaks teoretiska 

perspektiv för att svara på frågan om huruvida FNs makt- och dominansutövande 

rimligen kan betraktas som en form av kolonial maktordning.  

Av undersökningen framgår det att generalförsamlingen utövar makt och do-

minans gentemot de palestinska flyktingarna både inom produktionen av diskur-

sen och i diskursens innehåll. Generalförsamlingens makt befäster sig i dess ut-

bredda kontroll över diskursen, både för hur diskursen produceras och för vad den 

innehåller. Generalförsamlingens lokaler utgör den kontext där diskursen produ-

ceras, endast ett fåtal representanter för FNs medlemsländer tillåts tillträde. För 

utomstående är det nästintill omöjligt att få tillgång till kontexten, än mindre att 

faktiskt påverka den. Den palestinska myndigheten på västbanken, enbart repre-

sentant för palestinier på västbanken, har observationsstatus i FN och får därför 

delta vid debatter i generalförsamlingen. De har dock ingen rösträtt och alla andra 

palestinska flyktingar utspridda i hela mellanöstern saknar formell politisk repre-

sentation i FN. Därtill har generalförsamlingen ett maktövertag gentemot palesti-

nierna i egenskap av att vara del av västvärlden och tillhöra FN, ett organ som 

globalt respekteras och associeras med maktsymboler. Vad som också försätter 

flyktingarna i ett underläge gentemot generalförsamlingen är det faktum att reso-

lutionerna tillhör en politisk genre vars formella språkstil många har svårt att för-

stå. Det innebär att människor utan särskild träning i den politiska genren inte kan 

ta till sig innehållet i resolutionerna och därmed inte heller återkoppla eller fram-

föra kritik till dem. Det är ännu ett sätt att hålla ”vanliga” människor utanför be-
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sluts- och utvecklingsprocesser, och något som försvårar möjligheterna för de 

palestinska flyktingarna att bevaka och hålla FN ansvarig.   

Generalförsamlingens överlägsna maktposition framträder också tydligt vid 

en närmare granskning av diskursens innehåll, inom ramen för hur tre olika teman 

konstrueras; bistånd, UNRWAs avgörande roll och UNRWAs hjälpinsatser. Van 

Dijk menar makt är detsamma som att ha möjlighet att definiera ett tema eller en 

situation. Med det menas att verkligheten kan förstås på olika sätt och olika dis-

kurser förmedlar olika perspektiv. Det perspektiv som uttrycks inom den diskurs 

som når störst publik blir också det perspektiv som har mest inflytande. Av under-

sökningen framgår det att generalförsamlingens makt i första hand befäster sig att 

resolutionerna förmedlar generalförsamlingens världsbild. Inom temat ”bistånd” 

definierar generalförsamlingen vem som bör skänka bistånd, vilka som biståndet 

ska nå och vad biståndet ska bestå av. Inom temat om UNRWAs hjälpinsatser 

definierar generalförsamlingen vilka behov som flyktingarna har och för temat 

”UNRWAs avgörande roll” formulerar generalförsamlingen vilken aktör som är 

bäst lämpad för att assistera flyktingarna. Det är viktigt att förstå vilken priviligie-

rad kontroll över språket som generalförsamlingen har, och att det får implikat-

ioner i verkligheten. I resolutionerna framställs UNRWA som den viktigaste och 

bäst lämpade aktören för att bistå de palestinska flyktingarna. Den positiva utmål-

ningen av organisationen både stärker FNs maktposition och legitimerar general-

församlingens kontroll över de palestinska flyktingarnas tillvaro.  

Van Dijk förklarar att maktutövande som leder till ökade ojämlikheter är ille-

gitimt och bör betraktas som en demonstration på dominans. I enlighet med denna 

definition förekommer dominans i relationen mellan generalförsamlingen och de 

palestinska flyktingarna. Det faktum att flyktingarna utesluts ur den kontext där 

diskursen produceras, och därmed saknar inflytande över politiska beslut som 

berör dem, går emot demokratiska principer och bidrar till att öka politisk ojäm-

likhet. Även det faktum att en utomstående aktör tar sig rätten att definiera något 

så subjektivt som flyktingarnas behov, och hur det ska lösas, är något som under-

minerar palestiniernas självbestämmande och begränsar deras frihet. Generalför-

samlingens utbredda kontroll över diskursen kan vid första anblick tyckas legitimt 

men går i själva verket går emot FNs grundläggande värderingar om mänskliga 

rättigheter och är onekligen ett dominansutövande.     
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Efter ovan sammanställning av hur generalförsamlingens makt och dominans 

kommer till uttryck i diskursen återstår det enbart att etablera huruvida dessa 

också bidrar till en kolonial maktordning. Det faktum att de palestinska flykting-

arna har så begränsade möjligheter att påverka diskursens produktion och innehåll 

vittnar om att deras erfarenheter och perspektiv inte väger särskilt tungt. Det är en 

indikation på att generalförsamlingen anser sig vara väl lämpad att bedöma pales-

tiniernas situation utan deras involvering. Denna slutsats bekräftas av det faktum 

att generalförsamlingen i resolutionerna tydligt förklarar vad flyktingarna ska 

hjälpas med och vem som ska bidra med stöd eller utföra hjälpinsatserna. Internat-

ionella organsationer förväntas stödja flyktingarna eller UNRWA med ekono-

miskt stöd och UNRWA har ansvar för att erbjuda hjälpinsatser. Ansvaret för att 

hjälpa flyktingarna vilar hos det globala nord, till grund ligger övertygelsen om att 

det globala nord både har ett särskilt ansvar att bistå och är bäst lämpade att göra 

så i egenskap av att ha en priviligierad tillgång och kontroll över resurser. Spivak 

hävdar att det är denna akt av att tillhandahålla assistans som får nykoloniala im-

plikationer då det försätter de palestinska flyktingarna i en situation där de perma-

nent förblir ett objekt för generalförsamlingens välvilja. 

I resolutionerna framställs UNRWAs verksamhet i mycket positiva ordalag, 

det framgår att organisationen har en avgörande vikt för flyktingarnas välbefin-

nande. Den positiva självbilden förstärker uppfattningen om att UNRWA är sär-

skilt väl lämpad för att utföra hjälpinsatserna. UNRWA har genom åren fått axla 

ett allt större ansvar för de palestinska flyktingarna. Resolutionerna låter förstå att 

UNRWA numera förväntas fylla flera viktiga statsfunktioner såsom att erbjuda 

sjukvård, utbildning, skapa jobb och utveckla infrastruktur. I takt med att organi-

sationens verksamhet har utvidgats har också det palestinska beroendet ökat. Idag 

är det nästintill omöjligt att föreställa sig hur organisationen skulle kunna avveck-

las. Generalförsamlingen kan därmed inte sägas ha verkat för det palestinska fol-

kets självförsörjande och frihet, utan tvärtom hårdare snärjt in dem i ett bistånds-

beroende. Generalförsamlingens grundantagande om att flyktingarna inte kan 

klara sig själva och att de fortsatt behöver assisteras blir alltså bekräftat, och i och 

med att de palestiniernas egna röster förbises finns det ingenting som får det glo-

bala nord att ifrågasätta eller kontemplera över sin relation till de subalterna.  

Generalförsamlingens makt och dominans såsom den kommer till uttryck i 

diskursen skapar alltså i själva verket en ojämlikhet mellan generalförsamlingen 
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och de palestinska flyktingarna som enbart kan betecknas som en kolonial makto-

balans.     

5.2 Diskussion  

 

Undersökningen har visat att den diskurs som generalförsamlingen uttrycker i 

resolutionerna bidrar till att etablera en kolonial maktstrukturer mellan generalför-

samlingen och de palestinska flyktingarna. Uppsatsen antyder även att det är 

denna koloniala maktordning som bidrar till att flyktingarna befinner sig i en situ-

ation av permanent biståndsberoende, de tillåts inte förvärva verktygen till själv-

förverkligande så länge de är passiva mottagare av västvärldens tillhandahållna 

stöd. Det är dock viktigt att poängtera att jag inte har bevisat att den koloniala 

maktordningen är förklaringen till varför flyktingarnas situation ser ut som den 

gör. Som påvisat i avsnittet om tidigare forskning finns det även andra förklaring-

ar till varför palestiniernas alltjämt inte integrerats i regionen eller blivit fria från 

beroende av hjälp från omvärlden, t.ex. att palestinierna har visat sig ovilliga att ta 

emot hjälp och integreras där de befinner sig av rädsla att det skulle kompromissa 

deras rätt till att återvända till hemlandet Israel. Inom ramen för diskursanalysen 

av resolutionerna finns det inte utrymme att ta titta på palestiniernas eget perspek-

tiv eller ta hänsyn till andra faktorer som kan ha bidragit till hur deras nuvarande 

situation ser ut.  Undersökningen bevisar att koloniala strukturer finns inom dis-

kursen, vilket är en pusselbit att lägga ihop med andra för att få full förståelse för 

den relation sin existerar mellan FN och flyktingarna. Undersökningen har gett 

upphov till flera nya frågor som framtidens forskning får besvara. Vem ska hålla 

biståndsgivare ansvariga när de missbrukar sin makt? Hur bör relationen mellan 

generalförsamlingen och de palestinska flyktingarna reformeras, så att den upphör 

öka ojämlikhet och befästa en kolonial maktordning? Hur kan västvärlden ge bi-

stånd till det globala syd utan att reproducera koloniala maktstrukturer?  
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