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Abstract 
 
Research about what differences and similarities exists between UNHCR and UNRWA 
in the opinion of a refugee? 
This examination focuses on a study between The United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) and THE United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East (UNRWA). Both organizations are UN-related and are in charge of 

refugees, however they differ by the fact the UNHCR controls all of the world’s refugees with 

the exception of the Palestinian refugees, for which UNRWA. The aim of this work will be to 

examine the definition of refugees as well as their entitlements and in what way they differ 

depending on which organization they belong to.    

 

As theory I have, among others, used Rainer Bauböck’s book ” Transnational Citizenship”. In 

his writing he focuses on entitlements and this book became very useful in my work and 

helped with the structure of the paper.  

In conclusion, even though there is some resemblance in the aspect of a refugee’s 

entitlements, there are a lot of differences between UNHCR and UNRWA, mainly regarding 

the definition of a refugee but also in terms of assignments. What’s most noticeable when it 

comes to differences between these two organs is that UNHCR has mandate to assist with 

international protection and to seek permanent solutions for refugees. The mandate of 

UNRWA is limited to only assist Palestinian refugees with humanitarian assistance. UNRWA 

has been criticized to contribute directly to Palestinian dreams of return instead of accepting 

incorporation of refugees in neigbouring Arab countries.     

 
Keywords: UNHCR, UNRWA, exclusion/inclusion, refugee definitions 
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1 Inledning 
Jag hade tidigt en bestämd avsikt att skriva om något FN-relaterat. Från början tänkte jag 

skriva om FN:s reformarbete och det nya Human Rights Commission. När jag tittade igenom 

alla FN:s organ fastnade jag för att man hade två flyktingorgan och bestämde mig för att 

undersöka den aspekten i stället. Denna uppsats kommer inte att fokusera sig på FN i sak utan 

dess två flyktingorgan UNRWA och UNHCR samt deras definitioner av en flykting. Trots en 

försvagad status är FN idag en väldigt stor aktör inom internationell politik och en maktfaktor 

i sig. Om FN formulerar en definition av exempelvis en flykting betyder det således att 

världens stater underkastar sig denna därför är just detta intressant att studera.  

 
1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt primära syfte är att titta på organisationerna UNHCR:s  och UNRWA:s definition av 

flyktingar samt också att titta på flyktingarnas rättigheter . UNHCR (The United Nations High 

Commissioner for Refugees)  är ett FN-organ och har sedan dess bildande hanterat alla 

världens flyktingar med undantag för de palestinska.  

De palestinska flyktingarna omhändertas av FN-organet UNRWA (United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) och det är intressant att titta på vad 

som utmärker UNHCR:s definition gentemot UNRWA:s. Det är intressant i den aspekten 

varför man har två olika flyktingorgan och vad uppkomsten av detta berodde på. 

 

Övergripande frågeställning: Vilka skillnader och likheter finns mellan UNHCR:s och 

UNRWA:s syn på flyktingar?  

 

Underfråga: Hur kan dessa likheter och skillnader förstås? 

 

Frågorna är tänkt att undersökas specifikt i avseendet rättigheter samt vad som inkluderas och 

exkluderas i begreppet flykting. 
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1.2 Avgränsning 

Avgränsningen tar hänsyn till de tidsperioder som studeras. Med detta menas att uppsatsen 

kommer att lägga stor vikt vid 1951 års konvention om flyktingarnas rättsliga ställning och 

1967 års protokoll som förbinder världens stater att tillämpa 1951 års konvention. Rumsliga 

aspekter, det vill säga situationen på marken är ovidkommande i denna uppsats.   

Med fokus inriktat på UNRWA:s och UNHCR:s definition samt rättighetsaspekter av en 

flykting hoppas jag kunna besvara min övergripande fråga i denna studie.  

   

2 Teori 

För analysen har jag valt att använda mig av Rainer Bauböcks bok ”Transnational 

Citizenship: Membership and Rights in International Migration”. Bauböck är en österrikisk 

statsvetare och forskare som inriktat sig på studier om medborgarskap och europeisk 

integration. I uppsatsen inkluderar jag studier om flyktingars rättigheter. Detta bör ställas i 

kontrast till medborgerliga rättigheter, och där kommer Bauböcks teori in i bilden. Uppsatsen 

kommer bland annat, utöver att jämföra UNRWA och UNHCR, att jämföra vilka rättigheter 

en medborgare har och vilka densamma en flykting har.  

 

Medborgarskap beskriver relationen mellan individer och stater. Man kan avskilja två olika 

aspekter av denna relation. Den första är en klassificering av individer i olika grupper 

beroende på vilket lands medborgarskap man använder sig av. På sätt kan man åtskilja en 

fransk medborgare från en tysk. Den andra aspekten av relationen medborgarskap beskrivs 

som en transaktion av skyldigheter och rättigheter.  Detta skiljer medborgare från andra 

grupper i populationen som inte åtnjuter alla sorters rättigheter och som inte behöver åtlyda 

alla skyldigheter en medborgare har. Exempel på dessa grupper kan vara yngre människor, 

flyktingar, fångar med mera1.  

 

Medborgarskap innebär också att det måste finnas institutionella garantier för vissa 

grundläggande rättigheter. Detta inkluderar bland annat oberoende domare, ett parlament 

bildat genom fria val, offentlig bestämmelse av skolpolitik och välfärdspolitik. 

 

                                                 
1 Bauböck, Rainer, 2002,  ” Transnational Citizenship”, sid 23 
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Bauböck förklarar vidare att medborgarskap är en status, formellt rätt att använda på dem som 

är fullvärdiga medlemmar av en gemenskap. Alla de som innehar denna status är jämlika i 

synen på rättigheter och skyldigheter.  

 

Medborgarskapsrättigheter kan uttryckas i moraliska, stridande och erkända sociala normer  

Bauböck beskriver sex olika rättigheter2: 

 

1)     Moraliska rättigheter som inte är formulerade i någon specifik lag men som 

erhålles från grundläggande normativa principer  

2) Sociala erkända rättigheter som inte är formulerade som lagar men som är 

generellt accepterade. Ett konkret exempel kan vara ett löfte om speciella 

rättigheter som formats utan lagliga, styrkta kontrakt.   

3) Lagliga rättigheter som inte går att styrka. Detta kan innebära ett konstitutionellt 

förbud mot diskriminering av ras eller kön utan lagar som definierar vad som 

räknas som grund eller belägg av detta förbud.  

4) Rättigheter som både är socialt erkända och lagligt styrkta. I en demokratisk stat 

hamnar medborgarskapsrättigheter i denna kategori eftersom representation och 

delning av makten är menat att leda till lagstiftning som i sin tur leder till att 

generella normer blir socialt accepterade normer.  

5) Rättigheter som är lagligt styrkta och regler som inte är hämtade från normativa 

principer. Legitimiteten av dessa regler har bestämts av de styrande och från 

nödvändigheten att ha bindande regler. Regler i trafiken är ett exempel på den här 

typen av rättigheter. 

6) Lagliga rättigheter som Bauböck kallar för stridande sociala normer (exempelvis    

rätten till abort och rätten till liv) eller rättigheter som bryter mot sociala erkända 

normer.   

 

Mänskliga rättigheter skall enligt Bauböck ses som ett universellt medborgarskap 

därför att detta skall sammankopplas med utvecklingen av det liberala, demokratiska 

medborgarskapet. Mänskliga rättigheter är hörnstenen som kan appliceras på det 

transnationella konceptet av medborgarskap. Precis som medborgerliga rättigheter är 

                                                 
2 Bauböck, Rainer, 2002, “Transnational Citizenship”, sid 210  
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mänskliga rättigheter knutet till politiska institutioner. Skillnaden är att den senare inte 

bara kan fodras av medborgare utan av andra sorters grupper i samhället3. 

 
En annan del i teorin jag lägger stor vikt vid i arbetet är inklusion och exklusion som 

begrepp, som bland annat beskrivits av Agneta Hedblom i ”Aktiveringspolitikens 

Janusansikte”. Alltid när definitioner formas inkluderas och exkluderas någon. Detta är en 

väldigt viktig och intressant aspekt av uppsatsen när man studerar UNHCR och 

UNRWA:s definition av vem som är en flykting. 

Inklusion är den ena delen av ett par där exklusion är kontrasten. Inklusion handlar om 

individers eller gruppers integration i relation till en speciell del av samhället.  

Exklusion kan beskrivas som en del av ett fattigdomsbegrepp. Fattigdom i denna aspekt 

handlar om sociala rättigheter och erkännande4. Just det sistnämnda tas fasta på i min 

undersökning. Erkännande av vem som är respektive inte är en flykting kommer frekvent 

tas upp i denna uppsats. Detta kommer att gå under rubriken ”inklusion” och ”exklusion”. 

 

 

2.1 Metod 

2.1.2 Tillvägagångssätt 

Till denna studie lämpar sig bäst att göra en deskriptiv fallstudie. Enligt Robert K. Yin syftar 

en fallstudie till att besvara ”hur”, ”vad” och ”varför” –frågor. Yin skiljer mellan tre olika 

typer av fallstudier: explorativ, deskriptiv och förklarande5. Explorativt används när forskaren 

vet ytterst lite om ett politiskt fenomen och svarar på frågan ”vad”. Förklarande fallstudier 

innebär att forskaren observerar ett eller flera fall av samma fenomen. När sedan denna 

observation vidareutvecklas kan det leda till generella förklaringar av till exempel ett 

beteende eller något annat som observerats. Dessa förklaringar, i form av hypoteser, kan 

därefter testas systematiskt genom att observera fler fall.  

Slutligen så kan man använda sig av en deskriptiv fallstudie. Syftet med en deskriptiv 

fallstudie är att beskriva och förklara situationer samt händelser som uppstår. En deskriptiv 

studie kan ta fokus i att beskriva hur en maktstruktur uppstår.  

Denna metod lägger alltså inte stor vikt vid att utveckla generella förklaringar till varför en 

situation uppstod.       

                                                 
3 Bauböck, Rainer, 2002, “Transnational Citizenship”, sid 143 
4Hedblom, Agneta, 2004, Aktiveringspolitikens Janusansikte, sid 24  
5 Johnson, Janet Buttolph & Reynolds H. T, 2001, “Political Science Research Methods”, sid 85 
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Anledningen till mitt val av att göra en deskriptiv fallstudie är att jag vill beskriva och 

förklara hur man förhåller sig till olika flyktingdefinitioner beroende på vilket FN-organ man 

använder sig av.  

Studien blir kvalitativ då tolkning utgör grunden. Texttolkning kan ha två betydelser.  

Texttolkning kan användas med inbörden att texter eller dokument måste tolkas, de måste ha 

någon mening eller betydelse. Man använder också termen för att beteckna det steg i 

forskningsprocessen som tar vid efter analysen det vill säga resultatens betydelse för det 

studerande samhällsvetenskapliga problemområdet6.  

Det sistnämnda är avsikten med min uppsats. Jag har intentionen att tolka olika 

ursprungsdokument för att så småningom kunna utläsa skillnader respektive likheter i FN-

dokumenten. Jag har i detta avsnitt valt att diskutera texttolkning i allmänhet och vilka 

metoder man kan använda sig av. Det finns fyra olika tolkningsstrategier: en som relaterar 

texten till uttolkaren själv, en som huvudsakligen relaterar den till avsändaren, en som 

relaterar tolkningen till mottagaren samt slutligen en som relaterar texten till den omgivande 

diskursen. Den tolkningsstrategi som ligger närmast det jag undersöker är den andra strategin.   

Denna strategi fokuserar på textens betydelse vid dess produktion. Textens betydelse avgörs 

av vad den eller de som formulerade den avsåg att den skulle betyda. De här inslagen kommer 

att kännas igen vid min uppsats då jag tar upp den kontextuella betydelsen när UNHCR och 

UNRWA bildades. 

En konkret metod man kan använda sig av när man tolkar en text är idé- och ideologianalys.   

Dessa förekommer bland annat inom statsvetenskap, historia och idéhistoria. Med dess hjälp 

kan man undersöka förekomsten av vissa typer av idéer eller ideologier i texter i exempelvis 

utredningar, organisationers policymaterial eller partiprogram. 

Fördelen med användandet av idé- och ideologianalys som ett verktyg är att man lättare kan 

urskilja fenomen och placera dessa i fack. I denna uppsats är inte idé och ideologianalys ett 

användbart redskap därför att meningen med studien är att se likheter och skillnader mellan 

UNHCR och UNRWA samt sätta dessa i kontextuell betydelse. Avsikten är inte att särskilja 

fenomen genom att separera dessa i olika fack utan snarare att förstå de skillnader och likheter 

som uppkommit av kontexten. 

 

Tolkning ingår i varje textanalys. Oavsett hur och vilket verktyg man väljer för att analysera 

en text måste texten tolkas. Texttolkningen medför att när man närmar sig en text kommer 

                                                 
6 Bergström Göran, Boréus Kristina, 2000,”Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys”, sid 24 
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man alltid att ha en förförståelse7 (det innebär att författaren kan ha förutfattade meningar). 

Författaren är på detta sätt en del av forskningsprocessen och det är svårt att frigöra sig från 

den. Med texttolkning uppstår det givna problemet att uppsatsskrivaren kan ha besvär att göra 

en objektiv analys då alla tolkar material olika. Dock är detta ett mindre problem så länge det 

finns i åtanke och inte förringas.     

 

2.1.3 Insamlat material 

Jag har använt mig av både primära och sekundära källor. De primära har jag främst tagit från 

UNRWA:s och UNHCR:s egna hemsidor. Dessa källor lägger fokus vid organisationernas 

arbete för flyktingar. De viktigaste dokumenten är 1951 års konvention samt 1967 års 

protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. Flyktingkonventionen antogs 1951 och 

trädde i kraft 1954 men avser även flyktingar från före dessa årtal. Då nya flyktingsituationer 

uppkom, antogs ett protokoll av FN 1967 för att göra konventionen tillämplig även på nya 

flyktingar. Medlemsstater kunde ansluta sig till det som kom att kallas för 1967-års 

protokollet. Materialet jag har använt har varit ganska omfattande då jag läst igenom både 

UNHCR:s och UNRWA:s hemsidor om flyktingar. Detta inkluderar både rättigheter samt vad 

dessa organisationer arbetar med.   

 Till min hjälp har jag dessutom använt mig av boken ”Handbok om förfarandet och 

kriterierna vid fastsällande av flyktingars rättsliga ställning”. Denna bok ges ut av Förenta 

Nationernas Flyktingkommissarie och har varit essentiell i mitt arbete om vad som inkluderar 

och exkluderar vem som är en flykting. Den innehåller samma klausuler och paragrafer som 

1951 års flyktingkonvention men förklarar mer ingående vad dessa definitioner betyder i 

praktiken.  Boken är till stor nytta eftersom den minskar risken för egna tolkningar och 

förförståelse.    

Förenta Nationernas Flyktingkommissarie har även gjort ett tillägg gällande de palestinska 

flyktingarna som jag tagit med i undersökningen. Tillägget är daterat den 10 oktober 2002 och 

går under benämningen ” High Commissioner for Refugees (UNHCR) ”Note on the 

Applicability of Article 1 D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to 

Palestinian refugees “.   

                                                 
7 Bergström Göran, Boréus Kristina, 2000, ”Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys”, sid 25 
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Detta tillägg är relaterat till Artikel 1 D i 1951 års konvention, en klausul som är tänkt att 

utesluta skydd och bistånd av någon annan institution som tillhör Förenta Nationerna förutom 

UNHCR. Denna klausul syftar indirekt på UNRWA.      

Jag har använt mig av historiskt material när jag har tittat på UNHCR:s och UNRWA:s 

uppkomst men också använt mig av statsvetenskaplig litteratur av ett flertal författare. 

Uppsatsen börjar med att ge en förklaring till UNHCR och UNRWA:s uppkomst. Gil 

Loescher som skrev boken “The UNHCR and World Politics- A Perilous Path” är en av de 

högsta uppsatta medarbetarna på det ”International Institute of Strategic Studies” i London 

där han specialiserat sig på tvångsförflyttning inom internationell politik.   

 Benny Morris är en författare som specialiserat sig på palestinska flyktingar. När hans 

avhandling kom ut blev han anklagad från båda sidor, från palestinier för att varit proisraelisk 

och från israelerna för att ha varit propalestinsk. Jag antar att sanningen ligger någonstans mitt 

emellan. För att komplettera Morris verk har jag tagit hjälp av MENA – projektets handbok 

om de palestinska flyktingarna. Boken ges ut av Utrikesdepartementet MENA är en 

projektgrupp inom Utrikesdepartementet som tillsattes 1998 och ansvarar för Sveriges 

utrikes-, handels- och biståndspolitiska relationer med länderna i Mellanöstern, inklusive Iran 

och Irak, samt Nordafrika.  Skriften som jag tagit hjälp av behandlar, som ovan nämnt, de 

palestinska flyktingarna och författare är Thomas Hammarberg som varit Sveriges 

representant i fredsprocessens flyktinggrupp Refugee Working Group. 

Jag har även använt mig av två artiklar ur Folk och Försvar.  Abou, Adnan  Chakra skriver i 

sin artikel” På väntelista för medborgarskap i sitt gamla land”, bland annat om de rumsliga 

förhållanden palestinska flyktingar lever i. I avgränsningsavsnittet har jag nämnt att de 

rumsliga förhållandena inte är av intresse i denna uppsats men Abou Chakras artikel är av 

intresse eftersom han även skriver om diskussionerna föreliggande UNRWA:s uppkomst 

vilket överensstämmer med min underfråga.  Den andra artikeln är skriven av Eli Göndör:  

” Ärftlig flyktingstatus mångdubblar flyktingskaran” och tar upp de organisatoriska problem, 

som enligt skribenten, UNRWA faktiskt har.  
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2.1.4 Källkritik 

För att uppnå syftet och besvara min frågeställning kommer jag att använda mig av den 

källkritiska metodens fyra kriterier: äkthet, tidsamband, oberoende och tendensfrihet. Med 

detta tillvägagångssätt ämnar jag att uppnå ett bra forskningsresultat: 

 

Källkritiken handlar om följande fyra kriterier8: 

• Äkthet – källan skall vara det den utger sig för att vara 

• Tidssamband – Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse 

om företeelsen, desto större skäl finns det att tvivla på källan 

• Oberoende – Källan skall inte vara en avskrift eller referat av en annan källa. 

• Tendensfrihet – Man skall inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten, på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller 

andra intressen att förvränga verklighetsbilden.  

 

När det gäller äktheten så utgår jag ifrån att FN- dokumenten jag använder är 

tillförlitliga.  Vad gäller tidskrifter är de jag använt internationellt och nationellt 

erkända. 

 

Tidssambandet gäller bara muntliga källor9 och eftersom jag endast använder mig av 

skriftliga källor är detta kriterium inte av intresse för min undersökning. 

Gällande aspekten av oberoende: för att sammanställa något finns ett beroende av 

källor, från vilka man inhämtar data. Man får därefter anta att sammanställningen av 

material har skett på ett oberoende sätt. Man får helt enkelt lita på de källor man 

använder och i sin granskning av dessa är observant och kritisk. 

 

Det mest centrala i min uppsats utgörs av primära källor, det vill säga en källa som 

omfattar originalmaterial. Både flyktingkonventionen från 1951 och protokollet från 

1967 där stater förbinder sig att tillämpa konventionen på flyktingar är typexempel på 

primära källor. Eftersom världens stater har skrivit under dessa konventioner är ett 

ifrågasättande av dessa källor därför onödigt, samma sak gäller det som är utgivet 

material av FN själva.  

                                                 
8 Thurén Torsten,  2003, ”Källkritik”, sid 11 
9 Thurén Torsten, 1986, ” Orientering i källkritik, Är det verkligen sant?, sid 23 
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De sekundära källorna jag använt mig av i mitt arbete är främst tidskrifter och böcker           

och dess tillförlitlighet har jag försökt backa upp med primärt källmaterial.    

 

Gällande tendensfriheten har jag två artiklar från Folk & Försvar. En är skriven av 

Abou, Adnan Chakra, en journalist och föreläsare med inriktning på Mellanöstern , 

som i Folk & Försvar skrivit om flyktingarnas rumsliga situation i Gaza, Västbanken, 

Libanon och Jordanien. Eli Göndör är även han verksam som journalist och föreläsare 

med inriktning på Mellanöstern och tog i sin artikel i Folk & Försvar upp UNRWA:s 

organisatoriska dilemma. Jag är medveten om att dessa två skribenter är färgade av den 

palestinska flyktingfrågan men de skall bara ses som komplement till de fakta jag visar 

på i min studie.  

 

2.1.5 Tidigare forskning 

Otaliga verk har skrivits om UNHCR. Två böcker som bör nämnas är Gil Loeschers 

”UNHCR and World politics – a Perilous Path”, som jag även har använt mig av i 

uppsatsen. Loeschers bok beskriver UNHCR från organisationens bildande, genom 

kalla kriget, till dagens status. Andra böcker har lagt fokus på UNHCR:s roll som 

beskyddare av flyktingar men samtidigt påpekat problematiken om att skydda 

flyktingar under krigsstillestånd. 

En uppsats från Stockholms universitet skriven av Astrid Högmo är den som ligger 

närmast mitt ämnesområde. Den tittar på om UNHCR:s flyktingkonvention är 

underlagt europeiskt monopol.  

Beträffande UNRWA har det också getts ut många av böcker. UNWRA:s är  politiskt 

sprängstoff och intresset för deras arbete är världsomspännande. Bland böcker som kan 

nämnas, förutom de jag har tagit med i min uppsats, finns Donna E. Artzs bok 

”Refugees into Citizens: Palestinians and the end of the Arab-Israeli conflict”.  

Ytterst få, om ens några verk, har ägnat någon större uppmärksamhet åt det jag väljer 

att ta upp i min undersökning. 
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3 Analys 

3.1 Introduktion (allmänt om flyktingsituationen) 

Anledningarna till att människor flyr är desamma idag som förr i tiden: man vill börja om på 

nytt; slippa krig, fattigdom och förtryck. Redan på 1920-talet började flyktingproblematiken 

få en modern karaktär. Trots att krig alltid har genererat i flyktingströmmar, så var det på 

1900-talet internationella konflikter började drabbade stora befolkningsgrupper. Världen stod 

inför teknologiska, ekonomiska och sociala förändringar men även effekterna av militära 

konflikter hade vuxit. Civilbefolkning blev måltavlor och eftersom ingen åtskillnad gjordes 

mellan militära och civila mål ledde detta till att stora grupper avmänniskor flydde 

hämningslöst våld10. En annan orsak till flyktingströmmar på 1900-talet var bildandet av 

nationalstaten. Begynnelsen av nationalstaten ledde till att massor av människor exkluderas 

från medborgarskap på grunder som språk, belägenheter, etnicitet eller religiös tillhörighet 

Det var inte förrän på 1950-talet och efter andra världskrigets slut som världens stater insåg 

att en sorts reform behövdes för att hjälpa världens flyktingskaror.  

En resolution antagen av FN:s generalförsamling den 14 december 1950 beslutade att FN:s 

konferens i Genève 1951 skulle reglera en flyktings legala status. UNHCR skapades i syfte att 

ge internationellt skydd och söka bestående lösningar för flyktingar11. Ett tillägg gjordes 

också i 1967 års protokoll där flyktingarnas rättsliga ställning utarbetades. Idag beräknas 

UNHCR arbeta i 115 länder för att hjälpa uppskattningsvis 20,6 miljoner människor. 

 

Den 29 november 1947 röstade FN:s generalförsamling, med röstsiffrorna 33 mot 13, igenom 

att dela Palestinamandatet i en arabisk och en judisk stat. Den judiska befolkningen 

accepterade planen men ”Arab Higher Committee” (AHC), som var de palestinska arabernas 

representant sade nej till förslaget och andra arabstater följde snart efter12. Inom några veckors 

tid hade sporadiskt våld eskalerat till ett inbördeskrig mellan judar och araber och över 

700 000 palestinier flydde under 1947-48 från de delar av mandatområdet som enligt FN:s 

delningsplan skulle tillfalla den judiska staten samt från de territorier som erövrades av Israel 

1948. Efterföljderna av 1948 års krig mellan judar och kringliggande arabstater blev att 

UNRWA bildades genom resolution 302 (IV), antagen av generalförsamlingen den åttonde 

december 1949 för att hjälpa de palestinska flyktingarna.  

                                                 
10 Loescher, Gil, 2001, ”The UNCHR and World Politics”, sid 22 
11 UNHCR, ”FN:s flyktingorgan bildas”:  http://www.unhcr.se/se/Admin_unhcr/unhcr_bildas.htm 
12 Morris Benny, 2004,”The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited”, sid 11 
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Organisationen har hjälpt hundratusentals flyktingar med mat, hushåll och samtidigt utbildat 

och bistått med vård. Från att ha varit mellan 700 000 – 900 000 personer (finns olika 

beräkningar beroende på vilka böcker man läser) är det officiella antalet nu mer än 4,3 

miljoner registrerade palestinska flyktingar i Mellanöstern, bosatta i Gaza, Västbanken, 

Jordanien, Syrien och Libanon. 

 

Arbete pågår mellan världens länder med att uppmuntra olika länder att ta ett gemensamt 

ansvar för världens flyktingproblem. Det sker exempelvis genom samarbete gällande 

flyktingfrågor inom EU. Idag finns ett femtontal länder som varje år erbjuder sig att ta emot 

ett visst antal flyktingar som behöver ett nytt hemland. Uttagningen sker i regel i samarbete 

med UNHCR och mer än 130 länder har skrivit under FN:s flyktingkonvention som åberopar 

världens länder att ta emot flyktingar. Flyktingar som tas ut på detta sätt kallas för 

kvotflyktingar. Flyktingkvoten är i första hand avsedd för flyktingar och andra personer i 

behov av skydd. UNHCR presenterar sådana ärenden när andra möjligheter är uttömda.  FN:s 

flyktingkonvention innebär att länder som skrivit under denna måste ge asyl till människor 

som är flyktingar enligt konventionen (se definition av begreppet flykting enligt konvention 

nedan). De som flyr har inte rätt att välja vilket land man ska söka asyl i utan skall välja det 

första trygga land hon eller han kommer till.  

 

3.2 UNHCR 

I slutet av 1940-talet var det diskussioner om flyktingdefinitionen där väst och östblocket 

hade motsatta åsikter. Östblocket ville lyfta fram ekonomiska och sociala skäl medan 

västblocket ville lägga tyngdpunkten på individuella skäl relaterade till medborgerliga 

rättigheter som religionsfrihet och politisk frihet osv. Västblockets definition kom att gälla, 

och kommunistländerna skrev därför inte på 1951 års flyktingdefinition13. Om vi återkommer 

till det centrala ordet förföljelse i flyktingkonventionen var detta ett ord som skulle passa 

Västs tolkning av människor som söker asyl. Väststater hade skrivit samt antagit definitionen 

i FN:s säkerhetsråd därför att man såg en ”flykting” vara offer för förtryckande, totalitära och 

speciellt kommunistiska regimer14. Definitionen som sådan hade alltså ideologiska syften 

eftersom man såg kommunistiska stater som förföljare.     

                                                 
13 Mail av Kristina Rodriguez på UNHCR:s regionkontor för de nordiska och baltiska länderna, daterat 14 juli 
2006 
14 Loescher, Gil, 2001, ”The UNCHR and World Politics”, sid 44 
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Konventionen var tänkt att användas av Väststater för att förhålla sig mot personer som 

anlände från Öst. UNHCR:s arbete bygger alltså på Flyktingkonventionen antagen 1951. 

Detta är ett folkrättsligt bindande dokument som stater kan välja att ansluta sig till. Efter viss 

tid och varefter nya flyktingsituationer uppkom spreds uppfattningen att det var nödvändigt 

att göra bestämmelserna i 1951 års konvention tillämpliga även på nya flyktingar.  Resultatet 

blev att 1967-års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning utarbetades. Genom att 

ansluta sig till protokollet förbinder sig staterna att tillämpa de väsentliga bestämmelserna i 

1951 års konvention. Även om protokollet på detta sätt kan tyckas sammanhänga med 

konventionen är protokollet en självständig överenskommelse som stater kan välja att ansluta 

sig till även om de inte har skrivit under1951 års flyktingkonvention15.  

 

Konventionens mest centrala del är definitionen av en flykting. En flykting är enligt denna 

definition: ” En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller 

politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på 

grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet16". 

 En person som uppfyller definitionens kriterier har rätt till särskild behandling i de stater som 

anslutit sig till konventionen. I konventionen står vidare att en stat inte har rätt att skicka 

tillbaka en flykting till områden där han eller hon skulle riskera förföljelse. 

 

Idag uppgår UNHCR:s budget till cirka 828 miljoner dollar17.  

Att bistå flyende vid katastrofer är ofta det första steget till flyktingarnas skydd och deras 

rehabilitering på lång sikt. UNHCR har utvecklat ett nätverk av leverantörer, specialiserade 

organ och partner för att bistå människor som flyr vid katastrofer. Detta hjälper att skydda 

flyktingarna samt underlättar för deras rehabilitering18. Hjälpinsatser kan inkludera allt från 

att leverera tält i nödsituationer, tak över huvudet, vattenförsörjning och läkemedel med mera. 

I UNHCR:s verksamhet tas även miljövårdande insatser i beaktning. Detta inbegriper även 

åtgärder för att upplysa om HIV och AIDS och stöd till skolbygge. 
 

                                                 
15 Förenta Nationernas Flyktingkommisarie, 1996, ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 
flyktingars rättsliga ställning,  sid 12 
16 UNHCR ”Allmänna fakta”: http://www.unhcr.se/se/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm 
17 UNHCR finanser: http://www.unhcr.se/se/how_i_can_help/pdf/donations_30June_06.pdf 
 
18 UNHCR, ”Skydd till flyktingar”: http://www.unhcr.se/se/Protect_refugees/Global_activity.htm 
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Som tidigare nämnts, har en handfull länder av FN:s medlemsstater inrättat årliga kvoter för 

att ta emot flyktingar. Andra länder kan ta ansökningar från UNHCR i beaktande från fall till 

fall, vanligtvis beroende på släktanknytning eller starka kulturella band. Länder som tar emot 

kvotflyktingar kan även avvisa ansökningar ifall familjer har trängande medicinska problem 

och kanske behöver kostsam omvårdnad och sociala bidrag, eller kanske har begränsad 

förmåga att integrera sig snabbt.  

 

FN:s system för skydd och bistånd till flyktingar vilar på två grundprinciper. Den ena är FN:s  

Flyktingkonvention som reglerar enskilda staters behandling av flyktingar och den andra 

principen rör FN:s flyktingkommissariat UNHCR som ansvarar för att ge världens flyktingar 

skydd, bistånd och som också har till uppgift att verka för att konventionen efterlevs. 

 

Beslutet om vem som är flykting tas av ansvariga myndigheter i respektive land19. Väl där 

upprättas en asylprocess för att bedöma en persons behov av asyl. UNHCR kan bistå 

myndigheter med råd och vägledning i asylfrågor. Organisationens funktion sträcker sig även 

att se över hur olika stater efterlever 1951 års flyktingkonvention.  Frågan hur länge man 

måste vara flykting, eller ha en flyktingförklaring, i andra länder innan man kan ansöka om 

medborgarskap utgör en komplicerad fråga. Det handlar om att de länder som skrivit under 

1951 års flyktingkonvention, också har antaganden att följa.  Problematiken är att stater tolkar 

flyktingdefinitionen på olika sätt och tillämpar olika procedurer för att fastställa huruvida en 

person uppfyller kriterierna eller ej.  

 

3.2.1 Inklusion/exklusion 

En person är en flykting enligt 1951 års konvention när han uppfyller de kriterier som 

fastställs i definitionen. Klausuler som innehåller inklusion anger de villkor en person måste 

uppfylla för att anses som flykting.  

Klausuler som innehåller exklusion anger under vilka omständigheter en person utesluts från 

tillämpningen av 1951 års konvention även om vissa villkor är uppfyllda20. 

 

                                                 
19 UNHCR, ” Allmänna fakta”: http://www.unhcr.se/se/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm 
20 Förenta Nationernas Flyktingkommisarie, 1996,  ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 
flyktingars rättsliga ställning,  sid 17 
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Ett exempel på inklusionsklausuler är Artikel 1 A 1 i 1951 års konvention som behandlar 

statutflyktingar, det vill säga personer som enligt bestämmelser i internationella 

överenskommelser som tillkommit före 1951 års konvention anses vara flyktingar.  

I artikel 1 A 2 utvecklas detta resonemang om statutflyktingar genom att termen flykting skall 

appliceras på var och en som:  

”till följd av händelser, som inträffat före den 1 januari 1951, och i anledning av välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land vari han är 

medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar 

att begagna sig av sagda lands skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, 

till följd av händelser som förut sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin 

vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke 

önskar att återvända dit21.” Datumgränsen 1 januari 1951 , tar sikte på händelser som 

resulterar i att en person blir flykting och inte datumet då personen blev flykting . 

Förutsättningen är att fruktan för förföljelse relateras antingen till händelser som inträffat före 

datumgränsen eller till följd av liknande händelser som inträffat efter detta datum22.    

 

Flyktingstatusen, enligt 1951 års definition, är tänkt att baseras på den individuelles 

erfarenheter. Det har dock hänt att hela grupper har lämnat ett land under omständigheter  

som tyder på att gruppens medlemmar individuellt anses vara flyktingar. Man har i sådana 

situationer gjort en bedömning av flyktingskapet utifrån en gruppbestämning. Varje medlem i 

en viss grupp anses i detta fall vara en flykting, i avsaknad av bevis på motsatsen. Detta kallas 

att vara ”Prima facie-flykting”23.   Den sökande måste vanligtvis visa varför han som individ 

fruktar förföljelse. Något som också är inbegripet i ordet fruktan är utöver personer som 

faktiskt har blivit förföljda utan är de som önskar undvika en situation som medför risk för 

förföljelse24. 

 

                                                 
21 UNHCR:s flyktingkonvention 1951, http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b66c2aa10 
22 Förenta Nationernas Flyktingkommisarie, 1996,  ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 
flyktingars rättsliga ställning, sid 19 
 
23 Prima facie flykting: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/research/opendoc.pdf?tbl=RESEARCH&id=3db9636c4 
 
24 Förenta Nationernas Flyktingkommisarie, 1996,  ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 
flyktingars rättsliga ställning,  sid 21 
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1951 års konvention tar i artikel 1 D, E och F upp personer som vilka kan tänkas benämnas 

som en flykting men också personer som utesluts från möjligheten att kunna erhålla ställning 

som flykting. Artikel 1 D tar upp personer som redan erhåller Förenta Nationernas skydd eller 

bistånd.  

” Denna konvention är icke tillämplig på dem som för närvarande åtnjuta beskydd eller 

bistånd av andra än Förenta Nationernas organ eller institutioner än Förenta Nationernas höge 

Kommissarie för flyktingar” 25. Var och en som erhåller skydd och bistånd av något annat 

organ som tillhör Förenta Nationerna förutom UNHCR utesluts enligt denna klausul.  Det 

finns historiskt enbart två FN-organ som faller in under denna artikel, och det är sedan länge 

nedlagda UNKRA (United Nations Korean Reconstruction Agency) och UNRWA.  

 

Något som också ses som en exklusionsklausul är personer som inte anses vara i behov av 

internationellt skydd. I 1951 års konvention artikel 1 E står skrivet: ” Denna konvention äger 

icke tillämpning på den som av vederbörliga myndigheter i det land, vari han bosatt sig, 

erkännes hava de rättigheter och skyldigheter, som äro förbundna med innehav av 

medborgarskap i sagda land”26. Denna klausul syftar på personer som annars skulle betraktas 

som flyktingar men som mottagits i ett land där de erkänns de flesta av de rättigheter som 

normalt även tillerkänns landets medborgare men saknar medborgarskap i landet. 

 

Personer kan även uteslutas av en flyktings rättigheter då man inte är berättigade till 

internationellt skydd. Personer som ”förövat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot 

mänskligheten, sådana dessa brott blivit definierade i de internationella överenskommelser, 

som tillkommit för att meddela bestämmelser angående sådana brott eller förövat grovt icke 

politiskt brott utanför tillflyktslandet, innan han erhöll tillträde till detsamma såsom flykting 

eller gjort sig skyldig till gärningar, stridande mot Förenta Nationernas syften och grundsatser 
27.”   

 

 

 

 

                                                 
25 Ibid  sid 42 
 
26 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=3d58e13b4 
 
27  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=3d58e13b4 
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3.2.2 Rättighetsbegrepp 

UNHCR verkar för flyktingars grundläggande mänskliga rättigheter. Detta innebär att 

en flykting bland annat har rätt till asyl, en trygg fristad. Internationellt skydd är mer än bara 

fysisk säkerhet. I UNHCR:s direktiv till stater står även att en flykting åtnjuter samma 

rättigheter och bör få samma grundläggande hjälp som vilka andra utlänningar som helst som 

har uppehållstillstånd i landet28. Flyktingar får inte utsättas för tortyr eller förnedrande 

behandling och en flykting har även ekonomiska och sociala rättigheter. De skall ha tillgång 

till läkarvård, skolgång samt rätten att arbeta.   

Vad gäller sociala rättigheter och sociala försäkringar skall en flykting ha samma rättigheter 

som statens egna medborgare beträffande bland annat: avlöning, yrkesutbildning, betald 

semester, åtnjutande av kollektivavtal29.  Mänskliga rättigheter som rätten till hälsa, arbete, 

utbildning, mat och bostad är något som aldrig kan kompromissas om30. 

Likväl som att flyktingar har rättigheter har de även skyldigheter och ska därför respektera 

asyllandets lagar och förordningar.   

 

UNHCR hjälper flyktingar att bli självförsörjande så snart som möjligt med insatser som 

yrkesträning och stöd för att komma ut i förvärvsarbete. Om ett stort antal flyktingar oväntat 

kommer till ett land och söker skydd kanske regeringen i landet inte har resurser tillgängliga 

omedelbart för att hjälpa dem. Då kan UNHCR och andra internationella organisationer bistå 

med ekonomiska medel, förnödenheter, tak över huvudet, verktyg, skolor och läkarvård. Med 

olika insatser som yrkesträning och stöd för att komma ut i förvärvsarbete bistår UNHCR 

flyktingar att bli självförsörjande så snart som möjligt. UNHCR skall främst försäkra sig om 

flyktingarnas välbefinnande och att deras rättigheter beaktas. Organisationen arbetar för rätten 

att söka asyl och att få en fristad i ett annat land. De arbetar med målsättningen att människor 

skall ha möjlighet att återvända hem frivilligt, integreras lokalt i det första asyllandet eller 

slutligen alternativt omplaceras till ett tredje land. 

Det är givetvis statens primära mål att trygga medborgarnas grundläggande rättigheter. Men 

när civilpersoner blir flyktingar så försvinner statens skyddande roll. UNHCR:s främsta 

uppgift är att med hjälp av internationellt skydd se till att stater görs medvetande om deras 

skyldighet att ge asylsökande skydd.  
                                                 
28 UNHCR, ” Allmänna fakta”: http://www.unhcr.se/se/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm 
29 Förenta Nationernas Flyktingkommisarie, 1996, ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 
flyktingars rättsliga ställning,  sid 76 
30 Mail från Lisa van Hogerlinden på UNHCR, daterat 16 augusti 
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Beslut att ge flyktingar amnesti ligger inte på UNHCR:s ansvar eftersom UNHCR inte är en 

överstatlig organisation och inte kan sätta sig över suveränitetsprincipen som stater innehar.   

Stater har dock förpliktelser, genom undertecknandet av 1967 års protokoll angående 

flyktingars rättsliga ställning, att tillhandahålla UNHCR upplysningar och statiska uppgifter 

rörande:  

a) flyktingars rättsliga ställning 

b) genomförandet av 1967 års protokoll 

c) lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller flyktingar31. 

 I flyktingarnas rättsliga ställning skall stater förbundna med 1967 års protokoll definiera 

flyktingens rättigheter och skyldigheter i tillflyktslandet.  

 

3.3 UNRWA:  

UNRWA är unikt i termen av att ett FN-organ arbetar specifikt med en grupp av flyktingar32.  

Arabstaterna insisterade i FN:s generalförsamling, att de palestinska flyktingarna skulle vara 

ett ämne för speciell FN behandling33 istället för att inkluderas i UNHCR:s mandat. 

Anledningen att arabstaterna motsatte sig att palestinska flyktingar skulle behandlas av 

UNHCR var deras oro över att förutsättningarna av palestiniernas återvändande skulle 

påverkas negativt om de hamnade under UNHCR:s mandat. Kristina Rodriguez på UNHCR 

kontor ger en liknande förklaring. ”Arabländerna ville inte att de palestinska flyktingarna 

skulle omplaceras till andra håll runt om i världen, utan att de skulle vara kvar i närområdet 

- de ville ej att UNHCR skulle ha mandatet i Mellanöstern att bistå dem, ett särskilt organ 

inrättades av politiska skäl”34.  

En tredje möjlig förklaring ges av Abou Adnan Chakra, som menar att omvärlden hoppades 

att organet skulle vara ett instrument för att göra de palestinska flyktingarna bofasta i 

värdländerna genom sysselsättning och integration och på så sätt få dem att glömma rätten att 

återvända. Chakra förklarar vidare att ”det råder en samstämmighet hos palestinierna om att 

UNHCR är det rätta organet för att ta hand om de palestinska flyktingarna, och att de 

palestinska flyktingarna i övrigt är en ren politisk fråga35”.  

 

                                                 
31“ UNHCR - Allmän fakta”   http://www.unhcr.se/se/basic_facts/pdf/1951swe.pdf 
32 “UNRWA – Overview” www.un.org/unrwa/overview/index.html 
33 Bowker, Robert, 2003,  ”Palestinian Refugees – Mythology, identity and the search for peace”, sid 90 
34 Kristina Rodriguez på UNHCR:s regionkontor för de nordiska och baltiska länderna 
35 Chakra, Abou, Adnan, 2002:3, ” På väntelista för medborgarskap i sitt gamla land”, Folk och Försvar, sid elva  



 18

FN-organet UNRWA:s definition på en palestinsk flykting är ” en person som bodde i 

Palestina mellan juni 1946 och Maj 1948, som förlorade sitt hem och arbeten som ett resultat 

av 1948 års krig”36. Flyktingvågen i samband med 1967 års krig mellan Israel och ett flertal 

arabstater skapade nya flyktingströmningar. Vissa flyktingar från 1967 täcks också in i 

UNRWA:s mandat37. 

 

UNRWA har en budget för 2006 på 470, 9 miljoner dollar38. UNRWA bistår med utbildning, 

hälsa och andra sociala tjänster. UNRWA:s vårdprogram inkluderar medicinsk omvårdnad, 

familjehälsa, hälsokontroller och sjukutbildning. Detta går via organisationen, är 

subventionerad och inte till någon som helst kostnad för de palestinska flyktingarna.  

Medicinisk omvårdnad innebär mottagningar för patienter, tandvård och rehabilitering för 

psykiskt instabila personer. UNRWA ansvarar för pediatrik, fetmarelaterade sjukdomar, 

gynekologi, kardiologi och tandvård. Familjehälsan innebär ett övergripande ansvar för 

organisationen gällande förebyggande insatser speciellt inriktad på kvinnor och barn. Det kan 

handla om fysiskt förebyggande i form av vaccinationer och psykiskt förebyggande genom 

behövande terapi. UNRWA ger också utbildningar i sjukvård som innebär hälsokurser för att 

göra människorna medvetna i frågor rörande exempelvis personlig hygien.  

Dessa program innefattar även utbildning rörande förebyggande av tobak bland skolungdomar 

liksom ökad kunskap ges om AIDS och andra smittbara sjukdomar.  

 

Palestinska flyktingar har traditionellt sett utbildning som nyckel till en bättre framtid, och 

palestinierna är därför ett av de mest välutbildade folken i Mellanöstern. UNRWA ansvarar 

för ett av de största skolsystemen i Mellanöstern39 och har bidragit stort till att palestinska 

flyktingar har kunnat utbilda sig bland annat genom låg och högstadie undervisning.      

 I UNRWA:s arbete ingår också yrkesmässig träning samt lärarutbildning.  

Efter överenskommelse med värdländerna för flyktingarna har UNRWA använt läroplaner 

samt läroböcker från länderna de arbetar i. Just detta har lett till en rad kontroverser. UNRWA 

har anklagats för att ha och har haft skolböcker som uppmanar till våld. 1998 beslöt den 

amerikanske kongressledamoten Peter Deutsch att be UNRWA att undersöka organisationens 

skolböcker. UNRWA erkände att böckerna innehöll utlåtanden som ” svek och dislojalitet är 

                                                 
36 UNRWA Who is a palestinian refugee: http://www.un.org/unrwa/refugees/whois.html 
37 Hammarberg Thomas, 2000, MENA – projektet ”De palestinska flyktingarna: Efter fem decenniers svek- är 
det äntligen dags?, sid 18 
38 UNRWA finances:   http://www.un.org/unrwa/finances/index.html 
39 “UNWRA programmes”: http://www.un.org/unrwa/programmes/education/index.html 
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karaktärsdrag av judar och man skall vara medveten om det” 40. UNRWA vägrade att ta 

avstånd från denna fras och menade att den beskrev”historiska händelser”. Under 2002 

gjordes en ny undersökning rörande skolböcker finansierade av UNRWA och slutsatsen man 

kom fram till var att en markant förbättring hade skett. 

 

Sociala tjänster som UNRWA utför innebär bland annat finansiell hjälp och att bistå med mat. 

Organisationen erbjuder finansiellt stöd för palestinska flyktingar som inte har råd med 

skolkläder samt böcker. De som förlorat egendom i till exempel olyckor som eldsvådor får 

också bistånd. Matransoner delas även ut till flyktingar med hjälp av stöd från världens 

regeringar. Mycket av det som doneras till UNRWA är grundläggande födoämnen som mjöl, 

ris, socker, mjölk och matolja.     

 

Palestinska flyktingar möts av två olika ansikten. Å ena sedan av palestinska politiker ser 

flyktingfrågan som något man aldrig kan kompromissa om. Å andra sidan har flyktingarna 

förlorat mycket av sin sociala status hos palestinier som inte är flyktingar. Det har förekommit 

fall av social diskriminering mellan dessa två grupper. 

Ett exempel är en anekdot journalisten Amira Hass berättar som utspelar sig i Gaza där 

palestinska flyktingar lever sida vid sida med palestinier som inte är flyktingar. UNRWA har 

startat en skola en skola för flyktingar, och en liten palestinsk flicka sade glatt till sin vän att 

”nu kan vi gå tillsammans”. Vännen svarar: ”Nej, det kan vi inte, du är en flykting och måste 

gå i skola i ett läger”41. I flyktingarnas syn har flyktinglägren blivit en nationell symbol för 

den palestinska kampen och skall ses med stolthet. I andras ögon, inkluderat palestinier som 

inte lever med dem, ses de som ”det fattiga ansiktet av samhället”.  

UNRWA har kritiserats för att bidra direkt och väsentligt till fortsättandet av palestinska 

drömmar om återvändande istället för att acceptera assimilation av flyktingar i andra 

arabstater42. Det finns också en betydlig skillnad mellan UNHCR:s och UNRWA:s uppgifter. 

UNHCR har mandat att bistå med internationellt skydd till flyktingar samt att söka 

permanenta lösningar för dessa. UNWRA:s mandat däremot begränsas till att bistå palestinska 

flyktingar främst med humanitär assistans43.     

 

                                                 
40Wikpedia “Den fria encyklopedin:  
http://en.wikipedia.org/wiki/UNRWA#UNWRA_and_the_Palestinian_Curriculum 
41 Bowker, Robert, 2003,”Palestinian Refugees – Mythology, identity and the search for peace”, sid 68  
 
42 Ibid, sid 66 
43 http://www.un.org/unrwa/overview/qa.html 
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3. 3.1 Inklusion/exklusion 

En inkluderande klausul är UNRWA:s definition av en flykting som också täcker in 

avkommor till personer som blev flyktingar44. Palestiniernas flyktingstatus går alltså i arv. 

Tvistefrågor har uppstått huruvida barn och barnbarn också borde ses som flyktingar trots att 

de aldrig själva bott i familjens ursprungliga hem. Från israelisk sida har detta inte alltid setts 

som självklart, definitionen ”displaced persons” (internflyktingar) har inte inkluderat andra än 

de själva som faktiskt flytt. Statistiken är mycket problematisk45. Mycket tyder på att 

UNRWA:s register har klara brister. Eftersom registrering är en förutsättning för hjälp så har 

det inte legat i familjers intresse att anmäla när en familjemedlem borde avföras från registret.  

 

Jordanien är det enda landet som har gett fullt medborgarskap till palestinska flyktingar i 

landet. Normalt upphör en persons flyktingstatus när denne har accepterats som en fullvärdig 

medborgare i ett annat land. Detta skulle betyda att palestinier som fått medborgarskap i ett 

annat land inte längre räknas som flyktingar. Jordanien har dock beslutat att genom att bevilja 

flyktingar medborgarskap skall detta samtidigt ej underminera deras rättigheter som 

flyktingar46. Detta innebär att den palestinska flyktingstatusen kvarstår hos palestinier med 

jordanskt medborgarskap. Den fortsatta flyktingstatusen, som palestinska flyktingar har i 

Jordanien, står i kontrast med Artikel 1 C i 1951 års konvention där konventionen skall 

upphöra för den som ”förvärvar medborgarskap i ett nytt land och kommer i åtnjutande av 

detta lands skydd”47.  

 

I UNRWA:s definition finns också exkluderande inslag av en flyktings benämning.  

Palestinierna har ifrågasätt ett könsdiskriminerande inslag i UNRWA:s sedvänjor, nämligen 

att barnen till flyktingkvinnor som gifter sig med icke registrerade män förlorar sina 

rättigheter, medan följden inte blir densamma om manliga flyktingar gifter sig utanför 

UNRWA registreringens krets48. 

 

                                                 
44 UNRWA “ Vem är flykting” - http://www.un.org/unrwa/refugees/whois.html 
45 Hammarberg Thomas, 2000, MENA – projektet ”De palestinska flyktingarna: Efter fem decenniers svek- är 
det äntligen dags?, sid 19 
46 Ibid sid 21 
47 Förenta Nationernas Flyktingkommisarie, 1996,  ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av 
flyktingars rättsliga ställning,  sid 21 
48  Hammarberg Thomas, 2000,  MENA – projektet ”De palestinska flyktingarna: Efter fem decenniers svek- är 
det äntligen dags?, sid 19 
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UNRWA:s definition täcker inte in personer som är utanför UNRWA:s arbetsområde och 

dessa åtnjuter då inte skydd eller övrig assistans av UNRWA. En sådan person är dock 

automatiskt berättigad till förmånerna av 1951 års konvention och faller under UNHCR:s 

mandat49. Det är också en definitionsfråga huruvida en palestinsk flykting skall inordnas 

UNHCR:s mandat eller under UNRWA:s mandat. Om UNRWA skulle läggas ned och de 

palestinska flyktingarna skulle tas om hand av UNHCR skulle definitionen på vem som är 

flykting ändras och antalet palestinier med flyktingstatus skulle minskas drastiskt.  

UNHCR:s definition skulle bland annat innebära att alla de palestinier som på ett eller annat 

sätt deltagit i motstånd mot den israeliska armén och därmed hamnat i kategorin kombattanter 

automatiskt förlorar sin flyktingstatus. Dessutom skulle de flesta flyktingarna på Västbanken 

och Gaza ses som så kallade internflyktingar, alltså någon som tvingades lämna sitt hem men 

inte har passerat en internationell gräns eftersom dessa ännu inte är erkända gränser. 

Ändringar som dessa skulle leda till att antalet palestinier definierade som flyktingar enligt 

UNHCR skulle minska till strax under 1 miljon50. 

 

 

3.3.2 Rättighetsbegrepp 

Palestinska flyktingar omges av samma rättigheter som vilken annan flykting som helst (se 

3.2.2). Både flyktingar tillhörande UNRWA respektive UNHCR har rättigheter att återvända 

till det land han har varit medborgare i eller få ett medborgarskap i ett nytt land men då 

försvinner flyktingstatusen51. Det som skiljer många av de palestinska flyktingarna från 

flyktingar under UNHCR:s mandat är att ett stort antal i den förstnämnda kategorin är 

statslösa. En statslös är en person som under nationella lagar inte har medborgarskap.  

I konventionen relaterad till statslösa personers status från 1954, definieras en statslös: ”Med 

termen statslös menas en person som inte räknas som medborgare av någon stat under dess 

                                                 
49 ”Note on the Applicability of Article 1 D of the 1951 Convention relating 
to the Status of Refugees to Palestinian refugees -  
http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/68c845adc
ff3671a85256c85005a4592!OpenDocument&Highlight=2,UNRWA 
 
50 Göndör, Eli, 2002:3, ”Ärftlig flyktingstatus mångdubblar flyktingskaran”, Folk & Försvar, sid 19 
51 ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingarnas rättsliga ställning”, 1996,  sid 35 
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lag”. Hur en person kan bli statslös kan ha flera förklaringar. Den vanligaste är att det 

territorium man föds inom inte är en stat och att man därav blir statslös52.   

I förhållande till den vanliga definitionen av en flykting (se 3.2) har några justeringar gjorts för 

att anpassa statslösa in i definitionen. Exempelvis ersätts stycket ”det land vari han är 

medborgare” med ”det land vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort”. Uttrycket ”icke 

önskar att begagna sig av sagda lands skydd” ersätts med ”icke önskar återvända dit”.  

Enligt artikel 1 C i 1951 års konvention kan en person utan att äga medborgarskap i något land 

återvända till det land där han tidigare vistades när omständigheter som ledde till att personen i 

fråga blev flykting, inte längre förefaller53.  Av de stater som tar hand om palestinska flyktingar 

idag har endast Israel skrivit under förteckningen av partnerstater till 1951 års 

flyktingkonvention och 1967 års protokoll54. Därmed försvåras möjligheten att undersöka om 

flyktingarnas rättigheter efterlevs. Detta innebär exempelvis att ett land som Jordanien, där 

palestinska flyktingar fått medborgarskap, inte har förpliktelser att rapportera om en flyktings 

rättsliga ställning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 UNHCR ”The World’s Stateless People”: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=40e2da8c4 
53 ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingarnas rättsliga ställning”, 1996, sid 41 
54 Ibid sid 100 
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4 Jämförande analys och slutsatser 

Mitt syfte har varit att titta på FN-organen UNHCR:s (The United Nations High 

Commissioner for Refugees) och UNRWA:s (United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East) definition av flyktingar samt flyktingarnas rättigheter för 

att genom dessa kunna besvara min övergripande frågeställning:  

Vilka skillnader och likheter finns mellan UNHCR:s och UNWRA:s syn på flyktingar? 

 Min underfråga som är formulerad till att förstå dessa skillnader och likheter mellan 

respektive organ skall sättas in en kontextuell analys.  En flykting definieras olika beroende 

på vilket FN-organ man tillhör och vilken definition man använder sig av.  

UNHCR är den organisation som tar hand om alla världens flyktingar med undantag för de 

palestinska. UNHCR:s arbete bygger på flyktingkonventionen antagen 1951. Konventionens 

mest centrala del är definitionen av en flykting. En flykting är enligt denna definition: ” En 

flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse 

på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som 

befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd 

fruktan inte kan eller vill återvända till det landet”. En person som uppfyller definitionens 

kriterier har rätt till särskild behandling i de stater som anslutit sig till konventionen. Stater 

har förpliktelser, genom undertecknandet av 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga 

ställning. Genom detta protokoll förbinder man sig att ta hand om flyktingar och se till att 

deras rättsliga ställning upprätthålls.  

UNRWA:s definition av en flykting skiljer sig från UNHCR:s. UNRWA är unikt i termen av 

att organet arbetar med en grupp av flyktingar. Således skiljer sig också UNRWA:s definition 

från UNHCR:s. En flykting definieras enligt UNRWA som ” en person som bodde i Palestina 

mellan juni 1946 och maj 1948, som förlorade sitt hem och arbeten som ett resultat av 1948 

års krig”. Flyktingar efter 1967 års är också inkluderade i ovanstående benämning. 

Palestinska flyktingar omges av samma rättigheter som andra flyktingar. Både flyktingar 

tillhörande UNHCR respektive UNRWA har rättigheter att återvända till det land han har 

varit medborgare eller få ett medborgarskap i ett nytt land. Det som skiljer många av de 

palestinska flyktingarna från flyktingar under UNHCR:s mandat är att ett stort antal i den 

förstnämnda kategorin är statslösa. En statslös är en person som under nationella lagar inte har 

medborgarskap. I förhållande till UNHCR:s allmängiltiga definition av en flykting har några 

justeringar gjorts för att anpassa statslösa in i definitionen.  
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En viktig del av uppsatsens teorier är termerna inklusion och exklusion. Genom användandet 

av dessa kan man se vilka som inbegrips och vilka som utesluts i begreppet flykting. En 

inklusions klausul i UNHCR är när bedömning av flyktingskap görs utifrån en 

gruppbestämning. Varje medlem i en viss grupp anses i detta fall vara en flykting, i avsaknad 

av bevis på motsatsen. Detta kallas att vara ”Prima facie-flykting”. Flyktingstatusen, enligt 

1951 års definition, är tänkt att baseras på den individuelles erfarenheter. Ibland kan dock 

grupper fly undan oroligheter. Dessa inkluderas i 1951 års konvention. Ett exklusions tillägg 

gällande UNHCR, Artikel 1 D, tar upp personer som redan erhåller Förenta Nationernas 

skydd eller bistånd. Ett exempel på detta är UNRWA. En flykting tillhörande UNRWA kan 

inte få bistånd av UNHCR samt vice versa.  

När vi kommer till inbegripande klausuler i UNRWA:s definition av en flykting är statistiken 

problematisk. UNRWA:s register har klara brister. Eftersom registrering är en förutsättning 

för hjälp så har det inte legat i familjers intresse att anmäla när en familjemedlem borde 

avföras från registret. Definitionen täcker också in avkommor till personer som blivit 

flyktingar, något som innebär att palestinsk flyktingstatus går i arv. Ytterliggare en 

inklusionsklausul är att palestinska flyktingar som fått medborgarskap i Jordanien fortfarande 

räknas in i kategorin flyktingar.  Normalt upphör en persons flyktingstatus när denne har 

accepterats som en fullvärdig medborgare i ett annat land. Detta skulle betyda att palestinier 

som fått medborgarskap i ett annat land inte längre räknas som flyktingar. Jordanien har dock 

beslutat att genom att bevilja flyktingar medborgarskap skall detta samtidigt ej underminera 

deras rättigheter som flyktingar.  

Tittar man på exkludering av flyktingar har palestinierna ifrågasatt könsdiskriminerande 

inslag i UNRWA:s sedvänjor, nämligen att barnen till flyktingkvinnor som gifter sig med icke 

registrerade män förlorar sina rättigheter, medan följden inte blir densamma om manliga 

flyktingar gifter sig utanför UNRWA registreringens krets 

 

Inför uppsatsens teoridel ställde jag, utöver användandet av termerna ”inklusion” och 

“exklusion”, även en medborgares rättigheter i kontrast till en flyktings. Rainer Bauböck 

menar att medborgarskap är en status, formellt rätt att använda på dem som är fullvärdiga 

medlemmar av en gemenskap. Alla de som innehar denna status är jämlika i synen på 

rättigheter och skyldigheter. Medborgarskap innebär enligt Bauböck en relation mellan 

individer och stater som leder till en transaktion av skyldigheter och rättigheter.  Detta skiljer 

medborgare från andra grupper som inte åtnjuter alla sorters rättigheter. Typexempel på dessa 

grupper är flyktingar.  
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Flyktingar har dock många rättigheter som även en medborgare åtnjuter.  Man har till 

exempel sociala rättigheter och sociala försäkringar vilket bland annat innebär att flyktingar 

skall ha tillgång till läkarvård, yrkesutbildning samt rätten att arbeta. 

I UNHCR:s direktiv redogörs att en flykting har rätt till asyl, en trygg fristad. Flyktingar 

besitter samma rättigheter och bör få samma grundläggande hjälp som vilka andra utlänningar 

som helst som har uppehållstillstånd i landet.  

 Det är givetvis statens primära mål att trygga medborgarnas grundläggande rättigheter. Men 

när civilpersoner blir flyktingar så försvinner statens skyddande roll. UNHCR:s främsta 

uppgift är att med hjälp av internationellt skydd se till att stater görs medvetna om sin 

skyldighet att ge asylsökande skydd. UNHCR verkar för att flyktingars grundläggande 

mänskliga rättigheter skall åtlydas. Bauböck beskriver denna aspekt som ett universellt 

medborgarskap därför att detta sammankopplas till utvecklingen av det liberala, demokratiska 

medborgarskapet. Mänskliga rättigheter är inte bara berättigat till en stats medborgare utan 

fordras för alla grupper i samhället. Mänskliga rättigheter är något som UNHCR är mån att 

aldrig kompromissa om. 

 

Uppsatsens underfråga ämnar till att förstå skillnader och likheter mellan de två 

flyktingorganen i fråga. Svaret på denna fråga måste sättas in i en kontextuell analys. Vid 

bildandet av UNHCR var den drivande stridsfrågan egentligen en kamp mellan Öst och Väst. 

Östblocket ville lyfta fram ekonomiska och sociala skäl i flyktingdefinitionen medan 

västblocket ville lägga tyngdpunkten på individuella skäl relaterade till medborgerliga 

rättigheter som bland annat religionsfrihet och politisk frihet . Västblockets definition kom att 

gälla och kommunistländerna skrev därför inte under 1951 års konvention.  

Palestinierna fick ett eget organ därför att arabstaterna insisterade, i FN:s generalförsamling, 

på att de palestinska flyktingarna skulle vara ett ämne för speciell FN behandling istället för 

att inkluderas i UNHCR:s mandat. Anledningen sades vara arabstaternas oro över att 

palestinska flyktingars återvändande skulle påverkas negativt om de hamnade under 

UNHCR:s mandat. 
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Uppsatsens konklusion blir att det finns många skillnader mellan dessa två organ, främst i 

definitionen av en flykting men också av det geografiska arbetsområdet samt arbetsuppgifter. 

UNHCR har mandat att bistå med internationellt skydd till flyktingar samt att söka 

permanenta lösningar för flyktingar medan UNRWA:s mandat sträcker sig till att bistå 

palestinska flyktingar främst med humanitär assistans. Dock existerar likheter, mellan 

UNRWA och UNHCR, i synen på flyktingarnas rättighetsaspekter. Samtidigt bör det sägas att 

det råder svårigheter att undersöka flyktingars rättsliga ställning i länder som inte skrivit 

under 1967 års protokoll. 

 

4.1 Slutdiskussion   

Tittar man både på UNHCR och UNRWA rent organisatoriskt inser man snabbt att en 

reformering av båda organen behöver göras. UNCHR ställs inför nya utmaningar hela tiden 

eftersom definitionen håller på att urholkas. Ett exempel 1951 års konventions urholkning är 

den Afrikanska Enhetsorganisationens (OAU) definition av en flykting. Man har applicerat 

1951 års konvention samt lagt till begrepp som ”yttre aggression”, ”ockupation” och 

”utländsk dominans” som kan gälla för människor som flyr. Hur OAU:s definition står sig i 

kontrast till 1951 års definition vore intressant att utforska. 

  

Gällande UNRWA har FN skapat en omöjlig uppgift. Många anser idag, även på palestinskt 

håll, att UNRWA är en politisk fråga.  Palestinska flyktingar går miste om en rad rättigheter 

genom att inte inkluderas i UNHCR:s mandat, då UNHCR har större möjligheter att 

genomföra beslut rörande medborgarskap till flyktingar. Palestinierna menar att organet är ett 

instrument för att göra de palestinska flyktingarna bofasta i värdländerna genom 

sysselsättning och integration och på så sätt få dem att glömma rätten att återvända.   

 

Det är intressant att titta på UNRWA:s budget jämfört med UNHCR:s. UNRWA har idag 4.3 

miljoner registrerade flyktingar. Flyktingorganets budget uppgår idag till 470, 9 miljoner 

dollar. UNHCR som idag ansvarar för 20.6 miljoner flyktingar har en budget på 828 miljoner 

dollar. UNHCR:s budget är knappt dubbelt så stor men organisationen har fem gånger mer 

flyktingar att ta hand om.  

UNHCR har därmed betydligt sämre möjligheter att hantera flyktingfrågan än vad UNRWA 

har trots att det är UNHCR som har den krävande uppgiften att skapa nya livsöden till 

världens flyktingar.   
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Det skulle vara intressant för fortsatt statsvetenskaplig forskning att titta på hur FN styr andra 

definitioner av grundläggande begrepp utöver vem som är flykting. Exempel på dessa kan 

vara begrepp som tortyr, folkmord och terrorism.  

Ytterligare ett ämne som kan tänkas för fortsatt forskning är huruvida FN-organ agerar som 

en objektiv aktör? UNCHR tvingas exempelvis att förhandla med militära ledare för att kunna 

nå fram med hjälp till de drabbade och UNRWA har anklagats både för att ha låtit beväpnade 

män åka i deras ambulanser i färd med att utföra terroristattentat samt trycka skolböcker som 

uppmuntrar till våld. Dessa tankar vore intressant att följa upp, kan FN-organ verkligen agera 

som en objektiv aktör eller styrs man av andra intressen?    
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