Transatlantiline deklaratsioon:

.IISRAELI DISKRIMINEERIMISE.
lõpetamiseks ÜROs
Meie, seadusandjad Atlandi ookeani mõlemalt kaldalt ja erinevatest parteidest, kutsume ELi liikmesriike ja teisi
demokraatlikke riike üles aitama kaasa Iisraeli süstemaatilise diskrimineerimise lõpetamisele ÜROs.
Toome vaid mõned näited. 2020. aastal võttis ÜRO Peaassamblee vastu 17 ühepoolset resolutsiooni Iisraeli vastu ning
vaid kuus resolutsiooni inimõiguste rikkumise kohta, mis käsitlesid kuut muud riiki 192 liikmesriigi seast. Ainult ühte
riiki, Iisraeli, käsitleb ÜRO Inimõiguste Nõukogu eraldi, iseseisva alalise päevakorrapunkti alusel (nr 7), samas kui
inimõiguste rikkumisi kõigis teistes riikides käsitletakse ühe ühise alalise päevakorrapunkti alusel (nr 4). Praegu
keskendub 21 protsenti Inimõiguste Nõukogu poolt vastu võetud resolutsioonidest üksnes Iisraelile. Eelmise aasta
septembris mõistis ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kõigi teiste riikide seas Iisraeli üksi hukka väidetava naiste
õiguste rikkumise eest.
Kasvava ülemaailmse antisemitismi kontekstis on maailma ainsa juudi riigi järelejätmatu, ebaproportsionaalne ja
rituaalne hukkamõistmine ÜROs eriti ohtlik ja peab lõppema. Iisrael väärib tähelepanu ja uurimist nagu iga teine riik.
Kuid see väärib ka võrdset kohtlemist – ei midagi enamat, ei midagi vähemat.
Reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kindlameelsete toetajatena kardame, et sellised Iisraeli suhtes kehtivad
topeltstandardid kahjustavad ka ÜROd ennast. Rikkudes omaenda eesmärke ja põhimõtteid, mis pühendavad
organisatsiooni „riikidevaheliste sõbralike suhete arendamisele“ ja „kõigi liikmesriikide võrdsuse põhimõttele“,
õõnestab ÜRO oma usutavust ja kaotab üldsuse toetust. Lisaks juhib ÜRO Iisraelile ebatavaliselt palju aega kulutades
nappe ressursse ja tähelepanu kõrvale kiireloomulistelt rahvusvahelistel kriisidelt. Nagu seda 2019. aastal väljendas
Saksamaa välisminister Heiko Maas:
„Kuni tänase päevani mõistetakse Iisraeli ÜROs hukka, koheldakse kallutatult ja tõrjutakse sobimatult. Asjade selline
seis on valus ja kõlbmatu, eriti kuna ÜRO on mitmepoolse, reeglitel põhineva maailmakorralduse süda ning
rahvusvahelise julgeoleku ja rahu jaoks eluliselt tähtis.“
Seetõttu kutsume ELi liikmesriike ja teisi demokraatlikke riike üles:
– hääletama ülemäärase hulga Iisraeli-vastaste resolutsioonide vastu Peaassambleel ja teistes ÜRO struktuurides.
Demokraatlike liikmesriikide selline ühine vastuseis võtaks diskrimineerivatelt resolutsioonidelt põhjendamatu
legitiimsuse;
– tegutsema ÜRO Inimõiguste Nõukogu reformimise ning selle diskrimineeriva, Iisrael kritiseerimisele ja
häbimärgistamisele suunatud alalise päevakorrapunkti 7 tühistamise nimel;
tegutsema selle nimel, et lõpetada diskrimineerivate ÜRO komiteede ja programmide tegevus ÜRO süsteemis,
mille konkreetne eesmärk on Iisraeli-vastase propaganda levitamine ja mis üksnes õõnestavad väljavaateid rahu
saavutamiseks kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse raames läbirääkimiste teel.
Nagu ütles meie seast lahkunud ÜRO peasekretär Kofi Annan, nii Iisrael kui Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
„kerkisid holokausti tuhast“. Transatlantilisel demokraatlikul kogukonnal lasub seega püha kohus tagada, et ÜRO
süsteemi ei kuritarvitataks enam juudi riigi pidevaks mustamiseks ning sel moel maailmaorganisatsiooni enese ja selle
universaalsete väärtuste kahjustamiseks.

