Transatlantická deklarácia:

.UKONČITE DISKRIMINÁCIU.
Izraela v OSN
My, zákonodarcovia z oboch strán Atlantiku a z celého politického spektra, vyzývame členské štáty EÚ a ostatné
svetové demokracie, aby pomohli ukončiť systematickú diskrimináciu Izraela v OSN.
Uvádzame len niekoľko príkladov: V roku 2020 prijalo Valné zhromaždenie OSN sedemnásť rezolúcií jednostranne
zameraných proti Izraelu a len šesť rezolúcií, ktoré sa zaoberali porušovaním ľudských práv v šiestich zo zvyšných 192
členských štátov OSN. Výbor OSN pre ľudské práva sa v rámci samostatného bodu programu (č. 7) zameriava iba na
jeden štát – Izrael, zatiaľ čo porušovanie ľudských práv vo všetkých ostatných štátoch je spoločne predmetom len
jedného bodu programu (č. 4). V súčasnosti sa 21 percent rezolúcií prijatých Výborom OSN pre ľudské práva zameriava
len na Izrael. Vlani v septembri Hospodárska a sociálna rada OSN odsúdila Izrael ako jediný zo všetkých štátov za
údajne porušovanie práv žien.
V kontexte stupňujúceho sa globálneho antisemitizmu je takéto neutíchajúce, neprimerané a rituálne odsudzovanie
jediného židovského štátu na svete, ku ktorému na pôde OSN dochádza, obzvlášť nebezpečné a musí byť konečne
ukončené. Izrael si zasluhuje rovnakú pozornosť a dohľad ako každý iný štát. Takisto si však zaslúži aj rovnaké
zaobchádzanie – nič viac, nič menej.
Ako presvedčení podporovatelia medzinárodného usporiadania založeného na pravidlách sa obávame, že takéto dvojité
štandardy, ktoré sa voči Izraelu uplatňujú, môžu poškodiť aj samotnú OSN. Porušovaním vlastných cieľov a zásad, ktoré
organizáciu zaväzujú „rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi“ a zachovávať „princíp zvrchovanej rovnosti všetkých
jej členov“, OSN podkopáva svoju dôveryhodnosť a stráca podporu verejnosti. Okrem toho tým, že venuje neprimerane
veľa času Izraelu, OSN odčerpáva vzácne zdroje a odvracia pozornosť od naliehavých medzinárodných kríz. Ako
uviedol nemecký minister zahraničia Heiko Maas v roku 2019:
„Izrael do dnešného dňa neustále čelí kritike, neobjektívnemu zaobchádzaniu a neprimeranej marginalizácii v orgánoch
OSN. Súčasný stav je o to bolestivejší a neuspokojivý predovšetkým preto, že OSN stojí v centre multilaterálneho
medzinárodného usporiadania založeného na dodržiavaní pravidiel, pričom je životne dôležitá pre zachovanie
bezpečnosti a mieru vo svete.“
Preto vyzývame členské štáty EÚ a všetky ostatné demokratické štáty, aby:
- hlasovali proti neprimerane vysokému počtu rezolúcií namierených proti Izraelu, ktoré prijíma Valné
zhromaždenie a ďalšie orgány OSN. Takýto sústredený odpor demokratických členských štátov by viedol k
odmietnutiu neodôvodnenej legitimity diskriminačných rezolúcií.
- sa usilovali o reformu Výboru OSN pre ľudské práva a o zrušenie diskriminačného bodu programu č. 7, ktorého
cieľom je tvrdo kritizovať a stigmatizovať Izrael.
- sa usilovali pomôcť ukončiť fungovanie diskriminačných výborov a programov v rámci systému OSN so
špecifickým mandátom presadzovať protiizraelskú agendu, ktoré slúžia len na podkopávanie mierových
vyhliadok v rámci vyrokovaného riešenia spočívajúceho v existencii dvoch štátov.
Ako povedal zosnulý generálny tajomník OSN Kofi Annan, Izrael aj OSN „povstali z popola holokaustu“.
Transatlantické spoločenstvo demokratických štátov má teda svätú povinnosť zabezpečiť, aby sa systém OSN prestal
zneužívať na neustále očierňovanie Židovského štátu, ktoré zároveň vedie k poškodzovaniu samotnej svetovej
organizácie a jej univerzálnych hodnôt.

