Čezatlantska deklaracija:

.NAREDIMO KONEC DISKRIMINACIJI.
Izraela v OZN
Mi, zakonodajalci z obeh strani Atlantskega oceana in iz različnih političnih strank, prosimo države članice
Evropske unije in vse druge demokratične države za pomoč pri odpravi sistematične diskriminacije proti Izraelu
v Organizaciji združenih narodov.
Če podamo le nekaj primerov: leta 2020 je Generalna skupščina ZN sprejela 17 enostranskih resolucij proti Izraelu
zaradi kršitev človekovih pravic in zgolj šest resolucij, ki navajajo šest od preostalih 192 držav članic. Svet ZN za
človekove pravice se usmeri na eno samo državo – Izrael – s posebno in samostojno točko dnevnega reda (št. 7), medtem
ko se kršitve človekovih pravic v vseh preostalih državah obravnavajo pod skupno točko dnevnega reda (št. 4). Trenutno
se 21 odstotkov vseh resolucij, ki jih je sprejel Svet za človekove pravice, osredotoča zgolj na Izrael. Ekonomski in
socialni svet ZN je septembra lani izmed vseh držav zaradi domnevnega kršenja pravic žensk obsodil izključno Izrael.
V luči globalnega porasta antisemitizma je neizprosno, nesorazmerno in obredno obsojanje edine judovske države na
svetu s strani OZN še posebej nevarno in skrajni čas je, da mu naredimo konec. Kot vse druge države mora biti tudi
Izrael deležen pozornosti in nadzora. Vendar pa si zasluži enakopravno obravnavo – nič več in nič manj od tega.
Kot trdni podporniki mednarodnega reda, temelječega na pravilih, se bojimo, da taka dvojna merila proti Izraelu škodijo
tudi ugledu same OZN. Ko organizacija krši lastne namene in načela, ki jo zavezujejo k "razvoju prijateljskih odnosov
med narodi" in "načelu suverene enakosti vseh svojih članic", spodkopava lastno kredibilnost in izgublja podporo
javnosti. Še več: ko OZN posveča nesorazmerno veliko časa Izraelu, s tem usmerja omejene vire in pozornost stran od
perečih mednarodnih kriznih žarišč. Kot je leta 2019 povzel nemški zunanji minister Heiko Maas:
"Izrael je do današnjega dne še vedno predmet obsojanja, obravnava se pristransko in je neprimerno marginaliziran v
organih OZN. Takšno stanje je boleče in nezadovoljivo še zlasti zato, ker je OZN v osrčju multilateralnega reda,
temelječega na pravilih, in je ključnega pomena za mednarodno varnost in mir."
Zato prosimo države članice Evropske unije in vse druge demokratične države:
- da glasujejo proti pretiranemu številu resolucij proti Izraelu v Generalni skupščini in preostalih organih OZN;
s tem bi diskriminatornim resolucijam odvzele njihovo neupravičeno legitimnost;
- da se zavzemajo za reformo Sveta ZN za človekove pravice in za umik diskriminatorne 7. točke dnevnega reda,
katere namen je obsodba in stigmatizacija Izraela;
- da se zavzemajo za ukinitev diskriminatornih odborov ZN in programov znotraj sistema ZN s specifičnim
mandatom za promocijo politične agende proti Izraelu, ki zgolj rušijo možnosti za dosego miru v okviru
dogovorjene dvodržavne rešitve.
Kot se je izrazil pokojni generalni sekretar ZN Kofi Anan, sta tako Izrael kot tudi Organizacija združenih narodov
"pognala iz pogorišča holokavsta". Čezatlantska skupnost demokracij je zato dolžna poskrbeti, da se sistem ZN ne bo
več zlorabljal za nenehno blatenje judovske države, kar škoduje tudi sami svetovni organizaciji in njenim univerzalnim
vrednotam.

