Transatlantisk deklaration:

.UPPHÖR MED DISKRIMINERINGEN.
av Israel i FN
Vi, som är lagstiftare, förenade över partigränserna på båda sidorna om Atlanten, uppmanar EU:s
medlemsstater och demokratiska länder att stödja oss i arbetet med att se till att den systematiska
diskrimineringen av Israel i FN upphör.
Låt oss nämna några exempel: under 2020 antog FN:s generalförsamling 17 ensidiga resolutioner mot Israel samtidigt
som man bara antog 6 resolutioner som utpekar 6 av de andra 192 medlemsstaterna för människorättsbrott. FN:s råd för
mänskliga rättigheter pekar ut en enda stat, nämligen Israel, med en separat, helt egen punkt på dagordningen (nr 7)
medan brott mot de mänskliga rättigheterna i alla andra länder tas upp under endast en punkt (nr 4). För närvarande
fokuserar 21 procent av de resolutioner som rådet har antagit på just Israel. I september förra året fördömde FN:s
ekonomiska och sociala råd endast Israel av alla länder för påstådda kränkningar av kvinnors rättigheter.
Mot bakgrund av den globalt tilltagande antisemitismen är det ständiga oproportionella rituella fördömandet av världens
enda judiska stat i FN speciellt riskabelt och måste få ett slut. Israel ska uppmärksammas och granskas, liksom alla andra
länder. Men landet förtjänar att behandlas på samma sätt som andra länder – varken mer eller mindre.
Eftersom vi verkligen stödjer en regelbaserad internationell ordning fruktar vi att den här dubbelmoralen riktad mot
Israel även skadar FN självt. Genom att arbeta i strid med sitt eget ändamål och sina egna principer som anger att
organisationen är skyldig ”att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser” grundade på ”principen om folkens
lika rättigheter” underminerar FN sin egen trovärdighet och förlorar sitt folkliga stöd. Dessutom, genom att ägna orimligt
mycket tid åt Israel, avleder FN sina begränsade resurser och sin uppmärksamhet från akuta internationella kriser. Som
den tyska utrikesministern Heiko Maas sa 2019:
”Än i dag fördöms Israel, behandlas partiskt och marginaliseras på ett olämpligt sätt i FN:s organ. Detta är smärtsamt
och otillfredsställande, i synnerhet som FN är centrum för den multilaterala regelbaserade ordningen och oumbärligt
för internationell fred och säkerhet.”
Vi uppmanar därför EU:s medlemsstater och alla demokratiska länder:
- Att rösta emot det överdrivna antalet anti-israeliska resolutioner i FN:s generalförsamling och andra FN-organ.
En sådan samordnad opposition från demokratiska medlemsstater skulle beröva diskriminerande resolutioner
deras obefogade legitimitet.
- Att arbeta för att reformera FN:s råd för mänskliga rättigheter och upphäva rådets diskriminerande punkt 7 som
är utformad enbart för att kritisera och stigmatisera Israel.
- att arbeta för att avskaffa de diskriminerande kommittéerna och programmen inom FN-systemet med ett
specifikt mandat att driva en anti-israelisk agenda som bara leder till att utsikten för fred inom ramen för en
framförhandlad tvåstatslösning undermineras.
Med FN:s framlidne generalsekreterare, Kofi Annans, ord: både Israel och FN har ”rest sig ur askan efter förintelsen”.
Den transatlantiska gemenskapen av demokratier har därför en helig plikt att se till att missbruket av FN-systemet i syfte
att ständigt svärta ner den judiska staten och därigenom skada även FN och de värden som FN står för upphör.

