Declarația transatlantică:

.PUNEȚI CAPĂT DISCRIMINĂRII.
Israelului în cadrul ONU
Noi, legiuitorii de pe ambele țărmuri ale Atlanticului și de la nivelul mai multor linii de partid, îndemnăm statele
membre ale UE și alte state democratice să contribuie la încetarea discriminării sistematice a Israelului în cadrul
ONU.
Iată câteva exemple: În anul 2020, Adunarea Generală a ONU a adoptat 17 rezoluții unilaterale împotriva Israelului și
numai șase rezoluții în care șase dintre celelalte 192 de state membre au fost menționate în legătură cu încălcări ale
drepturilor omului. Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU vizează un singur stat, Israelul, care figurează separat la
un punct autonom de pe agendă (punctul nr. 7), în timp ce încălcările drepturilor omului produse în toate celelalte state
sunt menționate la un singur punct comun de pe agendă (punctul nr. 4). La momentul de față, 21 la sută dintre rezoluțiile
adoptate de Consiliul pentru Drepturile Omului se concentrează exclusiv asupra Israelului. În luna septembrie a anului
trecut, Consiliul Economic și Social al ONU a condamnat numai Israelul, dintre toate națiunile care ar fi comis presupuse
încălcări ale drepturilor femeilor.
În contextul tendințelor antisemite aflate într-o continuă creștere la nivel mondial, condamnarea continuă,
disproporționată și ritualică în cadrul ONU a singurului stat evreiesc din lume este deosebit de periculoasă și trebuie să
înceteze, o dată pentru totdeauna. Israelul merită atenție și monitorizare, la fel ca orice altă națiune. Însă merită și un
tratament egal – nici mai mult, nici mai puțin.
Întrucât susținem cu tărie o ordine internațională întemeiată pe norme, ne temem că aceste standarde duble aplicate
împotriva Israelului ar putea afecta și ONU. Încălcându-și propriile obiective și principii, în virtutea cărora organizația
trebuie „să dezvolte relații de prietenie între națiuni” și care promovează aplicarea „principiului egalității suverane a
tuturor membrilor săi”, ONU își subminează credibilitatea și pierde sprijinul public. Totodată, întrucât alocă un timp
disproporționat Israelului, ONU deviază resurse prețioase și atenția de la crizele internaționale urgente. După cum afirma
ministrul german al afacerilor externe, Heiko Maas, în 2019:
„Israelul continuă chiar și în ziua de astăzi să fie denunțat, tratat într-un mod părtinitor și marginalizat în mod inadecvat
în cadrul instituțiilor ONU. Situația este dureroasă și nesatisfăcătoare, în special deoarece ONU se află în centrul
ordinii multilaterale, bazate pe norme, și deține un rol vital în promovarea securității și a păcii la nivel internațional.”
Prin urmare, îndemnăm statele membre ale UE și toate statele democratice:
- Să voteze împotriva numărului excesiv de rezoluții îndreptate împotriva Israelului în cadrul Adunării Generale
a ONU și al altor organe ale ONU. O astfel de opoziție concertată din partea statelor membre democratice va
împiedica oferirea unei legitimități nemeritate acestor rezoluții discriminatoare.
- Să depună eforturi pentru a reforma Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU și a aboli de pe agendă punctul
7, cu caracter discriminatoriu, conceput pentru a cenzura și a stigmatiza Israelul.
- Să depună eforturi pentru a ajuta la dizolvarea comitetelor și a programelor ONU cu caracter discriminatoriu
din sistemul Organizației Națiunilor Unite, care au mandatul specific de a promova o agendă orientată împotriva
Israelului, agendă care are exclusiv scopul de a submina perspectivele de pace în contextul unei soluții negociate,
bazate pe coexistența a două state.
Conform afirmațiilor fostului secretar general al ONU, Kofi Annan, atât Israelul, cât și Organizația Națiunilor Unite „au
renăscut din cenușa Holocaustului”. Astfel, comunitatea transatlantică a democrațiilor are îndatorirea sacră de a se
asigura că sistemul ONU nu mai este folosit abuziv pentru a denigra constant statul evreiesc, fapt care prejudiciază
reputația acestui organism internațional și valorile sale universale.

