Trans-Atlantische declaratie:

.BEËINDIG DE DISCRIMINATIE.
van Israël binnen de VN
Wij, wetgevers van beide kanten van de Atlantische oceaan met verschillende partijstandpunten, roepen de
lidstaten van de Europese Unie en andere democratieën op te helpen een einde te maken aan de systematische
discriminatie van Israël binnen de VN.
Dit zijn nog maar een paar voorbeelden: In 2020 nam de Algemene Vergadering van de VN zeventien eenzijdige
resoluties tegen Israël aan en slechts zes resoluties waarin zes van de andere 192 lidstaten werden genoemd in het kader
van mensenrechtenschendingen. De VN-Mensenrechtenraad wijdt een apart, op zichzelf staand agendapunt (nr. 7) aan
slechts één land (Israël), terwijl mensenrechtenschendingen in alle andere landen samen onder één agendapunt (nr. 4)
vallen. Op dit moment gaat 21 procent van de resoluties die door de VN-Mensenrechtenraad zijn aangenomen enkel en
alleen over Israël. Afgelopen september veroordeelde de Economische en Sociale Raad van de VN van alle landen alleen
Israël voor de vermeende schending van vrouwenrechten.
Tegen de achtergrond van toenemend wereldwijd antisemitisme is de niet-aflatende, disproportionele en ritualistische
veroordeling van ‘s werelds enige Joodse staat binnen de VN extra gevaarlijk. Hier moet dan ook definitief een einde
aan komen. Israël verdient dezelfde aandacht en kritische blik als ieder ander land, maar ook een gelijke behandeling niets meer en niets minder.
Wij maken ons sterk voor een internationale, op regels gebaseerde orde en we maken ons zorgen dat deze dubbele
standaard ten opzichte van Israël ook schadelijk is voor de VN zelf. Door de eigen “Doeleinden en beginselen” te
schenden, die de organisatie ertoe verplichten “tussen de volken vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te
brengen” en zich te houden aan het “beginsel van de soevereine gelijkheid van al haar leden”, ondermijnt de VN haar
geloofwaardigheid en verliest ze de steun van het publiek. Door buitensporig veel tijd te besteden aan Israël, kan de VN
bovendien haar beperkte middelen en aandacht niet aan andere urgente internationale crisissen besteden. Zoals de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in 2019 zei:
“Israël wordt tot op de dag van vandaag nog steeds aangeklaagd, met vooringenomenheid behandeld en op ongepaste
manier gemarginaliseerd door VN-instanties. Deze situatie is pijnlijk en onacceptabel, vooral omdat de VN de kern
vormt van de multilaterale, op regels gebaseerde orde en onmisbaar is voor de internationale veiligheid en vrede.”
Daarom roepen we de EU-lidstaten en alle andere democratieën op om:
- In de Algemene Vergadering en andere VN-instanties tegen het buitensporige aantal anti-Israëlische resoluties
te stemmen. Een dergelijke eensgezinde oppositie door democratische lidstaten kan voorkomen dat
discriminerende resoluties ongerechtvaardigde legitimiteit krijgen.
- Samen te werken om de VN-Mensenrechtenraad te hervormen en het discriminerende agendapunt 7, dat tot
doel heeft Israël te censureren en te stigmatiseren, af te schaffen.
- Samen te werken aan de opheffing van de discriminerende VN-comités en -programma’s binnen het VNsysteem die een specifiek mandaat hebben om een anti-Israëlische agenda te promoten en die als enige doel
hebben de vooruitzichten op vrede binnen het kader van een onderhandelde tweestatenoplossing te ondermijnen.
Kofi Annan, de voormalige secretaris-generaal van de VN, zei ooit dat zowel Israël als de Verenigde Naties “zijn
opgerezen uit de as van de Holocaust”. De trans-Atlantische gemeenschap van democratieën heeft dan ook een heilige
plicht om ervoor te zorgen dat het VN-systeem niet langer wordt misbruikt om de Joodse staat voortdurend te belasteren
en zo de hele wereld en haar universele waarden te schaden.
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