Transatlantiskā deklarācija:

.IZBEIGT IZRAĒLAS DISKRIMINĀCIJU ANO.
Mēs – likumdevēji no abām Atlantijas okeāna pusēm un neatkarīgi no partiju piederības – aicinām Eiropas
Savienības dalībvalstis citas demokrātijas palīdzēt izbeigt sistemātisko Izraēlas diskrimināciju ANO.
Šie ir tikai daži diskriminācijas piemēri: 2020. gadā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 17 vienpusējas rezolūcijas pret
Izraēlu, bet tikai sešas rezolūcijas, kurās cilvēktiesību pārkāpumu sakarā minētas sešas no pārējām 192 dalībvalstīm.
ANO Cilvēktiesību padome pievērš uzmanību tikai vienai valstij – Izraēlai – ar atsevišķi izceltu darba kārtības punktu
(Nr. 7), savukārt cilvēktiesību pārkāpumi visās pārējās valstīs apkopoti vienā darba kārtības punktā (Nr. 4). Pašlaik 21
% Cilvēktiesību padomes pieņemto rezolūciju ir vērstas tieši pret Izraēlu. Pagājušā gada septembrī ANO Ekonomikas
un sociālo lietu padome nosodīja vienīgi Izraēlu par it kā pieļautajiem sieviešu tiesību pārkāpumiem.
Ņemot vēra globālā mērogā pieaugošo antisemītismu, vienīgās ebreju valsts nemitīgā, nesamērīgā un rituālā nosodīšana
ANO ir īpaši bīstama, un tai beidzot ir jābeidzas. Izraēla ir pelnījusi tādu pašu uzmanību un iedziļināšanos kā jebkura
cita nācija. Bet tā ir pelnījusi arī vienlīdzīgu attieksmi – ne vairāk un ne mazāk.
Mēs paļaujamies uz noteikumos balstītu starptautisko kārtību, un tāpēc uzskatām, ka dubultstandarti, kas tiek piemēroti
attiecībā pret Izraēlu, kaitē pašai ANO. Pārkāpjot savus mērķus un principus, kas paredz “attīstīt draudzīgas attiecības
starp tautām” un “visu dalībvalstu suverēnās vienlīdzības principu”, ANO grauj uzticamību un zaudē sabiedrības
atbalstu. Turklāt, veltot pārāk daudz laika Izraēlai, ANO tērē ierobežotos resursus un novirza uzmanību no steidzamām
starptautiskām krīzēm. Kā 2019. gadā izteicās Vācijas ārlietu ministrs Heiko Māss:
“Izraēla līdz pat šai dienai ANO struktūrās tiek tendenciozi nosodīta un marģinalizēta. Šāda situācija ir sāpīga un
neapmierinoša, jo īpaši tāpēc, ka ANO darbības pamatā ir daudzpusēja sadarbība un noteikumos balstīta kārtība un tā
ir vitāli svarīga starptautiskajai drošībai un mieram.
Tāpēc mēs aicinām ES dalībvalstis un visas demokrātiskās valstis:
- Balsot pret pārmērīgo rezolūciju skaitu, kas Ģenerālajā asamblejā un citās ANO struktūrās tiek vērstas pret
Izraēlu. Šāda saskaņota demokrātisko dalībvalstu rīcība liegtu uzskatīt nepamatoti diskriminējošas rezolūcijas
par leģitīmām.
- Realizēt ANO Cilvēktiesību padomes reformas un atcelt diskriminējošo darba kārtības 7. punktu, kas paredzēts
Izraēlas cenzēšanai un stigmatizēšanai.
- Izformēt diskriminējošās ANO komitejas un programmas ANO sistēmā, kuru mērķis ir veicināt pret Izraēlu
vērstus pasākumus un kas faktiski tikai mazina izredzes sarunu ceļā panākt divu valstu risinājumu.
Kā teica bijušais ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans – gan Izraēla, gan Apvienoto Nāciju Organizācija "piecēlās no
holokausta pelniem". Transatlantiskajai demokrātiju kopienai tādējādi ir svēts pienākums nodrošināt, lai ANO sistēma
vairs netiktu izmantota ļaunprātīgi, pastāvīgi vainojot ebreju valsti un šādi kaitējot šīs pasaules organizācijas reputācijai
un apdraudot tās pamatvērtības.

