Transatlantinė deklaracija:

.NUTRAUKTI IZRAELIO DISKRIMINACIJĄ JT.

Mes, įstatymų leidėjai iš abiejų Atlanto pusių ir iš skirtingų partijų, kviečiame ES valstybes nares ir kitas
demokratines valstybes padėti nutraukti sistemingą Izraelio diskriminaciją JT.
Norėčiau paminėti tik keletą pavyzdžių: 2020 m. JT Generalinė asamblėja priėmė 17 vienpusiškų rezoliucijų prieš Izraelį
ir tik šešias rezoliucijas, kuriose šešios iš kitų 192 valstybių narių įvardijamos dėl žmogaus teisių pažeidimų. JT Žmogaus
teisių taryba nukreipta tik į vieną valstybę - Izraelį - su atskiru darbotvarkės punktu (Nr. 7), o žmogaus teisių pažeidimai
visose kitose šalyse nagrinėjami vieninteliame darbotvarkės punkte (Nr. 4). Šiuo metu 21 proc. Žmogaus teisių tarybos
priimtų rezoliucijų orientuota tik į Izraelį. Praėjusį rugsėjį JT Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba tarp kitų šalių
pasmerkė vienintelį Izraelį už galimus moterų teisių pažeidimus.
Didėjančio pasaulinio antisemitizmo kontekste nepaliaujamas, neproporcingas ir ritualinis JT vienintelės žydų valstybės
smerkimas yra ypač pavojingas ir turi pagaliau baigtis. Izraelis, kaip ir visos kitos tautos, nusipelno dėmesio ir tyrimo.
Tačiau jis taip pat nusipelno vienodo požiūrio - nei daugiau, nei mažiau.
Kaip tvirti taisyklėmis paremtos tarptautinės tvarkos šalininkai, bijome, kad šie dvigubi standartai prieš Izraelį taip pat
kenkia pačiai JT. Pažeisdama savo tikslus ir principus, įpareigojančius organizaciją „plėtoti draugiškus santykius tarp
tautų“ ir „visų savo narių suverenios lygybės principą“, JT mažina savo patikimumą ir praranda visuomenės palaikymą.
Be to, skirdama be galo daug laiko Izraeliui, JT nukreipia ribotus išteklius ir dėmesį nuo skubių tarptautinių krizių. Kaip
2019 m. išdėstė Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas:
„Izraelis iki šiol tebėra smerkiamas, su juo šališkai elgiamasi ir netinkamai marginalizuojamas JT struktūrose. Ši
padėtis yra skausminga ir nepatenkinama ypač todėl, kad JT yra daugiašalės, taisyklėmis pagrįstos tvarkos centras ir
gyvybiškai svarbios tarptautiniam saugumui ir taikai“.
Todėl raginame ES valstybes nares ir visas demokratines valstybes:
- balsuoti prieš pernelyg didelį prieš Izraelį nukreiptų rezoliucijų skaičių Generalinėje asamblėjoje ir kituose JT
struktūrose. Toks suderintas demokratinių valstybių narių pasipriešinimas paneigtų šių rezoliucijų kritinį
teisėtumą.
- siekti reformuoti JT Žmogaus teisių tarybą ir panaikinti jos diskriminacinį 7-ąjį darbotvarkės punktą, kuris
skirtas Izraelio cenzūrai ir stigmatizacijai.
- dirbti siekiant padėti panaikinti JT sistemoje esančius diskriminacinius JT komitetus ir programas, turinčius
specialų įgaliojimą skatinti prieš Izraelį nukreiptą darbotvarkę, kuri tik kenkia taikos perspektyvoms pagal
derybomis pasiektą dviejų valstybių sprendimą.
Kaip sakė velionis JT generalinis sekretorius Kofi Annanas, Izraelis ir Jungtinės Tautos „pakilo iš holokausto pelenų“.
Taigi transatlantinė demokratijų bendrija turi šventą pareigą užtikrinti, kad JT sistema nebūtų piktnaudžiaujama nuolat
šmeižiant žydų valstybę ir tokiu būdu kenkiant pačiai globaliai struktūrai ir jos visuotinėms vertybėms.

