Transzatlanti Nyilatkozat:

.LEGYEN VÉGE AZ ENSZ DISZKRIMINÁCIÓJÁNAK.
Izraellel szemben
Mi, törvényhozók az Atlanti-óceán mindkét oldalán, pártokon átívelően felszólítjuk az Európai Unió
tagállamait és más demokráciákat, hogy segítsenek véget vetni az ENSZ szisztematikus diszkriminációjának
Izraellel szemben.
2020-ban az ENSZ Közgyűlés 17 egyoldalú határozatot fogadott el Izrael ellen, míg a többi 192 tagállamból csupán
hat nemzetet ítélt el, hat határozatban az emberi jogok megsértése kapcsán. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága egyetlen
államot céloz – Izraelt – külön, önálló napirendi pontban (7. pont), miközben minden más ország emberi jogi áthágásai
egyetlen közös napirendi pont alá esnek (4. pont). Jelenleg az Emberi Jogi Bizottság által elfogadott határozatok 21
százaléka fókuszál kizárólag Izraelre. Tavaly szeptemberben az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa az összes
nemzet közül egyedül Izraelt ítélte el a nők jogainak állítólagos megsértése miatt.
Az antiszemitizmus globális növekedésének kontextusában az ENSZ-nek a világ egyetlen zsidó állama ellen irányuló
elítélő határozatainak könyörtelen, aránytalan és szinte rituális sorozata különösen veszélyes, és véget kell, hogy érjen.
A szabályokon alapuló nemzetközi rend támogatóiként attól tartunk, hogy ez a kettős mérce Izrael ellen, magát az
ENSZ intézményét erodálja. Megsértve saját céljait és alapelveit, amelyek a szervezetet a „nemzetek közötti baráti
viszony fejlesztésére” és a „tagállamok közötti szuverenitás és egyenlőség elve” iránt kötelezik el, az ENSZ saját
hitelességét ássa alá, és így elveszti a társadalom támogatását. Ezen kívül azzal, hogy az ENSZ mértéktelen időt tölt
Izrael Állam ügyeivel, szűkös erőforrásait pazarolja, és saját figyelmét tereli el más, sürgető nemzetközi kihívásokról.
Ahogy Heiko Maas, német külügyminiszter mondta 2019-ben:
„Izraelt a mai napig elítélik, elfogultan és helytelenül marginalizálva kezelik az ENSZ szervezeteiben. Ez a tényállás
fájdalmas és elégtelen, különösen azért, mert az ENSZ a multilaterális, szabályokon alapuló rend szíve és
elengedhetetlen a nemzetközi biztonsághoz és békéhez.”
Ezért felhívjuk az Európai Unió tagállamait és más demokráciákat, hogy:
-

Szavazzanak a túlzott mennyiségű, Izrael-ellenes határozattal szemben az ENSZ Közgyűlésben és az ENSZ
más szervezeteiben. Egy ilyen, a demokratikus tagállamokkal összehangolt közös ellenállás megfosztaná
ezeket a határozatokat a szükséges legitimitástól.

-

Dolgozzanak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának megreformálásán, eltörölve a kirekesztő hetedik napirendi
pontot, amelyet azért hoztak létre, hogy kipécézzék és elítéljék Izraelt.

-

Segítsenek megszüntetni azon diszkriminatív bizottságokat és programokat az ENSZ rendszerén belül, melyek
kifejezett küldetése, hogy előmozdítsák az Izrael-ellenes törekvéseket. Hiszen ezek egyedül a békét és egy
közös megegyezésen alapuló kétállami megoldás lehetőségét ássák alá.

Ahogy az ENSZ néhai főtitkára, Kofi Annan mondta, Izrael és az ENSZ is „a Holokauszt hamvaiból nőtt ki.” A
transzatlanti demokráciák közösségének ezért szent kötelessége biztosítani, hogy az ENSZ rendszerét többé ne
használják arra, hogy folyamatosan becsméreljék a zsidó államot, ezzel a világszervezetet magát károsítva és aláásva
egyetemes értékeit.

