Transatlanttinen julistus:

.ISRAELIN SYRJINNÄN.
YK:ssa on loputtava
Me lainsäätäjät Atlantin molemmin puolin ja puoluerajojen yli pyydämme Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja
muiden demokratioiden apua, jotta Israelin järjestelmällinen syrjintä YK:ssa saadaan loppumaan.
Tässä muutamia esimerkkejä: Vuonna 2020 YK:n yleiskokous hyväksyi 17 yksipuolista päätöslauselmaa Israelia
vastaan ja vain kuusi päätöslauselmaa, joissa tuomittiin ihmisoikeusrikkomuksista kuusi muuta valtiota kaikkiaan 192
jäsenvaltion joukosta. Israel on ainoa valtio, jolle YK:n ihmisoikeusneuvostolla on erillinen esityslistan kohta (nro 7).
Kaikkien muiden valtioiden ihmisoikeusrikkomukset käsitellään yhden esityslistan kohdan (nro 4) puitteissa. Tällä
hetkellä 21 prosenttia ihmisoikeusneuvoston hyväksymistä päätöslauselmista koskee pelkästään Israelia. Viime
syyskuussa YK:n talous- ja sosiaalineuvosto tuomitsi Israelin ainoana kansakuntana väitetystä naisten oikeuksien
sortamisesta.
Antisemitismi on nostamassa päätään maailmanlaajuisesti, joten maailman ainoan juutalaisen valtion väsymätön,
suhteeton ja kaavamainen tuomitseminen YK:ssa on erityisen vaarallista, ja siihen on lopultakin tultava loppu. Israelin
toimiin on kiinnitettävä huomiota ja sitä on tarkkailtava, aivan kuten kaikkia muitakin valtioita. Mutta se ansaitsee
tasavertaisen kohtelun – ei sen enempää eikä vähempää.
Tuemme voimakkaasti sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja pelkäämmekin, että Israelin
kaksinaismoralistinen kohtelu vahingoittaa myös YK:ta itseään. YK on sitoutunut kansakuntien välisten ystävällisten
suhteiden kehittämiseen sekä kaikkien jäsentensä täysivaltaisen tasa-arvoisuuden periaatteeseen. Rikkomalla näitä
tarkoitusperiään ja periaatteitaan se heikentää omaa uskottavuuttaan ja menettää suuren yleisön tuen. Lisäksi kohtuuton
huomion kiinnittäminen Israeliin vie YK:n niukkoja resursseja ja huomiota pois kiireellisistä kansainvälisistä kriiseistä.
Kuten Saksan ulkoministeri Heiko Maas totesi vuonna 2019:
”Israelia kohdellaan YK:n elimissä edelleenkin tuomitsevasti, asenteellisesti ja asiattomasti marginalisoiden. Tämä
asiantila on kiusallinen ja epätyydyttävä, varsinkin koska YK on monenvälisen sääntöihin perustuvan järjestelmän
ytimessä ja siten ratkaiseva kansainvälisen turvallisuuden ja rauhan kannalta.”
Siksi vaadimme Euroopan unionin jäsenvaltioita ja muita demokratioita:
– Vastustamaan liiallisia Israelin vastaisia päätöslauselmia YK:n yleiskokouksessa ja muissa YK:n elimissä.
Tällainen demokraattisten jäsenvaltioiden yhtenäinen vastustus veisi syrjiviltä päätöslauselmilta niille
kuulumattoman legitimiteetin.
– Pyrkimään uudistamaan YK:n ihmisoikeusneuvostoa ja poistamaan esityslistalta kohdan 7, joka on syrjivä ja
tarkoitettu herättämään epäluottamusta Israelia kohtaan ja leimaamaan sitä.
– Edistämään sellaisten YK:n syrjivien komiteoiden ja ohjelmien lakkauttamista, joiden erityisenä tehtävänä on
edistää Israelin vastaista agendaa ja jotka ainoastaan heikentävät rauhan edellytyksiä neuvotellun kahden valtion
ratkaisun viitekehyksessä.
Kuten edesmennyt YK:n pääsihteeri Kofi Annan sanoi, sekä Israel että Yhdistyneet kansakunnat ”nousivat holokaustin
tuhkista”. Demokratioiden transatlanttisella yhteisöllä on siten pyhä velvollisuus varmistaa, että YK:n järjestelmää ei
enää väärinkäytetä juutalaisen valtion jatkuvaan mustamaalaamiseen, sillä tällainen toiminta ainoastaan vahingoittaa
maailmanjärjestöä ja sen yleismaailmallisia arvoja.

