Transatlantisk erklæring:

.STOP FORSKELSBEHANDLINGEN.
af Israel i FN
Vi, lovgivere fra begge sider af Atlanten og på tværs af partier, opfordrer EU-medlemslandene og ligesindede
demokratier til at hjælpe med at stoppe den systematiske forskelsbehandling af Israel i FN.
For blot at nævne nogle få eksempler: I 2020 vedtog FN’s Generalforsamling 17 ensidige resolutioner mod Israel og
kun seks resolutioner rettet mod seks af de øvrige 192 medlemslande vedrørende krænkelser af menneskerettighederne.
FN's Menneskerettighedsråd går udelukkende efter én stat – Israel – med et separat, selvstændigt dagsordenspunkt (nr.
7), mens krænkelser af menneskerettighederne i alle andre lande behandles under et samlet dagsordenspunkt (nr. 4). På
nuværende tidspunkt er 21 pct. af de resolutioner, som vedtages af Menneskerettighedsrådet, rettet udelukkende mod
Israel. I september sidste år fordømte FN's Økonomiske og Sociale Råd Israel, som det eneste land, for angiveligt at
have krænket kvinders rettigheder.
I lyset af den stigende antisemitisme er den ustoppelige, uforholdsmæssige og ritualistiske fordømmelse af verdens
eneste jødiske stat, som foregår i FN, særlig farlig og må definitivt stoppe. Israel fortjener ligesom alle andre lande
opmærksomhed og granskning. Men det fortjener også ligebehandling – hverken mere eller mindre.
Som store fortalere for regelbaseret international orden frygter vi, at denne udøvelse af dobbeltmoral mod Israel også
kan skade FN i sig selv. Ved at overtræde sine egne formål og grundsætninger, som forpligter organisationen til at
”fremme venskabelige forhold mellem nationerne” og til ”grundsætningen om alle dens medlemmers suveræne
ligeberettigelse” undergraver FN sin troværdighed og mister støtte blandt befolkningen. Ved samtidig at bruge
uforholdsmæssig meget tid på Israel flytter FN knappe ressourcer og opmærksomhed væk fra presserende internationale
kriser. I 2019 udtrykte Tysklands udenrigsminister Heiko Maas det således:
”Israel bliver den dag i dag til stadighed fordømt, fordomsfuldt behandlet og upassende marginaliseret af FNorganerne. Situationen er smertefuld og utilfredsstillende, særligt i lyset af at FN er omdrejningspunktet for den
multilaterale, regelbaserede orden og har afgørende betydning for den internationale sikkerhed og fred.”
Vi opfordrer derfor EU-medlemslandene og ligesindede demokratier til at:
- stemme imod det overdrevent store antal anti-israelske resolutioner i FN’s Generalforsamling og andre FNorganer. En sådan fælles modstand fra demokratiske medlemslande vil forhindre, at forskelsbehandlende
resolutioner får uberettiget lovlighed.
- arbejde for at reformere FN’s Menneskerettighedsråd og afskaffe dets forskelsbehandlende dagsordenspunkt
nr. 7, som er beregnet til at censurere og stigmatisere Israel.
- arbejde for at nedlægge de forskelsbehandlende FN-komitéer og programmer i FN-systemet, som har specifikt
mandat til at fremme en anti-israelsk dagsorden, hvilket udelukkende tjener til at underminere udsigterne til fred
inden for rammerne af en tostatsløsning.
Som den nu afdøde FN-generalsekretær Kofi Annan sagde, både Israel og FN “opstod af asken efter Holocaust”. Det
transatlantiske fællesskab af demokratier har derfor en hellig pligt til at sikre, at FN-systemet ikke længere misbruges til
konstant at smæde den jødiske stat og dermed skade selve verdensorganisationen og dens universelle værdier.

