Трансатлантическа декларация:

.Сложете край на дискриминацията
на Израел в ООН
Ние, законодатели от двете страни на Атлантика, представители на различни партии, призоваваме
страните членки на Европейския съюз (ЕС) и другите демократични държави да съдействат за
прекратяването на систематичната дискриминация на Израел в рамките на Организацията на
обединените нации (ООН).
Привеждайки само няколко примера ще напомним, че: През 2020 година Общото Събрание на ООН прие 17
ендостранни резолюции срещу Израел и само 6 резолюции, касаещи нарушения на човешките права, по адрес
на 6 от останалите 192 държави членки. Чрез отделно обособена точка в дневния ред (No. 7) Съветът на ООН
по правата на човека насочва действията си само срещу държавата Израел, докато нарушенията на човешките
права във всички останали страни са разглеждани в рамките на точка No. 4. Понастоящем 21% от резолюциите,
приети от Съвета по правата на човека, се фокусират единствено върху Израел. Миналия септември въз основа
на твърденията на Икономическия и социален съвет на ООН Израел бе заклеймена като единствената, измежду
всички останали държави, страна отговорна за нарушения в областта на правата на жените.
В контекста на глобалното нарастване на антисемитизма неспирното, непропорционално и ритуално
заклеймяване в рамките на ООН на единствената в света еврейска държава е особено опасно и трябва да бъде
окончателно прекратено. Както всички останали нации, така и Израел заслужава да бъде обект на внимание и
надзор в рамките на ООН. В същото време държавата има право да бъде третирана на равни основания с другите
страни членки - нищо повече и нищо по-малко.
Като силни поддръжници на основания на правила международен ред, се опасяваме, че прилаганите срещу
Израел двойни стандарти биха навредили на самата ООН. Посредством нарушаването на своите собствени цели
и принципи, които ангажират организацията да „развива приятелските отношения между нациите“ и да спазва
„принципа на сувереното равенство между всички свои членове“, ООН подкопава доверието в себе си и губи
обществена подкрепа. Освен това, посвещавайки непропорционално много време на Израел, ООН отклонява и
така ограничените си ресурси и внимание от кризи с международен и неотложен характер. Както германският
външен министър Хайко Маас отбеляза през 2019 г.:
„До ден днешен Израел все още е осъждана, третирана по пристрастен начин и неуместно маргинализирана
в органите на ООН. Тази ситуация е болезнена и незадоволителна особено поради факта, че ООН се намира в
сърцето на многостранния, основан на правото ред, който е от жизнено важно значение за международната
сигурност и мир.“
Във връзка с това призоваваме страните членки на ЕС и другите демократични страни:
-

Да гласуват срещу прекомерния брой антиизраелски резолюции в Общото събрание и останалите органи
на ООН. Подобна съгласувана опозиция от страна на демократични държави членки би опровергала
неоснователната легитимност на дискриминационните по своя характер резолюции.

-

Да работят за реформирането на Съвета на ООН по правата на човека и да отхвърлят
дискриминационната точка 7 от неговия дневен ред, чието предназначение е да критикува и да опетни
Израел.

-

Да съдействат за прекратяването на дейността на дискриминационните комитети и програми в рамките
на ООН, които разполагат с конкретна директива за разпространение на антиизраелска програма,
подкопаваща перспективите за мир в рамките на договорено решение в полза на две държави.

Покойният генерален секретар на ООН Кофи Анан някога каза, че и Израел и ООН „са възкръснали от пепелта
на Холокоста.“ В този смисъл трансатлантическата демократична общност има свещен дълг да гарантира, че
със системата на ООН вече няма да бъде злоупотребявано с цел да се очерни еврейската държава, а по този
начин ще бъде прекратено и дискредитирането на тази международна структура и изповядваните от нея
универсални ценности.

