Transatlantická deklarace:

Výzva k ukončení diskriminace Izraele
ze strany OSN

My, zákonodárci z obou stran Atlantiku a napříč politickými stranami, vyzýváme členské státy EU a ostatní
demokratické země, aby pomohly ukončit systematickou diskriminaci Izraele ze strany OSN.
Zmiňme jen několik příkladů - v roce 2020 přijalo Valné shromáždění OSN 17 jednostranných rezolucí proti Izraeli a
pouze šest rezolucí, odsuzujících šest z ostatních 192 členských států za porušování lidských práv. Rada OSN pro
lidská práva se zaměřuje pouze na jeden stát - Izrael – v jediném samostatném bodu programu (č. 7), zatímco v jném
samostatném bodě (č. 4) je uvedeno porušování lidských práv ve všech ostatních zemích najednou. V současné době se
21 procent rezolucí, přijatých Radou pro lidská práva, zaměřuje pouze na Izrael. Vloni v září hospodářská a sociální
rada OSN odsoudila ze všech stàtů pouze Izrael za údajné porušování práv žen.
V kontextu rostoucího globálního antisemitismu je neústálé, nepřiměřené a rituálizované odsuzování jediného
židovského státu na světě zvlášť nebezpečné a musí konečně skončit. Izrael si zaslouží stejnou pozornost a stejné
posuzování jako všechny ostatní země. Ale také si zaslouží stejné zacházení - nic víc, a nic míň.
Jakožto přesvědčeni zastánci mezinárodního pořadku, založeného na vládě práva, se obáváme, že tyto dvojí standardy,
uplatňované vůči Izraeli, poškozují i samotnou OSN. Porušovàním svých vlastních čílů a zásad, které organizaci
zavazují „rozvíjet přátelské vztahy mezi národy“, a „zásadou suverénní rovnosti všech jejích členů“ podkopává OSN
svou důvěryhodnost a ztrácí podporu veřejnosti. Navíc tím, že OSN věnuje nepřiměřené množství času Izraeli, plýtvá
omezené zdroji a odvádí pozornost od naléhavých mezinárodních krizí. Jak uvedl německý ministr zahraničí Heiko
Maas v roce 2019:
"Izrael je stále odsouzen, je s ním zacházeno zaujatě a v orgánech OSN je dodnes nepřiměřené marginalizován. Tento
stav je bolestiný a neuspokojivý, zejména proto, že OSN je srdcem multilaterálního řádu, založeném na vládě práva a
je zásadní pro mezinárodní bezpečnost a mír.“
Vyzýváme proto členské státy EU a všechny ostatní demokracké země, aby:
-hlasovaly proti nadměrnému počtu protiizraelských rezolucí Valného shromáždění a dalších orgánů OSN.
Taková vyjádřený nesouhlas demokratických členských států by těmto rezolucím odňal, vyžadovanou
legitimitu.
-usilovaly o reformu Rady OSN pro lidská práva a v její agendě zrušily diskriminační bod č. 7, který je určen
k odsuzování, stigmatizování a ostrakizování Izraele.
-usilovaly o ukončení činnosti diskriminujících výborů a programů OSN, působících v rámci systému OSN,
které mají explicitně za úkol prosazovat antiizraelský program, sloužící pouze k oslabení míru a vyhlídek na
dohodnuté dvoustátní řešení.
Jak řekl zesnulý generální tajemník OSN Kofi Annan, jak Izrael, tak OSN „vstaly z popela holocaustu“.
Transatlantické společenství demokrackých států má proto svatou povinnost zajistit, aby systém OSN již nebyl
zneužíván k neustálému hanobení židovského státu, což poškozuje tento samotný svetový orgán a jeho univerzální
hodnoty.

