ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Το 2020 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε 17 ψηφίσματα κατά του Ισραήλ για
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μόνον έξι σχετικά ψηφίσματα για έξι από τα
άλλα 192 κράτη-μέλη. Το 21% των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΟΗΕ επικεντρώνεται μόνο σε ένα κράτος -στο Ισραήλ!

Αυτή την απαράδεκτη μονομέρεια θέλησε να στηλιτεύσει ο σύνδεσμος Διατλαντικών
Φίλων του Ισραήλ ( TFI ), στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Διατλαντικού Ινστιτούτου της
AJC ενόψει της σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 14.9.2021. Έτσι, στις
13.9.2021, η ηγεσία του TFI προώθησε τη
«Διακήρυξη για τον
τερματισμό των διακρίσεων κατά του Ισραήλ»
προς τις χώρες-μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλεια, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς και
προς την ηγεσία της ΕΕ και τον Γ.Γ. του ΟΗΕ.

Τη Διακήρυξη προσυπέγραψαν 313 βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπουργοί, απ΄όλη την
Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Ισραήλ. Δυναμικό παρών έδωσαν οι 26 Έλληνες πολιτικοί
που υπέγραψαν το κείμενο, ενώ η ευρωβουλευτής Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μαζί με τον
Αυστριακό ευρωβουλευτή Λούκας Μαντλ, είναι οι πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας.

«Είναι καιρός οι χώρες-μέλη της ΕΕ και οι άλλες δημοκρατικές χώρες να ακολουθήσουν
το παράδειγμα των ΗΠΑ και να καταψηφίζουν τα μονομερή ψηφίσματα του ΟΗΕ που
αδίκως στοχοποιούν το Ισραήλ». Δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Ασημακοπούλου. Δείτε εδ
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ώ το βίντεο
προώθησης της εκστρατείας. Διαβάστε
εδώ την Διακήρυξη (αγγλικά)
στον ιστότοπο του AJC Transatlantic Institute, και δείτε
εδώ
τους 313 πολιτικούς που την υπογράφουν.

Το κείμενο της Διακήρυξης :

Εμείς, ως νομοθέτες προερχόμενοι και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και
από όλο το φάσμα των κομματικών παρατάξεων, καλούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ
καθώς και τις υπόλοιπες δημοκρατίες να συμβάλλουν στον τερματισμό των
συστηματικών διακρίσεων του ΟΗΕ σε βάρος του Ισραήλ.

Το 2020 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε 17 μονόπλευρα ψηφίσματα
κατά του Ισραήλ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μόνο έξι ψηφίσματα
κατονομάζουν έξι από τα άλλα 192 κράτη μέλη για τον ίδιο λόγο. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στοχοποιεί μόνο ένα κράτος - το Ισραήλ - με ένα ξεχωριστό,
αυτόνομο θέμα ημερήσιας διάταξης (αριθ. 7), ενώ οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλες τις άλλες χώρες εξετάζονται υπό μία ενιαία κατηγορία (αριθ.4). Επί
του παρόντος, το 21% των εγκεκριμένων ψηφισμάτων του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων επικεντρώνεται μόνο στο Ισραήλ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Ισραήλ ήταν
το μοναδικό κράτος το οποίο καταδικάστηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο
του ΟΗΕ, για φερόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Στο πλαίσιο του αυξανόμενου αντισημιτισμού παγκοσμίως, η αδυσώπητη, δυσανάλογη και
τελετουργική καταδίκη του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον κόσμο από τον ΟΗΕ είναι
ιδιαιτέρως επικίνδυνη και πρέπει επιτέλους να αρθεί.

Ως ισχυροί υποστηρικτές μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων βασισμένης σε κανόνες,
φοβόμαστε ότι η εφαρμογή διπλών προτύπων κατά του Ισραήλ βλάπτει και τον ίδιο τον
ΟΗΕ. Παραβιάζοντας τους δικούς του Σκοπούς και Αρχές, που δεσμεύουν τον οργανισμό να
«αναπτύξει φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών» και να εφαρμόζει την «αρχή της
κυριαρχικής ισότητας όλων των μελών του», ο ΟΗΕ υπονομεύει την αξιοπιστία του και
χάνει τη δημόσια υποστήριξη. Επιπλέον, ξοδεύοντας υπερβολικό χρόνο στο Ισραήλ, ο ΟΗΕ
εκτρέπει τους λιγοστούς πόρους και την προσοχή του από επείγουσες διεθνείς κρίσεις.
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Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Heiko Maas το 2019:

«Το Ισραήλ εξακολουθεί να καταγγέλλεται, να αντιμετωπίζεται με προκατάληψη και να
περιθωριοποιείται απαράδεκτα στα όργανα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα. Αυτή η κατάσταση είναι
επώδυνη και δυσάρεστη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο ΟΗΕ βρίσκεται στο επίκεντρο
της πολυμερούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή
ασφάλεια και ειρήνη».

Καλούμε, λοιπόν, τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και όλες τις δημοκρατίες:

- Να ψηφίσουν κατά του υπερβολικού αριθμού ψηφισμάτων σε βάρος του Ισραήλ στη
Γενική Συνέλευση και σε άλλα όργανα του ΟΗΕ. Μια τέτοια συντονισμένη αντιπολίτευση
από τα δημοκρατικά κράτη μέλη θα αποτρέψει την - κριτικής σημασίας - νομιμοποίηση
αυτών των ψηφισμάτων.

- Να πασχίσουν για τη μεταρρύθμισητου Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών και την κατάργηση της υπ’ αριθμόν 7 ημερήσιας διάταξης, που εισάγει
διακρίσεις και αποσκοπεί αποκλειστικά στη μομφή και τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

- Να πασχίσουν για τη διακοπή των επιτροπών και προγραμμάτων του ΟΗΕ που
εισάγουν διακρίσεις με ειδική εντολή για την προώθηση μιας αντι-Ισραηλινής ατζέντας,
η οποία χρησιμεύει μόνο για να υπονομεύσει την ειρήνη και την προοπτική μιας λύσης
βασισμένης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο κρατών.

Οι Έλληνες πολιτικοί που υπογράφουν τη Διακήρυξη:

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Γεώργιος Αμυράς, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Κωνσταντίνος
Μπογδάνος, Χρήστος Μπουκώρος, Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, Αθανάσιος Δαβάκης, Άδωνις
Γεωργιάδης, Στέργιος Γιαννάκης, Κώστας Καραγκούνης, Συμεών Κεδίκογλου, Μαρία
Αλεξάνδρα Κεφάλα, Όλγα Κεφαλογιάννη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Χρήστος Κέλλας,
Βασίλης Κικίλιας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Άννα Μάνη –
Παπαδημητρίου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Ζήσης Τζηκαλάγιας,
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Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μανούσος Βολουδάκης, Μάκης Βορίδης, Σοφία Βούλτεψη.

Σχετικά:

Ιστότοποι: AJC & Transatlantic Institute
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