Vedtaget på FN-forbundets Repræsentantskabsmøde den 20. april 2013

Israel skal som alle andre lande acceptere UPR-processen i FN’s menneskerettighedsråd
Med oprettelsen af FN’s Menneskerettighedsråd i 2006 blev der introduceret en ny procedure til at
følge medlemslandenes overholdelse af menneskerettighederne, det universelle periodiske eftersyn
(Universial Periodic Review).
Metoden betyder, at alle lande skal lade sig ”eksaminere” hvert 4. eller 5. år. Hensigten er en
konstruktiv dialog om forbedring af menneskerettighederne i det enkelte medlemsland – ikke en
fordømmelse. FN-forbundet vurderer, at der ikke mindst af denne grund er tale om en meget
effektiv mekanisme i det globale arbejde med at styrke menneskerettighederne.
Den første runde blev gennemført fra 2008 til 2012, hvor alle medlemslande accepterede at stille op
til spørgsmål og kritik fra andre medlemslande og fra NGO’er. Eftersynet af Danmark var i 2011 og
der fremkom en række kritiske bemærkninger, bl.a. om udlændingepolitik.
Menneskerettighedsrådet har nu taget hul på anden runde, men blandt de lande som lige nu er til
eftersyn, er der ét land, som nægter at medvirke. Israel har ikke leveret den obligatoriske rapport om
sin efterlevelse af menneskerettighederne og udeblev fra det berammede møde i januar 2013. Israels
argument er, at Menneskerettighedsrådet er forudindtaget.
FN-forbundet finder det afgørende i FN’s arbejde for menneskerettigheder, at alle lande stiller op til
eftersyn, og finder, at det må sikres, at Israel medvirker, som det gjorde i 2008. Alternativt må det
frygtes, at der skabes en præcedens, hvor lande blot melder fra, hvis de er utilfredse med FN’s
Menneskerettighedsråd.
FN-forbundet forstår, at der fortsat er kontakt mellem Menneskerettighedsrådet og Israel og
opfordrer Israel til hurtigt at opgive sin modstand mod at stille op til eftersyn og dialog. FNforbundet opfordrer den danske regering til at lægge pres på Israel og kraftigt advare det imod at
sætte et ualmindeligt dårligt eksempel i FN.
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