Transatlantická Deklarácia
EURÓPA MUSÍ ZAKÁZAŤ HIZBALLÁH
MY, ZÁKONODARCOVIA Z OBOCH STRÁN ATLANTIKU,
ZJEDNOTENÍ NAPRIEČ CELÝM POLITICKÝM SPEKTROM,
vyzývame Európsku úniu, aby celú organizáciu Hizballáh zaradila na zoznam teroristických
subjektov. Po samovražednom bombovom útoku v Bulharsku v roku 2012, pri ktorom bolo
zabitých šesť osôb, EÚ zakázala len takzvané vojenské krídlo Hizballáhu, ale svoj sankčný
mechanizmus neuplatnila v jeho plnej sile na celú teroristickú skupinu.
Vyzývame preto EÚ, aby ukončila toto „falošné“ rozlišovanie medzi „vojenským“ a „politickým“
krídlom – rozlišovanie, ktoré neuznáva ani samotný Hizballáh – a zakázala túto organizáciu ako
celok.

HIZBALLÁH ako najsmrteľnejší nástroj iránskeho režimu riadi celosvetovú teroristickú sieť,

ktorá ohrozuje nielen jeho susedov, ale aj západné demokracie. Len v samotnom Nemecku má
Hizballáh viac než 1 000 členov, ktorí pre neho získavajú finančné prostriedky. Násilná
antisemitská ideológia tejto organizácie pôsobí ako jed na jemné pradivo našej pluralistickej
spoločnosti. Jej najviditeľnejšími prejavmi sú každoročné pochody, ktoré Hizballáh organizuje pri
príležitosti Dňa al-Quds, počas ktorých sa ozývajú výzvy na zničenie Izraela, v ktorých rezonujú
najtemnejšie kapitoly európskej histórie.
Hizballáh, ktorý založil a cez organizovaný zločin financuje Teherán, drží Libanon ako
rukojemníka svojej pro-iránskej revolučnej agendy. Navyše je šíriteľom násilia a teroru v celom
regióne. Hizballáh kolaboruje s vražedným Assádovým režimom a nesie spoluzodpovednosť za
hrôzyplné vojnové zločiny, ktoré zabili, zmrzačili a vyhnali z domovov milióny Sýrčaniek a
Sýrčanov. Táto organizácia cvičí a dodáva zbrane šiítskym milíciám v Jemene a Iraku. V rozpore
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN číslo 1701 sa Hizballáh opätovne až po zuby vyzbrojil
a ďalej pôsobí ako nezávislá milícia v Libanone. Vlastné civilné obyvateľstvo zneužíva ako ľudské
štíty, aby ukryl približne 150 000 raketových striel namierených na izraelských civilistov.
Ako ukazujú príklady USA, Holandska, Kanady, Spojeného kráľovstva, Rady pre spoluprácu
arabských štátov Perzského zálivu či Ligy arabský štátov, zakázanie Hizballáhu nebráni
pokračovaniu politickej spolupráce s Bejrútom.
Zákaz Hizballáhu nepovedie ani k „destabilizácii“ krajiny, ako mnohí mylne tvrdia. Opak je
pravdou. Jediná nádej na skutočnú ekonomickú a politickú stabilitu v Libanone leží vo
vymanení Libanonu z područia Hizballáhu. Odvážni libanonskí obyvatelia, ktorí v uliciach
protestujú proti korupcii a politickému násiliu, odsudzujú práve „štát v štáte“, ktorý Hizballáh
stelesňuje. Zaslúžia si našu plnú podporu. Zákaz EÚ namierený proti tomuto nástroju iránskeho
režimu pomôže posilniť tieto demokratické sily.

EURÓPSKA ÚNIA , ktorá je stelesnením demokracie, ľudských práv a medzinárodného

poriadku, by mala využiť svoju silu, aby dala Hizballáhu výstrahu. V stávke nie je nič menšie ako
naša kolektívna bezpečnosť a integrita našich demokratických hodnôt, práve preto je najvyšší
čas začať konať.

