Transatlantická Deklarace
EVROPA MUSÍ ZAKÁZAT HIZBALLÁH
MY, ZÁKONODÁRCI Z OBOU STRAN ATLANTIKU,
SJEDNOCENI NAPŘÍČ POLITICKÝMI STRANAMI,
vyzýváme Evropskou unii, aby označila Hizballáh jako celek za teroristickou organizaci. Po
sebevražedném bombovém útoku v Bulharsku, který si vyžádal šest obětí, zakázala EU pouze
takzvané vojenské křídlo Hizballáhu. Nezakročila plnou vahou svých sankčních mechanismů
proti celé teroristické skupině.
Proto vyzýváme EU, aby ukončila toto zavádějící rozlišování mezi „vojenskou“ a „politickou“
částí – rozlišování, které sám Hizballáh nebere v potaz – a aby zakázala celou tuto organizaci.

HIZBALLÁH , nejvražednější spojenec íránského režimu, funguje jako globální teroristická síť,

která ohrožuje nejen své sousedy, ale také západní demokracie. Jen v samotném Německu má
Hizballáh přes 1 000 členů, kteří mohou bez omezení shromažďovat finanční prostředky. Násilná
a antisemitská ideologie hnutí narušuje samu podstatu naší pluralitní společnosti. To je nejvíce
patrné během každoročních pochodů při příležitosti „Dne Al Quds“, kdy výzvy ke zničení
židovského státu připomínají ty nejtemnější kapitoly evropských dějin.
Hizballáh byl založen a je financován Teheránem. Je udržován v aktivním stavu prostřednictvím
organizovaného zločinu. Jeho rukojmím je Libanon, který čelí jeho íránské revoluční agendě.
Kromě toho Hizballáh šíří násilí a teror napříč celým regionem. Spolupracuje s vražedným
Assadovým režimem a je spoluviníkem hrůzných válečných zločinů, které zavraždíy, zmrzačily
nebo připravily o domov miliony Syřanů. Hnutí školí šíitské milice v Jemenu a Iráku, kterým také
dodává zbraně. V rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1701 je Hizballáh plně vyzbrojen
a nadále působí v Libanonu jako nezávislé milice. Zneužívá místní civilní obyvatelstvo jako lidské
štíty k ochraně zhruba 150 000 raket, které jsou zaměřeny na izraelské občany.
Jak ukazují příklady USA, Nizozemska, Kanady, Spojeného království, Rady pro spolupráci
arabských států v Zálivu a Arabské ligy, zákaz Hizballáhu nevylučuje pokračování politické
spolupráce s Bejrútem.
Zákaz Hizballáhu také nepovede k „destabilizaci“ Libanonu, jak někteří mylně tvrdí. Opak je
pravdou. Jedinou nadějí na skutečnou ekonomickou a politickou stabilitu v Libanonu je
eliminace vlivu Hizballáhu na tuto zemi. Odvážní demonstranti v Libanonu, kteří v ulicích
protestují proti korupci a politickému násilí, označují Hizballáh za „stát ve státě“. Zaslouží si naši
plnou podporu. Zákaz tohoto íránského spojence ze strany EU bude vzpruhou pro tyto
demokratické síly.

EVROPSKÁ UNIE , která stojí na straně demokracie, lidských práv a mezinárodního řádu,

založeného na pravidlech, musí využít svou moc k důraznému varování Hizballáhu. V sázce není
nic menšího než naše kolektivní bezpečnost a zachování našich demokratických hodnot. Čas
jednat je právě teď.

