Трансатлантическа декларация
Европа трябва да забрани Хизбула
Ние, законодателите от двете страни на Атлантическия океан,
обединени в различната си политическа принадлежност,
приканваме Европейския съюз да провъзгласи Хизбула, в пълната ѝ цялост, за терористична
организация. След самоубийствените нападения в ългария през 2012 г., които убиха шестима
души, ЕС забрани единствено т. нар. военизирано крило на Хизбула, без да се възправи срещу
терористичната група с пълния си механизъм от санкции.
Ето защо настояваме ЕС да сложи край на това лъжливо разграничение между „паравоенно“ и
„политическо“ крило – отхвърляно и от самата Хизбула – и да забрани цялата организация.

Хизбула , най-смъртоносната организация на иранския режим, оперира като глобална
терористична мрежа, която заплашва не само съседите си, но и западните демокрации. Само в
Германия Хизбула има над 100 членове, които свободно могат да набират средства. Жестоката
и антисемитска идеология на групата разлага отвътре тъканта на нашите плуралистични
общества. Това се вижда най-ясно в годишните маршове за международния ден „Ал Куд“ на
Хизбула, които приканват към унищожаване на еврейската държава и в тях отеква ехото на
най-тъмните глави от европейската история.
Основана и финансирана от Техеран и поддържана чрез организирана престъпност, Хизбула
държи Ливан заложник на иранската революционна идея, докато налага жестокост и терор в
целия регион. Хизбула сътрудничи с убийствения режим Асад и е съучастник в ужасяващи
военни престъпления, които са довели до смъртта, осакатяването и прогонването на милиони
сирийци. Групата обучава и снабдява с оръжие шиитските милиции в Йемен и Ирак. В
нарушение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, Хизбула се превъоръжи изцяло
и остава независима милиция в Ливан. Тя издевателства над цивилното население,
използвайки го като човешки щит срещу близо 150 000 снаряда, насочени срещу израелски
граждани.
Както показват примерите на САЩ, Нидерландия, Канада, Обединеното кралство, Съветът за
сътрудничество в Персийския залив и Арабската лига, отхвърлянето на Хизбула не изключва
продължаващата политическа ангажираност на организацията с Бейрут.
Забраната на Хизбула също така няма да „дестабилизира“ страната, както някои лъжливо
твърдят. Напротив. Единственият шанс за действителна икономическа и политическа
стабилност в Ливан е премахването на примката на Хизбула около страната. Смелите ливанци,
които протестират по улиците срещу корупцията и политическото насилие, изрично отричат
„държавата в държавата“, която представлява Хизбула. Те заслужават нашата пълна подкрепа.
Налагането на забрана от страна на ЕС срещу иранската организация ще даде мощ на тези
демократични сили.

Европейският съюз , който олицетворява демокрацията, човешките права и основания

на правила международен ред, трябва да използва мощта си, за да възпре Хизбула.
Заплашени са общата ни сигурност и целостта на демократичните ни ценности. Затова трябва
да се действа сега!

