Atlandi-ülene Deklaratsioon
EUROOPA PEAB KEELAMA HIZBALLAHI
MEIE, SEADUSEANDJAD ATLANDI OOKEANI MÕLEMALT KALDALT
NING ERINEVATEST PARTEIDEST,
kutsume Euroopa Liitu üles kuulutama Hizballahi tervikuna terroriorganisatsiooniks. 2012. aastal
Bulgaarias kuus inimest tapnud enesetapurünnaku järel keelustas EL üksnes Hizballahi nn
sõjalise tiiva, loobudes terrorirühmitusele vastu astumisest oma sanktsioonimehhanismi kogu
jõuga.
Seetõttu soovitame tungivalt, et EL lõpetaks sellise vääreristuse „sõjalise“ ja „poliitilise“ tiiva
vahel - eristuse, mida Hizballah ise eitab - ja keelustaks organisatsiooni tervikuna.

HIZBALLAH , Iraani režiimi kõige ohtlikum käsilane, hoiab käigus ülemaailmset

terrorivõrgustikku, mis ei ähvarda üksnes oma naabreid vaid ka Lääne demokraatiaid. Ainuüksi
Saksamaal on Hizballahil üle 1000 liikme, kel on õigus vabalt vahendeid koguda. Rühmituse
vägivaldne ja antisemiitlik poliitika mürgitab meie pluralistlike ühiskondade sidusust. Kõige enam
torkab see silma Hizballahi iga-aastastel „Quds'i päeva“ paraadidel, kus kõlavad üleskutsed
juudiriigi hävitamisele meenutavad Euroopa ajaloo kõige tumedamaid hetki.
Teheran asutatud ja rahastatud ning organiseeritud kuritegevuse abil üleval peetav Hizballah
hoiab Liibanoni oma Iraani revolutsiooni eesmärkide pantvangis. Vägivalda ja terrorit levitab see
aga kogu regioonis. Hizballah teeb koostööd mõrvarliku Assadi režiimiga ja on kaassüüdlane
kohutavates sõjakuritegudes, mis on tapnud, sandistanud ja kodudest välja ajanud miljoneid
süürlasi. Rühm koolitab šiiidi võitlejaid Jeemenis ja Iraagis ning tarnib neile relvi. Hizballah on
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1701 rikkudes taas hambuni relvastunud ning jäänud
Liibanonis sõltumatuks relvarühmituseks. Omaenda tsiviilelanikkonda kuritarvitab see inimkilbina
umbes 150 000 Iisraeli tsiviilisikute pihta sihitud raketi peitmiseks.
Nagu on näidanud USA, Madalmaade, Kanada, Ühendkuningriigi, Pärsia lahe koostöönõukogu ja
Araabia Liiga kogemused, ei välista Hizballahi hukkamõistmine jätkuvat poliitilist suhtlust
Beirutiga.
Hizballahi keelamine ei „destabiliseeri“ ka riiki, nagu mõned ekslikult väidavad. Tõde on hoopis
vastupidine. Ainus võimalus Liibanonis tõelise majandusliku ja poliitilise stabiilsuse aavutamiseks
nõuab, et riik Hizballahi haardest vabaneks. Julged Liibanoni meeleavaldajad, kes tulevad
tänavatele korruptsiooni ja poliitilise vägivalla vastu, mõistavad konkreetselt hukka Hizballahi
„riiki riigis“. Nad väärivad meie täit tuge. Iraani käsilase keelustamine Euroopa Liidus aitaks neid
demokraatlikke jõude tugevdada.

EUROOPA LIIT , mis seisab demokraatia, inimõiguste ja seaduspõhise rahvusvahelise korra
eest, peaks kasutama oma jõudu ja Hizballahit hoiatama. Kaalul pole midagi vähemat kui meie
ühine julgeolek ning demokraatlikud väärtused, nüüd on aeg tegutseda.

