Transzatlanti Nyilatkozat
EURÓPÁNAK BE KELL TILTANIA A HEZBOLLAHOT
MI, AZ ATLANTI-ÓCEÁN KÉT PARTJÁN LÉVŐ ORSZÁGOK
TÖRVÉNYHOZÓI, PÁRTOKON ÁTÍVELŐEN,
egységesen fellépve szólítjuk fel az Európai Uniót arra, hogy a Hezbollah teljes egészét
minősítse terrorszervezetnek. A hat ember életét követelő 2012-es bulgáriai öngyilkos merénylet
után az EU csak a Hezbollah úgynevezett katonai szárnyát tiltotta be, ezzel megakadályozva,
hogy a szankciók átfogóan érintsék a terrorszervezetet.
Ezért arra buzdítjuk az EU-t, hogy szüntesse meg a „katonai” és „politikai” szárnyak közötti
hamis különbségtételt – ezt a különbségtételt maga a Hezbollah is elutasítja –, és tiltsa be a
szervezet egészét.
A HEZBOLLAH – az iráni rezsim leghalálosabb megbízottja – globális terrorhálózatot
működtet, amely nemcsak a szomszédait, hanem a nyugati demokráciákat is fenyegeti. A
Hezbollahnak egyedül Németországban több mint 1000 olyan tagja van, akik szabadon
szervezhetnek pénzgyűjtő kampányokat. A csoport erőszakos és antiszemita ideológiája
mérgezi pluralista társadalmaink szövetét. Ennek leginkább szembetűnő példája a Hezbollah
által évente megszervezett Al-Kudsz napi felvonulás, amelyen a zsidó állam megsemmisítésére
buzdító felhívások az európai történelem legsötétebb fejezeteit idézik.
A Teherán által alapított és finanszírozott, valamint a szervezett bűnözés révén fenntartott
Hezbollah túszul ejtette Libanont az iráni forradalom célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.
Ezenkívül az egész régióban gerjeszti az erőszakot és a terrorcselekményeket. A Hezbollah
együttműködik a gyilkos Aszad-rezsimmel, és bűnrészes azokban a szörnyű háborús
bűncselekményekben, amelyek során szírek millióit ölték vagy nyomorították meg, vagy
kényszerítették őket a lakóhelyük elhagyására. A csoport fegyveres csapatokat képez és
fegyvereket biztosít a jemeni és iraki síita milíciák számára. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1701-es
határozatát megsértve a Hezbollah ismét állig felfegyverkezett, és továbbra is független
milíciaként működik Libanonban. Az ország civil lakosságát használja élő pajzsként arra, hogy
elrejtse az izraeli polgári lakosságot megcélzó mintegy 150 000 rakétáját.
Amint azt az Egyesült Államok, Hollandia, Kanada, az Egyesült Királyság, az Öböl-menti
Együttműködési Tanács és az Arab Liga példája is mutatja, a Hezbollah betiltása nem
akadályozza meg a Bejrúttal való politikai kapcsolat kialakítását.
A Hezbollah betiltása ezenkívül nem „destabilizálná” az országot sem – szemben mások valótlan
állításaival. Ennek pont az ellenkezője igaz. Libanon valódi gazdasági és politikai stabilitásának
egyetlen módja, ha az országban megszűnik a Hezbollah fojtogató szorítása. Az utcákon a
korrupció és a politikai erőszak ellen tüntető bátor libanoniak kifejezetten elítélik a Hezbollah
„állam az államban” típusú működését. Ezek az emberek megérdemlik, hogy teljes mértékben
támogassuk őket. Az Irán megbízottjaként működő Hezbollah uniós betiltása megerősíti ezeket
a demokratikus erőket.
A demokráciát, az emberi jogokat és a szabályok betartásával érvényesülő nemzetközi rendet
támogató EURÓPAI UNIÓNAK arra kellene használnia a hatalmát, hogy figyelmeztesse a
Hezbollahot. Nem kevesebb, mint a közös biztonságunk és a demokratikus értékeink integritása
forog kockán: eljött a cselekvés ideje.

