Transatlantinė deklaracija
EUROPA PRIVALO UŽDRAUSTI „HEZBOLLAH“
MES, ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI ABIPUS ATLANTO
IR IŠ VISŲ POLITINIŲ PARTIJŲ,
raginame Europos Sąjungą pripažinti visą „Hezbollah“ teroristine organizacija. Po 2012 m.
Bulgarijoje įvykusio savižudžio sprogdinimo išpuolio, per kurį žuvo šeši žmonės, ES uždraudė tik
„Hezbollah“ vadinamąjį karinį sparną, tačiau nesiėmė sustabdyti šios teroristų grupuotės
pasinaudojant visa savo sankcijų mechanizmo galia.
Todėl raginame ES liautis klaidingai skirti „karinius“ ir „politinius“ ginklus – skirtumą, kurio pati
„Hezbollah“ nepripažįsta – ir uždrausti visą organizaciją.

„HEZBOLLAH“, mirtiniausia Irano režimo įgaliotinė, valdo pasaulinį teroristų tinklą, kuris

kelia grėsmę ne tik kaimyninėms, bet ir Vakarų demokratinėms valstybėms. Vien Vokietijoje,
„Hezbollah“ turi per 1000 narių, kurie laisvai renka lėšas. Žiauri ir antisemitinė grupuotės
ideologija nuodija mūsų pliuralistinės visuomenės sistemą. Tai aiškiausiai parodo „Hezbollah“
metiniai „Quds dienos“ maršai, per kuriuos raginimai sunaikinti žydų valstybę atkartoja
tamsiausius Europos istorijos puslapius.
„Hezbollah“, įkurta ir finansuojama Teherano bei išlaikoma pasitelkiant organizuotą
nusikalstamumą, laiko Libaną savo iranietiško revoliucijos plano įkaite. Be to, ji skleidžia smurtą ir
baimę visame regione. „Hezbollah“ bendradarbiauja su kruvinu Asado režimu ir prisideda prie
siaubingų karo nusikaltimų, per kuriuos nužudyta, suluošinta ir išginta milijonai sirų. Grupuotė
ruošia ir tiekia ginklus šiitų karinėms pajėgoms Jemene ir Irake. Pažeisdama JT Saugumo
tarybos rezoliuciją Nr. 1701, „Hezbollah“ persiginklavo iki dantų ir išlieka nepriklausoma karine
grupuote Libane. Ji naudojasi savo civiliais gyventojais kaip gyvaisiais skydais, kad pridengtų
maždaug 150.000 raketų, nukreiptų į Izraelio civilius.
Kaip rodo JAV, Nyderlandų, Kanados, JK, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Arabų
lygos pavyzdžiai, oficialus „Hezbollah“ uždraudimas nekliudo nuolatiniam politiniam
bendradarbiavimui su Beirutu.
Taip pat, „Hezbollah“ uždraudimas nedestabilizuos šalies, kaip kartais klaidingai tvirtinama. Visai
priešingai. Vienintelis būdas pasiekti tikrą ekonominį ir politinį Libano stabilumą – panaikinti
„Hezbollah“ viešpatavimą šioje šalyje. Narsūs Libano žmonės, dalyvaujantys protestuose prieš
korupciją ir politinį smurtą, garsiai skelbia, kad „Hezbollah“ – tai „valstybė valstybėje“. Jie
nusipelno mūsų visiškos paramos. ES draudimas, nukreiptas prieš Irano įgaliotinę, padės
sustiprinti šias demokratines jėgas.

EUROPOS SĄJUNGA , kuri kovoja už demokratiją, žmogaus teises ir taisyklėmis pagrįstą

tarptautinę tvarką, turėtų panaudoti savo galią ir aiškiai įspėti „Hezbollah“. Kadangi mūsų
kolektyvinis saugumas ir mūsų demokratinių vertybių vientisumas yra dideliame pavojuje, dabar
laikas veikti.

