Declaraț
ie Transatlantică
EUROPA TREBUIE SĂ INTERZICĂ HEZBOLLAH
NOI, LEGIUITORII DE PE AMBELE PĂRȚI ALE ATLANTICULUI,
UNIȚI DINCOLO DE ORIENTĂRILE DE PARTID,
îndemnăm Uniunea Europeană să desemneze organizaț
ia Hezbollah – în întregul ei - ca mișcare
teroristă. În urma atentatului sinucigaș cu bombă, care a avut loc în 2012 în Bulgaria și în urma
căruia și-au pierdut viaț
a șase persoane, UE a interzis numai așa-numita aripă militară a
Hezbollah, fără însă a aplica asupra acestei grupări teroriste întregul mecanism de sancț
iuni.
Prin urmare, solicităm Uniunii Europene să pună capăt falsei distincț
ii între componenta
„militară” și cea „politică” a acestei organizaț
ii teroriste - o distincț
ie pe care chiar o neagă - și să
interzică în intregime Hezbollah.

HEZBOLLAH , cel mai letal instrument al regimului iranian, operează o rețea teroristă globală,
care amenință nu doar propriii săi vecini, ci și democraț
iile occidentale. Numai în Germania,
Hezbollah are peste 1000 de membri care au libertatea de a strânge fonduri. Ideologia violentă
și antisemită a grupului otrăvește structura de bază a societăț
ilor noastre pluraliste. Acest lucru
este foarte vizibil în timpul marșurilor anuale ale Hezbollah, numite „Ziua mondială al-Quds”, în
cadrul cărora îndemnurile la anihilarea unicului stat evreiesc reamintesc de cele mai întunecate
capitole din istoria Europei.

Creată și finanțată de Teheran și menț
inută prin crima organizată, organizaț
ia Hezbollah ț
ine
Libanul ostatic faț
ă de agenda revoluț
ionară a Iranului. În plus, diseminează violenț
a și teroarea
în întreaga regiune. Hezbollah colaborează cu regimul criminal Assad și este complice la crimele
oribile de război care au condus la uciderea, mutilarea și dezrădăcinarea a milioane de sirieni.
Gruparea antrenează și furnizează arme către miliț
iile șiite din Yemen și Irak. Încălcând rezoluț
ia
1701 a Consiliului de Securitate al ONU, Hezbollah s-a reînarmat intens și continuă să fie o miliț
ie
independentă în Liban. Ea comite abuzuri chiar și împotriva propriei sale populaț
ii civile, pe care
o folosește ca scut uman pentru a ascunde circa 150.000 de rachete îndreptate împotriva
civililor israelieni.
Așa cum o arată exemplele furnizate de SUA, Ț
ările de Jos, Canada, Regatul Unit, Consiliul de
Cooperare al Golfului și Liga Arabă, interzicerea organizaț
iei Hezbollah nu exclude continuarea
angajamentelor politice cu Beirutul.
De asemenea, interzicerea organizaț
iei Hezbollah nu va „destabiliza” ț
ara, așa cum pretind, în
mod fals, unele voci. Lucrurile stau exact pe dos: singura șansă pentru ca Libanul să
dobândească stabilitatea economică și politică rezidă în eliminarea influenț
ei Hezbollah asupra
țării. Protestatarii curajoși din Liban, care au ieșit în stradă pentru a combate corupț
ia și violenț
a
politică, denunță în mod explicit faptul că Hezbollah e un „stat în stat”. Ei merită sprijinul nostru
total. Dacă Uniunea Europeană interzice acest proxy Iranian, ea va ajuta la consolidarea forț
elor
democratice libaneze.

UNIUNEA EUROPEANĂ , care simbolizează democrația, drepturile omului și ordinea

internațională bazate pe reglementări și norme, trebuie să facă uz de puterile sale, pentru a
avertiza organizaț
ia Hezbollah. Dat fiind că securitatea noastră colectivă și integritatea valorilor
noastre democratice sunt în joc, acum este momentul să acț
ionăm.

