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EUROPA MUSI UZNAĆ HEZBOLLAH ZA
ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ
MY, PARLAMENTARZYŚCI REPREZENTUJĄCY OBIE STRONY
ATLANTYKU, ZJEDNOCZENI PONAD PODZIAŁAMI PARTYJNYMI,
wzywamy Unię Europejską do uznania całej partii Hezbollah za organizację terrorystyczną. Po
samobójczym zamachu bombowym w Bułgarii w 2012 roku, w którym zginęło sześć osób, UE
zakazała działania jedynie tzw. wojskowego skrzydła Hezbollahu, rezygnując z zastosowania wobec
tej grupy całego spektrum działań opartych na sankcjach.
Wzywamy zatem UE, by zaprzestała stosowania tego błędnego rozróżnienia między skrzydłem
„wojskowym” a „politycznym”, ponieważ jest ono odrzucane przez sam Hezbollah oraz wzywamy do
wydania zakazu działania całej tej organizacji.

HEZBOLLAH , mająca na sumieniu największą liczbę ofiar organizacja działająca w imieniu

irańskiego reżimu, dysponuje globalną siecią terrorystyczną, która zagraża nie tylko sąsiadom, ale i
zachodnim demokracjom. W samych Niemczech Hezbollah posiada ponad 1000 członków, którzy
mogą swobodnie zbierać środki finansowe. Ideologia grupy oparta na przemocy i antysemityzmie
zatruwa tkankę naszych pluralistycznych społeczeństw. Najwyraźniej widać to na przykładzie
corocznych marszów Hezbollahu z okazji „Dnia Quds”, w czasie których padają wezwania do
unicestwienia państwa żydowskiego, przywołujące na myśl najciemniejsze rozdziały historii Europy.
Hezbollah, założony i finansowany przez Teheran oraz utrzymywany dzięki zorganizowanej
przestępczości, traktuje Liban jak zakładnika programu rewolucji irańskiej. Co więcej, partia ta szerzy
przemoc i terror w całym regionie. Hezbollah współpracuje ze zbrodniczym reżimem Assada i jest
współwinny straszliwych zbrodni wojennych, które doprowadziły do śmierci, okaleczenia i
wypędzenia milionów Syryjczyków. Grupa szkoli szyickie milicje w Jemenie i Iraku oraz dostarcza im
broń. Wbrew rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701, Hezbollah jest uzbrojony w stopniu
zaawansowanym i pozostaje niezależną bojówką działającą w Libanie. Wykorzystuje on własną,
miejscową ludność cywilną jako żywą tarczę, ukrywając około 150 000 pocisków stanowiących
zagrożenie dla izraelskich cywilów. Kot vidimo na primeru ZDA, Nizozemske, Kanade, Združenega
kraljestva, Sveta za sodelovanje arabskih zalivskih držav in Arabske lige, prepoved Hezbolaha ne
pomeni prekinitve političnega sodelovanja z Bejrutom.
Jak pokazują przykłady USA, Holandii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Rady Współpracy Państw Zatoki
Perskiej i Ligi Arabskiej, zakazanie działania Hezbollahu nie wyklucza dalszego zaangażowania
politycznego w Bejrucie.
Zakaz funkcjonowania Hezbollahu również nie „zdestabilizuje” kraju, jak niektórzy błędnie twierdzą.
Wręcz przeciwnie. Jedyną szansą na prawdziwą gospodarczą i polityczną stabilizację w Libanie jest
uwolnienie tego kraju od dominującego wpływu Hezbollahu. Odważni libańscy demonstranci
wychodzą na ulice, by protestować przeciwko korupcji i przemocy politycznej oraz zdecydowanie
potępiają „państwo w państwie” utworzone przez Hezbollah. Zasługują oni na nasze pełne wsparcie.
Unijny zakaz funkcjonowania tej organizacji działającej w imieniu Iranu pomoże wzmocnić siły
demokratyczne.

UNIA EUROPEJSKA , która opowiada się za demokracją, prawami człowieka i porządkiem
międzynarodowym opartym na zasadach, powinna skorzystać ze swoich uprawnień i wysłać
Hezbollahowi ostrzeżenie. Teraz nadszedł czas, by działać – teraz, gdy zagrożone jest nasze
zbiorowe bezpieczeństwo i demokratyczne wartości.

