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4PREDHOVOR 
V júli 2013 Európska únia zaradila Hizballáh (z arab. „Božia strana“ alebo „Alláhova strana“)  
na zoznam teroristických organizácií. Dobrou správou vôbec bolo, že 28 členských štátov 
konečne niečo urobilo. Viedli k tomu rázne kroky vlády v Sofii po samovražednom útoku 
v Bulharsku v predchádzajúcom roku, s podporou Cyperskej vlády, ktorá zatkla člena 
Hizballáhu, čo vyhľadával miesta pre útoky.

Zlou správou zase, že Európska Únia len teoreticky rozdelila túto organizáciu na dve 
časti a na zoznam teroristických organizácií zaradila iba „vojenské krídlo“ Hizballáhu a 
nie jeho „politické krídlo“. Čo sa týka tohto rozdelenia, Európska Únia tvrdí, že Hizballáh 
je súčasťou vlády v Libanone a že všeobecné označenie by ohrozilo diplomatické vzťahy. 
Avšak, keď sa na tento argument pozrieme z blízka, je neopodstatnený. Hizballáh je totiž 
zakázaný v mnohých krajinách, ktoré i napriek tomu naďalej udržiavajú s libanonskou 
vládou dobré vzťahy. Hizballáh bol ako celok zakázaný v nasledovných krajinách:  
USA (1997)1, Kanada (2002)2, Holandsko (2004)3, Rada pre spoluprácu v Perzskom  
zálive (2016)4, Arabská liga (2016)5, Izrael6, Veľká Británia ( 2019)7, Argentína (2019)8, 
Paraguaj (2019), Kolumbia (2020) a Honduras (2020) a naposledy v Nemecku, Litve  
a Estónsku (2020). 

Po dlhých rokoch debaty Nemecko urobilo prelomové rozhodnutie a zakázalo teroristickú 
organizáciu ako celok. Vládne kroky zakazujú akúkoľvek činnosť, vrátane verejného 
zobrazovania akýchkoľvek symbolov a nariaďujú konfiškáciu všetkého majetku Hizballáhu 
v Nemecku. AJC privítala toto očakávané a významné rozhodnutie.

Napriek tomu, že Hizballáh je aktívny v Európskej Únii už desaťročia, a má zavedené 
ďalekosiahle štruktúry, Brusel zatiaľ nezaradil celú organizáciu na zoznam teroristických 
organizácií, a ani nenariadil zákaz tejto organizácie. Teroristické zoskupenie využíva  
svoje siete v rámci EÚ predovšetkým na získavanie finančných prostriedkov. 

V EÚ sa však málo vie o činnosti „Božej Strany“, a to aj napriek skutočnosti, že v prípade 
obnovenia vojenských konfrontácií medzi organizáciou (Hizballáh) a Izraelom, alebo  
v prípade konfrontácií medzi židovským štátom a Iránom, by sa Hizballáh nepochybne 
pokúsil zaútočiť na izraelské a židovské inštitúcie v Európe.

Touto publikáciou, by sme chceli poskytnúť bližšie informácie o začiatkoch Hizballáhu, 
jeho ideológii a aktivitách v Európe, pretože viesť informovanú politickú diskusiu o tomto 
hnutí je možné iba s dostatočnými základnými znalosťami. Naším cieľom je tiež ukázať, 
prečo rozdelenie Hizballáhu na politické a vojenské krídla neodráža realitu a prečo je 
potrebné klasifikovať Hizballáh ako teroristickú organizáciu.

V posledných rokoch sa úloha Európy pri financovaní organizácie stala zjavnejšou a 
ukázalo sa, že to zasiahlo aj strednú a východnú Európu. V roku 2013 uskutočnil Hizballáh 
teroristický útok na turistický autobus v bulharskom Burgase a v roku 2012 sa pokúsil o 
útok na Cypre. V Európe objavili niekoľko bytov a úkrytov, v ktorých bolo uskladnené veľké 
množstvo výbušnín a chemických materiálov na výrobu výkonných výbušných zariadení. V 
roku 2015 na Cypre našli sklad obsahujúci 8,3 ton dusičnanu amónneho. O šesť mesiacov 
neskôr v Londýne natrafili na štyri skrýše obsahujúce tri tony rovnakého materiálu. Je 
čoraz viac zrejmé, že Hizballáh získava milióny dolárov prostredníctvom organizovaného 
zločinu a že tieto peniaze následne smerujú na financovanie teroristických činov a vojny 
na Blízkom východe.



5V posledných rokoch sa Hizballáh stal ešte silnejším aktérom v sýrskej občianskej vojne. 
Ako rozšírená vetva vlády v Teheráne, má Hizballáh na svedomí vojnové zločiny, ako aj 
zločiny proti ľudskosti. Hizballáh možno stratil tisíce bojovníkov v Sýrii, ale počas konfliktu 
tiež získal zručnosti a znalosti, ktoré by mohol použiť pri novej konfrontácii s Izraelom. 
Koniec koncov, na hlavnom cieli Hizballáhu (zničiť židovský štát) sa nič nezmenilo. 
Nebezpečenstvo, ktoré Hizballáh predstavuje, či už v Európe alebo na Blízkom východe, 
sa nezmenšilo. Naďalej preto žiadame o úplný zákaz Hizballáhu v Európskej Únii a 
vyzývame EÚ, aby zaradila túto organizáciu na zoznam teroristických organizácií ako 
celok.

Táto výzva je úplne v súlade so všeobecne uznávanými európskymi hodnotami, ktoré sú 
opísané v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. „Základné 
slobody, ktoré sú základom spravodlivosti a mieru vo svete sa najlepšie udržiavajú [...] 
prostredníctvom efektívnej politickej demokracie.“ Skutočná politická strana musí tieto 
zásady dodržiavať. Nemala by svojich členov alebo iné osoby vyzbrojovať a ani páchať 
násilné činy. Hizballáh, ktorý sa dopustil takýchto porušení,  
by nemal byť považovaný za legitímnu politickú stranu.

ČO JE HIZBALLÁH?
Hizballáh je libanonská šiitska teroristická organizácia, ktorá bola založená Iránom  
v roku 1982 počas libanonskej občianskej vojny. Cieľom iránskeho režimu mulláhov bolo 
exportovať islamskú revolúciu, ktorá sa odohrala v Iráne v roku 1979 a zaviesť podobné 
režimy v ďalších krajinách Blízkeho východu.

Krátko po svojom založení členovia organizácie uskutočnili vysoko propagované operácie 
vrátane samovražedných bombových útokov, ktoré v októbri 19839 v Bejrúte zabili 241 
príslušníkov americkej námornej pechoty. Organizácia zverejnila svoj názov Hizballáh a 
zverejnila svoj manifest v roku 198510. Počas nasledujúcich rokov,  
z dôvodu masívnej materiálnej a finančnej podpory Iránskej islamskej republiky sa  
„Božia strana“ stala jednou z najmocnejších vojenských frakcií v libanonskej občianskej 
vojne. Hizballáh si dokázal vybudovať a rozšíriť svoje dominantné postavenie, najmä  
v šiitských pevnostiach v údolí Bikáa a v južných mestských častiach Bejrútu - pozície, 
ktoré si dodnes udržiava. 

A Hezbollah zászlaja



6JE HIZBALLÁH BEŽNÁ 
POLITICKÁ STRANA?

Dohodou z Taifu, ktorá ukončila občiansku vojnu v Libanone v roku 1989, vstúpil Hizballáh 
do novej éry. Odvtedy sa zúčastňoval volieb bez toho, aby sa vzdal svojich vojenských 
kapacít. Hizballáh sa zapojil do demokratických procesov iba z taktických dôvodov; 
organizácia sa i naďalej snaží dosiahnuť islamistickú teokraciu, aká funguje v Iráne.  
Jediná vec, ktorá sa zmenila, je stratégia, pomocou ktorej sa Hizballáh snaží dosiahnuť 
tento cieľ. Hassan Nasralláh - generálny tajomník „Božej Strany“ od roku 1992 uviedol:

„Nechceme vytvoriť islamský štát násilím a silou. Namiesto toho radšej  
počkáme na deň, keď začneme s našimi spoluobčanmi dialóg v otvorenej  
atmosfére a presvedčíme ich, že islamský štát je jediná alternatíva.“ 11

Účasť Hizballáhu vo voľbách zavádza západných pozorovateľov k rozdeleniu organizácie 
na vojenské a politické krídla. Toto vnímanie sa odráža v rozhodnutí EÚ z roku 2013  
o zaradení iba tzv. vojenského krídla Hizballáhu na zoznam teroristických organizácií,  
nie však politického krídla12. Hizballáh sám spochybňuje toto rozlišovanie a pri každej 
príležitosti verejne zdôrazňuje, že je iba jednou organizáciou.

Len pred niekoľkými rokmi zástupca generálneho tajomníka Naim Qassem uviedol: 

„Nemáme vojenské a politické krídlo; nemáme Hizballáh na jednej strane a stranu 
odporu na druhej strane... Každý prvok Hizballáhu, od veliteľov po členov, ako aj naše 
rôzne schopnosti, slúžia odporu.“ 13

To, že je toto rozlišovanie umelé, možno vidieť aj v organizačnej štruktúre: na jej čele 
je jedno nerozdelené vedenie.14 Naim Qassem to tiež potvrdil v rozhovore s americkým 
reportérom:

„Hizballáh má jednotné vedenie. Všetky politické, sociálne a džihádistické snahy sú 
viazané rozhodnutiami týchto vodcov. Tí istí vodcovia, ktorí riadia parlament a vy-
konávajú vládne povinnosti, riadia aj džihádistickú prácu v boji proti Izraelu.“ 15

Nakoľko sa Hizballáh málo zaujíma o demokratické procesy, je zrejmé, že podľa jeho 
názoru hrozí, že v Libanone stratí vplyv; „Božia strana“ nikdy neváha chrániť svoje 
záujmy násilím. Keď sa libanonská vláda v máji 2008 pokúsila odstrániť telefónnu sieť 
prevádzkovanú výlučne Hizballáhom a zároveň vyhodiť sympatizanta Hizballáhu, ktorý 
slúžil ako šéf bezpečnosti na letisku v Bejrúte, teroristická skupina sa uchýlila k násiliu  
a došlo k zrážke s konkurenčnou sunnitskou milíciou ktorá trvala niekoľko dní.16

Keď bol v roku 2005 zavraždený bývalý libanonský premiér Rafík Harírí, podľa vyšetrovania 
tribunálu OSN boli hlavnými podozrivými členovia Hizballáhu.17 Podozrivých obvinili 
zo spáchania vraždy v mene sýrskeho režimu, ktorý vnímal Harírího ako hrozbu pre 
ich dominantné postavenie a preto použil Hizballáhu ako svoj geopolitický nástroj.18 
Organizácia sa rovnako nebráni tomu, aby preň trpeli celé krajiny. V roku 2006 Hizballáh 
zaútočil na izraelskú armádnu hliadku pozdĺž hranice a uvrhol Libanon do 30-dňovej 
vojny, ktorá stála životy tisícov ľudí, ktorí boli väčšinou civilisti, a to v Libanone, ako aj  
v Izraeli.
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Okrem politických a vojenských zložiek kontroluje Hizballáh aj pôsobivú sieť sociálnych 
inštitúcií v Libanone, ktorú používa na zabezpečenie podpory, najmä medzi šiitskou 
populáciou. Táto organizácia prevádzkuje napríklad bezplatné školy a nemocnice.

Avšak udržiavať a ponúkať tieto sociálne výhody, a tiež si udržať svoju vojenskú silu 
je možné iba prostredníctvom finančnej a materiálnej podpory Iránu. Odborníci sa 
domnievajú, že teroristická skupina dostáva od Teheránu každý rok až 700 miliónov 
dolárov.19

Vo februári 2016 predstaviteľ “Božej Strany” opísal vzťah medzi týmito dvoma aktérmi: 

„Hizballáh je viac ako len iránsky spojenec.  
Tento vzťah sa viac podobá na vzťah otca a syna.“ 20

Hizballáh naďalej otvorene podporuje vládu islamských klerikov, podobne, ako sa 
praktizuje v Iráne. Jeho cieľom je v Libanone zriadiť totalitnú vládu v ktorej šiitskí 
duchovní prijímajú politické rozhodnutia.21

Ďalším dôkazom toho, že Hizballáh je predovšetkým predĺženou rukou Teheránu, je jeho 
úloha v sýrskej občianskej vojne. Táto teroristická organizácia zasiahla do konfliktu v 
susednej krajine na strane Asadovho režimu najneskôr v lete 2012; a od roku 2013 sa 
Hizballáh otvorene zúčastňoval na rozsiahlejších vojenských operáciách.

Ciele Hizballáhu v konflikte sú politické i vojenské. Hlavným politickým cieľom je prežitie  
režimu v Damašku. Ak by bol Asad zvrhnutý, Hizballáh so sídlom v Libanone by bol 
politicky aj geograficky izolovaný. Tento politický cieľ súvisí s vojenským cieľom Hizballáhu:  
udržiavať zásobovaciu trasu, ktorá prechádza cez Sýriu a umožňuje Hizballáhu získať 
väčšinu zbraní a kritického materiálu od Iránu.

Táto zásobovacia trasa cez Sýriu zabezpečuje prepojenie Iránu s ozbrojovaním Hizballáhu,  
najmä raketami. Izraelská vláda teraz predpokladá, že Hizballáh má prinajmenšom 
150-tisíc rakiet22 a časť tohto arzenálu by mohol zasiahnuť ciele po celom Izraeli až po 
Eilat.23

V Sýrii sa Hizballáhu podarilo získať cenné vedomosti a skúsenosti z bojiska pre budúci 
konflikt. Odborníci zdôrazňujú, že na základe skúseností zo Sýrie, Hizballáh už upravil 
svoje strategické plánovanie. 24



8ANTISEMITIZMUS HIZBALLÁHU
V dôsledku úzkeho organizačného a personálneho spojenia s Iránom je ideológia Hizballáhu 
silne ovplyvnená aj režimom v Teheráne. Rovnako ako islamská republika, aj Hizballáh 
zahŕňa prvky tradičného a moderného antisemitizmu a volá po likvidácii Židov.

Konečným cieľom tejto ideológie je zničiť židovský štát. Hassan Nasralláh to zdôraznil  
v rozhovore: „Sme islamské hnutie a rešpektujeme všetky vlády, podporujúce islam  
a bojujúce proti izraelskému nepriateľovi, čo je našim kľúčovým cieľom.“ Ospravedlnenie 
tohto existenčného boja možno nájsť v manifeste Hizballáhu z roku 1985: „Tento nepriateľ  
je najväčším nebezpečenstvom pre budúce generácie a osud našich krajín [...].“25 Izrael  
je prezentovaný ako existenčné nebezpečenstvo pre všetkých moslimov, a Hizballáh preto 
odmieta akékoľvek rokovania, diskusie alebo mierové zmluvy s Izraelom. Politický dokument 
pokračuje: 

„Náš boj sa preto neskončí, kým tento subjekt nebude odstránený.“  
Neuznali sme žiadnu dohodu s [Izraelom], žiadnu mierovú zmluvu [...].  
Dôrazne odsudzujeme všetky vyjednávacie plány s Izraelom.“ 26

Zničenie židovského štátu však nie je jediným cieľom Hizballáhu. Táto teroristická organizácia 
sa tiež vidí v globálnom a existenčnom konflikte so všetkými židmi. V roku 1997 Nasralláh 
jasne uviedol:

„Keby sme po celom svete hľadali zbabelejšieho, prízemnejšieho a slabšieho  
jedinca v duchu, ideológii a náboženstve, nenašli by sme nikoho horšieho ako  
židov – nehovorím, že Izraelčanov: musíme poznať svojho nepriateľa.“ 27

Hizballáh objasnil svoj návrh na riešenie tohto konfliktu v predchádzajúcom vyhlásení  
z roku 1992: „Je to otvorená vojna až do odstránenia Izraela, a do smrti posledného žida 
na zemi.“ 28

Nasralláh tento cieľ opäť zdôraznil v roku 2002, keď uviedol: „Ak sa všetci zhromaždia  
v Izraeli, ušetrí nám to ťažkosti a nemusíme ich prenasledovať po celom svete.“ 29

Nejde iba o rétoriku. Útoky Hizballáhu na židovské inštitúcie ukazujú, že Hizballáh  
má v úmysle aktívne pracovať na uskutočňovaní tohto cieľa na celosvetovej úrovni.
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Aktivity Hizballáhu sa neobmedzujú iba na Libanon a Blízky východ. Táto organizácia 
má globálnu sieť stúpencov v Severnej Amerike, Latinskej Amerike, Afrike a aj Európe, a 
preto môže vykonávať teroristické útoky po celom svete a v krátkom čase. Šiitskí „svätí 
bojovníci“ tejto organizácie uskutočnili útoky mimo Blízkeho východu v mene Hizballáhu 
alebo v spolupráci s iránskym režimom. Možno si spomenúť napríklad na útoky na izraelské 
veľvyslanectvo v roku 1992 a na židovské komunitné centrum v Buenos Aires v roku 1994. 
Celosvetový dosah, ktorý tieto útoky preukázali, bol jedným z dôvodov, prečo vtedajší 
riaditeľ CIA George Tenet klasifikoval Hizballáh ako nebezpečnejší než al-Káidu.30 Toto 
hodnotenie naďalej platí. V posledných rokoch, navyše organizácia dokázala rozšíriť a 
posilniť svoje siete. V súčasnosti ich využíva Hizballáh na financovanie svojich aktivít, ako aj 
ďalšie siete organizovaného zločinu, ktorými sú obchod s drogami a pranie špinavých peňazí.31

Nemecko je nepochybne centrom európskych aktivít Hizballáhu. Jej prítomnosť siaha do 80. 
rokov, keď mnoho libanonských šiitov utieklo pred občianskou vojnou vo svojej domovskej 
krajine. Medzi týmito utečencami boli aj stúpenci a členovia Hizballáhu.

Za posledné roky zostal počet priaznivcov a členov Hizballáhu v Nemecku stabilný, ale stále 
vysoký. Nemecký spolkový úrad pre ochranu ústavy uvádza, že celonárodne má organizácia 
1.050 členov a stúpencov32, pričom ústredným bodom je Berlín (250 ľudí).33

Priaznivci a členovia tejto teroristickej organizácie sú pridružení k približne tridsiatim 
združeniam mešít v Nemecku. Fakty jasne ukazujú, že rozlišovanie medzi vojenskými  
a politickými krídlami vôbec neodráža realitu a dokonca sťažuje bezpečnostným agentúram 
vyšetrovanie organizácie. 

V tejto súvislosti komentoval odborník na terorizmus Matthew Levitt:

„Iróniou je, Európska únia obmedzila označenie teroristickej organizácie na „vojenské 
krídlo Hizballáhu“ v podstate oslabila svoju schopnosť zaistiť akékoľvek prostriedky  
v rámci režimu zaistenia majetku. Je nepravdepodobné, že by držitelia účtov Hizballáhu 
v Európe figurovali pod označením „vojenské krídlo Hizballáhu“. Z právneho hľadiska  
sú akékoľvek prostriedky spojené s Hizballáhom, ktoré nie sú výslovne spojené s jeho 
vojenským krídlom, v Európe nedotknuteľné. Keďže peniaze sú zameniteľné, Hizballáh 
bude v rámci Európy pravdepodobne naďalej získavať finančné prostriedky, avšak na 
základe politických a sociálnych aktivít. Odčerpávanie finančných prostriedkov na 
menej nezištné činnosti, ako sú milície skupiny alebo teroristické aktivity, by nebolo 
vôbec ťažké.“ 34

Évente egyszer a Hezbollah szimpatizánsai és tagjai megjelennek a nyilvánosság  
Raz ročne sa stúpenci a členovia Hizballáhu verejne stretávajú počas „Jaum Al-Quds“ 
(arab. „Deň Jeruzalema“). Túto udalosť začal v roku 1979 vodca iránskej revolúcie 
ajatolláh Chomejní. Odvtedy sa v posledný piatok ramadánu konajú po celom svete 
demonštrácie vyzývajúce na zničenie Izraela. Od 80. rokov 20. storočia sa v Nemecku 
zároveň konajú udalosti ku Dňu Jeruzalema”.



11PRÁCA HIZBOLLÁHU 
S UTEČENCAMI 
V apríli 2016 informovali národné titulné strany o odhaleniach, ktoré priniesol AJC Berlin 
Ramer Institute: Spoluorganizátori demonštrácie Joum Al-Quds pracovali s utečencami 
prostredníctvom „Refugee Club Impulse“ (RCI), ktorý požiadal o financovanie zo 
strany štátu vo výške 100-tisíc eur, a to z berlínskeho projektového fondu pre kultúrne 
vzdelávanie. Fotografie, ktoré obdržal AJC Ramer Institute v Berlíne, dokazujú, že 
aktivisti Hizballáhu sa zúčastnili na demonštráciách, a zobrazovali znak Hizballáhu,  
ktorý prezradil ich členstvo v organizácii. Nie je jasné, do akej miery sa stúpenci 
Hizballáhu systematicky snažia prijať a ovplyvniť utečencov v Európe. Avšak, značí to,  
že existuje oprávnený dôvod na znepokojenie, pretože mladí utečenci bez sprievodu  
sú obzvlášť ochotní podľahnúť náborovému úsiliu islamistov.35

Už v roku 1989 zatkla polícia člena Hizballáhu, ktorý plánoval útoky na území Nemecka. 
Terorista zozbieral informácie a zameriaval sa na izraelské, židovské, americké ciele  
a bezpečnostné agentúry. V jeho apartmáne sa našli návody na výrobu bomby. Väčšia 
časť nemeckej verejnosti sa dozvedela o Hizballáhu a jeho aktivitách až po jeho útoku 
na grécku reštauráciu Mykonos v Berlíne - 17. septembra 1992, keď zabijaci Hizballáhu 
zavraždili v mene Teheránu štyroch kurdsko-iránskych politikov vo vyhnanstve.

Berlínsky odvolací súd vo svojom rozsudku v tom čase uviedol:

„Na Hizballáh sa má do veľkej miery pozerať ako na odnož iránskej politiky. Založil  
ju Irán a Irán aj naďalej hrá kľúčovú úlohu pri jej financovaní, vybavení a výcviku svojich 
členov. To však nie je nezištné. Irán používa Hizballáh nielen na šírenie islamskej 
revolúcie v Libanone, ale aj na boj proti oponentom iránskeho islamského režimu 
pomocou militantných prostriedkov.“ 36 

Navyše, Hizballáh sa pokúša pre svoju činnosť získať ľudí v Nemecku. Najslávnejším 
prípadom je pravdepodobne Steven Smyrek. Tohoto Nemca, ktorý konvertoval na islam, 
zatkli izraelské bezpečnostné zložky na letisku Bena Guriona v novembri 1997 potom, 
čo ho Hizballáh poslal do Libanonu na výcvik ohľadom zbraní a výbušnín, a následne ho 
poveril aby vyhľadal možné lokality na útoky v Izraeli.37 Podľa jeho vyjadrenia mal za cieľ 
vykonať samovražedný útok v Tel Avive alebo Haife.38

Existujú aj novšie príklady: 16. júla 2008 bol po prílete na letisko Bena Guriona v Tel 
Avive uväznený 29-ročný Khaled Kashkoush. Tento arabský Izraelčan dovtedy študoval 
medicínu v Göttingene. Podľa izraelských bezpečnostných agentúr bol študent medicíny 
prijatý a platený organizáciou Hizballáh, aby zhromažďoval informácie o ďalších arabsko-
izraelských študentoch v Nemecku za účelom náboru ďalších členov. Khaled Kashkoush  
si mal nájsť prácu v izraelskej nemocnici a získať informácie o bezpečnostných pracovníkov  
alebo vojakoch, ktorí sa v nemocnici liečia.39



12NAJHLAVNEJŠIE ČINNOSTI 
HIZBALLÁHU V EURÓPE 

1982 – 1992 
Únos európskych občanov a občanov USA v Libanone, 96 unesených, najmenej 8 
mŕtvych.40

1983 
Útok na americké a francúzske základne v Bejrúte, 305 mŕtvych.41

1983 
Útok na americké veľvyslanectvo v Bejrúte, 63 mŕtvych.42 

1985 
Únos lietadla TWA 847 z Atén do Ríma, so zastávkami okolo Stredozemného mora, jedna 
mŕtva osoba. Jedným zo štyroch únoscov bol Imad Mughnijeh43, druhý veliteľ Hizballáhu. 
Po tomto incidente ho USA zaradili do zoznamu najhľadanejších teroristov FBI. 

1985 
Útok na synagógu v Kodani.44 

1985 – 86 
86 trinásť bombových útokov v Paríži, ktoré vykonala organizácia spojená s Hizballáhom 45, 
13 mŕtvych, najmenej 300 zranených.46 

1989 
Vražda členov kurdskej opozície vo Viedni Iránčanmi a členmi Hizballáhu.47 

1992 
Útok v reštaurácii Mykonos v Berlíne-Wilmersdorfe, zabil štyroch kurdsko-iránskych 
opozičných politikov; traja švédski politici sa krátko predtým vrátili do Švédska a útoku  
sa vyhli. Rozsudok berlínskeho odvolacieho súdu z 10. augusta 1997, čiastočne založený  
na svedectve jedného z vedúcich predstaviteľov Youssefa Amina, dospel k záveru,  
že útok spáchal Teherán a vykonali ho predstavitelia Hizballáhu v Berlíne. V roku 2007 boli 
obvinení z trestného činu po 15 rokoch prepustení z väzenia a deportovaní do Iránu,  
doma ich uvítali ako „národných hrdinov“.48 

1992 
Útok na izraelské veľvyslanectvo v Buenos Aires, 29 mŕtvych a 242 zranených.49

1994 
Útok na židovské komunitné centrum AMIA v Buenos Aires, 80 mŕtvych a viac ako 300 
zranených. Za tento útok prevzala zodpovednosť organizácia Ansar Allah, pobočka 
Hizballáhu. Potom, čo sa vyšetrovanie útoku naťahovalo, ho prezident Nestor Kirchner 
znovu otvoril v roku 2005. Následne vzniesli obvinenia proti predstaviteľom Hizballáhu 
a bývalému iránskemu prezidentovi Akbarovi Hášemímu Rafsandžánímu, ako aj bývalým  
a súčasným členom iránskej vlády. Argentínske orgány navyše vydali zatykače.50



131994 
Hizballáh bombardoval izraelské veľvyslanectvo v Londýne a zranil dvadsať ľudí.51

2005 
Bývalý libanonský predseda vlády Rafík Harírí zomrel 14. februára 2011, vyšetrovanie 
zvláštneho tribunálu OSN viedlo v roku 2011 k vydaniu zatykača na štyroch členov 
Hizballáhu, ktorí sú považovaní za podozrivých.52

2011 
Neúspešný útok na izraelského veľvyslanca v Istanbule. Turecké  
orgány považujú za dokázané, že Hizballáh stál za týmto útokom.53 

2012 
Plánovaný útok na izraelského veľvyslanca54 v Azerbajdžane,  
a tiež aj na riaditeľa a rabína miestnej židovskej školy.55 

2012 
Pokus o atentát na vtedajšieho izraelského ministra obrany Ehuda  
Baraka v Singapure, ktorý prekazili bezpečnostné agentúry.56

2012 
Neúspešný útok na členov izraelského veľvyslanectva v Tbilisi57. Ďalším plánovaným 
útokom na izraelské ciele na Cypre, v Thajsku a Indii sa zabránilo alebo zlyhali.58 

2012 
Samovražedný útok v bulharskom meste Burgas, päť Izraelčanov a vodič miestneho 
autobusu zahynuli.59 

2013 
Dánsko deportovalo člena Hizballáhu, ktorý nemal zjavný dôvod na pobyt v krajine.60 

2015 
Člena Hizballáhu uväznili na Cypre. V jeho pivnici objavili 8,5 ton tekutého dusičnanu 
amónneho, čo je jedna zo základných zložiek na výrobu výbušnín.61 

2015 
V Londýne vyšetrovatelia zatkli člena Hizballáhu, ktorý skladoval viac ako 3 tony 
dusičnanu amónneho. Prípad zverejnili až v roku 2019.62



14ZÁVER 
Z vyššie uvedených dôvodov je zrejmé, že Hizballáh predstavuje vážne riziko pre vnútornú 
bezpečnosť celej Európskej únie. Je tiež zrejmé, že rozlišovanie EÚ medzi „politickými“ 
a „vojenskými“ krídlami Hizballáhu je fiktívne a neodráža realitu organizačnej štruktúry 
Hizballáhu.

David Harris, generálny riaditeľ AJC k tomu vyhlásil:

„Nie je najvyšší čas, aby Európska únia dokončila prácu týkajúcu sa Hizballáhu, ktorú 
EÚ začala svojím pôvodným rozhodnutím v roku 2013? Tento dôležitý krok by výrazne 
obmedzil schopnosť Hizballáhu slobodne pôsobiť v Európe tým, že by sa vládam 
umožnilo ukončiť organizačné a finančné úsilie skupiny v rámci hraníc EÚ.“

„Terorizmus predstavuje hrozbu pre nás všetkých. Reakcia musí byť jasná, rezolútna a 
neústupná. Hizballáh je to, čo tvrdí - doktrína, násilná skupina zakorenená  
v šíitskom islame. Akákoľvek snaha predstierať opak nebude úspešná. Akékoľvek 
presvedčenie, že (Hizballáh) zmení svoju pozíciu, pretože sme pripravení sa s  
nimi stretnúť na polceste, nemôže fungovať, ani pokiaľ ide o v náboženské  
vyznanie a vieru.“

Hizballáh predstavuje okamžitú a vážnu hrozbu pre život židov v Európskej únii, a preto je 
nevyhnutné, aby EÚ prijala opatrenia. Najmä vzhľadom na minulosť je nepochopiteľné, že 
organizácia otvorene volajúca po vraždení židov ešte nebola zakázaná. Vyzývame preto 
tých, ktorí zastávajú politické pozície a zodpovednosť, aby konečne vyvodili potrebné 
dôsledky a zakázali Hizballáh ako celok. To by nielen zvýšilo vnútornú bezpečnosť, 
ale bol by to aj dôležitý krok k ochrane židovského života v Európe. Vlády by tiež mali 
presadzovať zaradenie organizácie Hizballáh ako celku na zoznam teroristických 
organizácií EÚ.

Je to čiastočne opodstatnené, pretože organizácia môže naďalej získavať dotácie v 
Európe, pokiaľ tak robí pod záštitou svojho „politického“ krídla, čo sťažuje bezpečnostným 
agentúram možnosť proti Hizballáhu účinne konať.
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16FALOŠNÉ TVRDENIA V 
PROSPECH HIZBALLÁHU

A következő részben olyan állításokat szeretnénk bemutatni, amelyek széles körben 
elterjedtek a Hezbollahról, valamint néhány, ezeket cáfoló tényt, részletet és érvet 
vázolunk fel. 

1. VYHLÁSENIE
„Hizballáh nie je rozšírením iránskeho režimu. V skutočnosti sa pokúšal  
dištancovať sa od iránskeho patronátu, aby zvýšil svoju domácu legitimitu  
medzi stranami, ktoré ju považujú za sluhu Teheránu.“ 

KRÁTKA REAKCIA 
Hizballáh je predĺženou rukou Iránu.

FAKTY 
Medzi Iránom a Hizballáhom existuje vzájomný vzťah. Zatiaľ čo Irán podporuje aktivity 
Hizballáhu na regionálnej a medzinárodnej scéne, Hizballáh podporuje iránske 
záujmy. Iránske investície do tejto organizácie sa v priebehu rokov zvýšili zmenou Hizballáhu 
na hybridnú teroristickú organizáciu, ktorá prevádzkuje sociálny systém a politickú stranu popri 
svojom vojensko-teroristickom krídle. Hoci sa Hizballáh v priebehu rokov snažil zakryť svoj 
skutočný vzťah s Iránom, o hĺbke týchto väzieb svedčia mnohé vyhlásenia jeho vodcov, ako aj 
ďalšie publikácie. 

KĽÚČOVÉ DETAILY 
Vzťah Iránu a Hizballáhu možno označiť za recipročný systém. Hoci bol Hizballáh 
spočiatku pod iránskou kontrolou a dohľadom – v 80. rokoch, v 90. rokoch začal pôsobiť 
samostatnejšie, aby získal pozíciu legitímneho hráča v obnovenom politickom systéme 
Libanonu.

Vzťah patrón - klient, ktorý má spoločného islamsko-šiitského menovateľa, spočíva v existencii 
najvyššej náboženskej autority v Iráne. Iránsky režim financuje Hizballáh od jeho založenia a 
investuje obrovské sumy do rozvoja a posilnenia schopností organizácie, od odhadovaných 70 - 
100 miliónov dolárov ročne v 90. rokoch, až po zhruba 700 miliónov dolárov ročne v roku 2017. 
Irán okrem toho dodáva Hizballáhu rôzne zbrane, väčšinou cez letisko v Damašku. Od roku 1982 
sa prevádzková infraštruktúra Hizballáhu buduje takmer výlučne s podporou Iránu, s určitou 
politickou a vojenskou pomocou zo strany Sýrie. Z pohľadu Iránu Hizballáh slúži ako predĺžená 
ruka na vykonávanie teroristických aktivít a dosahovanie iránskych záujmov a boj proti Izraelu. 
Je potrebné zdôrazniť, že Irán pomáhal, a naďalej pomáha budovať globálnu teroristickú 
infraštruktúru Hizballáhu a to prostredníctvom činiteľov iránskych bezpečnostných služieb a 
Revolučnej gardy z iránskych veľvyslanectiev po celom svete. Hizballáh je pre Irán strategickým 
prínosom.

Pod iránskym vedením pôsobia agenti Hizballáhu na miestach, kde má Irán záujmy, ako 
napríklad v Jemene, Iraku, Sýrii a palestínskych oblastiach. Za účelom rozšírenia ich 
postavenia v teréne pomáha revolučným gardám oddelenie Hizballáhu 3800, ktoré je poverené 
poradenstvom a výcvikom organizácií mimo Libanonu.



17V auguste 2018 saudskí predstavitelia zverejnili videozáznamy Revolučných gárd 
a Hizballáhu, ktoré školili členov skupiny Húsiov. Podobne boli aj milície Kata’ib, ktoré 
pôvodne pôsobili v Iraku, vyslané do Sýrie. Poslal ich Gásem Solejmání, veliteľ ozbrojených síl 
Kuds, ktoré sú zodpovedné za činnosť iránskych revolučných gárd za hranicami Iránu. Vodca 
milícií Abu Mahdi al-Muhandis v roku 2018 dokonca poďakoval Iránu za podporu vo forme zbraní 
a financií, tiež poďakoval Hizballáhu za výcvik ich bojovníkov. (v januári 2020 boli Solejmáni a 
Muhandis zabití americkým bezpilotným lietadlom.)

Zmeny, ku ktorým v Libanone a na Blízkom východe od roku 2005 došlo, ako 
napríklad atentát na bývalého predsedu vlády Rafíka Harírího, druhá libanonská 
vojna, jadrová dohoda a revolúcie „arabskej jari“, prehĺbili iránsku kontrolu nad 
Hizballáhom a zároveň znížili nezávislosť skupiny. Hizballáh sa zmenil z libanonského 
hráča na regionálneho a medzinárodného aktéra, ktorý pôsobí v mene Iránu. Hizballáh sa 
navonok aj naďalej pripája k libanonskému systému a utajuje svoje skutočné vzťahy s Iránom. 
Existuje však veľa vyhlásení zo strany vysoko postavených predstaviteľov Hizballáhu a tiež aj 
publikácií, ktoré potvrdzujú hĺbku väzieb tejto organizácie s Iránom.

  V roku 2016 generálny tajomník Hizballáhu po prvýkrát pripustil, že rozpočet, príjmy, výdavky, 
potraviny a zbrane organizácie sú spojené s Iránom. V prejave pred malým obecenstvom, 
ktorý bol zaznamenaný a prenikol do iránskych médií, Nasralláh pripustil, že sa táto 
organizácia považuje za vojaka v službách najvyššieho vodcu Iránskej islamskej 
republiky. Hizballáh tvrdil, že nahrávka bola sfalšovaná.

  Podobne aj šejk Naim Qassem, zástupca Nasralláha, v roku 2009 tvrdil, že iránsky najvyšší 
vodca Chameneí „pre nás stanovuje všeobecné pokyny, ktoré nás oslobodzujú od viny a 
poskytujú nám legitímnosť“. Qassem zdôraznil, že Hizballáh nemôže začať operáciu 
proti Izraelu bez náboženského odôvodnenia zo strany vládnuceho iránskeho 
duchovného.

  V tzv. „Programe Hizballáhu“, ktorý zverejnili v roku 1985, a ktorý sa nikdy nezmenil, 
organizácia opísala svoju identitu takto: „Sme synovia ummy (moslimskej komunity) - Božia 
strana (Hizballáh), ktorej predvoj bol v Iráne víťazný skrz Boha. Tam sa predvoju podarilo 
položiť základ moslimského štátu, ktorý hrá vo svete ústrednú úlohu. Poslúchame príkazy 
jedného vodcu, múdreho a spravodlivého, pokynov nášho učiteľa a faqiha (sudcu), ktorý 
spĺňa všetky potrebné podmienky: Rúholláh Mustafaví Músaví Chomejní. Bože ochraňuj ho! “ 
Po smrti Chomejního sa stal ajatolláhom Chameneí. “

Irán alebo dcérske spoločnosti iránskych organizácií navyše vlastnia inštitúcie 
Hizballáhu. Napríklad „the Martyrs Foundation“, ktorá podporuje rodiny mučeníkov, je 
iránska inštitúcia založená imámom Chomejním. Jej libanonská pobočka pomáha rodinám 
mučeníkov Hizballáhu. Všetky tieto organizácie americké ministerstvo financií identifikovalo ako 
podporovateľov terorizmu.

Nedávno zatkli na európskej pôde niekoľko iránskych agentov a tiež agentov hnutia 
Hizballáh, čo potvrdzuje ich úzke vzťahy. Francúzska polícia okrem iného vykonala 
prehliadky v meste Grande-Synthe, v severnom Francúzsku, v hlavnom stanovišti a domoch 
vodcov šiitskej organizácie „Zahra Center“, ktorá má väzby s organizáciou Hizballáh. Centrum 
zjavne slúžilo ako logistická podpora pre iránske operácie vo Francúzsku a miestne orgány ho 
zatvorili.
.



182. VYHLÁSENIE
„Skupiny, ktoré predstavujú teroristickú hrozbu na Blízkom východe, nemusia 
predstavovať hrozbu pre Európsku úniu. To, čo sa deje na Blízkom východe,  
zostáva na Blízkom východe. Utečenecká kríza je voda z iného prúdu.“ 

KRÁTKA REAKCIA 
Hizballáh má v Európe založenú Infraštruktúru a vykonáva teroristické útoky  
proti neeurópskym cieľom na Európskej pôde! 

FAKTY
Udalosti, ktoré sa dejú na Blízkom východe, majú celosvetový dopad. Aj v prípadoch, 
keď teroristické organizácie neútočia priamo na „hostiteľské“ krajiny, akékoľvek kroky 
podniknuté na európskej pôde alebo pomoc pri takýchto činnostiach ohrozuje celý 
kontinent. Okrem toho, extrémisti popri potenciálnom teroristickom útoku ohrozujú aj 
kultúrnu súdržnosť európskej spoločnosti.

TERORISTICKÉ HROZBY V EURÓPE, KTORÉ PREDSTAVUJE HIZBALLÁH 
  Fyzická hrozba: Globalizácia a ľahký presun medzi krajinami umožnila teroristickým 
organizáciám vrátane Hizballáhu rozšíriť rozsah svojich činností. Hizballáh vykonal 
teroristický útok na turistický autobus v bulharskom Burgase a v roku 2012 sa pokúsil 
o útok na Cypre. V posledných rokoch bolo v celej Európe objavených niekoľko bytov a 
úkrytov, kde bolo uskladnené obrovské množstvo výbušnín a chemických materiálov na 
výrobu silných výbušných zariadení. V roku 2015 objavili na Cypre sklad obsahujúci 8,3 
ton dusičnanu amónneho. O šesť mesiacov neskôr sa v Londýne našli štyri úkryty, ktoré 
obsahovali tri tony rovnakého materiálu.

  Účasť na obchode so zbraňami: Hizballáh má účasť na obchodovaní so zbraňami na 
európskej pôde. Napríklad v roku 2014 bol v Českej republike zatknutý Ali Fayad, obchodník 
so zbraňami pre organizáciu Hizballáh. Po jeho zatknutí uniesli príslušníci Hizballáhu v 
Libanone niekoľko českých občanov, ktorých prepustili výmenou prepustenie Ali Fayada.

  Kriminálna a finančná sieť Hizballáhu: Väčšina nezákonnej finančnej činnosti 
organizácie pochádza z obchodovania s drogami, nezákonného obchodovania s 
nelegálnymi látkami, krádeží a prania špinavých peňazí. Sieť obchodovania s drogami, 
ktorú prevádzkuje Ayman Juma, pašovala kokaín z Južnej Ameriky do západnej Afriky 
a odtiaľ do Európy a na Blízky východ. Hodnota kapitálu prepraného prostredníctvom 
libanonsko-kanadskej banky bola odhadovaná na 200 miliónov dolárov mesačne. V 
rámci Operácie Cedar objavili americké orgány v roku 2016 druhú zločineckú sieť tejto 
organizácie pôsobiacu v Európe - Francúzsko, Belgicko, Nemecko a Taliansko. V rámci 
tejto operácie bolo zatknutých 16 členov zločineckej siete organizácie, za pranie špinavých 
peňazí získaných z medzinárodných obchodov s drogami nákupom a predajom luxusného 
tovaru na celom svete, a to až do výšky jedného milióna Eur. Trestná činnosť Hizballáhu sa 
vzťahuje aj na kybernetický priestor. V októbri 2018 bolo zaistených a odstavených niekoľko 
serverov v Českej republike po tom, ako ich Hizballáh použil na preniknutie do sietí a 
počítačov po celom svete za účelom vydierania a krádeže informácií.

  Hizballáh zneužíva voľný pohyb svojich agentov v Európe na páchanie trestných 
činov, získavanie finančných prostriedkov, podnecovanie a nábor nových členov. 
Podľa nemeckej správy z prieskumu z mája 2019, hovoriacej o hrozbe Hizballáhu voči 
Nemecku sa počet agentov Hizballáhu v krajine zvýšil z približne 950 na zhruba 1.050. Za 
posledných 20 rokov organizácia využila svoju prítomnosť v Nemecku na nábor bielych 
teroristických agentov. Napríklad v roku 1997 bol v Izraeli zatknutý nemecký agent 
Hizballáhu ktorý sa volal Steven Smirk. Predtým, než bol vyslaný na samovražednú bombovú 
misiu, absolvoval cvičenia v Libanone. Smirk konvertoval na islamu v Nemecku a prešiel 
náboženskou radikalizáciou predstaviteľmi hnutia Hizballáhu pôsobiacimi v krajine.



19  Komunita libanonských emigrantov po celom svete je pravidelným zdrojom príjmu 
organizácie. Pomocou mešít, šiitských kultúrnych centier a charitatívnych organizácií sa 
Hizballáh obracia na emigrantov s cieľom získania dotácií pre organizáciu. Finančné dary sú 
zaznamenané ako pomoc v núdzi a dotácie na sociálnym aktivity organizácie v Libanone. 
V praxi však sociálne inštitúcie Hizballáhu v Libanone podporujú svoje vojenské aktivity. 
Napríklad nadácia Džihád al-Bina iniciuje sociálne projekty a zároveň slúži ako inžinierske 
krídlo organizácie. V roku 2013 Nemecko zakázalo dve charitatívne organizácie pre siroty, 
pretože prevádzali (finančné) dary na Nadáciu mučeníkov v Libanone, ktorá priamo pomáha 
vojensko-teroristickým aktivitám Hizballáhu.

  Ďalším aspektom aktivít organizácie v Európe je podnecovanie voči ich oponentom, 
konkrétne USA a Izrael. Sám generálny tajomník organizácie každoročne vyzýva agentov 
a priaznivcov organizácie, aby sa zúčastňovali na pochodoch, ako napríklad na pochode 
„Pochod ku dňu Al Quds“, po celom svete. Táto aktivita spolu s podnecovaním v mešitách 
a v šiitských kultúrnych centrách po celej Európe prispieva k nárastu antisemitizmu 
na celom kontinente. Vedúci nemeckej ústrednej rady Židov Josef Schuster uviedol, že 
demonštrácie „Al Quds“ „neprinášajú nič iné ako antisemitizmus a nenávisť voči Izraelu“. V 
roku 2019 len za dva mesiace boli vo Francúzsku zatvorené štyri šiitske kultúrne inštitúcie 
kvôli podnecovaniu. Hrozba dawah – Tým že poskytujú podporu pre komunitu v ktorej 
pôsobia, využívajú Islamské teroristické organizácie, vrátane Hizballáhu, sociálne siete 
na posilnenie svojej ideologickej a ekonomickej podpory. Náborom duchovných v rámci 
prisťahovaleckých komunít a šiítskej populácie v rôznych európskych mestách posilňuje 
Hizballáh svoju ideológiu a mobilizuje prívržencov.

UTEČENECKÁ KRÍZA A HROZBA PRE EURÓPU
Vo veku globalizácie sa udalosti nevyskytujú vo vákuu. Nestabilita vo viacerých krajinách 
Blízkeho východu viedla k občianskej vojne a k bezprecedentnému prúdu utečencov z 
nefungujúcich štátov do európskych krajín. Vo veku otvorených hraníc a slobody pohybu 
sa Európania musia vyrovnať s celým radom hrozieb vrátane zahraničných bojovníkov 
vracajúcich sa do krajín svojho pôvodu v Európe. V posledných rokoch a najmä od vzniku 
islamského štátu slúžil Blízky východ ako náborové a radikalizačné centrum pre európskych 
moslimov. Tí, ktorí prežili pád takzvaného kalifátu, sa vracajú späť do Európy a stali sa 
bezpečnostnou hrozbou pre kontinent.

Politické krízy a slabá ústredná vláda, plus občianske vojny spôsobujú, že obyvatelia utekajú 
z krajín Blízkeho východu za túžbou po lepšom živote na Západe. Navyše, keď dôjde k 
etnickej a sektárskej kríze, je zrejmé, že existuje záujem o preriedenie populácie protivníka s 
cieľom vytvorenia demografických zmien v krajine. Pre pracovníkov v Hizballáhu v Európe 
sú takíto utečenci terčom náboru.

V priebehu rokov došlo k niekoľkým teroristickým útokom a pokusom o útok na 
neeurópske ciele na európskej pôde. Počas vojen na Blízkom východe sa vynakladá 
úsilie na útok na odporcov režimu v rámci Európy. V roku 2018 sa iránske spravodajské 
služby dvakrát neúspešne pokúsili vykonať masové útoky proti odporcom režimu - plán na 
odpálenie výbušného zariadenia na konferencii vo Francúzsku a pokus o atentát v Dánsku. V 
Holandsku boli navyše v rokoch 2015 a 2017 zavraždení dvaja odporcovia iránskeho režimu. 
Hizballáh tiež dováža terorizmus z Blízkeho východu, čo sa preukázalo v 80. rokoch, keď boli 
unesené tri lietadlá a tiež bolo vykonaných niekoľko smrtiacich útokov na obchody a hotely 
v Paríži. V 90. rokoch bola organizácia obvinená z výbuchu dvoch bômb umiestnených v 
aute, a to pri izraelskom veľvyslanectve v Londýne a pri budove židovskej charite v Londýne. 
V roku 2012 podnikla organizácia útok na autobus plný izraelských turistov v bulharskom 
Burgase.



203. VYHLÁSENIE
„Zákaz vojenského krídla sa postaral o pochybné obchodovanie Hizballáhu v Európe.“

KRÁTKA REAKCIA 
Prostredníctvom Externej Bezpečnostnej Organizácie (ESO), ktorá prevádzkuje  
jednotku ktorá sa nazýva „business affairs component“ je Hizballáh zapojený do 
trestných činností, zhromažďovania informácií a vytvárania infraštruktúry na  
vykonávanie útokov v Európe.

FAKTY 
Odkedy Európska únia označila vojenské krídlo Hizballáhu za teroristickú organizáciu  
v roku 2013, vykonáva Hizballáh nelegálne činnosti. Napríklad v roku 2016 odhalilo 
spoločné vyšetrovanie americkej DEA (Drug Enforcement Administration), Europolu  
a niektorých európskych krajín projekt rozsiahlej činnosti Hizballáhu súvisiacej  
s obchodovaním s drogami, praním špinavých peňazí a obchodovaním so zbraňami. 
Toto vyšetrovanie viedlo k ESO. 

KĽÚČOVÉ DETAILY 
  Operácie Cassandra a Cedar, pod vedením USA odhalili kriminálno-obchodné krídlo 
Hizballáhu - External Security Organization Business Affairs Component (“BAC”). Počas 
Operácie Cassandra boli zadržané skupiny Hizballáhu zapojené do obchodovania s 
drogami v USA, Južnej Amerike a niekoľkých európskych krajinách, vrátane Francúzska, 
Belgicka, Nemecka a Talianska. Trestnú činnosť Hizballáhu v Európe riadi BAC, ktorá 
podáva správy ESO, jednotke AKA 910 alebo organizácii Islamský džihád („IJO“).  
Do tejto činnosti je zapojený aj Abdallah Safieddine, zástupca Hizballáhu v Iráne.

  Hrozba Hizballáhu pre Európu sa prejavuje aj v budovaní infraštruktúry.  
V posledných rokoch úrady odhalili tzv. konšpiračné byty a sklady obsahujúce obrovské 
množstvo výbušných materiálov. V roku 2015 bol na Cypre objavený sklad s ukrytým 
množstvom 8,3 ton dusičnanu amónneho a o šesť mesiacov neskôr boli v štyroch 
londýnskych skrýšach objavené 3 tony dusičnanu amónneho. Okrem rizika náhodných 
výbuchov, ktoré by ohrozili obytné štvrte, sa ukázalo, že nálož použitá pri bombovom 
útoku v Burgase v roku 2012 obsahovala dusičnan amónny.

 
KRIMINÁLNA ČINNOSŤ HIZBALLÁHU 

  Ali Fayed, pašovateľ zbraní zbraní pre Hizballáh, bol v roku 2014 zatknutý v Českej 
republike. Ako reakciu na jeho zatknutie uniesol Hizballáh niekoľko českých občanov  
v Libanone, aby tak zabezpečili jeho prepustenie.

  Za posledné desaťročie odhalili dva hlavné kriminálne siete Hizballáhu, ktoré majú 
v Európe význačné zastúpenie: V škandále Kanadsko-libanonskej banky, ktorý vypukol 
v roku 2011, sa odhalila sieť obchodovania s drogami pod vedením Ajmána Jummu. 
Pašoval sa ňou kokaín z Južnej Ameriky cez Európu, na Blízky východ a do Afriky. 
Objem nelegálnych finančných prostriedkov prepraných touto bankou sa odhadoval na 
200 miliónov dolárov mesačne. V roku 2016 zatkli počas Operácie Cedar 16 agentov 
Hizballáhu, ktorí pôsobili ako členovia tejto zločineckej siete vo Francúzsku, Belgicku, 
Nemecku a Taliansku a prali peniaze prostredníctvom medzinárodného nákupu a 
predaja luxusného tovaru. Na vrchole svojej činnosti prepierala táto zločinecká skupina 
zhruba jeden milión eur týždenne, väčšinou cez Nemecko.

  Hizballáh získava peniaze z darov od rôznych charitatívnych organizácií, islamských 
inštitúcií, súkromných osôb a šiitských darcov. Získavanie finančných prostriedkov 
prebiehalo v Nemecku, Veľkej Británii, Belgicku (obchodovanie s diamantmi) a 
ďalších krajinách.

  Hizballáh navyše zhromažďuje finančné prostriedky prostredníctvom trestnej 
činnosti v Európe, konkrétne falšovaním eurových bankoviek. Napríklad počas  
Operácie Cassandra v roku 2008 nemecké úrady zatkli dvoch libanonských štátnych 
príslušníkov, ktorí mali pri sebe viac ako 8 miliónov eur, získaných sieťou Hizballáhu,  
čo pašovala kokaín.



214. VYHLÁSENIE
„Úsilie v boji proti antisemitizmu v Európe a Hizballáh sú dve rozdielne veci.“ 

KRÁTKA REAKCIA 
Hizballáh prijal antisionistickú rétoriku moderného antisemitizmu.

FAKTY
Hizballáh bol založený na ideológii antisemitizmu. Jeho základné princípy sú zakorenené 
v nenávisti voči židom, eliminácii židovského štátu a odhodlaní uprieť židom ich právo na 
samostatnosť alebo národnosť. Hizballáh vie, že v Európe sa vylialo viac židovskej krvi ako 
kdekoľvek inde, čo robí z kontinentu „úrodnú pôdu“ na plnenie ich poslania.

Avšak Hizballáh sa naučil manipulovať s komplexom viny, ktorý preniká do niektorých 
európskych krajín, kde boli židovské komunity počas holokaustu zničené. Jeho rétorika 
je teda skôr ohraničená ako anti-sionistická než antisemitská. Hizballáh zveličuje útlak 
Palestínčanov, ktorý podľa nich pretrváva vďaka izraelskej politike, a následne používa 
tento odpor na ospravedlnenie delegitimizácie židovského štátu.Pokiaľ Európa umožní 
akýkoľvek prejav antisemitizmu, bez ohľadu na rétoriku (t.j. „Stará škola“ alebo pod 
antisionistickou záštitou), má Európa spoluúčasť na porušovaní ľudských práv v rámci 
svojich hraníc. Aby sa zastavil tento rastúci antisemitského prílivu, má Európa morálnu a 
zákonnú povinnosť zastaviť akékoľvek aktivity Hizballáhu v rámci svojej jurisdikcie. 

VŠEOBECNÝ PREHĽAD
Antisemitizmus – V Novembri 2018 Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 
uverejnila správu o antisemitizme. Uvádza sa v nej, že antisemitizmus sa môže prejavovať 
rôznymi formami, vrátane verbálneho a fyzického zneužívania, vyhrážania sa, obťažovania, 
diskriminácie a nespravodlivého zaobchádzania, poškodenia majetku a ublíženia 
na zdraví, graffiti, iných foriem vyjadrenia, či výstupov na internetových stránkach. 
Antisemitské incidenty, ktoré sú v skutočnosti trestné činy spáchané  
z nenávisti, porušujú základné ľudské práva vrátane slobody, ľudskej dôstojnosti  
a práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, ktoré sú poskytnuté 
všetkým ľuďom v Európe na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP). 
Kdekoľvek si Hizballáh zriadi akékoľvek organizácie, jeho cieľom je páchať trestné 
činy spáchané z nenávisti proti židovským a izraelským cieľom po celom svete  
vo forme teroristických útokov.
 
Medzinárodná aliancia na pamiatku holokaustu (IHRA) definuje antisemitizmus ako „určité 
vnímanie židov, ktoré možno vyjadriť ako nenávisť voči židom. Rétorické a fyzické prejavy 
antisemitizmu sú zamerané na židovských alebo nežidovských jednotlivcov a / alebo na 
ich majetok, na inštitúcie židovskej komunity a náboženské zariadenia. “ IHRA poskytuje 
niekoľko príkladov antisemitizmu a vysvetľuje jeho „prejavy môžu zahŕňať zameranie sa na 
štát Izrael, koncipovaný ako židovský celok“.

Akákoľvek európska krajina, ktorá súhlasí s dodržiavaním Európskeho dohovoru o 
ľudských právach („EDĽP“) a / alebo prijala definíciu antisemitizmu ktorú poskytla 
IHRA, nemôže rozumne brániť politické a sociálne krídlo Hizballáhu ako legitímne. 
To totiž umožňuje Hizballáhu stať sa solídnym prispievateľom do mienkotvornej diskusie 
namiesto ich identifikácie za antisemitov, súčasne to aj prispieva k rastúcej vlne 
protižidovskej nenávisti.



22ANTISEMITICKÉ TRENDY V EURÓPE
V posledných rokoch antisemitizmus v Európe prudko stúpa. Napríklad:
 

  Francúzske ministerstvo vnútra: o februári 2019 informovalo, že vo Francúzsku došlo 
v predchádzajúcom roku k nárastu útokov proti židom o 74% a v Nemecku došlo k 60% 
nárastu násilných antisemitských útokov. 

  Haarec (izraelský denník): koncom mája 2019 informoval, že kancelárka Angela 
Merkelová požiadala o policajnú ochranu všetkých židovských inštitúcií vzhľadom na 
stupňujúci sa antisemitizmus v Nemecku. Podľa prieskumu Židov v Európe z decembra 
2018, ktorý uskutočnila Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), 89% 
európskych židov tvrdí, že za posledných päť rokov sa v ich krajine antisemitizmus 
zvýšil.

  CNN (americká spravodajská televízna stanica): prieskum antisemitizmu v Európe 
zo septembra 2018 zistil, že 28% účastníkov sa domnieva, že židia majú príliš veľký 
vplyv v podnikateľskom a finančnom sektore na celom svete. Prieskum zahŕňal viac ako 
7-tisíc ľudí a jeden z piatich účastníkov odpovedal, že antisemitizmus je reakciou na 
každodenné správanie židovského národa. 

  Politico (vplyvný server): v apríli 2019 informovali, že antisemitizmus v Európe je 
najvyšší za posledných päť rokov.

ANTISEMITICKÁ RÉTORIKA HIZBALLÁHU
  V prejave z roku 2002 vodca Hizballáhu Hassan Nasralláh vyhlásil, že všetci Židia sú 
zhromaždení v Izraeli, čo umožňuje bojovať proti nim, keď sú zoskupení, a ušetrí sa tým 
problém ich prenasledovania po celom svete. 

  V inom prejave, ktorý bol v roku 2010 odvysielaný v televízii Al-Manar, Nasralláh 
otvorene a verejne poprel holokaust. Pracovná definícia IHRA uvádza popieranie 
holokaustu ako príklad antisemitizmu. 

  Naim Qassem, zástupca veliteľa Hizballáhu sa raz vyslovil, že história dokázala, že 
bez ohľadu na sionistickú otázku, sú židia ľudia so zlými myšlienkami.

  Nabih Berri, predseda libanonského parlamentu a vodca hnutia podporujúceho 
Hizballáh Amal, uviedol v rozhovore pre Al-Joumhouria protižidovskú rasistickú 
poznámku. Berri uviedol, že na to, aby bolo možné identifikovať žida, je potrebné hodiť 
kúsok zlata tehotnej žene pod nohy. Ak plod vyskočí z jej lona, aby ho zdvihol, potom  
je to žid.

  Oslavy “Joum Al-Quds” (Deň Jeruzalema) po celom svete, najmä v Európe 
predstavuje ďalší antisemitický prejav. V roku 2019 na jednom z pochodov v Nemecku, 
kde antisemitizmus stúpa, sa zúčastnilo zhruba tisíc účastníkov, vrátane agentov 
Hizballáhu, ktorí vyzývali na zničenie štátu Izrael. Stačí, ak uvidíte Dávidovu hviezdu 
pohltenú plameňmi a budete počuť výkriky dovolávajúce sa smrti, aby ste porozumeli 
tomu, že toto má menej spoločného s Izraelom než s hlboko zakorenenou démonizáciou 
židovského národa.



23ANTISIONISTICKÁ RÉTORIKA (ANTISEMITIZMUS 2.0) 
Démonizácia Židov a Izraela nepochybne dosiahla novú úroveň. Tento jav je čiastočne 
spôsobený nárastom fanatického fundamentalistického islamu a jeho do očí bijúcim 
odmietaním akceptovania židovského práva na samostatnosť spolu s uplatňovaním 
židovskej zvrchovanosti v oblasti, ktorú vníma ako čisto moslimskú. V arabskom svete 
je pojem žid (yahud) zameniteľný so sionistom (sahyuniyyun) alebo Izraelčan. Robert S. 
Wistrich, zosnulý vedec v oblasti holokaustu vo svojom výskume preukázal, že radikálny 
antisemitský opis sa od prelomu 21. storočia oveľa viac maskuje ako antisionizmus. 
Nasralláh údajne rozlišoval medzi židmi a sionistami a uviedol, že je iba proti sionizmu. 
Ale, aj keď sa Hizballáh pokúsil zmeniť antisemitskú rétoriku na antisionistickú, jej 
podstata zostala rovnaká.

Okrem toho, Hizballáh notoricky šíri dva prúdy prejavu - jeden v arabčine a druhý v 
ľudovej reči krajiny, kde žijú ich agenti. V arabčine hovoria o zabíjaní Židov a ničení 
Izraela. V ľudovej reči sa nazývajú jednoducho antisionisti.

DOPAD DANEJ RÉTORIKY 
Hoci židovský spôsob života v posledných rokoch zažil v Európe oživenie, židia žijúci 
v Európe sú stále citliví na historické a súčasné hrozby, ohrozujúce ich rodiny. V roku 
2018 nemecké úrady rozbili teroristickú bunku Hizballáhu, ktorá sledovala židovské 
ciele vrátane židovskej materskej školy v Berlíne. Vedúci nemeckej Ústrednej rady Židov 
vyzval vládu krajiny, aby zakázala pochody Joum Al-Quds, pretože propagujú nenávisť 
na uliciach Nemecka. Rozlišovanie medzi vojenskými a politickými krídlami Hizballáhu je 
podobné ako rozlišovanie medzi sionizmom a antisemitizmom. Takisto dosahuje rovnaký 
efekt. Členom komunity hovorí, či by sa mali a nemali cítiť nepríjemne, nevítaní a v 
nebezpečných situáciách, keď idú po ulici alebo, keď nechajú svoje deti v škole. Európski 
predstavitelia musia počúvať ľudí, ktorí v strachu z tých, ktorí ich nenávidia.

Obavy týkajúce sa slobody prejavu, ktoré sa objavili, keď sa ľudia pokúsili potlačiť 
protisionistickú rétoriku, tiež narúšajú schopnosť bezpečnostných pracovníkov 
uskutočňovať primeraný dohľad nad podozrivými. Tieto obmedzenia slobody prejavu 
však zmiznú, keď krajiny uznajú, že antisionistická rétorika nie je právne chránená, 
ak podnecuje k antisemitskému násiliu. A o to sa Hizballáh usiluje. Snaží sa využiť 
demokratické hodnoty Európy, aby ich narušilo. Označenie Hizballáhu ako celku za 
teroristickú organizáciu by ubezpečilo európske židovské komunity v tom, že krajiny, 
ktoré nazývajú domovom, vynaložia skutočné úsilie, aby sa história neopakovala.



245. VYHLÁSENIE
„V európskych krajinách nie je toľko veľa agentov Hizballáhu.“

KRÁTKA REAKCIA 
Neexistuje presné hodnotenie počtu agentov alebo podporovateľov Hizballáhu na 
európskej pôde. Avšak operácia Cassandra, ktorú viedlo USA, odhalila dobre fungujúcu 
infraštruktúru v Európe. 

FAKTY
Nemecké bezpečnostné služby sú doposiaľ jedinými, ktoré zverejnili množstvo agentov 
Hizballáhu na svojom území. Podľa najnovších správ sa hovorí o približne 1.050 agentoch  
v porovnaní s 950 agentmi za predchádzajúce roky. Ostatné európske krajiny nezverejňujú 
žiadne podobné údaje. Operácia Cassandra, vedená americkou organizáciou boja proti 
drogám „Drug Enforcement Administration (DEA)”, počas ktorej bola snaha o zníženie 
financovania Hizballáhu z nezákonných drogových zdrojov, však odhalila dobre zavedenú 
infraštruktúru v niekoľkých európskych krajinách a táto infraštruktúra by mohla zahŕňať 
stovky alebo tisíce operátorov.

VŠEOBECNÝ PREHĽAD
V Európe žijú agenti Hizballáhu roztrúsení medzi šiitskymi diaspórami. Podieľajú sa na 
medzinárodnej trestnej činnosti, obchode s drogami a praní špinavých peňazí. Niektorí pod 
velením a vedením teroristického krídla Hizballáhu zhromažďujú informácie a poskytujú 
logistickú podporu a infraštruktúru potrebnú na vykonávanie teroristických útokov. 
Najzreteľnejším príkladom tohto fenoménu je Nemecko, kde infraštruktúra Hizballáhu 
zahŕňa pracovníkov, zločinecké rodiny a šiitske islamské centrá.

Väčšina nelegálnych príjmov Hizballáhu pochádza z obchodovania s drogami 
(väčšinou kokaín), obchodu s pašovaním a z prania špinavých peňazí. Len za 
posledných desať rokov boli dva európske zločinecké skupiny priamo spojené s európskou 
podnikateľskou činnosťou Hizballáhu. Prvá, odhalená v roku 2011, bola zapojená do aféry 
libanonsko-kanadskej banky. Sieť obchodu s drogami, ktorú viedol Ayman Jumma, pašovala 
kokaín z Južnej Ameriky cez západnú Afriku a Európu na Blízky východ. Hodnota prania 
špinavých peňazí bola odhadnutá na 200 miliónov dolárov mesačne.

Druhá zločinecká skupina bola odhalená v roku 2016 počas Operácie Cedar. Šestnásť 
členov Hizballáhu bolo uväznených vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku a Taliansku. Obvinili 
ich z prania špinavých peňazí prostredníctvom medzinárodného obchodu s luxusným 
tovarom. Na vrchole svojej činnosti preprala táto zločinecká skupina jeden milión eur 
týždenne, a to hlavne cez Nemecko. 

Hizballáh tiež vykonáva legitímnu obchodnú činnosť. V mene prosperujúcich 
podnikateľov vo vlastníctve Hizballáhu alebo charitatívnych organizácií, ktoré sú pod 
jeho kontrolou, sa agenti Hizballáhu zaoberajú obchodom s ropou, nehnuteľnosťami a 
menším podnikaním. Centrum pre financovanie terorizmu (TFTC), v máji 2018 oznámilo 
nové sankcie voči Hizballáhu a niektorým z jeho vysokopostavených členov. Ali Youssef 
Charara, predseda libanonskej telekomunikačnej spoločnosti Spectrum, ktorá poskytuje 
telekomunikačné služby v Európe, na Blízkom východe a v Afrike, bol zaradený do tohto 
zoznamu na základe svojej činnosti, ktorá spočívala v získavaní a praní špinavých peňazí 
pre Hizballáh.

NÁRAST POČTU AGENTOV HIZBALLÁHU V NEMECKU 
Za posledných 20 rokov využil Hizballáh svoju prítomnosť v Európe na nábor 
teroristických aktivistov s belošskými črtami. Napríklad v roku 1997 Izrael uväznil agenta 
Hizballáhu, ktorý sa volal Steven Smirk, a absolvoval výcvik v Libanone predtým, než bol 
vyslaný na samovražednú misiu. Smirk sa konvertoval na islam a agenti Hizballáhu ho v 
Nemecku radikalizovali.

Hizballáh využíva skutočnosť, že nie všetky európske krajiny ho označili za
teroristickú organizáciu. Väčšina krajín neoznačila Hizballáh (za teroristickú  
organizáciu) ako celok a spoliehajú sa na právne predpisy Európskej Únie.
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  Nemecko: v januári 2018 urobila nemecká polícia raziu v domoch desiatich jednotlivcov 
podozrivých z členstva v Kuds – vetve iránskych islamských revolučných gárd, ktorí 
zhromažďovali informácie o židovských a izraelských terčoch, akým sú izraelské 
veľvyslanectvo, vysokí hodnostári a materské škôlky. Kuds sú iránske špeciálne jednotky 
poverené medzinárodnými operáciami, ako napríklad výcvik, dohľad nad iránskymi 
zástupcami vrátane Hizballáhu. Nemecké ministerstvo vnútra uvád za, že organizácia 
získala v rokoch 2007 – 2013 vyše štyri milióny dolárov pre charitatívnu organizáciu 
prepojenú s Hizballáhom v Libanone.

  Belgicko: v roku 2003 vykonala belgická polícia raziu v kanceláriách spoločnosti 
Soafrimex (vývozca potravín do Afriky), pod vedením Kassima Tajideena, ktorý je jedným 
z hlavných sponzorov Hizballáhu. Tajideen bol zatknutý pre daňové podvody, pranie 
špinavých peňazí a pašovanie diamantov v hodnote desiatok miliónov eur.

  Francúzsko: Francúzska polícia prehľadala centrálu a domácnosti vodcov šiitskej 
organizácie „Zahra Center“, ktorá má väzby s hnutím Hizballáh. Úrady uzavreli stredisko 
v meste Grande-Synthe na severe Francúzska, nakoľko slúžilo ako logistická podpora 
pre iránske operácie vo Francúzsku39. V roku 2015 zatkla spoločná americko-francúzska 
operácia Imana Kobeissiho a Josepha Asmara pre obvinenie zo sprisahania s cieľom 
prania peňazí z činnosti pašovania drog a za pašovanie zbraní pre Hizballáh.

  Cyprus: V roku 2012 bol Hizballáh zapojený do niekoľkých neúspešných pokusov  
o teroristické útoky. V sklade Hizballáhu na Cypre sa nachádzalo 8,3 tony dusičnanu 
amónneho.

  Veľká Británia: VeV Londýne boli objavené štyri tzv. Konšpiračné byty, obsahujúce tri 
tony dusičnanu amónneho. Hizballáh sa vo Veľkej Británii tiež venuje praniu špinavých 
peňazí zo zdanlivo legitímnej činnosti. Tri charitatívne organizácie, ktoré prepierali 
peniaze pre Hizballáh – organizácie Libanonský výbor sociálnej starostlivosti (Lebanese 
Welfare Committee), Charitatívne združenie pomoci HELP (HELP Charity Association for 
Relief), a Arbar Islamská nadácia (Arbar Islamic Foundation) – nedávno vyzvali ľudí, aby  
sa zúčastnili na pochode Dňa Jeruzalema v Londýne. 

  Bulharsko: 18. júla 2012 bolo na letisku Burgas zabitých šesť ľudí a 32 ďalších zranených 
pri výbuchu bomby v autobuse plnom izraelských turistov. Bombardovanie sa časovo 
zhodovalo s 18. výročím útoku na židovské komunitné centrum AMIA  
v argentínskom Buenos Aires, pri ktorom zahynulo 85 ľudí. 

  Taliansko: V rokoch 2008 až 2018 talianske orgány spolu s ďalšími orgánmi pre 
odhaľovanie nezákonného obchodovania s drogami, zatkli v rámci Operácie Cassandra, 
niekoľko agentov Hizballáhu.Nemecké úrady vo Frankfurte zatkli dvoch libanonských 
občanov, ktorí mali viac než osem miliónov eur (zisk z obchodu s drogami) a smerovali za 
Hizballáhom. O rok neskôr boli v nemeckom meste Speyer zatknutí ďalší dvaja členovia tej 
istej skupiny.

  Česká Republika: Hizballáh v Českej republike obchoduje so zbraňami a ohrozuje tým 
európskych občanov. V roku 2014 zatkli pašeráka zbraní pre Hizballáh Ali Fayeda. Ako 
reakciu na jeho zatknutie, uniesol Hizballáh niekoľko českých občanov, ktorých prepustili 
ako výmenu za Fayeda. Hizballáh je tiež kriminálne aktívny v kybernetickom priestore.  
V októbri 2018 boli odstavené české servery, potom ako ich Hizballáh použil na preniknutie  
do počítačov a sietí po celom svete za účelom krádeže informácií a vydierania.
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