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2020/21:6 Terrorklassning av islamiströrelsen Hizbullah
Nyligen har regeringen i Litauen fattat beslut om att definiera den libanesiska
islamistmilisen Hizbollah som en terrororganisation. Enligt landets
utrikesminister, Linas Linkevičius, bygger beslutet på bland annat
underrättelseuppgifter som visar att Hizbullah planerar och genomför
terrorhandlingar som utgör ett hot mot säkerheten i flera länder, däribland
Litauen.
Med beslutet att terrorklassa Hizbullah ansluter sig Litauen till ett antal länder
och organisationer som agerat på samma sätt. Det gäller bland annat USA,
Storbritannien, Tyskland, Kanada och Nederländerna, men även ett antal
Gulfstater och Arabförbundet.
Europeiska unionen har sedan 2013 terrorklassat den så kallade militära grenen
av Hizbullah, trots att någon sådan gren inte existerar utifrån rörelsens egen
definition. Redan 2012 förklarade Hizbullahs vice generalsekreterare, Naim
Qassem, att det varken finns någon politisk eller någon militär gren utan att
organisationen ska ses som en "enhetlig motståndsrörelse". Att trots detta
upprätthålla distinktionen riskerar att spela de krafter i händerna som aktivt
verkar för att undgå konsekvenserna av en terrorstämpling.
Hizbullah bildades i början av 1980-talet med stöd av ayatolla Khomeini i Iran
för att sprida den islamiska revolutionen och militärt bekämpa staten Israel.
Sedan dess har Hizbullah som organisation varit inblandad i utländska
terrordåd men också i blodiga strider i Syrien och i en allvarlig destabilisering
av Mellanöstern. Trots representation i Libanons parlament är Hizbullah
fortfarande direkt knutet till diktaturen i Iran såväl politiskt som ekonomiskt.
Nyligen framkom att Hizbullah har kopplingar till det lager av ammoniumnitrat
som i början av augusti exploderade i Beiruts hamn och som förutom
omfattande materiell förstörelse ledde till att över 200 människor miste livet.
Sammantaget är det mot denna bakgrund centralt att EU, på samma sätt som
Litauen och ett antal andra länder, terrorklassar Hizbullah i dess helhet.
Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:
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1. Anser ministern och regeringen att EU:s distinktion mellan en politisk och en
militär gren fortfarande är relevant med tanke på hur Hizbullahs ledande
företrädare själva definierar organisationen?
2. Hur ser ministern på besluten som fattats av ett antal nationella regeringar
om att terrorklassa Hizbullah i dess helhet, och avser ministern att vidta några
åtgärder för att EU ska göra detsamma?

………………………………………
Lars Adaktusson (KD)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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