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SZEF NIEMIECKIEGO MSW ROZWIĄZAŁ
STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCE HEZBOLLAH
Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer rozwiązał w środę trzy stowarzyszenia
zbierające darowizny na rzecz libańskiego radykalnego ugrupowania szyickiego Hezbollah.
Od początku 2020 roku Seehofer siedem razy inicjował działania przeciwko islamistycznym i
prawicowym organizacjom ekstremistycznym.
Stowarzyszenia Deutsche Libanesische Familie, Menschen fuer Menschen i Gib Frieden miały zbierać
pieniądze na wydarzenia kulturalne i religijne. Jednak wszystkie trzy są uważane za organizacje
zastępcze dla stowarzyszenia Waisenkinderprojekt Libanon, które zostało zakazane w 2014 roku przez
ówczesnego szefa MSW Thomasa de Maiziere i które przekazało Hezbollahowi ponad trzy miliony euro
- pisze w środę dziennik "Tagesspiegel".
Trzy stowarzyszenia, które teraz rozwiązał Seehofer, przekazały zebrane darowizny do Libanu za
pośrednictwem PayPal i Western Union lub przesłały gotówkę.
Policja przeszukuje obecnie pomieszczenia rozwiązanych organizacji i przejmuje nośniki danych i inne
materiały. Obława, która rozpoczęła się w środę wcześnie rano, ma miejsce w Hamburgu, Bremie,
Szlezwiku-Holsztynie, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji i Nadrenii-Palatynacie.
Według ustaleń organów bezpieczeństwa islamiści zbierali pieniądze głównie na Shahid Foundation,
którą Hezbollah wykorzystuje w Libanie do wspierania rodzin zabitych bojowników. Shahid to arabskie
określenie męczennika. Hezbollah stracił ponad 1000 ludzi w wojnie domowej w Syrii wspierając reżim
Baszara el-Asada. Proirański Hezbollah walczy również z Izraelem.
Delegalizując trzy stowarzyszenia, minister Seehofer kontynuuje likwidację źródeł ﬁnansowania
organizacji islamistycznych. Dwa tygodnie temu rozwiązał stowarzyszenie Ansaar International i osiem
podorganizacji. Sieć wspierała palestyński Hamas, a także Al-Kaidę w Syrii i Somalii, przekazując
milionowe darowizny na rzekomo charytatywne cele. Ansaar International przedstawiał się jako
organizacja dobroczynna. Darczyńcy, którzy w dobrej wierze przekazali swoje pieniądze takim
stowarzyszeniom, zostali prawdopodobnie oszukani.
Seehofer uderza też w prawicowych ekstremistów. Zaczęło się w styczniu 2020 roku od
neonazistowskiej organizacji Combat 18, w marcu tego samego roku przyszła kolej na skrajnie
prawicową grupę Obywatele Rzeszy. W czerwcu Seehofer rozwiązał prawicową grupę terrorystyczną
Nordadler, a na początku grudnia zdelegalizował stowarzyszenie Sturmbrigade 44.
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