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Előszó 
 

A méltóságért folytatott harc mindig is az emberi történelem egyik hajtóereje volt az egész 
világon, elérésére pedig egyetemes értékeink és igényeink ösztönöznek minket. 
 

Az élet, a szabadság és a boldogság keresése olyan eszmények, amelyek nem szoríthatók 
országhatárok vagy óceánpartok közé. 
 

Ezért különösen aggasztó, hogy a világ számos pontján rengeteg ember jogai és szabadságjogai 
tekintetében abszurd korlátozásokat alkalmaznak az érintett kormányzatok. 
 

A 2014. évet sokak számára olyan terrorista csoportok által előidézett szenvedés és a 
visszaélések határozták meg, amelyek a vallási diskurzust és megosztottságot használják ki 
totalitárius ideológiájuk terjesztésére, vagy pedig olyan kormányok, mint például a szíriai, 
amelyek olykor a terrorizmussal szembeni harcra hivatkozva cselekednek. 
 

A Közel-Kelet és Afrika egyes részein működő erőszakos szélsőséges csoportok egyértelművé 
tették, hogy nemcsak az emberi jogokra nincsenek tekintettel, hanem az emberi életet is semmibe 
veszik. Tanúi lehettünk, ahogy az olyan csoportok, mint az Iraki és Levantei Iszlám Állam élve 
embereket égettek el, barbár módon foglyokat fejeztek le, lányokat adtak el rabszolgának, és 
széles körben, válogatás nélkül végeztek ki ártatlan embereket. 
 

Szinte hetente találkozunk újabb példákkal arra, hogy milyen velejükig romlottak ezek a 
csoportok. 
 

Mindannyian tanúi lehettünk e csoportok brutalitásának és nihilizmusának a pakisztáni Talibán, 
valamint a Boko Haram iskolás gyermekek elleni borzalmas támadásai, a Charlie Hebdo  
újságíróinak meggyilkolása, illetve az Iraki és Levantei Iszlám Állam által megvalósított számos 
merénylet és gyilkosság során. Az Iraki és Levantei Iszlám Állam felemelkedése részben a 
szíriai kormány által elkövetett atrocitások és a széles körű képviseletet biztosító kormányzás 
iraki kudarcai miatt következett be, és jól illusztrálja az ilyen események veszélyeit. 
 

Ezalatt pedig többek között a kínai, az egyiptomi, az eritreai, az etióp, az iráni, az orosz és a 
szaúd-arábiai kormány újságírók, bloggerek és erőszakmentes bírálók bebörtönzésén keresztül 
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továbbra is folytatta a szabad és nyílt média elnyomását, illetve a civil társadalom kialakulásának 
megakadályozását. Thaiföldön a hadsereg megdöntötte a demokratikusan megválasztott 
kormányt, hatályon kívül helyezte az alkotmányt, és súlyosan korlátozta a polgári 
szabadságjogokat; a katonai kormányzat ezt követő igyekezete az ország alkotmányának 
újraírására, valamint politikai intézményeinek átalakítására felvetette annak aggályát, hogy ez a 
folyamat nem inkluzív jellegű. 

A politikai szabadságra és az őszinte, visszaélésektől mentes kormányzásra irányuló emberi 
törekvés mindezek ellenére továbbra is erős maradt. 
 

A világban soha olyan sok ember nem választotta még meg szabad választásokon a vezetőit, 
mint ebben az évben. Minden földrészen ünnepségeket rendeztek a berlini fal leomlásának 25. 
évfordulójára, és az emberi jogok és a felelős kormányzás követelményei – amelyek miatt ez a 
történelmi nap bekövetkezhetett – továbbra is terjedőben vannak. 
 

Afganisztánban emberek milliói dacoltak az erőszakos fenyegetésekkel, és választották meg új 
elnöküket. Ez az elnökválasztás volt az első olyan alkalom, amikor az ország korábban 
megválasztott kormánya békésen átadta a hatalmat egy újonnan megválasztott kormánynak. 
India 2014 áprilisában megtartott parlamenti választása a történelem egyik legnagyobb 
választása volt. A fiatal indonéz demokráciában békés választások eredményeként egy olyan 
vezető került hatalomra, aki szembeszállt a hatalom hagyományos letéteményeseivel. Tunézia a 
2011. évi forradalom óta most tartotta meg az első szabad és tisztességes elnökválasztását. 
 

Az olyan országokban, mint például Oroszország vagy Venezuela, az aktivisták rendíthetetlen 
erejükről és bátorságukról tettek tanúbizonyságot az emberi méltósággal és szabadsággal 
kapcsolatos békés törekvéseik során, annak ellenére, hogy egyre szélesebb körben kellett 
korlátozásokkal, zaklatással és bebörtönzéssel szembenézniük. 
 

Ahogy 2014 szeptemberében Obama elnök elmondta az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén, 
„mindannyian – kis és nagy nemzetek egyaránt – kötelesek vagyunk betartani és érvényesíteni a 
nemzetközi normákat. Azért vagyunk itt, mert mások felismerték, hogy többet nyerhetünk az 
együttműködésből, mint a hódításból. Másokat is arra hívunk fel, hogy csatlakozzanak hozzánk a 
történelem jó oldalán – mert míg kisebb előnyökre szert lehet tenni a puskacsővel, végül a 
fegyvereseknek visszakozniuk kell majd, ha elég sokan támogatják, hogy a nemzetek és népek 
szabadon hozhassák meg saját döntéseiket... Nem fogunk visszariadni az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának ígéretétől... Úgy döntöttünk, dolgozunk azért, hogy a világ olyan 
legyen, amilyennek lennie kell.” 
 

Külügyminiszterként tett utazásaim során világszerte számos olyan bátor emberrel találkozom 
rendszeresen, akik azért kockáztatják életüket minden egyes nap, hogy előmozdítsák az emberi 
jogok ügyét. Erőszakos fenyegetések árnyékában, valamint annak ellenére tesznek így, hogy a 
kormányzat igyekszik elnémítani őket. 
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Mi a Külügyminisztériumban továbbra is nyomást fogunk gyakorolni a kormányokra annak 
érdekében, hogy fenntartsák az alapvető szabadságjogokat. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a 
civil társadalmi érdekek védelme mellett, és továbbra is felszólalunk azért, hogy minden személy 
emberi jogai védelemben részesüljenek. 

A Kongresszus megbízása alapján – immáron 39. éve – összeállított éves jelentések bemutatják, 
hogyan teljesül az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának ígérete. Segítenek felhívni a 
figyelmet arra, hogy a világ eldugottabb részeiben milyen az emberi jogok valós helyzete, 
valamint azokra a fénysugarakra, amelyeket az emberi jogok bátor és elkötelezett védelmezői 
jelentenek. 
 

A Külügyminisztérium és egyéb állami szervek számára ezek a jelentések iránymutatásul 
szolgálnak az amerikai külpolitikával kapcsolatban, a Kongresszus pedig a külföldi segélyekről 
való döntés és azok elosztása, valamint a biztonsági ágazat támogatása körében használja fel 
őket. Ezenkívül a jelentések jelzik az ostrom alatt álló emberi jogi szószólók és aktivisták 
számára, hogy az Egyesült Államok kormánya elismeri az általuk folytatott küzdelmet, és a civil 
társadalom mellett áll az emberi jogok fenntartásáért folytatott vég nélküli harc során. 
 

Ezennel átadom az Egyesült Államok Kongresszusának a Külügyminisztérium által az emberi 
jogok tiszteletben tartásáról készített 2014. évi országjelentéseket. 
 

John F. Kerry, 
külügyminiszter 


