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A külügyminiszter előszava
Az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló 2015. évi országjelentések globális kormányzási
válságra hívják fel a figyelmet. A világ minden részén felerősödött az a tendencia, hogy állami
és nem állami szereplők igyekeznek beszűkíteni a civil társadalom mozgásterét, korlátozni a
média és az internet szabadságát, háttérbe szorítani az ellenzéki hangokat, és mindezek
érdekében a legszélsőségesebb esetekben akár a gyilkosságtól sem riadnak vissza, vagy
embereket üldöznek el az otthonukból. Az eseményeket figyelve sokan attól tartanak, hogy
ezek a folyamatok a demokrácia gyengülését jelzik. Valójában azonban ezek a jelenségek a
demokrácia előretörésére adott reakciók – reakciók arra, hogy a különböző kultúrákban és
régiókban élő emberek egyre inkább elvárják, hogy kormányaik tiszteletben tartsák
méltóságukat és jogaikat.
A jelentésben ismertetett, gyakran szomorú példák megerősítik azt a célkitűzésünket, hogy
támogassuk az alapvető szabadságjogok érvényesítését és az emberi jogok védelmezőit,
valamint dokumentáljuk az emberi jogi jogsértéseket, és szorgalmazzuk a felelősök
számonkérését. Úgy gondoljuk, hogy ez így helyes, és ezek a tevékenységek összhangban
vannak azon célunkkal, hogy egy békésebb világot teremtsünk. Az emberek mindenhol
szabadon szeretnének élni, és szeretnék úgy érezni, hogy irányíthatják az életüket. Ha az
embereket megfosztják méltóságuktól és attól a lehetőségtől, hogy éljenek alapvető jogaikkal,
előbb-utóbb fellázadnak, ahogy azt Szíriában, Srí Lankában, Burmában vagy Nigériában is
láthattuk. Egyes kormányok szerint a szabadság és a stabilitás nem összeegyeztethető
fogalmak, de ez téves megközelítés, ugyanis a szabadság a hosszú távú stabilitás alapvető
feltétele.
Ebben az évben számos alkalommal voltunk tanúi az emberi jogok és a nemzetközi emberi jogi
rendelkezések durva megsértésének és más bűncselekményeknek, amelyeket többek között
olyan, államoktól független szervezetek követtek el, mint a Dáes, a Boko Haram, az
Al-Shabaab, a Talibán, és különböző transznacionális bűnszervezetek. A jogsértések közé
tartozott például a népirtás és a vallási kisebbségek ellen irányuló, emberiesség ellen elkövetett
bűncselekmények Irakban és Szíriában. Az erőszakos nem állami szereplők nem a semmiből
tűnnek elő – ott jelennek meg, ahol nincsenek hiteles és jól működő állami intézmények, nincs
lehetőség a szabad és békés véleménynyilvánításra, az igazságszolgáltatási rendszer hiteltelen,
a rendfenntartó erők félelemben tartják az embereket, és ahol az emberek és a kormány közötti
kapcsolatoknak még a legegyszerűbb formáit is áthatja a korrupció.
Az idei jelentés alátámasztja az emberi jogok és a demokrácia intézményeinek gyengülését.
Számos ország kormánya sértette meg a szabad véleménynyilvánítás és egyesülés jogát azáltal,
hogy börtönbe vetett kritikus véleményt megfogalmazó újságírókat, illetve jelentősen
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korlátozta vagy ellehetetlenítette a civil szervezetek működését arra hivatkozva, hogy azok
„külföldi ideológiát” képviselnek, például szorgalmazzák az egyetemes emberi jogok
védelmét. Ezeknek az országoknak azt üzenjük, hogy a szabad sajtó és a nyitott civil
társadalom nemhogy nem jelent veszélyt a demokratikus folyamatokra, hanem kifejezetten
nélkülözhetetlen elemei a demokratikus társadalmaknak.
Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra az aggodalomra okot adó trendre, hogy egyes
választott vezetők aláássák a demokratikus intézmények működését például azáltal, hogy
igyekeznek elnyomni az ellenzéket, kijátszani a választási folyamatot és meggyengíteni az
igazságszolgáltatási rendszert, gyakran abból a célból, hogy megőrizzék hatalmukat.
A – gyakran büntetlenül gyakorolt – korrupció negatív hatással van a demokráciára, az emberi
jogok tiszteletben tartására és a jogállamiság követelményére. Ha az emberek úgy érzik, hogy
az igazságszolgáltatás nem tisztességes és nem pártatlan, vesztegetés nélkül nem jutnak hozzá
az alapvető állami szolgáltatásokhoz, vagy hiába vehetnek részt a politikai folyamatban, ha
választási joguk gyakorlását aláássa a korrupció, akkor az intézmények elveszítik hitelüket. A
társadalmak csak akkor fejlődhetnek, ha az emberek hisznek és bíznak intézményeikben.
A jelentés tartalma megerősíti az iránti elkötelezettségünket, hogy képviseljük és megvédjük
az egyetemes emberi jogokat, támogassuk a civil társadalom békés erőfeszítéseit a kormányok
számonkérésének terén, és együttműködjünk partnereinkkel a béke, a fejlődés, az emberi jogok
és a demokrácia előmozdítása érdekében.
Ezennel átadom az Egyesült Államok Kongresszusának a Külügyminisztérium által
összeállított, az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló 2015. évi országjelentéseket.
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