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Ma a világon egyre több férfi és nő harcol azért, hogy jogaikat tiszteletben tartsák, kormányaik 
figyelembe vegyék kívánságaikat, meghallgassák véleményüket, beszámítsák a szavazataikat, hogy 
igazságosak legyenek a törvények és mindenki számára biztosítva legyen az igazság. Egyre nagyobb 
tért hódít az a felismerés is, mely szerint a demokrácia olyan kormányzási forma, amely idővel a 
legjobban képes teljesíteni a méltóság, szabadság és egyenlőség iránti állampolgári igényeket. 

Amint azt Bush elnök második beiktatási beszédében kijelentette, „… az Egyesült Államok 
politikájának célja a demokratikus mozgalmak és intézmények támogatása minden országban és 
kultúrában. A végső cél: véget vetni a zsarnokságnak az egész világon." 

A szélesebb értelemben vett Közel-Keleten az elmúlt évben tanúi lehettünk a demokratikus reformok 
belülről jövő követelésének, a politikai pluralizmus kezdetének, példa nélküli választásoknak, illetve 
néhány új, a nőket és kisebbségeket védelmező intézkedésnek.  Az irakiak háromszor járultak a 
szavazóurnákhoz, és az elharapózó erőszak ellenére kitartottak a demokrácia mellett. Az afgán férfiak 
és nők 1969 óta először adhatták le voksaikat szabad parlamenti választásokon, miközben a kormány 
nagy nehézségek árán igyekszik kiterjeszteni hatalmát a tartományi központokra.   

A libériai konfliktust követő első választások eredményeképpen megválasztották Afrika első női 
államfőjét, ami mérföldkőnek számít Libéria demokratizálódásában a polgárháborút követően.  A latin-
amerikai és Karib-térségi demokráciáknak továbbra is a gyenge intézmények megerősítésével, a 
korrupció visszaszorításával és a társadalmi egyenlőtlenségek orvoslásával járó problémákkal kellett 
szembenézniük. Az ukrán nép demokratikus akaratát megtestesítő új ukrán kormány jelentős 
előrelépést tett az emberi jogok tiszteletben tartása terén. Indonézia, a világ legnépesebb muzulmán 
országa, megerősítette demokratikus rendszerének struktúráját azzal, hogy állampolgárai most 
először közvetlenül választhatták meg vezetőiket városi, kormányzósági és tartományi szinten. 

Mindeközben Burmától Fehéroroszországig, Kínától Kubáig, Észak-Koreától Szíriáig és Irántól 
Zimbabwéig bátor férfiakat és nőket üldöztek amiatt, hogy gyakorolni merték a szólásszabadsághoz, 
az egyesüléshez, a gyülekezéshez és a szabad mozgáshoz való alapvető jogaikat, és a nagy 
nehézségek ellenére folytatták erőfeszítéseiket a békés változás érdekében. 

E jelentésből kitűnik, milyen sokféle módon segítette az állampolgárokat és kormányokat az amerikai 
külpolitika szerte a világon abban, hogy az emberi jogok iránti növekvő igényeket cselekvési 
programokká alakítsák. 
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