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Az Egyesült Államok a diplomáciai eszközök széles tárházát alkalmazza az emberi jogok és a
demokrácia támogatására a világ minden pontján. E jelentés összefoglalja az egyes térségekben
alkalmazott stratégiáinkat, és bemutatja, hogy az elmúlt évben milyen konkrét lépesekkel támogattuk
a belülről fakadó reformerőfeszítéseket 95 országban.
Amint azt Bush elnök 2005 januárjában kifejtette: „A szabadság természeténél fogva az állampolgárok
választása, nekik kell védelmezniük, valamint fenntartaniuk a törvény erejével és a kisebbségek
védelmezésével. … Amerika nem akarja saját kormányzási stílusát ráerőltetni azokra, akik ezt nem
fogadják szívesen. A célunk inkább az, hogy segítsünk másokat abban, hogy megtalálják saját
hangjukat, megvalósítsák a saját szabadságukat és a saját útjukat járják."
E cél előmozdítása érdekében az Egyesült Államok a reformerőfeszítések támogatásával válaszolt a
személyes és politikai szabadság iránti fokozódó globális igényre. Szerte a világon szolidaritást
vállaltunk azokkal a bátor férfiakkal és nőkkel, akiket jogaik gyakorlása miatt üldöztek a zsarnoki
rendszerek. A kormányzati tisztségviselőkkel, civil szervezetekkel és egyénekkel folytatott közvetlen
párbeszéddel, valamint sokoldalú, térségi és globális szintű szerepvállalással megvédtük a
nemzetközi emberi jogi normákat és előmozdítottuk a demokratikus elveket.
Annak érdekében, hogy a hozzánk hasonló demokráciák könnyebben át tudják adni a demokrácia
áldásait az állampolgároknak, segítettünk megerősíteni kormányzati intézményeiket és elősegítettük a
jogállamiság megszilárdulását. Minden polgárt, beleértve a nőket és a kisebbségekhez tartozókat is,
arra buzdítottunk, hogy aktívan vegyenek részt hazájuk közéletében. A nép akaratának érvényesülése
érdekében támogattuk a politikai pluralizmust, és segítettünk úgy egyengetni a terepet, hogy a
választások megfeleljenek a nemzetközi előírásoknak. Felelősségre vontuk a demokratikusan
megválasztott, ám nem demokratikusan kormányzó kormányokat. És mivel sok országban támadták
őket, mi biztosítottuk a független médiák és nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) demokratikus
működéséhez nélkülözhetetlen támogatást.
A 2005-ös pénzügyi évben az Egyesült Államok 1,4 milliárd dollárt irányzott elő az emberi jogokat és a
demokráciát támogató programokra. Olyan jól célzott fejlesztési támogatással is segítettük a
demokratikus reformerőfeszítéseket, mint az innovatív „Millennium Challenge Account” (az Évezred
Kihívása Program), mely alapján egy ország csak akkor jogosult a szegénységet enyhítő pénzügyi
támogatásra, ha jó kormányzásról tesz tanúbizonyságot. Egyidejűleg továbbra is gazdasági
szankciókkal sújtottuk az emberi jogok notórius megsértőit, mint például a burmai vagy a kubai
rezsimet. A világ nyolc legfejlettebb ipari államával (a G-8 csoporttal), a térségek kormányaival és
NGO-kkal együtt az Egyesült Államok két új intézményt állított fel a szélesebb értelemben vett KözelKeleten és Észak-Afrikában belülről induló reformok elősegítésére. Az egyik a civil társadalmat segítő
Foundation for the Future (Jövőért Alapítvány), a másik pedig a befektetéseket támogató Fund for the
Future (Jövőért Alap). Végezetül, az Egyesült Államok lépéseket tett annak érdekében, hogy a
nemzetközi szervezetek hatékonyabban védelmezzék és támogassák az emberi jogokat és a
demokráciát. E cél megvalósítása érdekében a 2005-ös pénzügyi évben 10 millió dollárt utaltunk az
ENSZ Demokrácia Alapjába, és sürgettük egy új, hiteles Emberi Jogi Tanács felállítását az ENSZ-ben,
amely kizárja azokat, akik rendszeresen sárba tiporják az emberi jogokat.
Az emberi jogok és a demokrácia nevében tett erőfeszítések során az Egyesült Államok örömmel
fogadta más kormányok együttműködését, és igyekezett megismerni azoknak az NGO-knak az
elképzeléseit és szakértelmét, melyekre a munka neheze hárul az emberi jogok védelmezésében és a
demokrácia állampolgárról állampolgárra, intézményről intézményre, országról országra történő
felépítésében minden egyes nap.

