Amerikai Nagykövetség, Budapest
___________________________________________________________________________________

Előszó
Az emberi jogok és a demokrácia támogatása: az Amerikai Egyesült Államok
2006. évi tevékenysége
Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma (Bureau of Democracy, Human
Rights, and Labor)
2007. április 5.
http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2006/
"...ritkán fordul elő, hogy nagy kihívások nélkül lehet haladást elérni: a változást követelők
gyakran ütköznek ellenállásba, sőt kemény elnyomással kell szembenézniük. A civil
szervezetek vagy az emberi jogok más védelmezői elleni támadások a szabadság és a
demokrácia alapjait ássák alá. A világ demokráciáinak kötelessége visszavágni. Kötelességünk
a védők védelmezése."
-- Condoleezza Rice az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere
2006. december 14.
Megemlékezés a Nemzetközi Emberi Jogok Napjáról
Ez a jelentés számot ad arról, hogy 2006-ban az Egyesült Államok milyen sokféle módon fáradozott
azon, hogy világszerte támogassa az emberi jogok tiszteletben tartását és előmozdítsa a demokráciát.
Bush elnök azzal bízott meg bennünket, hogy szabadságban gyökerező külpolitikát folytassunk, és
megállapította, hogy az emberi jogok és a demokrácia fejlődése lényeges elemét képezik országunk
nemzetbiztonsági stratégiájának. Az elnök szavaival élve: „Amitől minden terrorista a legjobban tart, az
nem más, mint az emberi szabadság – azok a társadalmak, amelyekben a férfiak és nők saját belátásuk
szerint választanak, saját lelkiismeretükre hallgatnak és harag helyett reményeik éltetik őket.”
2006 folyamán a világ minden térségében igyekeztünk előmozdítani és védelmezni a nemzetközi
emberi jogi normákat és demokratikus alapelveket. Segítettünk más demokráciáknak abban, hogy
felelősségre vonható kormányzati intézményeket létesítsenek és megfelelő törvényeket hozzanak,
illetve tartsanak fenn. Támogattuk a szabad és tisztességes választásokat, továbbá bátorítottunk
minden állampolgárt, a nőket és a kisebbségeket is arra, hogy teljes mértékben vegyenek részt
országaik életében. Azon fáradoztunk, hogy erősítsük a civil társadalmakat és előmozdítsuk a
sajtószabadságot. Ezen túlmenően, ott, ahol támadták az emberi jogokat és a demokratikus
alapelveket, szolidaritást vállaltunk a békés változás követelőivel.
Az emberi méltóság védelmezése és a hatékony demokráciák növekedésének támogatása világszerte
hosszú távú erőfeszítést kíván, amelyhez nélkülözhetetlen az erős partneri kapcsolat más
kormányokkal, civil szervezetekkel és a magánszférával. Bizonyára lesznek visszaesések, és a fejlődés
időnként lassan következik be, de partnereinkkel együtt kitartunk – hiszen helyes és bölcs dolog azon
különböző kultúrájú, bőrszínű, származású és vallású férfiak és nők álmaiba invesztálni, akik arra
vágynak, hogy biztosítsák a szabadság áldásait önmaguk, gyermekeik és országaik jövője számára.
E gondolatok jegyében nyújtom át a Külügyminisztérium „Az emberi jogok és a demokrácia támogatása:
az Amerikai Egyesült Államok 2006. évi tevékenysége” című jelentését az Egyesült Államok
Kongresszusának.
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