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„Az emberi jogok és a demokrácia támogatása: az Amerikai Egyesült Államok 2006. évi tevékenysége” 
című jelentés ismerteti azoknak a diplomáciai eszközöknek a sorát, amelyeket az elmúlt évben a 
belülről jövő reformerőfeszítések támogatására alkalmaztunk a világ minden térségében. 

Nincs kizárólagos recept a személyi és demokratikus szabadságok előmozdítására. Erőfeszítéseinket a 
működő demokráciák azon három alapelemére összpontosítottuk, amelyek nélkülözhetetlenek az 
emberi jogok hatékony gyakorlásához és védelmezéséhez: 1.) szabad és tisztességes választások, 
amelyekben egyenlő játékszabályok biztosítják a valódi versenyt; 2.) jó kormányzás, a törvény 
szellemében működő, képviseleten alapuló, átlátható és elszámoltatható intézményekkel, ideértve a 
független törvényhozói és bírói hatalmat, továbbá 3) erős civil társadalom és független média, amely 
segít abban, hogy a kormányok becsületesek, az állampolgárok pedig aktív részesei legyenek a 
rendszernek, továbbá abban, hogy a reformok folytatódjanak. Ahol e demokratikus alapelemek 
gyengének bizonyultak, igyekeztünk megerősíteni őket; ahol támadás alatt álltak, igyekeztünk 
megvédeni őket, és ott, ahol egyáltalán nem léteztek a kormány elnyomó politikája miatt, felemeltük a 
szavunkat azokért, akik félelemben élnek, ám szabadságról álmodnak. 

E jelentésekből kiderül, hogy az emberi jogokat és a demokráciát támogató erőfeszítéseinket az egyes 
országokhoz és térségekhez igazítottuk. A nyugati féltekén például az első számú kihívás a 
demokratikus fejlődés – segíteni a demokráciákat abban, hogy kapacitásnöveléssel meg tudjanak felelni 
az állampolgárok jobb élet iránti igényeinek. Sok afrikai országban az emberi jogok feltételeinek javítása 
és a kormányzati reformok előmozdítása érdekében továbbra is az erőszak felszámolása áll a központi 
helyen. Az emberi jogok és a demokrácia előtt álló kihívások Dél-, Közép- és Kelet-Ázsiában, valamint a 
csendes-óceáni térségben éppen olyan sokfélék, mint maguk az országok, melyek ezen a hatalmas 
területen fekszenek. Többször segítettük a demokráciákat abban, hogy hatékonyabban foglalkozzanak 
a kormányzás kérdésével az eddig elért eredményeik elmélyítése érdekében. Más országokban, ahol a 
vezetők az állampolgárok jogainak kárára tartják kezükben a hatalmat, rávilágítottunk a visszaélésekre 
és azon fáradoztunk, hogy ezen országok lakossága is részesüljön az ötletek és információk globális 
áramlásából. Európában folytattuk együttműködésünket európai partnereinkkel, hogy beteljesedjen a 
jövőképe annak a kontinensnek, amely végre egységben, szabadságban és békében él. A tágabb 
értelemben vett Közel-Keleten és Észak-Afrikában olyan innovatív, két- és sokoldalú erőfeszítésekkel 
reagáltunk a politikai, gazdasági és oktatási reform iránt támasztott növekvő igényre, mint a Fórum a 
Jövőért vagy a Közel-keleti Partnerség elnevezésű kezdeményezés. 

Szintén 2006-ban történt, hogy Rice külügyminiszter asszony két fontos kezdeményezést jelentett be az 
emberi jogok és a demokrácia védelmezőinek a támogatására: az Emberi Jogok Védelmezőinek Alapját 
(Human Rights Defenders Fund) és tíz útmutatást arra vonatkozóan, hogy a kormányok hogyan 
kezeljék a civil szervezeteket. 

Az Emberi Jogok Védelmezőinek Alapja lehetővé teszi a Külügyminisztérium számára, hogy rövid 
határidőn belül kisebb összegeket juttasson az emberi jogok azon védelmezőinek megsegítésére, akik 
rendkívüli nehézségekkel küzdenek kormányaik elnyomó politikája miatt. A másfél millió dollár 
indulótőkével rendelkező alap szükség szerint évente feltöltésre kerül. A támogatást jogvédelemre, 
egészségügyi kiadások fedezésére vagy az aktivisták nélkülöző családjainak rövid távú megsegítésére 
lehet fordítani. 

A civil szervezetekre vonatkozó tíz alapelv útmutatóul szolgál ahhoz, hogyan kezelje az amerikai 
kormány a civil szervezeteket, továbbá segítségükkel értékelni fogja más kormányok cselekedeteit is. 
Az alapelvek célja, hogy kiegészítsék az emberi jogok védelmezőiről szóló hosszabb és részletesebb 
ENSZ és egyéb dokumentumokat. Reméljük, hogy az általunk megfogalmazott 10 alapelv segítéségével 
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világszerte támogatás szerezhető az ügy érdekében felsorakozott civil szervezeteknek azáltal, hogy jól 
használható forrásként szolgálnak a kormányok, nemzetközi szervezetek, civil társadalmi csoportok és 
újságírók számára.  

Az emberi jogok és a demokrácia területén elért eredmények elsősorban és mindenek felett azon férfiak 
és nők bátorságán és elkötelezettségén múlnak, akik saját hazájukban fáradoznak a reform 
megvalósításán. A haladáshoz nélkülözhetetlenek az Egyesült Államok és más demokráciák folyamatos 
és összehangolt erőfeszítései a világ minden térségében.  Az előre vezető út csak ritkán egyenes. A 
törékeny demokráciák összeomolhatnak. A nem teljes mértékben elkötelezett vezetők által irányított 
országok visszacsúszhatnak. A reform szorgalmazóit elkerülhetetlenül visszaszorítják azok, akik nem 
örülnek a változásnak. Ez a kijózanító valóság. Ám úgy véljük, hogy a szabadság érdekében tett 
erőfeszítéseink segítségével új, reményteljes valóságok születhetnek férfiak és nők számára egyaránt, 
a világ minden táján. 

 
 


