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Bush elnök szerint “a szabadságnak ellen lehet állni, a szabadságot lehet késleltetni, 
de a szabadságot megtagadni nem lehet.” Azok a polgárok, akik áldozatot hoznak 
emberi méltóságukért és jogaikért, idővel diadalmaskodni fognak, csakúgy mint 
ahogy a Havelhez és Mandelához hasonlók tették korábban. Hasonlóan azokhoz a 
kiemelkedő személyekhez, az emberi jogok mai képviselői közül is sokakat elárulnak, 
üldöznek, árulóként gyaláznak, és elnyomatnak saját kormányuk által – pusztán azért, 
mert védelmezik az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett 
szabadságjogokat. Ezek az elszánt hazafiak lelkesítően hatnak honfitársaikra, az 
általuk támasztott mérce pedig reményt ad mindazoknak, akik békésen harcolnak a 
szabadságukért, az emberi méltóságukért és a jogaikért. 

Ezek az értékek minden ember alapvető jogosultságai. Megvédésüknek és 
fenntartásuknak legbiztosabb módja a hatékony, törvényes és demokratikus 
kormányzás. Való igaz, hogy egy nemzet számára sem könnyű vagy egyenes az út a 
demokráciához. Ez az út rögökkel és akadályokkal van tele. Még a legjobb feltételek 
mellett sem egyszerű a demokrácia eszményképeit demokratikus intézményekké 
átalakítani. A demokráciába való átmenet viszontagságos lehet, és a folyamatot a 
bizonytalanság, a biztonság hiánya, a pusztító szegénység és a betegségek is 
hátráltathatják. A korrupcióval terhelt vagy megfelelő erőforrásokat nélkülöző 
kormányok elbukhatnak a népeik igényeiért folyatott küzdelemben, akik így elveszítik 
a jobb élet reményébe vetett hitüket. A reformok iránt nem kellően elkötelezett 
vezetők autoriter eszközökhöz folyamodhatnak, vagy egyéb baljós módon térhetnek le 
a jog útjáról. Más kormányok pedig még az első lépéseket sem tették meg az ügyben, 
hogy állampolgáraik számára biztosítsák jogaikat. 

Az emberi jogokkal kapcsolatos ilyen – és egyéb – kihívásokat a következő 
országjelentések teljes mértékben tükrözik. Mindazonáltal a dokumentum azzal a 
meggyőződéssel készült, hogy a Föld egyetlen zuga sem áll végérvényesen zsarnoki 
elnyomás alatt. A változások időbe telnek, de a változások ideje eljön. Ameddig a 
világ polgárai küzdenek az egyetemes emberi jogokért, van remény, és továbbra is 
valljuk, hogy a mindenkori felelős kormányok feladata e bátor emberek támogatása. 

A fentiek szellemében ezennel az Egyesült Államok Kongresszusa elé terjesztem a 
2007. évi Országjelentéseket az emberi jogok tiszteletben tartásáról.  
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