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Előszó
Az emberiséget az emberi szellem viszi előre. Ez a megkerülhetetlen igazság soha nem volt
nyilvánvalóbb, mint ma, amikor egy új évszázad kihívásai megkövetelik tőlünk, hogy nemzetünk
és világunk előbbre viteléhez az emberi tehetségek egész tárházára támaszkodjunk.
A minden férfi, nő és gyermek teljes jogú társadalmi részvételéhez, valamint adottságaik
kiteljesítéséhez való jog garantálása egy olyan eszmény, amely nemzetünket megalapítása óta
áthatja. Ez szerepel az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, és
tükröződött Obama elnök beiktatási beszédében is, amikor emlékeztetett bennünket arra, hogy
minden generációnak tovább kell vinnie azt a meggyőződést, hogy „mindenki egyenlő, mindenki
szabad, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy a lehető legteljesebb boldogságra törekedjék.”
Külpolitikánknak is képviselnie kell ezeket az időtlen értékeket, amelyek lehetővé teszik az
emberek számára azt, hogy szabadon kinyilvánítsák véleményüket, szabadon gondolkodjanak,
szabadon gyakorolják vallásukat és szabadon gyülekezzenek, hivatásukban és családi életükben
méltósággal éljenek, valamint azt, hogy tudják: egy szebb jövőről szőtt álmaik elérhető
közelségben vannak.
Az emberi jogok védelme melletti elkötelezettség külpolitikánk alapvető eleme. Nemcsak az a
célunk, hogy Amerika földjén megvalósítsuk eszményeinket, hanem a világ más nemzeteivel
ápolt kapcsolataink révén az is, hogy az emberi jogok világszerte nagyobb tiszteletet élvezzenek.
Munkánk egy részét kormányszintű egyeztetések és hivatalos párbeszédek keretében végezzük,
ami fontos e cél megvalósításához. Ám az emberi lelket gyengítő, az emberek lehetőségeit
korlátozó, valamint az emberiség fejlődését veszélyeztető zsarnokság és elnyomás elleni
küzdelmünket nem csak egyetlen megközelítésre fogjuk alapozni.
Globális erőfeszítéseink jóval túl fognak mutatni a kormány keretein. Együtt fogunk működni nem
kormányzati szervezetekkel, vállalkozásokkal, egyházi vezetőkkel, iskolákkal és egyetemekkel,
valamint a polgárokkal, akik és amelyek mindannyian alapvető szerepet játszanak egy olyan világ
létrehozásában, amelyben az emberi jogokat elfogadják, tiszteletben tartják és védelmezik.
Az emberi jogok védelme melletti elkötelezettségünket az erkölcsi értékekbe vetett hitünk vezérli,
valamint az a tudat, hogy míg mi biztonságunk, jólétünk és fejlődésünk fokozására törekszünk,
más országok népei a sötétségből és a béklyókból próbálnak kitörni, hogy megszerezzék azokat
a lehetőségeket és jogokat, amelyeket mi már élvezünk és féltve őrzünk.
Ennek szellemében adom át az Egyesült Államok Kongresszusának a Külügyminisztérium által
az emberi jogok tiszteletben tartásáról készített 2008-as országjelentéseket.
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