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Előszó
Ma az egész világ a közel-keleti és az észak-afrikai térség országaira figyeli, ahol az utcára vonuló
tömegek azt követelik, hogy kormányaik tartsák tiszteletben azt az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatában lefektetett alapelvet, mely szerint „minden ember szabadnak születik, és mindenkit
egyenlő méltóság és jogok illetnek meg”. Ennek megvalósításáért küzd minden olyan mozgalom, melynek
célja a szabadság kivívása, a demokrácia megteremtése, a fejlődés előmozdítása és az elnyomás elleni
küzdelem. A jogaikért kiálló emberek bátorságából és elszántságából mi is erőt meríthetünk – harcukban
a méltóság és a tisztelet iránti egyetemes vágy jelenik meg a legtisztább formában. Szívből támogatjuk
ügyüket, ahogy támogatunk minden olyan polgárt, aktivistát és kormányt is, amely békés eszközökkel
igyekszik előmozdítani a demokrácia és az emberi jogok ügyét.
Ahogy Obama elnök mondta, egy egyszerű gondolat vezet minket: „… a világot csak akkor hathatja át a
szabadság, az igazság és a béke, ha ezek az értékek az egyes emberek életében is jelen vannak”. Ez a
gondolat azokat az értékeket jeleníti meg, amelyeket mi az Egyesült Államokban nagyra tartunk, ám ezek
az értékek nem csak minket illetnek meg. A szabadság, az igazság és a béke egyetemes alapelveibe
vetett hitünk határozza meg minden döntésünket és cselekedetünket azon erőfeszítéseink során, melyek
azt célozzák, hogy a világon minél több ember élhessen szabadon az őt megillető emberi jogokkal. A világ
most tanúja lehet annak, hogy a reprezentatív, számonkérhető és átlátható kormányzást célzó
erőfeszítések nélkül az emberek és vezetőik közötti szakadék elkerülhetetlenül egyre szélesebbé válik. A
jövőben is támogatni és védelmezni fogjuk a demokrácia minden formáját, mivel meggyőződésünk, hogy
ez a politikai rendszer biztosítja leginkább az emberek számára annak lehetőségét, hogy éljenek emberi
jogaikkal.
A 2010. évi Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról azzal kapcsolatban tartalmaznak
információt, hogy a világ különböző országaiban mennyire tartják tiszteletben az emberi jogokat, továbbá
felhívják a figyelmet a 2010-ben elért eredményekre, valamint a negatív trendekre és az előttünk álló
feladatokra. Idén immár 35. alkalommal nyújtjuk be az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló
országjelentéseinket a Kongresszusnak. A jelentések eredeti célja az volt, hogy segítsék az Egyesült
Államok külpolitikai döntéseinek meghozatalát, ám az évek során ennél sokkal nagyobb jelentőségre
tettek szert. Az emberi jogi jelentések ma már világszerte számos kormány, magánszemély és szervezet
számára jelentik az elsődleges információforrást a különböző országokban uralkodó emberi jogi
állapotokkal kapcsolatban. A jelentés emellett jelzi az aktivistáknak – akik közül sokan saját biztonságukat
kockáztatva, erősen behatárolt keretek között küzdenek az általuk fontosnak tartott ügyekért –, hogy a
világ tud róluk, tud az általuk vívott harcról.
Sokfelé megfordulok a világban, és mindenhol igyekszem találkozni olyen emberekkel, akik hazájukban
az emberi jogok ügyének előmozdításán fáradoznak. Minden alkalommal lenyűgöz e bátor emberek
hatalmas lelkesedése és kompromisszumot nem ismerő elkötelezettsége. Munkájuk nekünk is erőt ad, és
igazolja számunkra annak fontosságát, hogy a különböző kormányokon – beleértve a miénket is –
számon kérjük, hogyan bánnak állampolgáraikkal.
Az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló országjelentéseket csak évente egyszer nyújtjuk be a
Kongresszusnak, de a Külügyminisztérium Washingtonban és az Egyesült Államok tengerentúli
külképviseletein dolgozó munkatársai nap, mint nap azért dolgoznak, hogy minél több ember élvezhesse
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az őt megillető szabadságot és emberi jogokat. Az általunk összeállított jelentéseken, diplomáciai
eszközeinken és saját példánkon keresztül továbbra is erőfeszítéseket teszünk azért, hogy minél több
ember élhessen egyetemes emberi jogaival. Most itt a lehetőség arra, hogy támogassuk mindazokat, akik
kiállnak az általunk is fontosnak tartott értékek mellett.
Ennek szellemében adom át az Egyesült Államok Kongresszusának a Külügyminisztérium által az emberi
jogok tiszteletben tartásáról készített 2010-as országjelentéseket.
Hillary Rodham Clinton
külügyminiszter
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