Stav lidských práv v některých zemích 
jejichž delegace byly oficiálně pozvány na IDET2007

Na tomto místě jsou uvedeny jen některé vybrané země, které jsou na IDET 2007 pozvány a zároveň používají zbraně k porušování lidských práv.

Kolumbie
Tento jihoamerický stát (jeho armáda a policie) je tradičním odběratelem zbraní (většinou lehkých ručních – pistole a jejich součásti, střelivo apod.) z České republiky a z mnoha dalších států světa. V roce 2003 sem byly z ČR vyvezeny zbraně za 10,4 mil. Kč [7], v roce 2004 za 39,9 mil. Kč [8] a v roce 2005 již za 48,5 mil. Kč [9]. V uvedených letech však zároveň v zemi zuřilo brutální ozbrojené násilí (mimosoudní popravy, mučení, znásilňování apod.) jak ze strany vládních vojenských a policejních jednotek, tak provládních polovojenských uskupení i ze strany partyzánů. Každý rok takto v Kolumbii přijde o život několik tisíc nevinných civilistů [10,11,12]. V zemi se vyskytuje okolo 14 000 dětí naverbovaných do (provládních) paramilitárních jednotek a do opozičních ozbrojených skupin. Jsou rekrutováni jak chlapci tak dívky a všichni musí čelit násilí a obtěžování ze strany dospělých bojovníků. Vládní program odzbrojení, demobilizace a reintegrace do společnosti je úspěšný asi z 10% a panují vážné obavy, že osoby zodpovědné za verbování dětí zůstanou nepotrestány [13].

Gruzie
Tento stát je pravidelným zákazníkem českých i zahraničních zbrojařů již mnoho let [7,8,14,15]. V roce letech 2003 - 2005 nakoupil jen z ČR tanky, děla, munici i ruční zbraně za více než 170 milionů Kč [9]. Levné sovětské a československé zbraně jsou totiž vhodné na reexport do třetích zemí. Právě z toho je Gruzie podezřelá [15].

Alžírsko
Tato severoafrická země se stále potýká s ozbrojeným násilím na svém území. Dochází ke střetům mezi vládními vojsky a ozbrojenými protivládními skupinami. Vláda Alžírska přijala kontroverzní bezpečností politiku, která má přinést likvidaci ozbrojenců, ale vojenské útoky jsou často směřovány i na civilisty a dochází i k mimosoudním popravám. Policejní složky mají na svědomí mučení zadržených osob [11,12]. Existují nepotvrzené (ale velmi pravděpodobné) zprávy o verbování dětí pod 18 let do provládních polovojenských jednotek a do ozbrojených politických skupin. [13]. Z ČR do Alžírska směřovali v posledních letech letecké komponenty a vojenská elektronika [9].

Vietnam a Čína
Obě východoasijské země jsou známé svými nedemokratickým režimy, využíváním trestu smrti, mučením zadržených a vězněných osob apod. [10,11,12]. Na Čínskou lidovou republiku je navíc uvaleno zbrojní embargo Evropské unie [9]. Je však také lákavým trhem pro evropské zbrojařské koncerny a jak to tak bývá vidina peněz postupně převažuje nad ideály lidských práv. A Česká republika rozhodně v tento vývoj nezaspala. V roce 2003 vyvezly čeští obchodníci se zbraněmi do Číny zboží za 2,5 milionu Kč, v roce 2004 za 80 milionů a v roce 2005 utržili celkem téměř 60 milionů Kč. A to vše bez ohledu na neustálé čínské válečné vyhrožování Tchaj-wanu i na násilné deportace severokorejských uprchlíků do jejich totalitní domoviny [10,11,12]. V Číně navíc neexistuje minimální věk pro mobilizaci a do armády tedy v případě rozhodnutí vůdců státu nastoupí i děti [13]. Podobně i Vietnamská socialistická republika nakoupila za 3 roky v ČR vojenský materiál za více než 150 milionů Kč.

Irák
Katastrofální situace v Iráku se vyznačuje nejen neustálými brutálními útoky teroristů na civilní cíle, ale také množstvím zraněných a mrtvých civilistů při operacích vládních iráckých ozbrojených složek a vojáků mnohonárodnostních sil pod vedením USA. Dochází k mučení a špatnému zacházení ze strany bezpečnostních iráckých oddílů [11,12].

Izrael
Izraelská armáda používá nepřiměřeně tvrdé prostředky proti nepřátelským palestinským civilistům a brutálně potlačuje palestinské demonstrace. V roce 2005 bylo izraelskými vojáky a policisty zabito 190 Palestinců (včetně 50 dětí). Palestinské ozbrojené skupiny zabily 50 Izraelců (včetně 6 dětí) [12]. Děti do 18 let jsou nasazováni do nebojových operací a od 14 let se učí zacházet se zbraněmi. Izraelské úřady také protiprávně vězní nezletilé palestinské bojovníky. Izraelské armáda také mučení nutí palestinské děti dělat informátory. Palestinské ozbrojené skupiny používají děti jako sebevražedné atentátníky [13]. Česká republika podělila před konfliktem v roce 2006 zbraněmi jak Izrael, tak Sýrii a Libanon [9].

Další země
V Indonésii dochází k ozbrojenému násilí ze strany armádních a policejních složek. Každý rok je několik případů zastřelených demonstrantů a dle dlouhodobých výzkumů je ve mučeno až 81 % zadržených a vězněných osob [10,11,12]. Oficiálně nejsou v armádě vojáci pod 18 let, ale ve skutečnosti jsou používáni jako informátoři, kuchaři, špióni atd. Další dětské vojáky používají provládní milice a opoziční skupiny. [13]
V Jemenu zemřelo v roce 2005 několik stovek lidí v důsledku střetů mezi bezpečnostními silami a stoupenci radikálních náboženských pravidel. Policie používá nepřiměřeně násilné prostředky pro potlačení demonstrací. Desítky lidí byly popraveny a několik stovek bylo k trestu smrti odsouzeno. Jemen běžně vrací uprchlíky do zemí, kde jsou ohroženi na životě [12]. Do jemenské armády jsou rekrutovány děti stejně jako do ozbrojených jednotek nezávislých kmenů [13].
Severoafrický stát Libye začíná navazovat dobré styky s Evropskou unií neboť je jedním ze států, které mohou pomoci udržet africké uprchlíky mimo evropské území. Právě násilné repatriace a špatné zacházení s uprchlíky jsou velkými nedostatky v dodržování lidských práv Libyí. [10,11,12]  
V Pákistánu jsou tvrdě uplatňovány protiteroristické zákony a stovky lidí jsou vězněny protiprávně. Část lidí mizí. [11,12]. Pákistánské ozbrojené skupiny bojující s indickou vládou v Kašmíru naverbovali od roku 2003 v Pákistánu kolem 5000 dětí [13].
Násilí v deltě Nigeru pokračuje. Bezpečnostní složky zavraždily několik lidí při protestech proti devastaci životního prostředí nadnárodními ropnými společnostmi. V hlavním městě došlo k šesti případům mimosoudních poprav provedených policisty. Případy byly naštěstí vystřeny a viníci potrestáni [11,12]. 
Bezpečností složky při svých protiteroristických operacích zabíjí i civilní obyvatelstvo. V roce 2005 bylo popraveno celkem 86 lidí z toho více než polovina cizinců. V zemi jsou zásadně porušována práva zahraničních dělníků a žen [11,12]. Saudská Arábie je středověká totalitní monarchie, kde trest smrti hrozí například za homosexualitu.

Státy NATO
Nejméně dvě z delegací států patřících do vojenského paktu NATO lze z pohledu ochrany lidských práv považovat na nežádoucí. Turecko nedokáže u svých vojenských a bezpečnostních složek vynutit dodržování lidských práv. Stále jsou hlášeny případy mučení zadržených osob, v roce 2005 bylo policisty zastřeleno několik lidí během demonstrací a na civilisty dopadají i ozbrojené střety turecké armády s kurdskými separatisty na východě země [12]. Chlapci od 15 let jsou nuceni sloužit u civilních obranných ozbrojených jednotek. O rekrutování dětí do ozbrojené Kurdské strany pracujících (PKK) nejsou žádné zprávy a důkazy [13]. Spojené státy americké jsou hlavními nositeli sporné zahraniční politiky preventivních vojenských úderů. Spojené státy se podílí na porušování základních lidských práv v okupovaných zemích (např. Iráku) [16] či při zacházení se zadrženými osobami v rámci tzv. války proti terorismu [17]. Americké zbrojařské firmy společně s administrativou se podílejí na dodávkách zbraní nedemokratickým režimům  [18], vyrábí a šíří nebezpečné kazetové pumy [19]. USA jsou jedinou zemí, která se v roce 2006 postavila proti přijetí rezoluce v komisi OSN která navrhuje vznik Úmluvy o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty) [20]. 
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