MATERIÁL č. 9
Citáty lidskoprávních aktivistů

William Wilberforce
„Pokud cituplně prožívat utrpení mých bližních znamená být fanatikem, jsem já jedním z
nejnenapravitelnějších fanatiků, které kdy nechali běhat na svobodě.“

Emmeline Pankhurstová
„Muži vytvářejí mravní kodex a očekávají, že jej ženy akceptují. Rozhodli se, že je zcela správné a
patřičné, aby muži bojovali za své svobody a svá práva, ale že není správné a patřičné, aby za své
svobody a práva bojovaly ženy.“

Sylvia Pankhurstová
„I já jsem byla ve válce ... Budu bojovat proti kapitalismu, i když mne to bude stát život. Není
správné, že lidé jako vy žijí v pohodlí a mají jídla do sytosti, zatímco všude kolem vás lidé hladoví.’

Leták, který šířila skupina Bílá růže, listopad 1942
„Svoboda projevu, svoboda náboženského vyznání, ochrana jednotlivých občanů před zvůli
zločinných režimů, které vládnou násilím – to budou základy nové Evropy.“

Martin Luther King
„Dáte-li někomu jeho právo pozdě, jako byste mu jej upřeli.“

Maya Angelouová
„Je nemožné bojovat za občanská práva, rovná práva pro černochy, aniž by součástí toho všeho byli
běloši. Protože rovná práva, férovost, spravedlnost, to vše je jako vzduch: máme jej buď všichni,
nebo jej nemá nikdo z nás. Taková je pravda.“

Mahátma Gándhí
„Hlavním smyslem života je správně žít, správně myslet a správně jednat. Duše nutně chřadne,
věnujeme-li všechny své myšlenky tělu“.

1

Malalaj Júsufzaiová
„Nehovořím za sebe, ale za všechny ty bezhlasé ... ty, kteří bojovali za svá práva ... za své právo žít v
míru, za své právo na důstojné zacházení, za své právo na rovnost příležitostí, za své právo na
vzdělání“.

Harvey Milk
„Dát lidem jejich práva, k tomu netřeba žádného kompromisu ... mít úctu k jedinci, to nestojí žádné
peníze. Dát lidem svobodu, k tomu netřeba politických dohod. K odstranění represe nepotřebujete
žádné průzkumy“.

Václav Havel
„Je na nás všech, vyvinout snahu – a ti, kdo říkají, že jednotlivec nic nezmění, si jen hledají výmluvy.“

Matka Tereza
„A tak jsem zde a hovořím s vámi – chci, abyste nejprve nalezli chudé, kteří jsou zde, přímo u vás
doma. A začali milovat právě zde. Byli tou dobrou zvěstí pro své nejbližší. A zjistili, jak žijí vaši
sousedé hned vedle – znáte je vůbec?“

2

