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Tsitaate inimõiguslastelt

William Wilberforce
„Kui ligimeste kannatustele kaasaelamine tähendab fanatismi, siis olen üks parandamatumaid
fanaatikuid, keda eales lastud priiuses elada.”

Emmeline Pankhurst
„Mehed teevad moraalikoodeksi ja ootavad, et naised seda aktsepteeriksid. Mehed on otsustanud,
et kui nemad võitlevad oma vabaduste ja õiguste eest, on see täiesti õige ja asjakohane, kui aga seda
teevad naised, siis ei ole see sugugi õige ega asjakohane.”

Sylvia Pankhurst
„Minagi lähen sõtta ... Hakkan sõdima kapitalismi vastu, isegi kui see mind tapab. On vale, et sinul
on hea elu ja kõht täis samal ajal, kui inimesed kõikjal su ümber nälgivad.”

Valge Roosi lendleht, november 1942
„Sõnavabadus, usuvabadus, iga kodaniku kaitsmine kuritegeliku vägivallarežiimi omavoli eest – need
on uue Euroopa alustoed.”

Martin Luther King
„Õiguse andmisega viivitamine tähendab õigusest ilmajätmist.”

Maya Angelou
„Ei ole võimalik võidelda mustanahaliste kodanikuõiguste ja võrdsete õiguste eest, jättes kõrvale
valged, sest võrdsed õigused, aus mäng ja õigus on nagu õhk: see on olemas kas meie kõigi või mitte
kellegi jaoks. See on tõsiasi.”

Mahatma Gandhi
„Elu peamine eesmärk on elada õigesti, mõelda õigesti ja toimida õigesti. Hing kuhtub, kui mõtleme
ainult kehale.”
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Malala Yousafzai
„Ma ei räägi enda, vaid kõigi nende nimel, kellel ei ole häält ... kes on võidelnud oma õiguste eest ...
oma õiguse eest elada rahus, oma õiguse eest väärikale kohtlemisele, oma õiguse eest võrdsetele
võimalustele, oma õiguse eest saada haridust.”

Harvey Milk
„Ei ole vaja teha kompromisse, et anda inimestele nende õigused ... ei ole vaja raha, et inimest
austada. Ei ole vaja poliitilist kokkulepet, et anda inimestele vabadus. Ei ole vaja selgitusi, et kaotada
repressioonid.”

Vaclav Havel
„Meie kõik peame püüdma – ja need, kes ütlevad, et üksikisik ei suuda midagi muuta, otsivad vaid
vabandusi.”

Ema Teresa
„Niisiis räägin ma teiega – soovin, et leiaksite vaeseid esmalt siinsamas, just siin, oma kodus. Ja
alustage armastamist sellest. Olgu see hea uudis teie oma inimestele. Ja õppige tundma omaenese
naabrit – kas teate, kes ta on?”
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