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AINEISTO 9 

 
Sitaatteja ihmisoikeusaktivisteilta 

 
 
William Wilberforce 
 
”Jos fanaattisuus merkitsee sitä, että myötäelää lähimmäistensä kärsimyksissä, niin sitten olen yksi 
kaikkein parantumattomimmista fanaatikoista, jonka koskaan on annettu kulkea vapaana.” 
 
 
Emmeline Pankhurst 
 
”Miehet tekevät moraalisäännöt ja olettavat naisten hyväksyvän ne. He ovat päättäneet, että on 
aivan oikein ja sopivaa, että miehet taistelevat vapauksistaan ja oikeuksistaan, mutta että ei ole 
oikein ja sopivaa, että naiset taistelevat omistaan.” 
 
 
Sylvia Pankhurst 
 
”Minäkin olen ryhtynyt sotaan... Aion taistella kapitalismia vastaan, vaikka se olisi loppuni. On 
väärin, että kaltaisenne ihmiset elävät mukavasti ja syövät hyvin samalla kun ihmiset kaikkialla 
ympärillänne näkevät nälkää.” 
 
 
White Rose -ryhmän jakelema lentolehtinen, marraskuu 1942 
 
”Sananvapaus, uskonnonvapaus, kansalaisten suojelu rikollisten väkivaltakoneistojen mielivallalta – 
näistä tulee uuden Euroopan perusta.” 
 
 
Martin Luther King 
 
”Viivytetty oikeus on kielletty oikeus.” 
 
 
Maya Angelou  
 
”On mahdotonta kamppailla kansalaisoikeuksien puolesta, mustien yhdenvertaisten oikeuksien 
puolesta, jos valkoiset eivät ole mukana. Tämä johtuu siitä, että yhdenvertaiset oikeudet, reilu peli ja 
oikeudenmukaisuus ovat kaikki kuin ilmaa: ne ovat meillä kaikilla tai niitä ei ole kenelläkään meistä. 
Tämä on totuus.” 
 
 
Mahatma Gandhi 
 
”Elämän keskeisin tarkoitus on elää oikein, ajatella oikein ja toimia oikein. Sielu riutuu, jos 
huolehdimme vain ruumiista.” 
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Malala Yousafzai 
 
”En puhu omasta puolestani vaan niiden puolesta, jotka eivät saa ääntään kuuluviin..., niiden jotka 
ovat taistelleet oikeuksistaan..., oikeudestaan elää rauhassa, oikeudestaan tulla kohdelluksi 
ihmisarvon mukaisesti, oikeudestaan yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, oikeudestaan saada 
koulutusta.” 
 
 
Harvey Milk 
 
”Ei tarvita kompromisseja, jotta ihmisille voidaan antaa heidän oikeutensa..., ei tarvita rahaa, jotta 
kaikkia ihmisiä kunnioitetaan. Ei tarvita poliittisia sopimuksia, jotta ihmisille voidaan antaa vapaus. Ei 
tarvita selvityksiä, jotta sorto voidaan lopettaa.” 
 
 
Václav Havel 
 
”Kaikkien on yritettävä – ja ne, jotka sanovat, että yksittäiset ihmiset eivät pysty muuttamaan 
mitään, etsivät vain tekosyitä.” 
 
 
Äiti Teresa 
 
”Ja tässä minä olen nyt puhumassa teille – toivon teidän löytävän köyhät ensin täältä, aivan täältä 
omasta kodistanne. Ja aloittamaan rakkauden täältä. Tämä olkoon hyvä uutinen omille ihmisillenne. 
Ja ottakaa selvää lähinaapureistanne – tiedättekö, keitä he ovat?” 
 


