9. SEGÉDANYAG
Idézetek emberi jogi aktivistáktól

William Wilberforce
„Ha fanatikus vagyok, mert mélyen átérzem embertársaim szenvedését, akkor egyike vagyok a
szabadjára engedett végleg gyógyíthatatlan fanatikusoknak.”

Emmeline Pankhurst
„Az erkölcsi kódexet a férfiak írják, és elvárják, hogy a nők elfogadják. A férfiak úgy döntöttek, hogy
teljes mértékben helyes és helyénvaló, hogy szabadságaikért és jogaikért küzdenek, de az nem
helyes és nem helyénvaló, ha a nők saját jogaikért küzdenek.”

Sylvia Pankhurst
„Én is háborúba indultam... Harcolni fogok a kapitalizmus ellen akkor is, ha megöl. Igazságtalan,
hogy miközben körülöttetek az emberek éheznek, ti kényelmesen éltek és jókat esztek.”

A Fehér Rózsa mozgalom szórólapja, 1942. november
„Szólásszabadság, vallásszabadság, az egyének védelme az erőszak bűnös rezsimjeinek önkényes
akaratával szemben – ezek lesznek az Új Európa alapjai.”

Martin Luther King
„A jog elhalasztása a jog megtagadása.”

Maya Angelou
„Lehetetlen a fehéreket kihagyva a feketéket megillető polgárjogokért, az egyenlő jogokért harcolni.
Az egyenlő jogok, a tisztességes játékszabályok, az igazság mind olyan mint a levegő: vagy jut
mindenkinek, vagy senkinek. Ez az igazság.”

Mahatma Gandhi
„Életünk legfontosabb célja, hogy helyesen éljünk, helyesen gondolkodjunk és helyesen
cselekedjünk. A lélek elsorvad, ha minden figyelmünket a testre összpontosítjuk.”
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Malala Yousafzai
„Nem magamért beszélek, hanem azok nevében, akiknek nincs hangjuk... akik jogaikért harcoltak... a
jogukért, hogy békében éljenek, a jogukért, hogy méltósággal bánjanak velük, az egyenlő esélyekhez
fűződő jogukért, az oktatáshoz fűződő jogukért.”

Harvey Milk
„Nem kell kompromisszum ahhoz, hogy az embereknek megadják jogaikat ... nem szükséges a pénz
ahhoz, hogy az egyént tiszteljék. Nem szükséges a politikai alku ahhoz, hogy az emberek számára
biztosítsák a szabadságot. Nem szükséges a közvélemény-kutatás az elnyomás megszüntetéséhez.”

Vaclav Havel
„Rajtunk áll, hogy megpróbáljuk-e – és akik azt mondják, hogy az egyes ember nem képesek semmit
megváltoztatni, csak kibúvókat keresnek.”

Mother Teresa
„És most itt állok és beszélek hozzátok – Azt szeretném, ha megtalálnátok az itteni szegényeket,
először itt a saját házatok táján. És a szeretet gyakorlását ott kezdjétek. A tieitek számára legyen ez
örömhír. És ismerjétek meg szomszédotokat – tudjátok, hogy kik ők?”
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