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William Wilberforce
„Jei jausminga tokių pat būtybių, kaip aš, kančių atjauta yra fanatizmas, tuomet aš esu vienas iš
labiausiai nepataisomų fanatikų kokie tik gali būti.“

Emmeline Pankhurst
„Vyrai kuria moralės kodeksus ir tikisi, kad moterys juos priims. Jie nusprendė, jog visiškai teisinga ir
priderama, kad vyrai kovoja už savo laisves ir teises, tačiau moterims netinka ir nepridera kovoti už
savąsias.“

Sylvia Pankhurst
„Aš irgi išėjau į karą... Ketinu kovoti su kapitalizmu, net jei jis mane nužudys. Neteisinga, kad tokie
žmonės kaip jūs turi būti patenkinti ir sočiai pavalgę, kai kiti žmonės aplink jus badauja.“

Pasipriešinimo grupės „Baltoji rožė“ platintas atsišaukimas, 1942 m. lapkričio mėn.
„Žodžio laisvė, religijų laisvė, kiekvieno piliečio apsauga nuo kriminalinio prievartos režimo
neteisėtos valios – štai kuo bus grindžiama naujoji Europa.“

Martin Luther King
„Atidėta teisė – nesuteikta teisė.“

Maya Angelou
„Neįmanoma kovoti už pilietines teises, lygias galimybes juodaodžiams, neįtraukiant į kovą
baltaodžių. Nes lygios teisės, doras elgesys ir teisingumas yra kaip oras – juo kvėpuoja visi arba
niekas. Tokia jo tiesa.“

Mahatma Gandhi
„Pagrindinis gyvenimo tikslas – teisingai gyventi, teisingai mąstyti ir teisingai veikti. Siela nyksta, kai
visas savo mintis skiriame kūnui.“
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Malala Yousafzai
„Kalbu ne savo vardu, o tų, kurie negali kalbėti, ... tų, kurie kovojo už savo teises..., už savo teisę
gyventi taikiai, už savo teisę į orumą, už savo teisę į lygias galimybes, už savo teisę į švietimą.“

Harvey Milk
„Nereikia jokių kompromisų norint suteikti žmonėms jų teises... Nereikia jokių pinigų, kad gerbtum
asmenį. Nereikia jokių politinių susitarimų, kad žmonės gautų laisvę. Nereikia jokių tyrimų, kad būtų
panaikinta priespauda.“

Vaclav Havel
„Visi turime stengtis. O sakantieji, kad žmonės negali nieko pakeisti, tik ieško pasiteisinimo.“

Motina Teresė
„Štai kalbuosi su tavimi. Vargetą pirmiausia noriu rasti tavo namuose. Meilė tebūnie čia. Tebūnie tai
gera žinia tavo žmonėms. Dar noriu sužinoti apie tavo kaimynus. Ar žinai, kas jie?“
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