MĀCĪBU MATERIĀLS NR. 9
Cilvēktiesību aktīvistu atziņas

Viljams Vilberforss
„Ja kvēlā vēlēšanās remdēt manu līdzcilvēku ciešanas ir fanātisma pazīme, tad esmu viens no
nedziedināmākajiem fanātiķiem, kam ļauts atrasties uz brīvām kājām.”

Emelīne Pankhērsta
„Vīrieši nosaka morāles kodeksu un sagaida, ka sievietes to pieņems. Vīrieši ir nolēmuši, ka viņiem
cīnīties par savām brīvībām un tiesībām ir pilnībā pieņemami un pareizi, savukārt sievietēm cīnīties
par savām brīvībām un tiesībām — it nemaz.”

Silvija Pankhērsta
„Arī es dodos karā... Cīnīšos pret kapitālismu pat tad, ja man nāksies atdot savu dzīvību. Ir aplami, ka
daži cilvēki dzīvo ērtu, pārtikušu dzīvi, kamēr citi visapkārt cieš badu.”

Kustības „Baltā roze” skrejlapiņa, 1942. gada novembris
„Vārda brīvība, ticības brīvība, ikviena iedzīvotāja pasargāšana no noziedzīgu, varmācīgu režīmu
patvaļas — lūk, jaunās Eiropas pamati.”

Martins Luters Kings
„Tiesības, kas dotas pārāk vēlu, ir liegtas tiesības.”

Maija Endželova
„Nav iespējams cīnīties par melnādaino pilsoniskajām tiesībām, vienlīdzīgām tiesībām, neiesaistot
baltos. Jo vienlīdzīgas tiesības, taisnīgums, tiesiskums, tas ir kā gaiss — tas ir vai nu mums visiem, vai
nav nevienam. Tā tas ir.”

Mahatma Gandijs
„Galvenais dzīves mērķis ir dzīvot taisnīgi, domāt taisnīgi un rīkoties taisnīgi. Ja visas savas domas
veltīsim ķermenim, dvēsele nīkuļos.”
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Malala Jusafza
„Es nerunāju savā vārdā, bet gan to visu vārdā, kam liegts runāt... to vārdā, kuri ir cīnījušies par
savām tiesībām... par tiesībām dzīvot mierā, tiesībām saņemt cilvēka cienīgu attieksmi, tiesībām uz
iespēju vienlīdzību, tiesībām izglītoties.”

Hārvijs Milks
„Lai dotu cilvēkiem viņu tiesības, nav vajadzīgi nekādi kompromisi... respekts pret cilvēku neko
nemaksā. Lai dotu cilvēkiem brīvību, nav vajadzīgas politiskas vienošanās. Lai likvidētu apspiestību,
nav vajadzīgas sabiedriskās domas aptaujas.”

Vāclavs Havels
„Mēģināt kaut ko darīt varam mēs visi — un tie, kuri saka, ka viens cilvēks neko nevar mainīt, tikai
meklē attaisnojumu tam, lai neko nedarītu.”

Māte Terēze
„Tagad esmu šeit, lai uzrunātu jūs — vēlos, lai jūs pirmām kārtām uzmeklētu nabagos ļaudis savās
pašu mājās. Lai mīlestība sākas tur. Lai šī būtu laba vēsts jūsu tuvākajiem cilvēkiem. Iepazīstiet savus
tuvākos kaimiņus — vai zināt, kas viņi ir?”
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