RIŻORSA 9
Kwotazzjonijiet minn attivisti favur id-drittijiet tal-bniedem

William Wilberforce
"Jekk li tkun konxju tat-tbatija ta' bnedmin bħali tfisser li tkun fanatiku, allura jien wieħed mill-aktar
fanatiċi inkurabbli li qatt tħalla jiġġerra mas-saqajn."

Emmeline Pankhurst
"L-irġiel jagħmlu l-kodiċi morali u jistennew li n-nisa jaċċettawh. Huma ddeċidew li huwa għalkollox
sewwa u xieraq li l-irġiel jiġġieldu għal-libertajiet tagħhom u għad-drittijiet tagħhom, iżda li mhuwiex
sewwa u xieraq li n-nisa jiġġieldu għal tagħhom."

Sylvia Pankhurst
"Jiena mort niġġieled ukoll... Se niġġieled il-kapitaliżmu sal-aħħar nifs. Huwa ħażin li nies bħalek
ikunu paxxuti u b'żaqqhom mimlija waqt li madwarek in-nies qed imutu bil-ġuħ."

Fuljett imqassam mill-grupp Weiße Rose (Warda Bajda), Novembru 1942
"Il-libertà tal-kelma, il-libertà tat-twemmin, il-protezzjoni taċ-ċittadini individwali kontra r-rieda
arbitrarja ta' reġimi ta' vjolenza kriminali: dawn se jkunu s-sisien tal-Ewropa l-Ġdida."

Martin Luther King
"Dritt pospost huwa dritt miċħud."

Maya Angelou
"Huwa impossibbli li nissieltu għad-drittijiet ċivili, drittijiet ugwali għas-suwed, mingħajr ma ninkludu
l-bojod. Għax id-drittijiet ugwali, l-ekwità, il-ġustizzja, huma kollha bħall-arja: jew huma ta' kulħadd,
jew mhuma ta' ħadd. Ir-realtà din hi.

Mahatma Gandhi
"L-iskop ewlieni tal-ħajja hu li ngħixu sewwa, naħsbu sewwa, u nġibu ruħna sewwa. Ir-ruħ tinfena
meta naħsbu biss fil-ġisem".

Malala Yousafzai
"Nitkellem mhux għalija nnifsi iżda għal min m'għandux leħen... dawk li ssieltu għad-drittijiet
tagħhom... id-dritt tagħhom li jgħixu fil-paċi, id-dritt tagħhom li jiġu trattati b'dinjità, id-dritt
tagħhom għal opportunitajiet indaqs, id-dritt tagħhom li jedukaw ruħhom."
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Harvey Milk
"M'hemmx bżonn kompromess biex lin-nies tagħtihom drittijiethom... m'hemmx bżonn flus biex
tirrispetta 'l-individwu. M'hemmx bżonn negozjati politiċi biex lin-nies tagħtihom il-libertà. M'hemmx
bżonn stħarriġ biex tneħħi r-repressjoni."

Vaclav Havel
"Huwa f'idejn kull wieħed u waħda minna li nippruvaw — u dawk li jgħidu li l-individwi mhumiex
kapaċi jġibu l-bidla qegħdin sempliċiment isibu skuża."

Mother Teresa
"U għalhekk ninsab hawnhekk nitkellem magħkom — irridkom issibu lill-foqra hawnhekk, f'darkom
stess. U l-imħabba ibdewha hemmhekk. Kunu intom dik l-aħbar tajba għal nieskom stess. U sir af
dwar il-ġirien li joqogħdu bieb ma' bieb miegħek — taf min huma?"
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