MATERIAL PEDAGÓGICO N.º 9
Citações de ativistas dos direitos humanos

William Wilberforce
"Se ser sensível ao sofrimento dos meus semelhantes é ser fanático, então eu sou um dos priores
fanáticos que existem."

Emmeline Pankhurst
Os homens definem o código moral e esperam que as mulheres o aceitem. Decidiram que é
totalmente justo e apropriado que os homens lutem pelas suas liberdades e pelos seus direitos, mas
que não é justo nem apropriado que as mulheres lutem pelos seus."

Sylvia Pankhurst
" Também fui para a guerra... Vou lutar contra o capitalismo mesmo que ele me mate. Não está
certo que pessoas como nós vivam confortavelmente e sejam bem alimentadas enquanto à sua
volta há gente a morrer à fome."

Panfleto distribuído pelo grupo Rosa Branca, novembro de 1942
"Liberdade de expressão, liberdade de religião, proteção dos cidadãos contra a vontade arbitrária de
regimes criminosos, de violência - serão estas as bases da Nova Europa."

Martin Luther King
"Um direito adiado é um direito negado."

Maya Angelou
"É impossível lutar pelos direitos cívicos, pela igualdade de direitos para os negros, sem incluir os
brancos. Porque a igualdade de direitos, a correção, a justiça, são como o ar: ou o temos todos ou
ninguém o tem. Essa é que é a verdade."

Mahatma Gandhi
O principal objetivo da vida é viver com retidão, pensar com retidão e agir com retidão. A alma
definha quando damos toda a nossa atenção ao corpo".
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Malala Yousafzai
"Falo, não por mim, mas por aqueles que não têm voz... aqueles que lutaram pelos seus direitos ...
pelo direito a viverem em paz, o direito a serem tratados com dignidade, o direito à igualdade de
oportunidades, o direito a receberem uma educação."

Harvey Milk
"Não é preciso um compromisso para dar às pessoas os seus direitos... não é preciso dinheiro para
respeitar o indivíduo. Não é preciso um acordo político para dar às pessoas a liberdade. Não é
preciso uma sondagem para acabar com a repressão".

Vaclav Havel
"Cabe-nos a todos nós tentar – e aqueles que dizem que os indivíduos não conseguem mudar nada
estão apenas a tentar arranjar desculpas."

Madre Teresa
"E aqui estou a falar convosco - quero que procurem os pobres aqui, na vossa casa, antes de tudo. E
comecem a amar aqui. Sejam a boa nova para a vossa própria gente. E descubram os vossos vizinhos
do lado - sabem quem eles são?
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