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Citáty aktivistov za ľudské práva

William Wilberforce
„Ak je súcit s utrpením našich blížnych fanatizmom, tak potom som najnevyliečiteľnejším fanatikom,
akého svet poznal.“

Emmeline Pankhurst
„Muži vytvorili morálny kódex a očakávajú, že ho ženy akceptujú. Rozhodli, že je absolútne správne a
normálne, aby muži bojovali za svoje slobody a práva, ale že nie je správne ani normálne, aby za
svoje práva bojovali ženy.“

Sylvia Pankhurst
„Aj ja som šla do vojny... Budem bojovať s kapitalizmom, aj keby ma to malo stáť život. Nie je
správne, aby ľudia ako vy žili v pohodlí a jedli dosýta, zatiaľ čo okolo vás iní hladujú.“

Leták, ktorý šírila skupina Biela ruža, november 1942
„Sloboda prejavu, sloboda náboženského vyznania, ochrana jednotlivých občanov pred svojvôľou
kriminálnych režimov násilia – toto bude základom Novej Európy.“

Martin Luther King
„Právo priznané s oneskorením je právom odopretým.“

Maya Angelou
„Nemožno bojovať za občianske práva, rovnoprávnosť černochov, bez účasti bielych. Pretože
rovnaké práva, rovnaké zaobchádzanie či spravodlivosť sú ako vzduch: buď ho máme ho všetci alebo
nikto. Taká je pravda.“
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Mahatma Gandhi
„Hlavným účelom života je správne žiť, správne myslieť a správne konať. Duša usychá, keď všetku
našu myseľ upriamujeme k telu.“

Malala Yousafzai
„Nehovorím za seba, ale v mene tých, ktorí nemajú hlas... tých, ktorí bojovali za svoje práva... svoje
právo žiť v mieri, svoje právo na dôstojnosť, svoje právo na rovnosť príležitostí, svoje právo na
vzdelanie.“

Harvey Milk
„Dať ľuďom ich práva si nevyžaduje žiaden kompromis... rešpektovať jednotlivca nič nestojí. Dať
ľuďom slobodu si nevyžaduje politické dohody. Na odstránenie útlaku netreba žiadne prieskumy.“

Vaclav Havel
„Je na nás všetkých, aby sme sa pokúsili – a tí, čo hovoria, že jednotlivci nie sú schopní nič zmeniť, sa
iba vyhovárajú.“

Mother Teresa
„A preto sa na vás dnes obraciam – chcem, aby ste najprv našli chudobného tu, priamo vo vašom
dome. Aby ste tu začali milovať. Boli dobrou zvesťou pre vašich vlastných ľudí. A dozvedeli sa niečo o
vašich najbližších susedoch – poznáte ich?“
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