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GRADIVO ŠT. 9 

 
Citati zagovornikov človekovih pravic 

 
 
William Wilberforce 
„Če te živo občutenje trpljenja soljudi označuje za fanatika, potem sem eden najbolj nepopravljivih 
fanatikov, kar jih je kdaj živelo.“ 
 
 
Emmeline Pankhurst 
„Moški določajo moralne norme in pričakujejo, da jih bodo ženske sprejele. Sklenili so, da je povsem 
lepo in prav, če se moški borijo za svoje svoboščine in pravice, ni pa lepo in prav, če se zanje borijo 
ženske.“ 
 
 
Sylvia Pankhurst 
„Tudi sama sem šla v boj ...  Bojujem se proti kapitalizmu, pa če me pobere. Ni prav, da taki kot vi 
uživajo udobje in dobro hrano, ljudje okrog vas pa stradajo.“ 
 
 
Letak, ki ga je novembra 1942 delila skupina Bela vrtnica 
„Svoboda govora, svoboda veroizpovedi, zaščita vsakega posameznega državljana pred samovoljo 
zločinske in nasilne države – to so temelji za novo Evropo.“ 
 
 
Martin Luther King 
„Pravica zamujena, pravica odrečena.“ 
 
 
Maya Angelou  
„Nemogoče se je boriti za državljanske pravice, za enake pravice črncev, ne da bi vključili belce. Kajti 
enake pravice, poštenje, pravičnost so kot zrak: uživamo jih vsi ali pa nihče. To je vsa resnica.“ 
 
 
Mahatma Gandhi 
„Glavni smisel življenja je, da pravično živimo, pravično mislimo in pravično ravnamo. Kadar vse misli 
namenjamo telesu, duša životari.“ 
 
 
Malala Jusafzaj 
„Danes ne govorim zase, ampak za vse, ki nimajo glasu.... ki se borijo za svoje pravice... pravico do 
življenja v miru, pravico, da se jih obravnava z dostojanstvom, pravico do enakih možnosti, pravico do 
izobraževanja.“ 
 
 
Harvey Milk 
„Za priznanje pravic ljudi ne potrebujemo kompromisov. Za spoštovanje posameznika ne 
potrebujemo denarja. Za osvoboditev ljudi ne potrebujemo političnih kupčij. Za odpravo zatiranja ne 
potrebujemo anket.“ 
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Vaclav Havel 
„Poskusiti moramo vsi – tisti, ki pravijo, da posameznik ne more spremeniti ničesar, le iščejo 
izgovore.“ 
 
 
Mati Tereza 
„Tako vam danes pravim – rada bi, da poiščete revne tukaj, najprej pri sebi doma. In začnite ljubiti 
tukaj. Bodite vesela novica za svoje bližnje. Pozanimajte se o svojih sosedih – ali veste, kdo so?“ 
 
 
 


