ALLA MÄNNISKOR!

– OM RÄTTIGHETER OCH LIKA VÄRDE
”Hur underbart det är att ingen
behöver vänta ett enda ögonblick
innan du börjar att förbättra
världen.”
– Anne Frank

”Motsatsen till kärlek är inte hat, det
är likgiltighet.”
– Elie Wiesel

”Mörker kan inte fördriva mörker. Bara
ljus kan göra det. Hat kan inte fördriva
hat. Bara kärlek kan göra det.”
– Martin Luther King

”Vänta inte på en ledare,
gör det själv, människa till
människa.”
– Moder Teresa

”Var den förändring du vill se för världen”
– Mahatma Gandhi
”Kom ihåg följande:
Respekt för dig själv
Respekt för andra
Ansvar för dina handlingar.”
– Dalai Lama
“En modig person är inte den som aldrig
är rädd, men den som kan övervinna sin
rädsla.
– Nelson Mandela

”Jag undrade alltid varför inte någon gjorde
något åt det; tills jag insåg att jag var någon.”
– Lily Tomlin
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”Genom att hjälpa andra,
lär du dig att hjälpa dig
själv.”
– Aung San Suu Kyi

”De vänliga ord som sägs idag, kan
bära frukt imorgon.”
– Mahatma Gandhi

”Världen kommer inte att förändras
om vi inte är beredda att ändra på oss
själva.”
– Rigoberta Menchú

”Godhet är något så enkelt
som att alltid finnas till för
andra.”
– Dag Hammarskjöld

”Vi kan inte göra storverk, bara små
gärningar med stor kärlek.”
– Moder Teresa

”Barn ska ha penna och sudd,
inte gevär eller kniv”.
– Angelina Johansson

”Ingen föds med hat mot någon
annan på grund av hans hudfärg,
hans bakgrund eller religion.
Människor måste lära sig att hata,
och om de kan lära sig hata kan
de lära sig älska, för kärlek känns
mer naturligt för det mänskliga
hjärtat än motsatsen.”
– Nelson Mandela

”Jag vill göra skillnad i världen,
inte bara titta åt ett annat håll.”
– Maria Einarsdottir

