Załącznik 2: Cytaty

I część
Dziewczyny i młode kobiety są
bombardowane wizerunkiem
doskonałości...

Jeśli popierasz równość…

Jestem feministą. Czyż nie tak…

Równouprawnienie wymaga zaangażowania
kobiet i mężczyzn…

Przemoc wobec dziewcząt i kobiet będzie
trwała tak długo…

Nie jestem kobietą-prezydentem
Uniwersytetu Harwarda…

Prawa człowieka to prawa kobiet…

Musimy sprawić, aby kobiety miały równą
płacę…

II część
... której żaden człowiek nie jest
w stanie osiągnąć.
Emma Watson
Wielka Brytania, aktorka
…jesteś feministą/feministką.
Emma Watson
Wielka Brytania, aktorka
...nazywa się osobę, która walczy
o prawa kobiet?
Dalajlama, Tybet, buddyjski przywódca
duchowy
...dziewcząt i chłopców. To nasza wspólna
odpowiedzialność.
Ban Ki-moon, Korea Południowa,
Sekretarz Generalny ONZ
…jak długo mężczyźni będą
ją tolerować.
Ban Ki-moon, Korea Południowa,
Sekretarz Generalny ONZ
…jestem prezydentem
Uniwersytetu Harwarda.
Drew Gilpin Faust, USA
Prezydent Uniwersytetu Harwarda
… prawa kobiet to prawa człowieka.
Hillary Clinton
USA, kandydatka
na urząd prezydenta
... i równe możliwości.
Hillary Clinton, USA, kandydatka na urząd
prezydenta

Ochrona praw kobiet i dziewcząt…

…to niezałatwiona sprawa XXI.
Hillary Clinton, USA, kandydatka na urząd
prezydenta

Również mężczyźni muszą walczyć o to, aby
ich żony, córki, matki i siostry zarabiały
więcej. Zarobki kobiet...

…powinny odzwierciedlać ich kwalifikacje,
a nie ich płeć.
Beyoncé, USA, piosenkarka

Równość kobiet i mężczyzn to mit. Z
jakiegoś powodu wszyscy…

Równouprawnienie nie jest tylko korzystne
tylko dla kobiet...

Edukując dziewczynkę…

Nigdy nie będę się głodzić, by dostać rolę w
filmie…

Kobiety w pierwszej kolejności padają ofiarą
degradacji środowiska…

…akceptują fakt, że kobiety zarabiają
znacznie mniej niż mężczyźni. Nie
rozumiem tego.
Beyoncé, USA, piosenkarka
… jest korzystne
dla całego społeczeństwa.
Angelica Fuentes
Meksyk, businesswoman
…edukujemy całe społeczeństwo.
Phumzile Mlambo-Ngcuka RPA, dyrektor
wykonawcza ONZ Kobiety
… Nie chcę, żeby dziewczynki myślały: „Chę
wyglądać jak Katniss, więc nie zjem dziś
obiadu”
Jennifer Lawrence, amerykańska aktorka,
laureatka Oskara
…To one spędzają godziny w poszukiwaniu
wody, drewna na opał i wyżywienia dla
swojej rodziny.
Wangari Maathai
Kenia, laureatka pokojowej Nagrody
Nobla

