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Sofia Ogrezeanu

M-am născut în România în 1920. Mulțumită mamei mele, care s-a implicat foarte mult pentru mine, am
reușit să încep să studiez medicina în 1939. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, am lucrat în
diferite spitale militare. În 1943, am început un stagiu în neurochirurgie la un spital din București, unde
mi-am dovedit abilitățile excepționale în acest domeniu. Am fost prima femeie neurochirurg din lume și
am lucrat în acest domeniu timp de 47 de ani!

Sarmiza Bilcesu

M-am născut la București în 1867. La 17 ani, am dat examenul de admitere la Facultatea de Drept de la
Sorbona, dar a durat două săptămâni până când comisia a decis să mă lase să studiez ca femeie,
deoarece se temeau de tulburări în rândul colegilor bărbați. Abia după primul meu examen, profesorii
m-au luat în serios. În 1890, am devenit prima femeie din lume care a obținut un doctorat în drept. Am
decis să nu urmez o carieră de avocat, în ciuda admiterii mele în barou, dar am fost foarte activă din punct
de vedere social și am militat pentru drepturi egale pentru femei.

Elena Maseras

M-am născut în Spania în 1853 și am crescut într-o familie de medici. Și eu am vrut să studiez medicina și
am primit permisiunea specială din partea regelui de a mă înscrie la Universitatea din Barcelona. Cu toate
acestea, a trebuit fie să învăț acasă, fie să stau separat de studenții de sex masculin în sala de lectură. După
absolvire – a trebuit să aștept mai mult de 3 ani pentru a obține permisiunea – nu am lucrat ca medic, ci
ca profesor la prima școală publică pentru fete și am lucrat la un ziar.

Ioana de Castilia

Sunt sora Ecaterinei de Aragon, regină a Angliei în timpul căsătoriei cu Henric al VIII-lea al Angliei. La vârsta
de 16 ani m-am căsătorit cu Filip cel Frumos al Austriei. Moartea fraților mei m-a făcut moștenitoare a
tronului și am devenit regină a Castiliei în 1504 și a Aragonului în 1517. Am primit porecla de „cea nebună”,
deoarece aveam deseori crize emoționale, de exemplu atunci când mama și soțul meu au murit. Fiul meu,
împăratul Carol, m-a trimis la o mănăstire, unde am murit la vârsta de 75 de ani.

Beatriz Ângelo

M-am născut în Guarda, Portugalia, în 1878. În 1902 am absolvit medicina, devenind astfel a doua femeie
medic din Portugalia. Sunt prima femeie care a efectuat intervenții chirurgicale în Portugalia. După
abolirea monarhiei în 1910, mă înscriu imediat ca alegător pentru primele alegeri din anul următor. De
două ori trebuie să merg în instanță pentru a obține acest drept, deși legea îmi dă dreptul în mod clar, în
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calitate de cetățean portughez, văduvă și mamă și, prin urmare, cap de familie! În fața secției de votare se
adunase o mare mulțime de curioși, mulți dintre ei împotriva votului pentru femei. Cu toate acestea, am
fost prima femeie din Portugalia și din Europa de Vest care a votat!

Adelaide de Jesus Damas Brazão

Provin dintr-o familie din clasa muncitoare și m-am născut în Portugalia în 1867. Datorită soțului meu,
care m-a sprijinit foarte mult, am reușit să studiez medicina și să îmi iau doctoratul. Teza mea de doctorat
a avut ca temă necesitatea protecției maternității pentru femeile muncitoare și, chiar și după terminarea
studiilor, am lucrat pentru crearea de maternități, centre de îngrijire de zi, case de copii și instituții de
solidaritate socială. Sunt o republicană și o feministă convinsă, lucrând pentru ridicarea statutului femeii
în societate. În 1925, particip la Congresul Consiliului Internațional al Femeilor de la Washington în calitate
de reprezentantă a guvernului portughez. Mi-am petrecut ultimii ani ai vieții în Angola.

Margherita Hack

Am fost profesor de astronomie la Universitatea din Trieste din 1964 până la 1 noiembrie 1992 și prima
femeie italiană care a condus Observatorul Astronomic din Trieste din 1964 până în 1987. Am fost, de
asemenea, director al Departamentului de Astronomie al Universității din Trieste din 1985 până în 1991 și
din 1994 până în 1997. Pe parcursul carierei mele am lucrat la numeroase observatoare americane și
europene. Pe lângă activitatea mea științifică, sunt cel mai bine cunoscută în Italia pentru opiniile mele
antireligioase și pentru criticile aduse Bisericii Catolice. Am fost o atee declarată. De asemenea, am fost
foarte activă din punct de vedere politic și am publicat mai multe cărți, inclusiv una despre stilul meu de
viață vegetarian.

Artemisia Gentileschi

Sunt considerată una dintre cele mai de succes femei pictorițe din secolul al XVII-lea. Vin din Italia și am
fost prima femeie care a fost admisă la Accademia di Arte del Disegno din Florența. Pictam deja tablouri
profesionale la vârsta de 15 ani. Tablourile mele înfățișează adesea femei din mituri, alegorii și din Biblie,
inclusiv victime, sinucigașe și războinice precum Susanna și Judith. De-a lungul vieții mele am cunoscut
mulți oameni celebri, precum familia Medici, Marea Ducesă Cristina de Lorena și Galileo Galilei. Cel mai
faimos autoportret al meu mă înfățișează ca o cântăreață la lăută.

Louise Otto-Peters

Am fost poetă, autoare și jurnalistă. Politizată în anii 1830, am participat activ, ca multe alte femei, la
Revoluția din 1848. Când participarea politică a femeilor a fost interzisă, am continuat să scriu și să fac
publicitate. Când, în anii 1860, structurile sociale au devenit ceva mai puțin constrângătoare, am fondat în
1865, împreună cu Auguste Schmidt, Ottilie von Steyber și Henriette Goldschmidt, Asociația pentru
Educație a Femeilor din Leipzig. Am fost președinta organizației până la moartea ei în 1895. Pentru a
combate sărăcia tot mai mare a femeilor și lipsa posibilităților de educație corespunzătoare, ADF a avut ca
scop să ajute femeile să se ajute singure, să le ofere acces la școală, la educație profesională și universitară
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și la un loc de muncă independent și remunerat. Până în 1870, ADF avea peste 10.000 de membri. Din 1849
până în 1850, am publicat ziarul feminist Frauen-Zeitung până când reglementările de presă m-au
împiedicat să fac acest lucru. În 1865, am devenit redactor al revistei Neue Bahnen, purtătorul de cuvânt al
ADF și cea mai importantă publicație a mișcării feministe germane.

Mamele Constituției germane (Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene Weber și Helene Wessel)

Noi patru eram reprezentantele unei întregi generații de femei care au crescut în timpul Republicii de la
Weimar și al celui de-al Doilea Război Mondial și care au ajutat la reconstrucția țării după război. În calitate
de membri ai Consiliului Parlamentar, am jucat un rol cheie în crearea Constituției germane și am fost
responsabile, printre altele, de a ne asigura că fraza „bărbații și femeile au drepturi egale” a fost inclusă în
aceasta. Cu toate că în Germania de după război trăiau mult mai multe femei decât bărbați, nu era un
lucru firesc ca noi să avem drepturi de vot politic și să fim tratate în mod egal. Astfel, a trebuit să ne luptăm
pentru ca tocmai această frază să fie inclusă în Constituție. Doar după demonstrații, multe scrisori și
declarații am reușit să îi convingem pe ceilalți membri ai Consiliului Parlamentar.

Zora Janžekovič

Sunt din Slovenia și m-am născut în 1918. Am fost doctor în chirurgie plastică. La început, m-am
specializat în tratamentul rănilor provocate de arsuri și am dezvoltat o procedură prin care țesutul lezat
este înlocuit cu pielea pacientului. Tratamentul adecvat al rănilor și prevenirea contaminării a fost, de
asemenea, o temă majoră în activitatea mea. Deși, în cariera mea, a trebuit să mă afirm în mod constant și
repetat împotriva prejudecăților, chirurgi din întreaga lume au venit la mine în Maribor pentru a învăța de
la mine.

Angela Vode

M-am născut în Slovenia în 1892. Conform convențiilor obișnuite, am devenit profesoară – una dintre
puținele profesii pe care le puteau urma femeile. Cu toate acestea, am fost concediată din motive politice.
Am continuat să mă dedic convingerilor mele politice și am devenit membră a Partidului Comunist. În
cadrul așa-numitului proces Nagode din 1947, am fost acuzată de spionaj și de a fi dușman al clasei
muncitoare și condamnată la 20 de ani de închisoare. Am scris mai multe cărți în care am cerut în mod
repetat participarea femeilor la viața publică și am subliniat importanța independenței economice a
femeilor.

Emilie du Châtelet

M-am născut într-o familie de aristocrați, la Paris, la 17 decembrie 1706. Tatăl meu mi-a oferit o educație
bună și cuprinzătoare. Sunt pasionată de fizică, la fel ca și soțul meu. Împreună am lucrat la diverse
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proiecte. Printre altele, m-am ocupat de traducerea operelor lui Leibniz și Newton. De la acesta din urmă,
am tradus Principia Mathématica – încă singura traducere în franceză a acestei importante lucrări!

Marie-Anne Pierrette Paulze

M-am născut la Montbrison la 20 ianuarie 1758. Inițial, am primit o educație tipic contemporană pentru
fete la mănăstirea locală. Cu toate acestea, în scurt timp am devenit interesată de științele naturale și în
special de chimie! La 13 ani, m-am căsătorit cu soțul meu, cu 15 ani mai mare decât mine, care era chimist
și care este considerat astăzi fondatorul chimiei moderne și descoperitorul fiziologiei respiratorii. El m-a
implicat în munca sa, iar eu l-am sprijinit prin traducerea, ilustrarea și documentarea experimentelor
noastre. Toate desenele din „Tratatul elementar de chimie”, publicat în 1789, au fost realizate de mine.
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