
CITATE CELEBRE – GHICEȘTE CINE A SPUS?

„Zilele în care bărbații bătrâni pot decide ce face o femeie
cu corpul ei au trecut de mult. Vremurile s-au schimbat în

bine.”

Justin Trudeau, prim-ministru canadian

Angela Merkel, cancelar german

„Locul femeilor este în toate locurile în care se iau decizii.”

Ruth Bader Ginsburg, judecător la Curtea
Supremă de Justiție a Statelor Unite ale

Americii

Hillary Clinton, secretar de stat al Statelor
Unite ale Americii (2009-2013)

„A fi puternic este ca și cum ai fi o doamnă. Dacă trebuie să
le spui oamenilor că ești, înseamnă că nu ești. Întotdeauna
mă înveselesc enorm dacă un atac este deosebit de rănitor,

pentru că mă gândesc că, ei bine, dacă îl atacă pe unul
personal, înseamnă că nu mai au niciun argument politic.”

Margaret Thatcher, prima femeie
prim-ministru a Marii Britanii

Michele Bachelet, președinta statului Chile

„Drepturile omului sunt drepturile femeilor, iar drepturile
femeilor sunt drepturile omului.”

Hillary Clinton, secretar de stat al Statelor
Unite ale Americii (2009-2013)

Golda Meir, al patrulea prim-ministru al
Israelului

„O mulțime de bărbați din politică s-au trezit brusc la
problema femeilor în politică atunci când și-au dat seama:

hei, există voturi în asta!”

Theresa May, prim-ministru al Marii Britanii
(2016-2019)

Fostul președinte chilian Sebastián Piñera,
2010

„Dacă vrei să spui ceva, roagă un bărbat. Dacă vrei să faci
ceva, roagă o femeie.”

Margaret Thatcher, prima femeie
prim-ministru a Marii Britanii

Tony Abbot, prim-ministru australian
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„Să lăsăm generațiile viitoare să spună că noi am fost cei
care ne-am ridicat în picioare. Să spună că am fost primele

care au trăit într-o lume în care toate fetele pot învăța și
conduce fără teamă.”

Malala Yousafzai, activistă pakistaneză și
laureată a Premiului Nobel

Vladmir Putin, Președintele Federației Ruse

„În ceea ce privește sexele, bărbatul este prin natura sa
superior și femeia inferioară, bărbatul conducător și femeia

supusă.”

Aristotel, filozof grec

Barack Obama, președintele SUA 2008-2016

„Știu că, la fel ca orice femeie din popor, am mai multă
putere decât pare.”

Evita Peron, Prima Doamnă a Argentinei

Angela Merkel, cancelar german

„Nu există un pilon de stabilitate mai mare decât o femeie
puternică, liberă și educată.”

Angelina Jolie, actriță

Jimmy Carter, președinte al SUA 1977-1981

„Sunt multe femei care acum se gândesc: „Cu siguranță nu
mai avem nevoie de feminism, suntem toate eliberate și
societatea ne acceptă așa cum suntem.” Ceea ce este o

prostie. Nu este adevărat deloc.”

Yoko Ono, artist

Vladimir Lenin

„Există un loc special în iad pentru femeile care nu ajută
alte femei.”

Madeline Albright, prima femeie secretar de
stat al SUA (1997-2001)

Karl Marx

„Nicio țară nu poate înflori cu adevărat dacă înăbușă
potențialul femeilor sale și se privează de contribuția a

jumătate din cetățenii săi.”

Michelle Obama, Prima Doamnă a SUA
2008-2016

John Legend, muzician
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„Eu mă numesc feminist. Nu așa se numește cineva care
luptă pentru drepturile femeilor?”

Dalai Lama
Alan Alda, actor

„Cred că [misoginismul] este ca o boală care trebuie să fie
vindecată. Și dacă am putut eradica poliomielita, nu văd de

ce nu am putea eradica misoginia.”

Alan Alda, actor
Justin Trudeau, prim-ministru canadian

„Toți bărbații ar trebui să fie feminiști. Dacă bărbaților le
pasă de drepturile femeilor, lumea va fi un loc mai bun... Ne
este mai bine atunci când femeile sunt împuternicite – asta

duce la o societate mai bună.”

John Legend, muzician
Ruth Bader Ginsburg, judecător la Curtea
Supremă de Justiție a Statelor Unite ale

Americii

„Toți cei care cunosc ceva din istorie știu, de asemenea, că
marile revoluții sociale sunt imposibile fără fermentul

feminin. Progresul social poate fi măsurat cu precizie prin
poziția socială a sexului frumos (inclusiv a celor simpli).”

Karl Marx
Margaret Thatcher, prima femeie

prim-ministru a Marii Britanii

„Secția feminină a armatei proletare are o importanță
deosebit de mare... succesul unei revoluții depinde de

măsura în care femeile participă la ea.”

Vladimir Lenin
Hillary Clinton, secretar de stat al SUA

(2009-2013)

„Nu am nicio îndoială că o femeie este mai înclinată spre
pace decât un bărbat, așa că eu cred că ne putem îndrepta
spre pace dacă femeile vor obține tot mai multe poziții în

parlament și tot mai multe poziții de președinte.”

Jimmy Carter, președinte al SUA 1977-1981
Theresa May, prim-ministru al Marii Britanii

(2016-2019)

„Este inacceptabil ca femeile să joace un rol decisiv în
susținerea societății noastre, dar, în același timp, să nu

participe în mod egal la deciziile importante din politică,
economie și societate.”

Angela Merkel, cancelar german
Margaret Thatcher, prima femeie

prim-ministru a Marii Britanii
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„Acum, femei, vreau să știți că nu sunteți perfecte, dar ceea
ce pot spune cu certitudine este că sunteți mai bune decât

noi [bărbații].”

Barack Obama, președintele SUA 2008-2016
Aristotel, filozof grec

„Dacă te uiți la lume și te uiți la probleme, de obicei sunt
oameni în vârstă, de obicei bărbați în vârstă, care nu se dau

la o parte din drum.”

Barack Obama, președintele SUA 2008-2016
Malala Yousafzai, activistă pakistaneză și

laureată a Premiului Nobel

„Este mai bine să nu te cerți cu femeile... Când oamenii
împing limitele prea departe, nu este pentru că sunt

puternici, ci pentru că sunt slabi. Dar poate că slăbiciunea
nu este cea mai rea calitate pentru o femeie.”

Vladmir Putin, Președintele Federației Ruse
Evita Peron, Prima Doamnă a Argentinei

„Deși cred că bărbații și femeile sunt egali, ei sunt, de
asemenea, diferiți și cred că este inevitabil și nu cred că este

un lucru rău deloc faptul că avem întotdeauna, să zicem,
mai multe femei care fac lucruri precum fizioterapie și un

număr enorm de femei care se ocupă pur și simplu de
treburile casnice.”

Tony Abbot, prim-ministru australian
Angelina Jolie, actriță

„Când un politician spune da, înseamnă poate, când spune
poate, înseamnă nu, iar dacă spune nu, nu este un

politician. Când o doamnă spune nu, ea vrea să spună
poate, când spune poate, vrea să spună da, iar dacă spune

da, nu este o doamnă.”

Fostul președinte chilian Sebastián Piñera,
2010

Yoko Ono, artist

„Pot spune cu sinceritate că nu am fost niciodată afectat de
problema succesului unei întreprinderi. Dacă simțeam că
este cel mai bun lucru de făcut, eram pentru, indiferent de

rezultatul posibil.”

Golda Meir, al patrulea prim-ministru al
Israelului

Madeleine Albright, prima femeie secretar de
stat al SUA (1997-2001)

„Pentru mine, o democrație mai bună este o democrație în
care femeile nu au doar dreptul de a vota și de a alege, ci și

de a fi alese.”

Michele Bachelet, președinta statului Chile
Michelle Obama, Prima Doamnă a SUA

2008-2016
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„Dacă vreau să scot o știre de pe prima pagină, îmi schimb
coafura.”

Hillary Clinton, secretar de stat al SUA
(2009-2013)
Dalai Lama

„Niciodată în viața mea politică nu am mai fost luată atât de
în serios ca femeie.”

Angela Merkel, cancelar german
Alan Alda, actor
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