ANGELA DAVIS
Angela Davis sa narodila v roku 1944 v Alabame
v USA. V mladosti zažívala rasové predsudky a diskrimináciu.
Angela spája väčšinu svojho politického aktivizmu
s časom stráveným s americkými skautkami
v 50. rokoch 20. storočia. Ako skautka sa pocho
dovala a protestovala proti rasovej segregácii
v Birminghame.
Od roku 1969 začala Angela s verejnými prejavmi.
Vyjadrila, že je proti Vojne vo Vietname, rasizmu,
sexizmu a väzeňskému systému a vyjadrila sa, že
podporuje práva homosexuálov a ďalšie hnutia
sociálnej spravodlivosti. Angela sa postavila proti
pochodu Million Man March v roku 1995 a uviedla, že vylúčením žien z tejto akcie podporujú
sexizmus. Uviedla, že podľa všetkého organizátori uprednostňujú, aby ženy zastávali v spoločnosti
podradné role. Spolu s Kimberlé Crenshaw a ďalšími vytvorila African American Agenda 2000, alianciu černošských feministiek.
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INDIRA GANDHI

24. januára 1966 bola Indira Gandhi uvedená do úradu ako prvá indická premiérka.
Indira uzavrela historickú dohodu o Simle
z roku 1972 o ukončení vojny medzi Indiou a Pakistanom. Jej úsilie spochybnilo
stereotyp, že ženy nie sú schopné zvládnuť vojenské záležitosti. Rôznymi spôsobmi bola vzorom pre ženy v Indii aj inde vo
svete. Vyvrátila mýtus, že ženy nemôžu
byť líderkami v časoch vojny.
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HELEN KELLER
Keď v mladom veku stratila zrak a sluch,
Keller navzdory očakávaniam získala bakalársky titul a inšpirovala generácie ako aktivistka
za práva zdravotne postihnutých.
Bola to žena s nesmiernou inteligenciou, vysokými ambíciami a veľkými úspechmi, ktorá
svoj život zasvätila pomoci iným. V roku 1904
Helen absolvovala štúdium na Radcliffe College a stala sa prvou hluchoslepou osobou,
ktorá získala titul bakalár.
V roku 1905 založila organizáciu na podporu
veteránov oslepených v boji, z ktorej sa neskôr stala „Helen Keller International“. Poslanie sa časom rozšírilo o boj proti príčinám
a následkom slepoty, zlého zdravia a podvýživy. Helen sa stala členkou Americkej nadácie pre nevidiacich v roku 1924 a až do svojej
smrti pôsobila ako hovorkyňa a veľvyslankyňa nadácie.
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MALALA YOUSAFZAI
Malala Yousafzai sa narodila v Mingore
v Pakistane v roku 1997. Jej otec bol učiteľ
a v jej dedine viedol dievčenskú školu.
Keď Taliban prevzal nad krajinou kontrolu, extrémisti zakázali všetko od televízie
po hudbu a dievčatám zakázali navštevovať školu. Malala verejne vystúpila v mene
dievčat a ich práva vzdelávať sa, a to z nej
urobilo terč.
Taliban napadol Malalu kvôli jej aktivizmu za
vzdelávanie dievčat. Po svojom uzdravení
sa Yousafzai stala významnou aktivistkou za
právo na vzdelanie. Založila neziskovú organizáciu Malala Fund a stala sa najmladšou
laureátkou Nobelovej ceny za mier. V roku
2020 absolvovala štúdium filozofie, politiky
a ekonómie na Oxfordskej univerzite.
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BILLIE JEAN KING
Billie Jean King je americká tenisová legenda
a víťazka 20 wimbledonských titulov.
V roku 1973 zvíťazila nad Bobbym Riggsom o cenu
100 000 USD v súťaži „Bitka pohlaví“, keď jej povedal, že muži sú nadradenými športovcami. Tento zápas sledovali milióny ľudí. Billie Jean je zástankyňou
rodovej rovnosti a založila ženskú tenisovú asociáciu (Women‘s Tennis Association) a ženskú športovú nadáciu ( Women‘s Sports Foundation). V roku
1987 bola uvedená do Medzinárodnej tenisovej
siene slávy a bojovala za rovnaké hodnoty peňažných výher v mužských a ženských hrách.
Billie Jean sa stala prvou športovkyňou, ktorá získala
peňažnú výhru vo výške viac ako 100 000 USD, nerovnosti však pokračovali. Vyhrala US Open v roku
1972, ale získala o 15 000 USD menej ako šampión
mužov Ilie Năstase. Uviedla, že budúci rok nebude
hrať, ak sa peňažné výhry nevyrovnajú. V roku 1973
sa US Open stal prvým veľkým turnajom, ktorý ponúkol rovnaké peňažné výhry pre mužov aj ženy.
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MANAL AL SHARIF
Manal al-Sharif je saudskoarabská aktivistka za
práva žien, ktorá v roku 2011 pomohla zahájiť
kampaň zameranú na právo žien viesť motorové vozidlá.
V roku 2011 Manal spoluzaložila a viedla hnutie #Women2Drive s cieľom protestovať voči
zákazu šoférovania žien v jej krajine. Bola zatknutá a uväznená za to, že ako žena šoférovala
a prepustená pod podmienkou, že už nikdy nebude šoférovať v Saudskej Arábii, hovoriť o tom
alebo poskytovať rozhovory. Aj napriek tomu
pokračovala v kampaniach za #Women2Drive
a #IAmMyOwnGuardian s cieľom ukončiť mužské poručníctvo vo svojej krajine. Po svojej vodičskej kampani zostala aktívnou kritičkou vlády
a tweetovala o záležitostiach vrátane uväznených zahraničných pracovníčok, chýbajúcich
volieb do rady (Shura Counci) či vraždy Lamu
al-Ghamdiho.
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KATHERINE JOHNSON
Katherine Johnson bola skautka a afroamerická
matematička; je známa tým, že vypočítala dráhu
mnohých misií NASA.
Katherine vynikala výbornými matematickými
schopnosťami už od útleho detstva, ale pretože jej rodné mesto neponúkalo verejné školstvo
pre afroamerických študentov po ôsmej triede
(14 rokov), jej rodina zariadila, aby mohla navštevovať strednú školu vzdialenú viac ako 100 míľ.
Strednú školu absolvovala vo veku 14 rokov
a univerzitu ukončila iba vo veku 18 rokov s najvyšším vyznamenaním.
Súčasťou ranného tímu NASA sa stala v roku
1953. Od roku 1958 pracovala ako letecký
technik a medzi jej úspechy patril výpočet trajektórie prvého Američana vo vesmíre a tiež
vypočítala trajektóriu letu Apolla 11 na mesiac
v roku 1969.
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EUROFROSINA CRUZ
Eufrosina Cruz Mendoza je mexická politička, prvá
politička v Oaxace pochádzajúca z pôvodného obyvateľstva, aktivistka za rodovú rovnosť a bojovníčka za
práva domorodých obyvateľov.
Po víťazstve v komunálnych voľbách v Santa María
Quiegolani v roku 2007 jej zákonodarcovia mužského
pohlavia zapoteckej kultúry povedali, že jej ako žene
nemalo byť umožnené kandidovať a všetky jej hlasy
boli neplatné. Kvôli ich rozhodnutiu, založenom na starodávnych a ústnych zapoteckých zvykoch, Eufrosina
kontaktovala organizácie pre ľudské práva a štátne orgány, aby sa proti ich rozhodnutiu odvolala a presadila
zmenu ústavy. V nasledujúcom roku uspela a ženy získali právo voliť bez sprievodu, uchádzať sa o kandidatúru a vykonávať verejné funkcie v Oaxace.
V tom istom roku, len pár mesiacov pred získaním Národnej ceny pre mladých za svoju politickú prácu v roku
2008, založila tiež Fundación Quiego, neziskové združenie na podporu rodovej rovnosti v Oaxace, ktorého
cieľom je podpora ľudských práv a slobody a taktiež
organizuje projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života žien.
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WANGARI MAATHAI
Wangari Maathai je zakladateľkou Hnutia zeleného pásu (Green Belt Movement) a nositeľka
Nobelovej ceny za mier z roku 2004. Maathai sa
narodila v Nyeri, na vidieku v Keni v roku 1940.
Bola prvou ženou vo východnej a strednej Afrike,
ktorá získala doktorát.
V roku 1976, keď pôsobila v Národnej rade žien,
predstavila myšlienku komunitnej výsadby stromov. Pokračovala v rozvíjaní tejto myšlienky,
z ktorej vyrástla rozsiahla základná organizácia
Green Belt Movement (GBM), ktorá sa zameriava na znižovanie chudoby a ochranu životného
prostredia prostredníctvom výsadby stromov.
Ako uznanie jej hlbokej angažovanosti voči životnému prostrediu vyhlásil generálny tajomník
OSN v decembri 2009 profesorku Maathai za
Posla mieru OSN so zameraním na životné prostredie a klimatickú zmenu. V roku 2010 v spolupráci s univerzitou v Nairobi založila Wangari
Maathai Institute for Peace and Environmental
Studies (WMI).
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NADIA MURAD
Nadia Murad sa narodila v roľníckej rodine v irackom Kojo. Patrí k jezídskej etnickej a náboženskej
menšine, (domorodá viera v severnom Iraku). Keď
mala 19 rokov, skupina Islamského štátu zaútočila
na jej dedinu a zabila 600 jezídov, vrátane niekoľkých jej rodinných príslušníkov. Bola unesená spolu
s ďalšími mladými ženami a uväznená na tri mesiace, počas ktorých zažívala hrozné násilie.
Utiekla, uchýlila sa do utečeneckého tábora a neskôr
sa presťahovala do Nemecka, kde začala pracovať pre
neziskovú organizáciu. 16. decembra 2015 Nadia
hovorila s Radou bezpečnosti OSN o obchodovaní
s ľuďmi a konfliktoch. Bolo to vôbec prvýkrát, čo bola
Rada informovaná o obchodovaní s ľuďmi. Vďaka jej
svedectvu sa svetoví lídri dozvedeli viac o strašnom
násilí páchanom zoskupením Islamský štát.
Ako aktivistka sa zasadzuje proti obchodovaniu
s ľuďmi, genocíde a za pomoc pozostalým, ktorú
poskytuje prostredníctvom svojich globálnych iniciatív. V roku 2018 sa stala laureátkou Nobelovej
ceny za mier.
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IRENA SENDLEROWA
Irena Sendler sa narodila v Poľsku v roku 1910.
Počas nemeckej okupácie Poľska získala Irena falošnú identifikáciu, aby mohla vstúpiť do
geta, kde bolo mnoho židov nútených žiť. Vydávala sa za zdravotnú sestru, aby mohla tamojším ľuďom priniesť jedlo, oblečenie a lieky.
V 40. rokoch 20. storočia začala so svojimi
priateľmi zachraňovať židovské deti, ktoré do
bezpečia prepašovali v škatuliach, kufroch,
vreciach a dokonca aj v rakvách. Zmenila ich
mená a poslala ich žiť do nových rodín. Irena
si zaznamenávala nové mená a skutočné mená
detí na malé papierové ruličky, vložila ich do
pohárov a zahrabala poháre v záhradách svojich priateľov.
Keď bola zajatá a mučená, neprezradila priateľov, polohy detí, ani ich mená. Pomohla zachrániť takmer 3 000 detí a po vojne vykopala
poháre, aby spojila mnohé z detí s rodinami.
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FADUMO DAYIB
Fadumo Dayib je známa tým, že je prvou
ženou, ktorá kandidovala na prezidentku
v Somálsku.
Po migrácii so svojimi mladšími súrodencami
do Fínska kvôli občianskej vojne v Somálsku
neúnavne pracovala, aby sa mohla vrátiť do
svojej krajiny a pomôcť svojim ľuďom znovu získať slobodu a mier. Po tom, čo sa vo
svojich 14 rokoch naučila čítať, získala jeden
bakalársky titul, tri magisterské tituly a pokračovala v doktorandskom štúdiu.
Spolupracovala s OSN pri zriaďovaní nemocníc v celom Somálsku a rozhodla sa
kandidovať na prezidentku, aj keď to bolo
mimoriadne nebezpečné. Aj napriek tomu,
že nezvíťazila, nevzdala sa a naďalej pomáha ľuďom po celom Somálsku dosiahnuť
bezpečnejší život. Na otázku prečo odpoved: „Vidím seba ako sluhu svojho ľudu.“

WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 •

