Ai Weiwei, geboren op 28 augustus 1957 in Beijing, is een Chinese beeldhouwer, performer, fotograaf, architect, curator en blogger. Ai Weiwei is
een belangrijke Chinese kunstenaar. Hij is internationaal bekend om zijn kunst die zowel provocerend als politiek is. Hij is de figuur van de oppositie
tegen de regering en het boegbeeld van de vrijheid van meningsuiting in China. Hij is een van de 303 Chinese intellectuelen die Charter 08 hebben
ondertekend (een manifest ter bevordering van politieke hervormingen en de democratische beweging in de Volksrepubliek China), en die openlijk
kritiek uiten op het standpunt van de Chinese regering over democratie en mensenrechten.

Ai Weiwei's interventies gaan verder dan kunst. Ze zijn sociaal, gebaseerd op prestaties en het misbruik van voorwerpen. Ai Weiwei is ook bekend
als sociaal mediafenomeen, politiek activist en campagnevoerder voor de vrijheid van meningsuiting in China. Hij deinst er niet voor terug om
belangrijke dingen te zeggen en durft zich op het internet uit te spreken over economische en sociale problemen.
Ai Weiwei probeert zijn visie te laten zien op het in zijn ogen starre Chinese regime, en hij steunt de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten
in het algemeen in het land. Na de Olympische Spelen van 2008 begon hij te praten over alle problemen die in China op het web zouden kunnen
bestaan, hetgeen resulteerde in een verscherping van de censuur op het internet. Zijn herhaalde provocaties irriteerden uiteindelijk de regering.
Ai Weiwei, die verschillende keren door de Chinese politie werd gearresteerd en in 2011 81 dagen werd vastgehouden, werd vervolgens
beschuldigd van belastingontduiking en moest een boete van 15 miljoen yuan (bijna 2 miljoen euro) betalen. Chinese tegenstanders zien deze zaak
als een poging van de regering om Ai Weiwei de mond te snoeren.

« Als ik bang was om controverse te
creëren, zou ik geen artiest zijn. »

Malala Yousafzai werd in 1997 geboren in Mingora, Pakistan, waar zij met haar familie woonde. Deze stad is een tijd bezet geweest door de Taliban.
Tijdens de bezetting zijn Malala en haar familie het gebied ontvlucht. Zij keerden terug toen het Pakistaanse leger de controle over de stad had
heroverd.
Gedurende het grootste deel van haar leven in Pakistan werd Malala door haar vader opgevoed. Onderwijs voor meisjes in het land was nogal
ingewikkeld. De Taliban zouden, nadat zij de stad in handen hadden gekregen, meisjesscholen in brand steken en hun tegenstanders vermoorden.
In 2009, toen ze nog maar 11 jaar oud was, maakte Malala zichzelf bekend aan de hele wereld. Voor een blog van de BBC en onder een pseudoniem
stelde Malala de moeilijkheden aan de kaak die meisjes ondervinden om in Pakistan naar school te gaan. Ze werd door haar vader aangemoedigd
om te getuigen. Door zo op de voorgrond te treden verontrustte Malala en haar acties de Taliban. In 2012 was Malala het slachtoffer van een
moordaanslag die werd opgeëist door de Taliban. Terroristen stapten in haar schoolbus, en een van hen schoot haar in het hoofd. Ze werd in het
hoofd en de nek geraakt en was in kritieke toestand. Malala Yousafzai, die wonderbaarlijk genoeg de aanslag overleefde, is nu een voorbeeld voor
onderwijsactivisten over de hele wereld. In 2014 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Zij is de jongste laureate van deze onderscheiding.

« Een vrouw is niet alleen een moeder, een
zuster, een echtgenote. Een vrouw heeft het
recht op haar eigen identiteit. »

"Boerenactivist" uit de Roya-vallei in Frankrijk, Cedric Herrou werd beroemd nadat hij in 2016 werd gearresteerd omdat hij migranten op zoek naar
asiel hielp de Frans-Italiaanse grens over te steken. Cedric Herrou helpt, met de steun van vele burgers van de vallei, duizenden migrerende
mensen. Cédric ontvangt hen in een tent; hij biedt hen een dak om onder te slapen, voedsel en medische verzorging. Dan helpt hij hen om asiel
aan te vragen.
Hij wordt ervan beschuldigd om het oversteken van de grens, die zich op enkele kilometers van zijn eigendom bevindt, te hebben vergemakkelijkt.
Deze beschuldiging heeft geleid tot een reeks arrestaties, huiszoekingen, observaties en geruchtmakende rechtszaken. Terwijl hij huisarrest was
geplaatst, werd hij in augustus 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden wegens "solidariteitsmisdrijf". Hij
verdedigde zich voor de rechter. Met succes: in 2018 oordeelde de rechter dat zijn hulp aan de migranten valt onder het "principe van
broederschap en dat deze hulp daardoor niet als misdaad kan worden bestempeld. Op basis van dit principe mag elke burger anderen om
humanitaire redenen te hulp schieten.
In 2017, toen er 250 mensen op het terrein van zijn boerderij aanwezig waren, is Cedric op het idee gekomen om hen in actie te brengen, zodat
ze daardoor iets voor zichzelf konden opbouwen en weer betekenis vonden in het leven. Hij vond een ideale oplossing in de oprichting van een
Emmaus-gemeenschap, zie werk geeft "aan mensen die normaal geen recht op werk hebben". Sinds juli 2019 is "Emmaus Roya" de 120e Emmausgemeenschap in Frankrijk.

« Migratie is geen toeristische activiteit of een luxe voor de
geprivilegieerden. Het is een tragedie die ons drie
mogelijkheden laat: 1) onszelf ervan overtuigen dat we er
niets aan kunnen doen; 2) oordelen dat deze mannen en
vrouwen te talrijk zijn in ons land; of 3) handelen,
broederlijk durven zijn, strijden tegen idee dat het jou niks
aangaat, om te voorkomen dat de geschiedenis zich
herhaalt uit onverschilligheid en egoïsme. »

Angela Davis werd in 1944 geboren in het zuiden van de Verenigde Staten, in Alabama, in een Afro-Amerikaans middenklasse gezin. Ze groeide op
in een buurt met de bijnaam "Dynamite Hill" vanwege de vele aanvallen op huizen van mensen van kleur. Overal in de stad, van bussen tot kerken,
van winkels tot openbare toiletten, staan nog steeds borden met ‘White only’ en 'Colored only’. Haar ouders zijn leerkrachten en communistische
activisten. Ze ging naar een zwarte basisschool. Elke dag werd zij geconfronteerd met racisme, de vernederingen van rassenscheiding en het klimaat
van geweld.
Op 14-jarige leeftijd verliet Angela haar familie en haar geboortestad en verhuisde naar New York City. Ze ging daar naar de middelbare school
ging en ontdekte het leven van mensen van kleur in een niet-gesegregeerde stad. Het was in deze nieuwe omgeving dat zij actief werd in linkse
organisaties en zich realiseerde dat achter de onderdrukking van mensen van kleur door witte mensen een groter verband schuilging, namelijk:
een kapitalistisch systeem dat profiteerde van de minachting en haat die een deel van de samenleving koesterde voor de arbeidersklasse. Angela
werd lid van een communistische jeugdbeweging en deed haar eerste ervaring met activisme op.
Angela werd lid van de Black Panthers in 1967. Naast Malcolm X en Martin Luther King is Angela Davis een groot figuur van de Amerikaanse
beweging van mensen met kleur. Als revolutionaire activiste, die streed voor de gelijkheid tussen mensen met kleur en witte mensen, maar ook
voor de emancipatie van arbeiders, begreep zij al snel dat alleen de eenheid van sociale en politieke bewegingen tussen mensen van kleur en witte
mensen, mannen en vrouwen, haar in staat zou stellen de strijd aan te gaan met de heersende klasse. In 1970 werd Angela Davis ervan beschuldigd
een gijzeling te hebben georganiseerd. Zij eiste haar onschuld op en bracht een grote steunbeweging op gang in de Verenigde Staten en in de
wereld. De rechtbankjury onschuldig verklaarde haar onschuldig en liet haar vrij, waardoor zij aan de doodstraf ontsnapte. Vandaag de dag is zij
nog steeds een activiste in de sociale en politieke strijd in de Verenigde Staten.

« Ik accepteer niet langer de dingen die ik niet
kan veranderen. Ik verander de dingen die ik
niet kan accepteren. »

