
ALBERT EINSTEIN (Nemčija, 1879-1955)
Albert se je rodil judovskim staršem leta 
1879. V šoli je bil uspešen, predvsem sta ga 
zanimali matematika in fizika. Z družino so 
se večkrat selili, šolanje je dokončal v Švici, 
kjer je dobil tudi prvo službo v patentnem 
uradu, kasneje pa se je vrnil v Nemčijo. Kot 
Jud je bil avtomatično drugorazredni državljan, 
nacistični tisk pa je pozival celo k njegovemu 
obešenju in za njegov umor ponujal nagrado. V 
takšnem ozračju je za vedno zapustil Nemčijo. 
Vse življenje se je zavzemal za človekove 
pravice, zato je nasprotoval tudi diskriminaciji 
vseh drugače mislečih v Nemčiji in se v pro-
test odrekel državljanstvu. Fiziki ga poznajo po 
teoriji relativnosti, med njegovimi dosežki pa 
je najbolj poznana formula E = mc2. Za svoje 
delo je prejel številne nagrade in priznanja, 
med drugim tudi Nobelovo nagrado za fiziko. 



ANTON INGOLIČ (Slovenija, 1907-1992)
Anton se je rodil v Spodnji Polskavi in gim-
nazijo obiskoval v Mariboru. Študirati je odšel 
v Ljubljano in Pariz, kjer se je preizkusil tudi 
kot natakar in statist v gledališču. Po študiju 
se je iz Francije vrnil v Slovenijo, se poročil in 
začel delati kot učitelj na Ptuju, v Mariboru 
in Ljubljani. Med drugo svetovno vojno so ga 
nemške oblasti izgnale in postal je begunec.  
Z družino se je umaknil v Beograd, od koder 
se je po vojni tudi vrnil in nadaljeval izjemno 
plodno kariero pisca za mlade in stare. 
Izseljenstvo ga je zaznamovalo in to temo je 
obravnaval v več svojih literarnih delih, ljudje 
pa so si ga vseeno najbolj zapomnili kot pisa-
telja, ki je napisal Tajno društvo PGC. Njegov 
opus vključuje prek 60 del, je tudi prejemnik 
Prešernove in Levstikove nagrade.



DENIS AVDIĆ (Bosna in Hercegovina, 1982)
Denis se je rodil v Gračanici, kjer je velik del 
otroštva preživel s teto in babico. V Bosni se 
je imel lepo, čeprav ni živel v izobilju. Pri 10 
letih je med vojno pobegnil k očetu v Slovenijo, 
kjer je našel nov dom, čeprav je še vedno zelo 
pogrešal babico in teto. Tu se je izšolal in 
začel opravljati poklic policista, obenem pa 
delati tudi kot voditelj na radijskih postajah. 
Poznamo ga kot velikega šaljivca, ki je tudi 
odličen imitator, postal je eden najbolj znanih 
glasov na slovenskih radijskih valovih. Vodil 
je že veliko dogodkov in televizijskih oddaj, 
ustvaril je tudi tri gledališke predstave.  
Kot javna osebnost njegov glas doseže veliko 
ljudi in nemalokrat ga uporabi za zagovarjanje 
človekovih pravic.



M.I.A. (Združeno kraljestvo, 1975) 
Mathangi “Maya” Arulpragasam se je zgodaj 
v otroštvu iz Londona z družino preselila na 
Šrilanko v Jafno, kjer prebiva tamilska manjšina, 
ki se že več desetletij zavzema za več avtonomije. 
Tam so se zaradi strahu pred vojsko morali 
skrivati. Oče je bil tamilski politični aktivist, 
zaradi stalnega preganjanja je Maya z mamo in 
preostalo družino pobegnila v Indijo, kjer je očeta 
videla zelo poredko. Pred nasiljem so se dokončno 
umaknili v London, kjer je Maya odrasla in začela 
svojo umetniško kariero. Zdaj je pod umetniškim 
vzdevkom M.I.A. ena izmed najbolj znanih 
glasbenih izvajalcev svoje generacije. V pesmih 
obravnava vojno, mednarodne konflikte, odnos 
do beguncev in tako prek umetnosti spodbuja 
sočutje do soljudi v stiski in ozaveščenost glede 
človekovih pravic. Hkrati kot aktivna državljanka 
poskuša vplivati na dogajanje v družbi in daje 
zgled za politično udejstvovanje mladih.



WARIS DIRIE (Somalija, 1965)
Waris, kar pomeni puščavska roža, je pri 13 
pobegnila od doma pred prisilno poroko.  
Na dolgi poti iz domačega naselja je več dni 
sama tavala čez puščavo, ko pa je prišla 
do Mogadiša, je tam morala najti sestro. Iz 
Somalije je pot nadaljevala v Veliko Britanijo, 
kjer je opravljala različna dela od čiščenja do 
priprave hrane, zaslovela pa je kot maneken-
ka. Slavo je izkoristila za ozaveščanje in boj 
proti spolnem obrezovanju deklet, ki ga je kot 
otrok prestala tudi sama. Postala je posebna 
ambasadorka Združenih narodov in življenje 
posvetila pravicam žensk in družbenemu 
razvoju v vzhodni Afriki. Zdaj živi in piše 
knjige na Dunaju, v svojih delih popisuje 
osebne izkušnje prilagajanja na novo okolje 
in obravnava teme, kot so človekove pravice 
žensk ter prilagajanje afriških skupnosti na 
življenje v Evropi.


