
 
 

 

La Carta que anunciava el Premi Nobel de la Pau d’aquest any 
deia: 
 
“El Comitè Nobel Noruec ha decidit concedir el Premi Nobel de la Pau per al 

2014 a Malala Yousafzay i Kailash Satyarthi per la seva lluita en contra 
de la repressó dels infants i joves i per al dret de tots els nens a l'educació.”  
 

Segueixen afirmat: “Els nens han d'anar 
a l'escola i no ser explotats 
econòmicament. Als països pobres del 
món, 60% de la població actual té 
menys de 25 anys d'edat. És un requisit 
previ per al desenvolupament global 
pacífica que es respectin els drets dels 
infants i joves. En zones de conflicte, 
en particular, la violació dels nens 
condueix a la continuació de la 
violència de generació en generació.” 

 

“S'ha calculat que hi ha 168 milions de nens treballadors a tot el món avui en 
dia. L'any 2000 la xifra era de 78 milions més...” 
 

 

“Malgrat la seva joventut, Malala Yousafzay ha lluitat durant 
anys pel dret de les nenes a l'educació, i ha demostrat amb 
l’exemple que els nens i els joves, també poden contribuir a la 
millora de les seves pròpies situacions...” 
 

 

“La lluita contra la repressió i pels drets dels infants i adolescents contribueix a 
la realització de la "fraternitat entre les nacions" que Alfred Nobel en el seu 
testament esmenta com un dels criteris per al Premi Nobel de la Pau.” 

 
Malala Yousafzai va néixer 12 de juliol de 

1997 al Pakistan, té dos germans. Viu a la vall 
del riu Swat, que el règim talibà va ocupar 
militarment i durant els anys 2003 i 2009 van 
obligar a tancar les escoles privades i van 
prohibir l'assistència a l'escola de les nenes.  
 

El 2009 va col·laborar amb el seu pare en el 
documental del New York Times "Pèrdua de 
classes. La mort de l'educació de la dona”, que 
mostrava les dificultats de les noies per a poder 
seguir una educació.  
També va escriure un blog per a la BBC sota el 
pseudònim Gul Makai, explicant la seva vida sota el règim Talibà i els seus 
intents de resistència per a seguir estudiant.  



 

El 9 d'octubre de 2012 un milicià del règim talibà va disparar amb un fusell 
l’autobús escolar quan ella i altres companyes tornaven a casa. Ella va rebre 
trets al cap i al coll i va salvar la vida gràcies a la intervenció quirúrgica que se li 
va practicar. 
 

Un portaveu del regim talibà va afirmar que intentarien un nou atac, però uns 
centenars de persones van sortir al carrer a protestar pel fet i els mitjans 
pakistanesos li van donar una àmplia cobertura. 
El 10 d'octubre de 2012, el ministre de l'Interior del Pakistan, va informar que 
s’havia identificat el pistoler que havia disparat a Malala i les seves companyes.  
 

L'atemptat va suscitar la condemna internacional. 
 

El 15 d'octubre 2012 va ser traslladada a Hospital de Birmingham, al Regne Unit, 
per seguir amb la seva recuperació.  
 

L’any 2013 va rebre el Premi Internacional Catalunya que atorga la Generalitat 
de Catalunya i també el Premi Sàkharov per la Llibertat de Consciència del 
Parlament Europeu. 
 

El 10 d’octubre de 2014, amb 17 anys d’edat, ha rebut el Premi 
Nobel de la Pau. 
 

 

En el nostre entorn diríeu que hi ha injustícies? 
 

Podem fer coses nosaltres per a resoldre  
aquestes injustícies? 
 

En tot cas, no tenim el deure de denunciar-les? 
 

 
Gràcies Malala Yousafzay pel teu testimoni. 
 
 
AMPA INS Taradell 
  

? 


