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MALÁLA JÚSUFZAJOVÁ 

Aktivistka za právo na vzdělání

(nar. 1997)

Malála Júsufzajová se narodila 
v Mingoře, městě v údolí 

Svát v severozápadní části 
Pákistánu. Vzdělávala 
se v soukromé škole 
Chušhál, kterou řídil 
její otec Ziauddin. 

Když bylo Malále deset let, 
začala vládu nad některými částmi 
Pákistánu přebírat skupina náboženských 
fundamentalistů Tálibán. Zákonem 
zakázala televizi a hudbu a nedovolovala 
ženám vycházet z domu.

V roce 2008 Tálibán zakázal školám 
v údolí Svát, aby vzdělávaly dívky. 
Malálin otec a řada dalších ředitelů 
odvážně odmítli, i když Tálibán své 
odpůrce popravoval a dívčí školy 
vyhazoval do vzduchu.

Když bylo Malále jedenáct let, žurnalista 
z BBC kontaktoval jejího otce a zeptal se 

ho, zda neví o školačce, která 
by psala o životě pod vládou 
Tálibánu. Ziauddin navrhl 
Malálu. V lednu 2009 začala 
psát online deník pro BBC. 
Aby se nestala terčem 

Tálibánu, nepsala blog pod 
svým pravým jménem, ale požívala 
pseudonym.

Malálina rodina byla na dceru pyšná, 
ale také plná obav. Ziauddin byl známý 
bojovník za lidská práva a vzdělání žen. 
V květnu 2009 mu bylo vyhrožováno 
smrtí.

Později v tom roce, když pákistánská 
armáda vypudila Tálibán z Mingory, 
poskytla Malála rozhovor pro televizi. 
Otevřeně hovořila o nebezpečí, jemuž 

dívky na cestách do školy čelí, protože 
ve městě stále působí skupiny Tálibánu. 

Malála se objevovala v televizi 
a vyjadřovala se i poté, co v prosinci 
2009 byla její identita coby blogerky 
BBC zveřejněna.

Roku 2011 byla nominovaná na 
Mezinárodní dětskou cenu míru 
a získala Pákistánskou cenu mladých. 
Přitom ale opakovaně čelila výhrůžkám 
smrtí. Nakonec ji 9. října 2012 postřelil 
tálibánský voják do hlavy.

Při útoku byly zraněny 
další dvě dívky. Malála 
přežila, ale téměř dva 
týdny byla v bezvědomí. 
Strávila hodiny na 
operačním stole, kde jí 
odstraňovali střelu a snažili 
se zmírnit otok mozku. Poté byla 
letecky přepravena do Velké Británie 
na specializovanou léčbu. Její příběh 
sledovali lidé na celém světě. Když se 
Malála zotavila, zůstala ve Velké Británii, 
kde pokračovala ve svém vzdělávání.

V roce 2013, v den svých šestnáctých 
narozenin, promluvila v hlavním 

ústředí Organizace spojených národů 
v New Yorku. Požadovala, aby měly 

všechny děti právo na vzdělání. 
Založila Malálin fond 
na pomoc dívkám, jimž 
se nedostává vzdělání. 
V roce 2014 se stala 

nejmladší nositelkou 
Nobelovy ceny 

za mír.

„D le itost sv ho 
pr va mluvit 
si uvědom me, 

a  kdy  je uml eno.“

a	+	b	=	c

5	+	3	=	8

15	+	5		=	2o

4	x	6	=	24
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