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Rettenthetetlen lány
Malala Yousafzai küzdelme a lányok oktatásáért

ABBC-nek már korán feltûnt a bátor pakisztáni lány:
Az akkor 12 éves Malala Yousafzai egy blogban már 2009
elején leírta a brit rádió- és tv-adónak, ami a pakisztáni
Swat-völgyben történt: az ország egyik legkellemesebb
vidékére, amely egykor a jómódú pakisztániak kitüntetett
üdülõhelye volt, betört a tálibok terrorja.

Malala gyakran gyerekes szavakkal ábrázolta, amit lá-
tott: „Furcsán hosszú hajú és szakállú férfiak nõket támad-
nak meg”, lerohannak olyan iskolákat, amelyekben hozzá
hasonló lányokat oktatnak, és „legszívesebben azt szeret-
nék, hogy mi, lányok egyáltalán ne járjunk iskolába”. A 12
éves lány szemtanúi beszámolói az északnyugat-pakisztáni
rettenetes változásokról nem maradtak észrevétlenül: Ma-
lala tv-show-kban lépett föl, és hazai, valamint nemzetközi
újságok készítettek vele interjút. Egy amerikai újságíró
egyenesen dokumentumfilmet forgatott a kislányról.

Malalát hamarosan fenyegetni kezdték a tálibok. A ha-
tóságok támadás veszélyére figyelmeztették apját is. De
senki sem hitte, hogy valaki elkövethetne valamit egy 15
éves lány ellen. Egészen 2012. október 9-éig.

Ezen a napon, mint más napokon is, Malala az iskolabusz-
ban ült, amikor két fegyveres férfi szállt föl, és megkérdez-
ték: „Melyikõtök Malala?” Amikor jelentkezett, az egyik
tálib közvetlen közelrõl fejbe lõtte. Malalát súlyos fejsérülé-
sekkel vitték repülõvel a pesavári katonai kórházba. Az elsõ
sürgõsségi mûtét után a pakisztáni kormány az angliai Bir-
minghamnek abba a kórházába vitette, amely háborús sérü-

lésekre specializálódott. Onnan számos agymûtét és
intenzív terápia után ez év elején bocsátották el.

Malala a támadás ellenére tovább küzd: „Azt gon-
dolták, hogy a golyók elhallgattatnak minket. De ez
nem sikerült nekik”, mondja. Az ENSZ ifjúsági ülé-
sén tartott megindító beszédében hangsúlyozta:
„Azért vagyok itt, hogy minden gyerek számára köve-
teljem a tanulás jogát. Szeretném, ha tanítanák a tá-
libok, valamint minden terrorista és szélsõséges fiait
és lányait is. Egy gyerek, egy tanító, egy alapítvány,
egy könyv megváltoztathatja a világot.” Önéletrajzá-
ban is azt írja, nem az a lány akar lenni, „akire a
tálibok rálõttek”, hanem az, „aki az oktatásért harcol”.

Ezt az oktatás értékébe és hatalmába vetett szilárd
hitet Malala az apjától örökölte. Ziauddin Yousafzai
egy évvel ez elõttig magán lányiskolát vezetett a
Swat-völgyben, és ismételten azt prédikálta, mennyi-
re fontos az írás-olvasás a lányok és a fiúk számára
egyaránt. Missziójának legfontosabb követévé a lá-
nyát tette. „Orvos szeretnék lenni, ez a saját álmom,
de apám azt mondta nekem, hogy politikusnak kell
lennem”, mondta Malala egy dokumentumfilmben.

A most 16 éves lányt még Nobel-békedíjra is jelöl-
ték. Noha ezt nem kapta meg, megkapta az Európa
Parlament Szaharov-díját, amelyet 2013. november
20-án adtak át neki – annak a lánynak, aki az oktatá-
sért harcol.
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