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Reportatge

  La història de Malala

La  Malala  és  una  noia  nascuda  a  Swat,  Jaiber
Pastunjuá,  al  Pakistan.  El  seu  pare  és  Ziauddin
Yusafzai i té dos germans. Parla paixtu i anglès, i és
coneguda pel seu activisme a favor dels drets civils,
especialment, dels drets de les dones a la vall del
riu Swat, on el règim talibà ha prohibit l'assistència
a l'escola de les nenes. 

El 9 d'octubre de 2012 a Mingora, va ser un talibà,
el  que  li  va  disparar  amb  un  fusell  que  li  va
impactar al crani i el coll, per la qual cosa va haver
de  ser  intervinguda  quirúrgicament.  El  portaveu
dels  talibans  Ehsanullah  Ehsan,  va  afirmar  que
intentarien matar-la de nou. Dues estudiants més
eren amb Malala mentre es dirigien a casa en un
autobús escolar. 

La  van  traslladar  en  helicòpter a  un  hospital
militar.  Als  voltants  de  l'escola  on  estudien  les
joves agredides, centenars de persones van sortir al
carrer a protestar pel fet i els mitjans pakistanesos
li han donat una àmplia cobertura.

El 10 d'octubre de 2012, el ministre de l'Interior del
Pakistan, Rehman Malik, va dir que el pistoler que
va disparar a Yúsafzai havia estat identificat. El 15
octubre 2012  va  ser  traslladada a Hospital  Reina
Isabel  de  Birmingham,  al  Regne  Unit,  per  seguir
amb la seva recuperació. 

La Malala va guanyar uns quants premis:

• Va rebre el  Premi Nacional per la  Pau el
2011  que  atorga  Pakistan,  per  la  seva
defensa de l'educació de les nenes

• El  maig  de  2013  fou  guardonada  amb  el
Premi Internacional Catalunya «per la seva
determinació i el seu coratge en la defensa
dels drets humans».

•

L'escriptora britànica  Cristina Lamb va escriure un
llibre titulat Yo soy Malala,  sobre la seva història.
Malala el dia 20/11/2013 ha guanyat el XXV premi
de  Sájarov  en  Estrasburgo  a  la  llibertat  de
consciència.

La  jove  demana  al  Parlament  Europeu  que  doni
suport a l'educació universal.

La  jove  va  dir:  “No  hi  ha  llibertat,  però  si
esperança de que units puguem canviar el món”.

Ha estat  premiada per la seva lluita a favor a la
educació de les nenes.
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