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Annan Information
Ett par dagar före hennes 20-årsdag gick den sociala aktivisten med Twitter för att påverka
världen med sina klokt-bortom hennes ålder. Du får inte behandla andra med grymhet och så
mycket hård, du måste slåss mot andra men genom fred och genom dialog och genom
utbildning. " Sedan sa jag att jag skulle berätta för honom hur viktigt utbildningen är och att
"jag vill även ha utbildning för dina barn också". Och jag ska berätta för honom, "Det är vad
jag vill berätta för dig, gör nu vad du vill.". Hon har bott i England sedan han behandlades för
hennes skottskador. 7. Hon ville ursprungligen vara en läkare. Vi uppmanar alla regeringar att
bekämpa terrorism och våld, för att skydda barn från brutalitet och skada. Men på sin sida är

Malala upprörd av konspirationsteorier i sitt eget land och är angelägen om att skildra sitt
inhemska Pakistan i ett bra ljus. Hon skrev bloggen för BBC Urdu i början av 2009 under
namnet pseudonym. De lokala talibanerna förbjöd tjejer från att gå i skolan på hennes plats,
men det hindrade henne inte från att få utbildningen. När det gäller Malala skulle jag bättre
hålla mina personliga synpunkter på frågan.
I Swat har många av skolorna förstörda i attackerna inte öppnats igen, sade Shah. Det var
farligt arbete, men hon fortsatte att kämpa för sina rättigheter. Det är att vi alla bör överväga
varandra som människor och vi bör respektera varandra och vi bör alla kämpa för våra
rättigheter, för barns rättigheter, för kvinnors rättigheter och för varje mänsklig rättighet. Dessa
inkluderar men är inte begränsade till att vinna Nobels fredspris, skriva en bästsäljande
memoir och bli en känd utbildningsaktivist runt om i världen. Ofta ska jag ge studenterna ett
urval av tre till fem olika läsalternativ: tidningsartiklar, utdrag ur textbok, vilket medium som
helst som jag kan använda för att få innehåll över. Utbildning är utbildning: det är rätt för alla.
En del av hennes skalle avlägsnades för att behandla hennes svullnadshjärna. Och en sak som
inte matchar innehållet i din blogg (Smart Earning Method) Så jag förstår inte varför det här
inlägget visar där. Taliban fick kontroll över sin region, Swat, 2008 och stängde av alla skolor
för tjejer. Malala och hennes familj lärde sig att talibanerna hade utfärdat ett hot mot henne på
grund av hennes aktivism. Vänligen använd din webbläsares BACK-knapp för att återgå till
föregående sida. I Indien, där grymma fall av sexuella övergrepp mot flickor och unga
kvinnor regelbundet överträffas, blev två tjejer våldtagna och dödade i en by i Uttar Pradesh i
maj. Jag är här för att stå upp för sina rättigheter, höja sin röst.
Så jag känner mig hedrad att jag delar denna pris med honom. Efter att ha bloggat för BBC
sedan 2009 om hennes erfarenheter under talibanernas växande inflytande i regionen, försökte
talibanerna år 2012 att mörda Malala Yousafzai på bussen hem från skolan. Väktaren. London.
Hämtad 12 oktober 2012. Två år tidigare sköt hon i huvudet av talibanerna för hennes
ansträngningar att främja utbildning för flickor i Pakistan. BBC publicerade översatta skrifter
om sitt liv under talibanregimen. Hon tilldelades Nobel tillsammans med Indiens barnaktivist
Kailash Satyarthi.
20 november 2013 - Erhåller Sacharovpriset för hennes mod för Taliban. De borde inte vänta
på någon annan och deras röster är mer kraftfulla. Nu har priset blivit bytt namn till National
Malala Peace Prize. I alla språkversioner av sputniknews.com-webbplatsen kan eventuella
kommentarer som skickas redigeras. Vid den tidpunkten hade Swat Valley överskridits av
islamistiska militanter från den pakistanska talibanerna. Anfallet äger rum när Malala rider en
buss på väg hem från skolan. två andra tjejer är skadade. Hon planerar att studera filosofi,
politik och ekonomi (PPE), och jobba med sin organisation, Malala-fonden. Yousafzai är en
pakistansk aktivist för kvinnliga utbildningsrättigheter och har varit engagerad i aktivistarbete
sedan hon var bara 11 år gammal. Hon blev i slutändan evakuerad till en särskild pediatrisk
enhet i Queen Elizabeth Medical Center i Birmingham, England. Valley, Malala deltog i en
skola som hennes far, Ziauddin Yousafzai.
Hennes prövning med talibanerna och hennes mirakulösa överlevnad ledde till utstötning av
stöd från alla hörn av världen och hjälpte henne att främja hennes sak. Malala fortsatte att gå
på sin fars skolan tills han var beordrad att stänga den av den lokala talibanledaren Maulana
Fazlullah. Utbildningsledare argumenterar för det bästa sättet att säkerställa skolans säkerhet är
att lokala samhällen skyddar dem. Moniba och jag hade läst Twilight böckerna och längtade

efter att vara vampyrer. Malala Yousafzai föddes i en liten stad Mingora i Pakistan. Låt oss
veta om du har förslag på att förbättra den här artikeln. Användning av denna webbplats utgör
godkännande av våra användarvillkor och sekretesspolicy (dina personuppgifter i
Kalifornien). Att se varje människa med ett leende av lycka är min önskan. 18 april 2013 - Är
listad som en av tidens mest inflytelserika personer.
The Huffington Post.15 oktober 2012. Hämtad 10 oktober 2014. Även om hon skulle behöva
flera operationer - inklusive reparation av en ansiktsnerv för att fixa den förlamade vänstra
sidan av ansiktet - hade hon inte lidit någon större hjärnskada. Bilder: Malala Yousafzai Malala
Yousafzai poserar på scen i Birmingham, England, efter att hon tillkännagavs som mottagare
av Nobels fredspris fredagen den 10 oktober 2014. I själva verket när hon talade till FN: s
ungdomsförsamling förespråkade hon för "utbildningens rätt till alla barn", även "Talibans
söner och döttrar". Det är inte så att Malala är en helgon, en pushover eller frånkopplad från
hennes känslor, men hon inser att styg i ilska och hatar hennes fiender inte kommer att hjälpa
ett enda barn gå till skolan. På våren sponsrade New York Times en dokumentär om. Genom
att använda WorthFMs produkter accepterar du våra användarvillkor och kundavtal. Någon
dum nog att tro på det här borde inte tillåtas att undervisa. Rekommendera. Du kan återställa
ditt konto inom 30 dagar genom att följa länken skickad till den e-postadress du angav under
registreringen. Men några klamrade sig på de gamla konspirationsteorierna. "Hennes skytte var
ett färdigt drama som skapades av utländska krafter", säger Ghulam Farooq, tidningsredaktör i
Ms. Yousafzais hemstad Mingora.
Två andra tjejer skadades också, men inte lika illa som Malala. Våra redaktörer instrueras att
fakta kontrollera noggrant, inklusive att hitta minst tre referenser för varje faktum. Nu är hon
en känd politisk aktivist, fortsätter sin kampanj för utbildning, jämlikhet och fred för varje
barn, överallt. Desmond Tutu, den berömda aktivisten nominerade henne till International
Children's Peace Prize. Vid en ålder av bara 11 använde hon en pseudonym Gul Makai för att
börja blogga om sitt liv som taliban för BBC. I en koma flyttade hon till ett sjukhus i
Rawalpindi. Malala nominerades också till Nobels fredspris 2013 och mer än 300 000
människor från alla hörn av världen skrev under en petition och förespråkade henne som den
värdigaste kandidaten. Hennes blogg blev mycket framträdande runt om i världen och blev
snart populär som en framväxande aktivist som satsade på flickors rättigheter till utbildning.
Yousafzai fick också heders-kanadensiskt medborgarskap i april 2017. I stället för att skicka
vapen och tankar till dessa länder, skicka böcker och pennor, sa hon.
Och även om hennes namn kan innebära "sorgslagen", har hon lärt sig att överträffa sina
kampar och uppnå sina mål, ändra ungdomarnas liv överallt. Malala överlevde för att fortsätta
sin egen skola och att återuppta hennes förtal om barns utbildningsrättigheter. Han kämpade
mot barnarbete och slaveri i Indien. Personlig: Födelsedatum: 12 juli 1997 Födelseort:
Mingora, Swat Valley, Pakistan Fader: Ziauddin Yousafzai, utbildare och aktivist Mor:
Toorpekai Yousafzaih Läs mer Övriga fakta: Den yngsta mottagaren av Nobels fredspris. Låt
oss arbeta tillsammans för att hålla konversationen civil. I Indien är oskyldiga och fattiga barn
offer för barnarbete.
Jag är här för att tala om rätten till utbildning för varje barn. Hennes liv har aldrig varit lätt,
och sedan hon började på denna resa med frihet och empowerment, visste hon det här. Vi
kunde inte göra det, särskilt inte så stolta Pashtuns. Din sekretessrätt för Kalifornien Materialet
på denna webbplats får inte reproduceras, distribueras, överföras, cachas eller användas på
annat sätt, förutom med föregående skriftligt tillstånd från Conde Nast. Hon har fortsatt att

vara en framstående aktivist baserad på sin familj som bor i Birmingham. År 2013 gav hon ett
tal till FN och publicerade sin första bok, jag är Malala. I flera av mina klassavsnitt föddes mer
än hälften av mina elever utanför USA, och en fjärdedel av dem talar lite eller ingen engelska.
Det skulle gå upp till 12 miljoner barn om alla kvinnor hade gymnasieutbildning. (UNESCO).
Malala är en älskling i väst och Shiv Sena, samma människor som skapade al Qaida och
Islamic State (IS), har skapat Malala. Tonåringen från Pakistan stod uppe för utbildning och
har fortsatt att göra det, slutar aldrig och aldrig misslyckas med att betona på det verkliga
vapnet av förändring: universell utbildning.

