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Malala príde do OSN 
Pan Ki-mun 
 
Malala Júsafzajová nie je len jednou z najznámejších študentiek na svete, ale 
zároveň aj učiteľkou. Tento mesiac oslávi svoje 16.narodeniny v OSN , kam 
príde hovoriť o tom, aké dôležité je vzdelanie – najmä pre dievčatá na celom 
svete.     
 
Malala je mladá, odvážna bojovníčka za právo na vzdelanie z Pakistanu, ktorá 
bola na ceste do školy postrelená extrémistami. Po dlhom zotavovaní sa Malala 
vrátila späť a je odhodlaná dať o sebe vedieť.    
 
Na mimoriadnom zhromaždení mládeže sa 12.júla k Malale pripojili stovky 
študentov z viac ako 80 krajín - diplomati si sadli do zadných radov, zatiaľ čo 
mladí ľudia preberú vedenie OSN. Stretnú sa, aby vydali globálnu výzvu o kvalite 
vzdelania pre všetkých.  
 
Vzdelanie je základné právo, Miléniový rozvojový cieľ (MRC) a kľúč 
k vzájomnému porozumeniu a globálnemu občianstvu. Mnohí z nás túto lekciu 
nemajú z knihy, ale zo života. Zažili ju na vlastnej koži.     
 
Keď som žil ešte ako chlapec vo vojnou zmietanej Kórei, bola moja škola 
zničená. Triedu sme mali pod stromom, pod holým nebom. Nemali sme veľmi čo 
jesť, ale boli sme  hladní po vedomostiach. Naši rodičia a naša vláda poznali 
hodnotu vzdelania a tento názor zmenil môj život a moju krajinu.  
 
V poznatkovo orientovanej spoločnosti je vzdelanie základ pre budúcnosť, akú 
chceme: svet bez chudoby, násilia, diskriminácie či chorôb. Budovanie tejto 
budúcnosti si bude vyžadovať nový spoločný postup.     
 
A to je dôvod, prečo som uviedol Prvú iniciatívu o globálnom vzdelaní s troma 
prioritami: dať každé dieťa do školy; zlepšiť kvalitu vyučovania; a pripraviť deti 
tak, aby z nich vyrástli globálni občania.   
 
Aj napriek podstatným pokrokom, máme pred sebou ešte veľa práce, aby sme 
splnili ciele týkajúce sa vzdelania. 
 
Dnešná populácia mladých ľudí je najväčšia vôbec v celej histórii. Tieto talenty, 
energiu a myšlienky by sme mali čo najlepšie využiť. Na svete je stále 57 
miliónov detí, ktoré nechodia do základnej školy. Mnohé žijú v krajinách, ktoré sú 
stále v konflikte.   
 
Viac ako 120 miliónom mladých ľudí vo veku 15 až 24 chýbajú základné 
zručnosti v čítaní a písaní, pričom väčšina z nich sú mladé ženy. V rýchlo sa 
meniacom prostredí pracovného trhu až príliš mnoho mladých ľudí odchádza zo 
školy bez zručností, ktoré im umožnia zarobiť si na živobytie. 



2

 
 
 

 
 

 

   
Okrem toho je na svete stále príliš veľa miest, na ktorých sú študenti a študentky 
ako Malala a ich učitelia ohrozovaní, napádaní a dokonca zabíjaní. Extrémisti 
svojimi nenávistnými akciami ukázali, čo ich desí najviac – dievča s knihou.  
 
Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby boli školy bezpečné a mali 
priestor na vyučovanie. Nikde na svete by učenie a chodenie do školy nemalo 
byť prejavom statočnosti.  
 
Vzdelané ženy a dievčatá urýchľujú vývoj v rodinách a komunitách. Každým 
ďalším rokom v škole si dievčatá zvyšujú svoj budúci zárobok o 20%.  
 
Na dôležitosť vzdelania poukazujú aj mnohé ďalšie štatistiky. Ekonomiky rastú. 
Zlepšuje sa situácia v oblasti zdravia. Národy viac prosperujú.  
 
Svoju inšpiráciu čerpám aj od ľudí. Kamkoľvek cestujem, pýtam sa žien a mužov, 
čo môže pre nich OSN urobiť. Odpoveď je často rovnaká: Vzdelanie.   
 
V utečeneckých táboroch mi ľudia hovoria: „Dostaňte moje deti späť do školy“. 
V krajinách postihnutých zemetrasením a ďalšími katastrofami ľudia naliehajú: „O 
mňa sa nestarajte. Postavte znova školy, aby sa moje deti mohli učiť“.      
 
Vzdelanie je cesta ako zachraňovať životy, budovať mier a posilňovať postavenie 
mladých ľudí.  
 
To je lekcia, ktorú sa Malala a milióny ako ona snažia naučiť svet. Medzinárodní 
partneri a vláda musia počúvať a konať.  
 
Zatiaľ čo medzinárodné spoločenstvo pracuje na rýchlejšom dosiahnutí 
Miléniových rozvojových cieľov a vytvorení rozvojovej agendy po roku 2015, my 
musíme zabezpečiť, že splníme sny a túžby našich detí smerom do budúcnosti.     
 
Na Malaline narodeniny si sľúbme ten najlepší darček zo všetkých – kvalitné 
vzdelanie pre každé dievča a chlapca na svete.  
 
 
Pan Ki-mun je generálnym tajomníkom OSN.   


