Malala az ENSZ-be látogat
Malala Yousafzai valószínűleg a diákok közül az egyik legismertebb a világon,
ugyanakkor tanító is egyben. Ebben a hónapban 16. születésnapja alkalmából az
ENSZ-be látogat és egy nagyon fontos tanulságot oszt meg az oktatásról
különösképpen a világ lányai számára.
Malala az a bátor, fiatal, oktatási jogokért küzdő lány Pakisztánból, akit szélsőségesek
lőttek le iskolába menet. A felépülés hosszú útjáról visszatérve Malala továbbra is
elszánt, hogy hangját hallassa.
Július 12-én Malalához több mint 80 országból diákok százai csatlakoznak egy egyedi
Fiatalok Közgyűlésére, ahol a diplomaták a hátsó székekben foglalnak helyet miközben
a fiatalok átveszik az ENSZ-t. Azért gyűlnek össze, hogy egy globális felhívást
intézzenek a világ felé a mindenki számára elérhető egyenlő oktatásról.
Az oktatás egy alapvető jog, valamint egy Millenniumi Fejlesztési Cél (MDG) is, továbbá
nélkülözhetetlen a kölcsönös megértéshez és globális állampolgársághoz.
Többségünknek nem könyvből kellett ezt a leckét megtanulnia, hanem megéltük.
Kisfiúként a háború tépte Koreában az iskolámat lerombolták, így az osztálytermem a
szabadban egy fa alatt volt. Alig volt mit ennünk, de ki voltunk éhezve a tanulásra. A
szüleink és kormányunk tisztában voltak az oktatás értékével. Ez a felismerés
átalakította a saját életemet, valamint országomét.
A mai tudásalapú társadalomban az oktatás képezi az általunk elképzelt – szegénység,
erőszak, diszkrimináció és járvány nélküli – jövő alapját. Egy ilyen jövő felépítéséhez új,
közös erőfeszítésre van szükség.
Ezért indítottam el az Első a Globális Oktatás Kezdeményezést három prioritással:
minden gyermek járjon iskolába; a tanulás minősége magasabb szintű legyen; valamint
készítse fel a gyerekeket arra, hogy globális állampolgárként nőjenek fel.
A fontos eredmények ellenére, sok munka áll előttünk az oktatással kapcsolatos céljaink
elérése érdekében.
A jelen fiatal lakosság a történelem során az eddigi legnagyobb. Ezért a lehető legtöbbet
kell merítenünk ebből a tehetség, energia és ötlet tárházból. Mégis 57 millió gyermek
marad ki az általános iskolából. Számos közülük háborúban álló országokban él.
Több mint 120 millió 15 és 24 éves kor közötti fiatal nem rendelkezik alapvető olvasás
és íráskészséggel, akiknek nagy többsége fiatal nő. Egy gyorsan fejlődő
munkaerőpiachoz képest, túl sok fiatal hagyja el az iskolát a megélhetéshez szükséges
képességek nélkül.
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Sajnálatos módon túl sok helyen vannak Malalához hasonló diákok, ahol ők és tanáraik
fenyegetettségben élnek, támadásoknak vannak kitéve, sőt áldozatokká is válhatnak.
A gyűlölet által átitatott cselekményeken keresztül, a szélsőségesek megmutatták, hogy
mi az, ami legjobban megrémíti őket: egy kislány egy könyvvel.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az iskolák biztonságosak legyenek és
tanulásra alkalmas helyek álljanak rendelkezésre. Sehol a világon nem fordulhat elő,
hogy egy felnőtt számára a tanítás vagy egy kislány számára az iskolába járás bátorság
kérdése legyen.
Az oktatásban részt vevő nők és lányok felgyorsítják családjaik és közösségeik
fejlődését. Egy lány minden további oktatási éve 20 %-al növeli jövőbeni keresetét.
Számos további statisztika emeli ki az oktatás fontosságát. A gazdaságok növekednek,
az egészség javul, a nemzetek felemelkednek.
Ezeken felül odafigyelek az emberek vágyaira is. Akárhova utazom, nőket és férfiakat
kérdezek meg arról, hogy mit tehet értük az ENSZ, amelyre gyakran ugyanaz a válasz:
az oktatás.
A menekülttáborokban, az emberek azt mondják nekem „Segítsen, hogy a gyerekeim
visszatérjenek az iskolába.” Számos földrengés és más katasztrófák által sújtott
területeken az emberek a következőhöz ragaszkodnak „Ne rajtam segítsen! Építsék újra
az iskolákat és a gyerekeim tudnak tanulni.”
Az oktatás egy út az emberéletek megmentéséhez, a békeépítéshez és a fiatalok
számára lehetőség életük kézbevételére.
Ez az üzenet, amit Malala és a hozzá hasonlók milliói próbálnak megtanítani a világnak.
A nemzetközi partnereknek és kormányoknak figyelniük és cselekedniük kell ezek
érdekében.
Miközben a globális közösség az MDG-k elérésének felgyorsítása érdekében dolgozik
és az új 2015 utáni fejlesztési agendát készíti elő; biztosítanunk kell, hogy megfeleljünk
gyermekeink jövővel kapcsolatos álmainak és vágyainak.
Malala születésnapján tegyünk fogadalmat, hogy a mindenki számára legnagyobb
ajándékot hozzuk el, minőségi oktatást a világon lévő minden lány és fiú számára.
A szerző Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár
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