Malala prihaja v Združene narode
Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov
Malala Yousafzai je morda ena izmed najbolj znanih dijakinj na svetu, vendar je
hkrati tudi učiteljica. Ta mesec, ko bo dopolnila 16 let, prihaja v Združene narode.
Govorila bo o temi, ki je še posebej pomembna za vsa dekleta po svetu izobraževanju.
Malala je pogumna mlada zagovornica pravice do izobraževanja. Izhaja iz
Pakistana. Na poti v šolo je postala tarča skrajnežev. Malala se je po dolgi poti
okrevanja vrnila. Odločila se je, da se bo njen glas slišal daleč naokoli.
12. julija se bo Malala pridružila več sto mladim iz več kot 80 držav. Zbrali se
bodo v edinstveni mladinski skupščini. Diplomati bodo v zadnjih vrstah, mladi pa
bodo prevzeli Združene narode. Zbrali se bodo, da svet pozovejo, naj se
zavzame za kakovostno izobraževanje za vse.
Izobraževanje je temeljna pravica, eden izmed razvojnih ciljev tisočletja in ključnega
pomena za medsebojno razumevanje in globalno državljanstvo. Mnogi izmed
nas se tega nismo rabili naučiti iz knjige. To smo živeli.
Bil sem mlad fant, ko je bila moja šola uničena zaradi vojne v Koreji. Moj razred
je bil na odprtem pod drevesom. Imeli smo malo hrane, vendar smo bili lačni
znanja. Naši starši in naša vlada so se zavedali pomena izobraževanja. Tovrstno
razumevanje je preoblikovalo moje življenje in mojo državo.
V današnji družbi znanja je izobraževanje temelj prihodnosti, ki si jo želimo; svet
brez revščine, nasilja, diskriminacije ali bolezni. Izgradnja takšne prihodnosti bo
potrebovala nov in usklajen zagon.
Iz tega razloga sem sprožil iniciativo, ki izobraževanje postavlja na prvo mesto.
Iniciativa ima tri prednostne naloge: spraviti vsakega otroka v šolo, izboljšati
kakovost izobraževalnega procesa in pripraviti otroke, da odrastejo v globalne
državljane.
Čeprav smo dosegli pomemben napredek na področju izobraževanja, je pred
nami še veliko dela, če želimo doseči naše cilje na tem področju.
Dandanes je populacija mladih največja v zgodovini. Pred nami je bazen
talentov, energije in idej, ki ga moramo v največji možni meri izkoristiti. Še vedno
okoli 57 milijonov otrok ne obiskuje osnovno šolo. Mnogi živijo v državah, ki jih
razjedajo spopadi.
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Več kot 120 milijonov mladih v starosti med 15 in 24 let nima osnovnih veščin
branja in pisanja; večino predstavljajo mlade ženske. V hitro razvijajočih se trgih
dela preveč mladih zapusti šolo brez osnovnega znanja, kako se preživljati.
V veliko preveč krajih se dijakom in dijakinjam, kot na primer Malali, ter njihovim
učiteljem grozi, so tarče napadov ali celo ubiti. Skozi dejanja polna sovraštva so
skrajneži pokazali, česa jih je najbolj strah: deklet s knjigo.
Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bodo šole varen učni prostor. Nikjer na
svetu se ne sme zgoditi, da bo moralo biti poučevanje odrasle osebe, ali dekle, ki
obiskuje šolo, dejanje poguma.
Če so ženske in dekleta izobražena, to krepi blaginjo njihovih družin in skupnosti.
Za vsako dodatno leto šolanja si dekle poveča svojo bodočo plačo za okrog 20
odstotkov.
Tudi mnogi drugi statistični podatki kažejo na pomen izobraževanja.
Gospodarstva rastejo. Zdravje se izboljšuje. Ljudstva napredujejo.
Vzame mi sapo, ko prisluhnem pričakovanjem ljudi. Kamorkoli potujem, vprašam
ženske in moške, kaj lahko Združeni narodi storijo za njih. Odgovor je zelo
pogosto naj zagotovijo izobraževanje.
V begunskih taboriščih me ljudje naprošajo: "Spravite moje otroke nazaj v šolo."
V državah, ki so jih prizadeli potresi in druge naravne katastrofe, ljudje vztrajajo:
"Ne skrbite zame. Ponovno postavite šole, da se lahko moji otroci izobražujejo."
Izobrazba je pot k reševanju življenj, izgradnji miru in opolnomočenju mladih.
To je nauk, ki ga Malala in milijoni drugi njej podobni želijo prenašati in učiti po
svetu. Mednarodni partnerji in vlade morajo prisluhniti in ukrepati.
Medtem ko si mednarodna skupnost pospešeno prizadeva doseči razvojne cilje
tisočletja in oblikuje razvojno agendo po letu 2015, moramo zagotoviti, da bomo
hkrati izpolnili sanje naših otrok in njihove želje za prihodnost.
Na rojstni dan Malale se zavežimo, da bomo dali najboljše darilo vsem nam kakovostno izobraževanje za vsako dekle in fanta po svetu.
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