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Discurso de Malala Yousafzai na recepción do Premio Nobel 

da Paz 2014 
Queridos irmáns e irmás, hoxe é un día de gran alegría para min. Con humildade recibo este 

fermoso premio que me entrega o Comité para o Nobel. 

Quero agradecer aos meus pais o seu amor 

incondicional. Grazas, papá, por non suxeitar 

as miñas ás, por deixarme voar. Grazas, 

mamá, por ensinarme a ser paciente e a dicir 

sempre a verdade. Estou moi orgullosa de 

ser a primeira paquistaní e a primeira moza 

que recibe este premio.  

2-Este premio non é só para min. É para eses 

nenos esquecidos que queren educación. É 

para eses nenos asustados que queren paz. É 

para eses nenos sen voz que queren cambio. 

Estou aquí para defender os seus dereitos, para facer oír a súa voz. É tempo de actuar para 

que esta sexa a última vez que vexamos a un neno privado de educación. 

3-A xente fala de min de diferentes maneiras: Algúns coñécenme cono a nena á que 

dispararon os Talibáns, outros, a moza que loita polos seus dereitos... Pero o único que sei é 

que son unha persoa comprometida que quere ver como todos os nenos/as reciben educación 

de calidade, que quere igualdade de dereitos para as mulleres e que quere paz en todos os 

recunchos do mundo. 

4-A educación é unha das bendicións da vida. Esta foi a miña experiencia durante os meus 17 

anos de vida: sempre me gustou a escola e aprender cousas novas. Recordo como as miñas 

amigas e eu decorabamos as nosas mans con henna en ocasións especiais. En lugar de debuxar 

flores, pintabamos as nosas mans con fórmulas matemáticas e ecuacións. 

5-Queriamos que os nosos pais se sentisen orgullosos e demostrar que podiamos destacar no 

estudo e alcanzar cousas que algúns pensan que só poden alcanzar os mozos.  

6-Pero as cousas cambiaron. Cando tiña 10 anos, máis de 400 escolas foron destruídas. 

Prohibiuse que as nenas fosen á escola. As mulleres recibían malleiras. Matábase a persoas 

inocentes. A educación pasou de ser un dereito a ser un delito. 

7-Ao cambiar o meu mundo, cambiaron tamén as miñas prioridades. Tiña dúas opcións: Unha 

era calarme e a outra falar alto e poñer a miña vida en perigo. Elixín a segunda opción, decidín 

falar alto. 

8-Os terroristas trataron de deternos e atacáronnos ás miñas amigas e a min o 9 de outubro 

de 2012 pero as súas balas non puideron vencernos. Sobrevivimos. E desde aquel día as nosas 

voces non fixeron máis que crecer. 

9-Conto a miña historia non porque sexa única, senón porque non o é. É a historia de moitas 

nenas. Son a voz  de 66 millóns de nenas que non van á escola. 

10-Á xente gústalle preguntarme por que a educación é importante, especialmente para as 
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nenas. A miña resposta é sempre a mesma: “Un neno, un mestre, unha pluma e un libro, 

poden cambiar o mundo” 

11-Hoxe, en medio mundo, vese un enorme progreso, modernización e desenvolvemento. Pero 

hai países onde millóns de persoas seguen sufrindo os problemas de sempre: fame, pobreza, 

inxustiza e conflitos. 

12-Aínda hai conflitos nos que centos de miles de inocentes perden a vida. En Siria, Gaza e 

Iraq moitas familias convertéronse en refuxiados. Aínda hai nenas que non son libres para 

ir á escola no norte de Nixeria.  

13-Moitos nenos en África non teñen acceso á escola por mor da súa pobreza. 

Moitos nenos en India e Paquistán non teñen dereito á educación por mor de tabús sociais, ou 

se lles obriga a realizar traballo infantil e obrígaselles ás nenas a casar. 

14-Unha das miñas mellores amigas da escola, da miña mesma idade, foi sempre unha moza 

audaz e segura de si mesma que soñaba con ser médico. Pero o seu soño quedou en soño. Cando 

tiña 12 anos obrigárona a casar e tivo enseguida un neno, a unha idade en que ela mesma era 

aínda unha nena, tiña só 14 anos. Estou segura de que a miña amiga sería unha médica 

excelente. Pero non puido ser, porque era nena. 

15-Na miña aldea non existe aínda escola de secundaria para mozas. Quero construír unha, 

para que as miñas amigas poidan recibir educación e a oportunidade de facer realidade os 

seus soños.  

16-Queridos irmáns e irmás, Por que razón países que chamamos “poderosos” teñen 

tanto poder para crear guerras e son tan débiles para traer a paz? Por que razón dar fusís é 

tan fácil e dar libros é tan duro? E por que razón é tan fácil fabricar tanques e tan difícil 

construír escolas? 

17-Vivimos unha idade moderna, o século XXI, e todos cremos que nada é imposible. Podemos 

chegar á lúa e pronto aterraremos en Marte. Por tanto, neste século XXI debemos 

tomar a determinación de que o noso soño dunha educación de calidade para todos se 

converta en realidade.  

18-Levemos igualdade, xustiza e paz a todos. Non  só os políticos e os líderes mundiais, 

todos necesitamos contribuír. Eu. Ti. É o noso deber. 

19- A miña chamada diríxese a todos os nenos do mundo. Queridas irmás e irmáns, sexamos a 

primeira xeración que decida ser a última. 

20- Que as aulas baleiras, a infancia perdida ou o potencial desperdiciado, se acaben 

connosco. Que sexa a última vez que un neno ou unha nena pase a súa nenez nunha fábrica. 

Que sexa a última vez que unha nena se vexa forzada a un matrimonio temperán. 

21-Que sexa a última vez que un neno inocente perda a vida nunha guerra. 

Que sexa a última vez que unha aula quede baleira. 

22-Que sexa a última vez que se lle diga a unha nena que a educación é un delito e non un 

dereito. 

23- Que isto se termine connosco. 

E que construamos un futuro mellor aquí e agora. Grazas 

 


