Malala e Satyarthi
Premio Nobel da Paz 2014

30 de xaneiro 2015
Día Escolar
da PAZ
e da
non Violencia

A paquistaní Malala Yousafzai, a moza á que
os talibáns dispararon á cabeza en 2012 por
defender a escolarización das mulleres, e o activista indio Kailash Satyarthi foron galardoados co premio Nobel de la Paz 2014 "pola súa
loita contra a opresión dos nenos e os mozos
e polo dereito de todos os nenos á educación".
O 12 de xullo de 2013, o día que Malala cumpría dezaseis anos, falou ante case mil delegados da Asemblea Xuvenil das Nacións Unidas.
Ese día foi denominado como “Día de Malala”.
Estes son algúns fragmentos do discurso do
seu discurso:
“E aquí estou...Son unha nena como as demais. Non falo solo por min, senón por todas
as nenas e nenos.Alzo a miña voz non para
berrar, senón para que poidades escoitar
aos que non teñen voz. A aqueles que loitaron polos seus dereitos: O seu dereito a vivir
en paz, o seu dereito a ser tratados con dignidade, o seu dereito á igualdade de oportunidades, o seu dereito a recibir educación...”

“Un neno, un profesor, un libro e unha pluma poden
cambiar ao mundo. A educación é a única solución".
Malala Yousafzai
Discurso ante a Asemblea Xeral
da ONU

BIBLIOCERVO
http://bibliocervo.blogspot.com

CANCIÓNS PARA A PAZ
Si pudiera sembrar
Los campos que arrasé
Si pudiera devolver
La paz que quité
No dudaría
No dudaría en volver a reír
Prometo ver la alegría
Escarmentar de la experiencia
Pero nunca, nunca mas
Usar la violencia ...

Antonio Flores. No dudaría.
Los hermanos ya no se deben pelear
es momento de recapacitar
es tiempo de cambiar
it's time to change
es tiempo de cambiar
it's time to change
es tiempo de saber
pedir perdón
es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor...

El odio por amor. Juanes
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter
day
So lets start giving
Theres a choice we're making
We're saving out own lives
Its true we'll make a better day
Just you and me...

Michael Jackson - WE ARE THE
WORLD - USA for Africa

Camiñan ó meu rente moitos homes.
Non os coñezo. Sonme estraños.
Pero ti, que te encontras alá lonxe,
máis alá dos desertos e dos lagos,
máis alá das sabanas e das illas,
coma un irmán che falo...

Celso Emilio Ferreiro. Música de
Fuxan os Ventos.
Mi rosa de la paz,
Vieja rosa con heridas,
Siento cuando me acaricias frío
Y no sé dónde estás,
Mi rosa de la paz
Mira que te siento lejos,
Yo te busco y no te encuentro ahora
Mi rosa de la paz ...

Rosa de la paz. Amaral
Al corazón del amigo:
abre la muralla;
al veneno y al puñal:
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena:
abre la muralla;
al diente de la serpiente:
cierra la muralla...

Ana Belén e Víctor Manuel. La Muralla

