PŘÍBĚH MALALAJ

PRACOVNÍ LIST

Fotografie převzatá z http://lalamusings-lala.blogspot.cz/2012/10/malala-yousafzai-girl-effect.html

1. Přečti si text (na druhé straně) o dívce na fotografii. Podtrhni v textu pasáže, ze kterých je
zřejmé, že dívka prokázala odvahu.

2. Zkus odhadnout, co vedlo Malalaj k tak odvážným činům:

Budeš-li s předchozími úkoly hotov/a dříve než tví spolužáci, zkus přeložit Malalijin výrok na
fotografii:

PŘÍBĚH MALALAJ

PRACOVNÍ TEXT

Malalaj Júsufzaiová je patnáctiletá dívka, která žije v pákistánském údolí Svát. Její otec je ředitelem místní
školy a aktivně se zasazuje o to, aby všechny děti ve Svátu mohly chodit do školy.
2009
Islámistické extrémistické hnutí Tálibán ovládlo Svát a zakázalo padesáti tisícům dívek v údolí chodit do škol.
Za otcem Malalaj přišel do školy reportér BBC (britská zpravodajská stanice). Chtěl, aby některá z učitelek
psala krátké články o životě pod vládou Tálibánu. Učitelky se však bály. Úkolu se zhostila tehdy jedenáctiletá
Malalaj.
Deníkové zápisky mladičké Malalaj byly pod tajným jménem zveřejňovány na webu BBC. Malalaj chtěla
vyprávět o svém životě v Pákistánu a o nesnázích spojených s ovládnutím Svátu Tálibánem… Extrémisté zde
bičují ženy a muže, kteří se provinili proti jejich pravidlům, nesmí se pouštět hudba, ženy nemůžou chodit
nakupovat na trh. Více než dvě stovky dívčích škol byly rozbombardovány, Tálibán hrozí útokem každému,
kdo bude dívky vyučovat. Malalaj má jednoduché přání: chodit dále do školy.
2011
Malalaj se přihlásila k autorství deníčku z roku 2009, otevřeně kritizuje náboženské extremisty a hájí právo
dívek na vzdělání. V rozhovoru pro televizi odpovídala na otázku, zda se nebojí politické vraždy. „V poslední
chvíli bych vrahovi ještě řekla, že dělá špatnou věc. Že dívky mají právo na vzdělání,“ odpověděla.
Malalaj dostávala od extrémistů výhružky smrti ve formě zpráv na Facebooku nebo jako dopisy vhozené na
rodinný pozemek. Dívka nicméně o právu na vzdělání mluvila dále.
2012
Malalaj byla cestou ze školy postřelena extrémistou z řad Tálibánu do hlavy a krku. „Byla pro Tálibán velkou
hrozbou, protože inspirovala další dívky. Rozhodli se ji zabít, aby tím umlčeli i všechny ostatní,“ vyjádřila se
o Malalaj britsko-pákistánská aktivistka Pervezová. V současnosti leží Malalaj na nemocničním lůžku
v britské nemocnici v Birminghamu. Zotavuje se po komplikované operaci.
Proti Tálibánu v Pákistánu začali veřejně vystupovat i ti politici a novináři, kteří se dosud báli mluvit.
V ulicích měst demonstrovaly desítky tisíc lidí. Příběh Malalaj obletěl celý svět. Přispěje její odvaha a odvaha
jejího otce k posílení demokratických sil v Pákistánu a oslabení náboženského extrémismu?

Text parafrázuje úryvky z článku „Sen dívky Malalaj“ - 22. 10. 2012, Respekt číslo 43/2012

