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DISCURS D’ACCEPTACIÓ DEL PREMI NOBEL DE LA PAU DE MALALA
YOUSAFZAI, PRONUNCIAT A OSLO EL 2014
Quan Malala Yousafzai tenia quinze anys, va ser atacada pels talibans perquè
defensava el dret de les noies a rebre educació. Va sobreviure a múltiples operacions
i la seva veu ha esdevingut un referent mundial dels drets humans i, especialment,
del dret a l’educació. És la persona més jove que ha estat guardonada amb el Premi
Nobel de la Pau. En el seu discurs d’acceptació del Premi, Malala explica la seva
història, que és la història de milions de noies que viuen en situacions de discriminació
o de conflicte.
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• Primer títol d’una col·lecció de discursos inspiradors, il·lustrats i comentats,
per entendre a fons les grans qüestions del món d’avui.
• En edició bilingüe: discurs en versió original anglesa al costat de la seva
traducció al català.
• “Claus del discurs” que permeten conèixer la vida de l’autora, el context,
el signiﬁcat del discurs i les seves qualitats oratòries.
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Matèries:
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JPV
LNTD
YFY
YXZW

Discursos
Discriminació social i desigualtat
Control i llibertats polítiques
Dret a l’educació
Històries reals (infantil/juvenil)
Qüestions socials: qüestions de
guerra i conflicte (infantil/juvenil)
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