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Annan Information
Natalie Kojen. Oscar.org. 1 december 2015. Hämtad 2 december 2015. Till exempel blev hon
nominerad till Internationella Barnens fredspris 2011 för hennes erfarenhet av BBC, hennes
roll i 2009-dokumentären och för hennes vägran att sluta gå till skolan trots Talibans röst.
Föräldrar ville skicka sina tjejer till skolan - och tjejerna ville delta - men inte alla kände sig
säkra. Detta gjorde henne till och med populär i Pakistan, och det steg ännu mer när hon
tilldelades Pakistans första nationella ungdomsfredspris två månader senare. 9. En biografisk
film baserad på Malala är för närvarande på gång. De som leder genom exempel ger andra
möjligheter att föreställa sig att de också kan vara mer och göra mer än de någonsin hade trott

möjligt.
Hon skrev också bildboken Malala's Magic Pencil (2017), som var baserad på hennes
barndom. Vår trovärdighet är den turboladdade motorn av vår framgång. Den unga aktivisten,
som överlevde en skott till huvudet av en taliban. Dölj bildtext 8 av 15 Bilder: Malala
Yousafzai Malala tar emot en trofé från den jemeniska civila rättighetsaktivisten Tawakkol
Karman efter att ha hedrats med Internationella Barnens fredspris i Haag, Nederländerna, i
september 2013. Även om dess folk hatar mig, kommer jag fortfarande att älska det. "" Jag
talar bara om utbildning, kvinnors rättigheter och fred. Mina elever kommer från fem av de
sju kontinenterna, och ett ledigt tal leder mig till cirka 20 olika födelseland.
Medan vi i allmänhet inte försöker redigera eller aktivt moderera kommentarer, förhindrar vårt
spamfilter att de flesta länkar och vissa nyckelord läggs ut och vidarebefordran förbehåller sig
rätten att ta bort kommentarer av någon anledning. Men den bakslag som hon tar emot
kommer aldrig att räcka för att avskräcka henne från hennes väg. Och låt oss inte glömma att
även en bok, en penna, ett barn och en lärare kan förändra världen. Boken fortsatte att bli
No.1-säljare på Amazon. Senare blev hon en nationell nyhetsmediafigur som talade om
behovet av fred, som drog henne in i talibanens korshår. Våra redaktörer instrueras att fakta
kontrollera noggrant, inklusive att hitta minst tre referenser för varje faktum. Hennes första
tweet publicerade från universitetet firade ögonblicket och fick över 220.000 gillar inom ett par
timmar. Nedan rundade vi upp några av höjdpunkterna i Yousafzais otroliga liv.
Hon nominerades senare till ett Nobels fredspris 2013. 2014 blev hon också nominerad igen
och vann, blev den yngsta personen för att ta emot Nobels fredspris. Yousafzai lyfte fram sitt
fokus på utbildning och kvinnors rättigheter och uppmanade världsledare att ändra sin politik.
Hon var 10 år gammal när, och hon och hennes följeslagare "verkade vara vampyrer". För att
upprätthålla ett civilt forum kräver The Forward att alla kommentatorer ska vara respektfullt
gentemot våra författare, andra kommenterare och artiklarna i artiklarna. Född i en familj av
progressiva tänkare och pedagoger började Malala uttrycka sin frustration över talibanens
restriktiva praxis i en anonym blogg när hon var bara 11 år gammal. Han lovade att talibanerna
skulle döda henne om hon överlevde, varning, "Låt det här vara en lektion." Två andra unga
tjejer skadades också i attacken. I hennes korta liv har hon inte bara dragit internationell
uppmärksamhet åt ett enormt problem - det för de 61 miljoner flickorna runt om i världen som
inte har tillgång till utbildning - de är övertygade världsledare att börja ta verkliga åtgärder för
att åtgärda det. Så folk skulle inte tro att jag fick särskild behandling, min pappa ordnade för
oss att göra papper på en annan skola, den som hans vän Ahmad Shah.
Då skulle jag kolla på rummen, en efter en. "I avsaknad av någon annan hjälp handlade
Malalas vänner som första svarare efter att hon hade skott:" Jag låg på Monibas varv, blödande
från mitt huvud och vänster öra. Om andra tjejer i Swat-dalen, inklusive några av mina
mycket nära vänner, hade fått detta rätt av sina familjer, skulle vi ha varit här tillsammans för
att tala om flickors rätt att gå till skolan. Det var hennes första höga offentliga utseende och
hon diskuterar våld, förlåtelse och den stora betydelsen av utbildning för alla. Hon blir nitton
idag och har redan många prestationer under hennes bälte. Men till min fulla lättnad pratade
han på sin mobil och måste ha hotat någon annan i telefon. Regissören Amjad Khan säger,
"Malala är namnet på en revolution, inte bara i sitt eget land men runt om i världen". 10. I år
presenterades Malala i tidningen Magazine som en av "De 100 mest inflytelserika människorna
i världen".

Den andra delen visade att familjen gick i exil när det pakistanska militäret invaderade sin stad
Mingora; även om det fokuserade på hela familjen, gjorde det möjligt för Malala att bli en
internationell röst för rätten till kvinnlig utbildning. 3. Malala Yousafzai överlevde sköt av
talibanerna. Låt oss hjälpa dem genom vår röst, handling och välgörenhet. Hon är känd som
en mänsklig rättvisa, särskilt för kvinna och utbildning. Oskyldiga offer dödas i dessa
handlingar, och de leder till vrede bland det pakistanska folket. Han fungerade tidigare som
chef för Washington Postens Afghanistan-Pakistan byrå, baserat i Islamabad och Kabul. Scarf
är utrustad med islamisk stil tillsammans med Malalas ikoniska citat: "Ett barn, en lärare, en
bok och en penna kan förändra världen." Alla intäkter från halsduksköp går direkt till Malalafonden. I framtiden när jag blir äldre, vill jag äldre göra mycket politik. Man tror att alla andra
män som sköt Yousafzai flydde till Afghanistan efteråt och aldrig ens fångades.
Tänk dig att ditt tal sänds i hela wolden och det är din födelsedag också. Efter att ha bloggat
för BBC sedan 2009 om hennes erfarenheter under talibanernas växande inflytande i regionen,
försökte talibanerna år 2012 att mörda Malala Yousafzai på bussen hem från skolan. Men
äntligen hade jag övertalat henne att låta mig växa på axlarna. Reproduktion av material från
alla Salonsidor utan skriftligt tillstånd är strängt förbjudet. Med hjälp av pseudonymen Gul
Makai var Malala bara 11 när hon började blogga om hur livet var under Taliban för BBC. 2.
Den 9 oktober 2012 boardade Malala en buss för att förespråka Pakistanska tjejers utbildning
när talibanerna sköt henne i huvud och nacke. Hon var 15. Hon var inte förväntad att överleva
hennes skador. Det är att vi alla bör överväga varandra som människor och vi bör respektera
varandra och vi bör alla kämpa för våra rättigheter, för barns rättigheter, för kvinnors
rättigheter och för varje mänsklig rättighet. I tidskriften 29 april 2013 i tidskriften Yousafzai
presenterades tidningen på framsidan och som en av "De 100 mest inflytelserika människorna
i världen". Från vänster till höger: Martin Luther King Jr, Nelson Mandela och Muhammad Ali
Jinnah har påverkat Yousafzai. Hennes blogg blev mycket framträdande runt om i världen och
blev snart populär som en framväxande aktivist som satsade på flickors rättigheter till
utbildning. Malala Yousafzai motsatte talibanerna i Pakistan och krävde att flickor skulle få
utbildning.
Ban Ki-moon, som också talade vid sessionen, beskrev henne som "vår hjälte". Hon är också
medstiftade av Malala-fonden som heter Pakistani aktivist och Nobel Peace Prize-vinnaren
Malala Yousafzai. "De av oss som älskar vetenskap och matematik bör också göra service
genom innovation och uppfinning för att göra världen till en bättre plats", säger Smith. Malala
och hennes bröder älskade TV, så de gömde den i ett skåp och tittade på det med volymen låg
låg. I 2012, efter militärens verksamhet, minskade antalet skolor till 30, sade UNICEF. De
förtjänar alla rösten eller åtminstone grundutbildningen för bättre framtid. När några av
tjejerna såg henne, blev hon sköt i huvudet. Ledare kan bli så nedsänkt i detaljerna i sina
företag att de glömmer att kommunicera varför de är viktiga i första hand. Födelse och tidigt
liv Kalpana Chawla föddes den 17 mars 1962 i Karnal, Indien. En dag på väg hem från skolan
var hon rädd när hon hörde en mans röst som sa: "Jag kommer att döda dig." Han talade på
sin mobiltelefon till någon annan, men hon trodde i det ögonblicket att han pratade till henne.
När Malala var ung gjorde han inte sin överensstämmelse med all konservativ kulturens
traditioner.
Men området började förändras när talibanerna försökte ta kontroll. Ellick (2009). Klassen
avvisad. New York Times (dokumentär). Men jag hittade bilden i tweet av en antisemitisk
dumma. Det är för de rädda barn som vill ha fred. Men ledare som offentligt står upp för sina
övertygelser kan utföra något ännu större än att motivera andra att vidta åtgärder på deras

vägnar. Han har uppenbarligen uppmuntrat sin dotter att vara outspoken från en ung ålder. 9.
Hon tilldelades bara över en halv miljon dollar. Vi bärs genom sin kärlek till Ugly Betty,
Twilight och skvaller med vänner, och visar på många sätt Malala är helt enkelt en vanlig tjej.
Jag fruktade det liv som många flickor lider genom just nu. Jag är säker på att du skulle älska
de aktier vi har för läsare som du som ser fram emot nya sätt att tjäna pengar online. 12 juli
2013 - Malala adresserar FN i New York. Michelle och jag var stolta över att välkomna denna
anmärkningsvärda unga kvinna till Oval Office i fjol. Malalas blogg gick viral, men det
förändrade inte saker där hon bodde. Hon blev skjuten i huvudet av en talibanskan i 2012,
men överlevde och fortsatte med att ta emot Nobels fredspris. Denna bok är en samling
fotografier som är kopplade till ett "brev" till Malala från barn runt om i världen. I flera av
mina klassavsnitt föddes mer än hälften av mina elever utanför USA, och en fjärdedel av dem
talar lite eller ingen engelska. Mot bakgrund av pojkarnas och flickornas strid, meddelade
Nobelkommittén i Oslo att priset också gavs till Satyarthi, 60, grundare av Bachpan Bachao
Andolan, eller Rädda barndomsrörelsen, som har satsat på att befria tusentals barn från
tvångsarbete och människohandel.

