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MALALA  JUSAFZAJ
Ilustracije KERASCOËT

Dobitnica  
Nobelove 
nagrade  
za mir
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Toda kmalu so se vplivni in nevarni moški  

odločili, da dekletom prepovejo hoditi v šolo.
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Zdaj so stopali po ulicah našega 

mesta. Bili so oboroženi.
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Tema, ki jo obravnava slikanica, je trenutno zelo aktualna.  
Ko so letos avgusta talibani v Afganistanu prevzeli nadzor nad 
državo in ženskam močno omejili pravice, je bila dekletom 
odvzeta tudi pravica do šolanja. Slikanica o Malali je čudovito 
izhodišče za pogovor z otroki o tem, kako težko je življenje 
njihovih vrstnikov pod muslimanskimi skrajneži ter na vseh 
vojnih in okupiranih območjih. Ponuja mnogo iztočnic za 
pogovor o tem, da pravica do šolanja ni nekaj samoumevnega, 
da smo lahko srečni, da živimo v družbi, ki omogoča 
brezplačno izobraževanje, da je izobrazba pomembna,  
saj nam daje možnosti za boljše življenje in nam pomaga 
razvijati lastne potenciale. 

Malala in čarobni svinčnik je 
navdihujoča prvoosebna pripoved 
Nobelove nagrajenke za mir Malale Jusafzaj. Ko je bila pakistanska deklica Malala še 
brezskrben otrok, si je želela čarobni svinčnik, s katerim bi si izpolnila svoje povsem 
otroške želje:  z njim bi na vrata svoje sobe narisala ključavnico, da bi imela mir pred 
bratcema, ustavila čas, da bi vsako jutro lahko spala uro dlje, zbrisala smrad smetišča 
poleg njene hiše. Toda ko je Malala odraščala, se je njen svet razširil in z njim tudi 
njene želje. Začela je spoznavati socialno neenakost otrok ter neenakopravnost 
med spoloma in želela je, da bi njen čarobni svinčnik postal orožje za boj proti vsem 
krivicam tega sveta. 
Pri rosnih 10 letih je Malala pod talibansko oblastjo doživela prepoved izobraževanja 
deklet. Namesto čarobnega svinčnika je zdaj v roke vzela resničnega. Pisala je o izzivih, 
s katerimi se je soočala, in o življenju pod talibani. Njene besede so brali ljudje širom 
sveta. Jeseni 2012 je v šolski kombi, s katerim se je peljala iz šole, vstopil neznanec, 
vprašal »Katera je Malala?« in jo iz neposredne bližine ustrelil. Kljub hudim poškodbam 

je preživela, se z družino preselila v Veliko Britanijo in postala 
glasnica pravice do izobraževanja. Plod njenega boja je tudi 
tenkočutna slikanica, prevedena v mnogo jezikov. Naposled  
je Malala le našla svojo čarovnijo, ki jo je tako dolgo iskala –  
s svojimi besedami in s svojim delom se bori za pravice zatiranih. 

Slikanica naj bo otrokom v navdih, da tudi v na videz 
brezizhodnih situacijah ne obupajo in pogumno sledijo 
svojemu cilju. Čarobnega svinčnika, ki bi nam pričaral boljši 
in lepši svet, res ni, vendar vsak izmed nas v sebi skriva 
čarobno moč, le vztrajati je treba in stremeti  
k temu, da jo najdeš. 

tisk_MALALA-PRELOM-PREDPAPIR.indd   32tisk_MALALA-PRELOM-PREDPAPIR.indd   32 15/09/2021   15:0515/09/2021   15:05

Ko sem začela pisati, se nisem ustavila. Pisala 

sem govore, potovala širom države in delila svojo 

zgodbo – govorila sem celo z novinarjem slavnega 

mednarodnega časopisa. Ljudi je zares zanimalo 

moje življenje! Govorila sem v imenu vseh deklic  

iz naše doline, ki niso mogle govoriti zase. 
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