
 

Malala convoca os líderes mundiais para que aproveitem a oportunidade ímpar de 

“melhorar o mundo” em 2015 

Confidencial até 00h01 GMT, quarta-feira, 10 de dezembro  

Prezados Líderes Mundiais,  

O Prêmio Nobel da Paz deste ano mostra que as gerações e as nações podem atuar juntas e 

exigir um mundo melhor para as crianças. Mas também ressalta a injustiça de um mundo 

onde a educação pode ser classificada como um crime, onde uma menina de 15 anos é 

morta simplesmente por querer aprender. Um mundo onde meninos e meninas são forçados 

a trabalhar em fábricas durante a infância. Embora seja um momento de celebração, também 

deve ser uma convocação para o mundo garantir que toda criança tenha certeza de que 

pode ter um futuro melhor. 

Já houve grandes progressos. Mais meninas estão estudando, o número de crianças 

menores de cinco anos que morrem em função de doenças evitáveis foi reduzido pela 

metade e menos jovens estão vivendo em situação de pobreza. Mas isso não é suficiente. 

Muitas meninas abandonam a educação e são forçadas a se casar contra a vontade, muitas 

crianças crescem sem comida ou água potável, e muitas crianças vivem em comunidades 

cuja existência é ameaçada pela mudança climática. 

Mas o mundo não precisa ser assim. 2015 pode ser o ano que marcará a mudança do 

mundo. Pode ser o ano no qual o mundo se comprometerá a criar um futuro melhor para 

meninos e meninas, homens e mulheres. Pode ser o ano no qual firmaremos o 

compromisso de ter todas as crianças na escola, de não ter mais crianças forçadas a 

realizar trabalho escravo e ver a última criança que precisa abandonar a própria casa 

em função do perigo da mudança climática. 

Duas cúpulas da ONU em 2015 proporcionarão a oportunidade de buscar um futuro melhor 

para todos. Apresentam a oportunidade de sermos mais ambiciosos e de conseguir um 

mundo melhor: para nós, para nossas crianças e para todos. A primeira cúpula, a ser 

realizada em setembro, firmará o acordo dos novos objetivos de desenvolvimento, com o 

potencial de transformar a vida de milhões de pessoas. Em dezembro de 2015, os líderes 

mundiais se reunirão novamente para entrar em acordo sobre os novos objetivos de 

mudança climática. 

Essa é a sua chance de se comprometer a criar um mundo melhor. É por isso que peço 

urgentemente que sejamos mais ambiciosos. Se tomarmos as decisões certas e 

seguirmos esses objetivos, poderemos ver o início de um futuro melhor em 2015. Um 

futuro que “perdure”, em vez de ter medidas paliativas. 

Eu não sou a única que está clamando e pedindo que sejam mais ambiciosos. O movimento 

global action/2015, composto de cidadãos do mundo inteiro e de jovens líderes, está se 

formando. Em breve, o movimento fará um pedido para que se comprometam a firmar 

objetivos em 2015 e executem essas promessas. Eu apoio este movimento. 



 

O ano de 2015 pode ser o momento em que o mundo acordará e criará um futuro mais 

seguro e mais promissor para crianças e jovens. Todos devemos desempenhar nosso 

papel para garantir que isso aconteça. Não perca esta oportunidade. 

 

Atenciosamente, 

 

Malala Yousafzai 


