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Jan Bouke Wijbrandi 

De Nobelprijs voor de Vrede voor Malala 

De 15-jarige Malala uit Pakistan is wereldnieuws. Ze komt al 

vanaf haar elfde jaar op voor de rechten van meisjes op 

onderwijs. In een land waarin dat allerminst vanzelfsprekend is. 

Dat kwam haar duur te staan. Er werd een aanslag op haar 

gepleegd, toen ze naar school ging. Een aanslag van fundamentalistische moslims. 

Overal waar religie fundamentalistisch wordt, zijn meisjes en vrouwen als eerste 

slachtoffer. Gelukkig, ze overleefde het. En hopelijk heeft haar dappere strijd 

hierdoor nog meer effect. 

Malala verdient de Nobelprijs voor de Vrede. Want ze komt met gevaar voor eigen 

leven op voor rechten van meisjes. En de meisjes van nu zijn de vrouwen van later. 

Uit onderzoek blijkt dat meisjes, die naar school zijn geweest, een grotere bijdrage 

leveren aan het bereiken ontwikkelingsdoelen, zoals het terugdringen van 

kindersterfte. Meisjes met scholing zijn minder kwetsbaar voor misbruik en 

uitbuiting. Ze kunnen een beweging op gang brengen voor rechten van kinderen en 

vrouwen. 

Organisaties als Vrouwen van Nu, Amnesty International en UNICEF doen hun werk 

voor mensenrechten op grond van en gesteund door internationale verdragen: de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948); het VN Vrouwenverdrag 

(1979); het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989). Daarin 

worden basisrechten omschreven. Zo vormen die Verdagen universele normen en 

een basis voor wetgeving, beleid, maar ook voor regels en gedrag in de 

samenleving. Dat is hard nodig, tegenover religieus fundamentalisme in grote delen 

van de wereld, redeloze machtsstrijd in een land als Syrië, burgeroorlog omwille van 

grondstoffen en economisch gewin. 

Maar deze en andere Verdragen blijven papier, als er geen Malala's zijn, die vanaf 

hun elfde jaar - met gevaar voor eigen leven - opkomen voor kinder- en 



   
 

 

vrouwenrechten. Al deze wereldwijd zo breed onderschreven Verdragen hebben 

alleen zin als we ons verplichten alle Malala's in de wereld actief te ondersteunen en 

daar een stevig maatschappelijk draagvlak onder te houden. 
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