
          NELSON MANDELA 

 

 

Nelson Mandela, en el tancament del seu al.legat davant la Cort Suprema, 

abans de ser condemnat a cadena perpètua el 12 de juny de 1964. 

 

“Durant tota la meva vida m’he dedicat a aquesta lluita del poble Àfrica. 

He batallat contra la dominació blanca, i he batallat contra la dominació 

negra. He buscat l’ideal d’una societat lliure i democràtica, on totes les 

persones visquin juntes en harmonia i en igualtat d’oportunitats. És un ideal 

que espero poder viure per veure’l realitzat. Però si és necessari, és un ideal 

pel qual estic preparat per morir” 

 

 Després de 27 anys de presó, Mandela va ser alliberat l’11 de Febrer de 

1990, i defensa la reconciliació i la negociació amb el govern del president 

Frederik de Klerk.   Mandela va dir també que el seu objectiu principal era 

donar la pau a la majoria negra i donar-li el dret de vot tant a les eleccions 

locals com nacionals .El 1993, rebé conjuntament amb aquest  el Premi 

Nobel de la Pau, per les seves a accions a favor de la fi de l’apartheid i 

l’establiment d’una democràcia no racial a país. 

 

 Sobre els pobres en  Mandela ha dit “necessitem situar l’eliminació de la 

pobresa en el primer lloc de les prioritats mundials, ja que tots compartim 

una humanitat comú” 

 

  El 1994 es escollit primer president negre de Sud-àfrica continuà amb èxit 

la política de reconciliació nacional. 

 

 Sobre l’esport, Mandela va dir “l’esport  te el poder de transformar el món, 

d’ inspirar, d’unir a la gent i te mes capacitat que els governs de derribar 

barreres racials. 

 

A fi d’aconseguir la reconciliació nacional Mandela demanà els sud-

africans negres d’animar l’equip de rugby dels Springbooks per la copa del 

Món de rugby de 1995 que tingué lloc al país. Després de la victòria, 

Mandela lliurà el trofeu al capità de l’equip François Peinaar, un afrikaner. 

Mandela portava la samarreta amb el número de Peinaar, i l’esdeveniment 

va ser vist con un gran pas en la reconciliació entre negres i blancs a Sud-

àfrica, 

 

  Nelson Mandela va néixer a Umtata Sud-àfrica el 1918, era advocat i un 

dels líders emblemàtics de la lluita contra el sistema polític de l’apartheid i 

va arribar a ser el primer president de la República de Sud-àfrica  escollit 



per sufragi universal a les primeres eleccions nacionals no racials de 

l’historia del país. 

 

  Sobre els governs “l’acció de les mases te la capacitat de tombar governs” 

 

   Una màxima que han aplicat per la reconciliació de tota la població 

Es la de “Sense perdó no hi ha futur i sense confessió no hi ha perdó”. 

     

    “El perdó allibera l’ànima, elimina la por, Per això es una ferramenta tan 

poderosa”. 

 

    “L’educació es l’arma mes poderosa que podem fer servir per canviar  el 

món” 

      

     Avui en diu any 2014, el problema continúa.  

      Recentment 200 noies escolars han estat secuestrades a Nigèria, amb la 

destinació probable d’esser violades i venudes com esclaves. 

    Nosaltres hem tingut la sort de conèixer de prop tres grans persones 

(apòstols de la No Violència) que han canviat el món i han aconseguit el 

seus objectius com son Gandhi a l’Índia, Martí Luther King als EEUU i 

Nelson Mandela a Sud-àfrica i també en tenim un quart, Pere Casaldàliga al 

Mato Grosso (Brasil), aquest darrer català i defensor d’indígenes i 

treballadors sense  terra. 

 

    No podem acabar aquest escrit, sense fer referència al arquebisbe anglicà 

de Ciutat del Cap, (Sud Africà) company, amic i col·laborador de Nelson 

Mandela i que aquest mes ha rebut de la Generalitat el premi Internacional 

de Catalunya. 

                      Justicia i Pau Sant Just. 


