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Editorial

       Nelson Mandela
Va néixer el 18 de juliol de 1918 a Mvezol Cavo, 
Unió de Sud-àfrica, en un poble de tres cents 
habitants. Va morir fa ben pocs dies, concretament
el cinc de desembre de 2013 a Johannsenburgo, 
Gauteng, Sud-àfrica.

Dels seus 95 anys de vida, va estar empresonat  
durant 27 anys, a la presó de l' illa de Roben, on 
tenia el número 46664, i ocupava una cel·la de 
quatre metres quadrats.

Cel.la on va restar tancat

Nelson  Mandela es  va  afiliar  al  Congrés  Nacional
Africà (Africa National Congress, ANC) el 1944, per
tal de lluitar contra el domini polític de la minoria
blanca i la segregació racial que impulsava. Es va
fer  advocat  i  participà  en  la  lluita  no  violenta
contra les lleis de l'apartheid 

Després  que Nelson  hagués treballat  en diferents
bufets, Nelson Mandela i Oliver Thambo van obrir el
seu  propi  bufet  d'advocats  a  Johannesburg,  on
donaven  consells  i  assessoraven  les  persones  de
raça  negra  a  baix  cost.  Aquest  despatx  va  ser
clausurat per les autoritats blanques. 

Va ser detingut i condemnat a cadena perpètua per
sedició  i  per  sortir  il·legalment  del  país.  Les
condicions a la presó eren molt dures.

El  febrer  de  1985,  el  president  oferí  a  Nelson
Mandela,  contra  l'opinió  dels  seus  ministres,  la
llibertat condicional a canvi d'una renúncia a la lluita
armada.  Mandela  rebutjà  l'oferta,  dient  en  un
comunicat transmès per la seva filla Zindzi:
“Quina  llibertat  m'ofereixen,  mentre  l'organització
del poble segueix estant prohibida? Només els homes
lliures  poden  negociar.  Un  pres  no  pot  fer
contractes”. Aquestes paraules  es van ser convertit
en un símbol de la lluita. Després de 27 anys va
sortir de la presó.

Quan N.Mandela va ser alliberat es va transmetre per
tot el món i la notícia tingué una gran repercussió.

El 1993 rebé el Premi Nobel de la Pau per les seves
accions a favor de la fi de l'apartheid i l'establiment
d'una democràcia no racial al país.

Més  tard,  l'any  1994,  va  ser  nomenat  el  primer
president negre de Sud-àfrica.

El  febrer  de  2011  va  ser  hospitalitzat  amb  una
infecció respiratòria i també el desembre de 2012
va estar una altra vegada hospitalitzat fins a quatre
ocasions per problemes respiratoris contrets durant
la seva estància a la presó i per altres malalties.

Va morir d'una infecció pulmonar, el 5 de desembre
de 2013 a la seva casa de Houghton.

S'han fet diverses estàtues i monuments en honor 
seu.
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