Nelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela, um importante líder político da África do Sul,
nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu, no sudeste do país. Ele foi um dos
principais símbolos de luta contra o apartheid, participando de forma ativa na luta
contra esse regime. Sempre defendeu a luta pacífica, porém, após o "Massacre de
Sharpeville" ele passa a defender a luta armada contra o sistema.
Em 1962 ele é preso e condenado a 5 anos de prisão por incentivo a greves e
viagem ao exterior sem autorização. Em 1994, é julgado novamente e condenado à
prisão perpétua. Mesmo na prisão, conseguiu enviar cartas para organizar e
incentivar a luta pelo fim da segregação racial no país.
Com o aumento das pressões externas, foi libertado em 1990 e três anos
depois, ele e o presidente Frederik de Klerk dividiram o Prêmio Nobel da Paz pelos
esforços pelo fim do a
 partheid na África do Sul. Em 1994 o país tem sua primeira
eleição multirracial e Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África
do Sul, instaurando um governo de unidade nacional.
A seguir tem um trecho do seu discurso de posse em 10 de maio de 1994:
"Chegou o momento de sarar as feridas.
Chegou o momento de transpor os abismos que nos dividem.
Chegou o momento de construir.
Conseguimos finalmente a nossa emancipação política. Comprometemo-nos a
libertar todo o nosso povo do continuado cativeiro da pobreza, das privações, do
sofrimento, da discriminação sexual e de quaisquer outras.
Conseguimos dar os últimos passos em direção à liberdade em
condições de paz relativa. Comprometemo-nos a construir uma
paz completa, justa e duradoura.
Triunfamos no nosso intento de implantar a esperança no
coração de milhões de compatriotas. Assumimos o compromisso
de construir uma sociedade na qual todos os sul-africanos, quer
sejam negros ou brancos, possam caminhar de cabeça erguida,
sem receios no coração, certos do seu inalienável direito a
dignidade humana: uma nação arco-íris, em paz consigo própria e
com o mundo".
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Agora responda: Qual a importância, após o fim do a
 partheid, de um presidente
assumir o governo da África do Sul com essa postura citada em seu discurso?

