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Довољно је чак и једанпут срести Манделу, а ја сам имао ту привилегију и срећу, па
осетити сву снагу његове личности која на саговорника оставља неизбрисив траг
несаломљиве воље, неисцрпне енергије и великог срца за правду и слободу. Из
казамата твораца апартхејда, та сјајна “црна звезда” Африке будио је наду, давао снагу
и веру и био инспирација црначкој браћи да освоје слободу, Манделин “космос среће”.

  

  

Да би подигао морал свом народу и истрајао у борби против система апартхејда,
Мандела из затвора апелује да се не клоне духом па каже: “Ако се наше молитве и снови
не реализују, ми треба да имамо на уму да се највећа слава живота не састоји  у
чињеници да никада не посрнеш, већ у уздизању после сваког пада”.

  

Генерацији својих сабораца, који су се жртвовали у рушењу система апартхејда,
најцрњег система власти икада у људској историји, Нелсон Мандела, Мадиба како су га
звали његови поштоваоци и сви људи широм Африке, из казамата једног од најбоље
чуваних затвора на свету обраћао се речима: “Некада једна генерација може да постане
славна. Ви имате ту шансу. Искористите је”. И заиста, Нелсон Мандела и његови
саборци из Афричког Националног Конгреса (АНЦ), многи знани и незнани борци за
слободу Африке, који су поднели невиђене жртве у борби пртотив апартхејда, остаће
записани у историји човечанства као славни.

  

Свуда у Африци постоји огромно дивљење и поштовање према Мандели, чије је име са
поносом али и пркосом изговарано у
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 освајању слободе. И Махатма Ганди је своје прве кораке освајања слободе ненасилнимсредствима за своју домовину Индију започињао управо у Јужној Африци.  После неуспешних напора борбе мирним ненасилним средствима за права већинскогцрначког становништва у Јужној Африци, Мандела је постао један од најутицајнијихзаговорника у оквиру АНЦ, где је основао и војно крило, да се једино оружаном борбом може и мора срушити апартхејд.  После више судских процеса, коначно је осуђен на доживотну робију. Под притиском,белачка влада пустила га је после 27 година робијања из затвора. Одмах по изласку1990. са тадашњим председником Фредериком W. Де Клерком отпочео је преговоре ипосле три године направљен је договор о мирном преносу власти на црначку већину.Оба су 1993. добили Нобелову награду за мир. После првих свеопштих демократскихизбора 1994. на којима је АНЦ победио, Мандела је  проглашен за првог црногпредседника Јужне Африке. Одласком са власти 1999. године посветио сехуманитарном раду.  

Нелсон Мандела поставио је темеље изградњи нове државе, слободне ЈужноафричкеРепублике, показавши да се ново праведно и хумано друштво као демократски идеалможе градити без реваншизма, у коме има места за све расе, боје коже и све религије.Својим непоколебљивим држањем иза решетака и касније на слободи, ауторитетомличности и идеја, у улози борца за слободу и државника, посебно својим хуманизмом,постидео је, више него победио, белог човека, творца и реализатора апартхејда,најцрњег система власти. Није расизмом одговорио на расизам, мржњом на мржњу. Сатаквим лидерима које црни континент изњедрава, Африка, иако још на маргини и увеликом сиромаштву, има будућност. Манделину визију мира и просперитета изграђеногна људском достојанству преузимају његови саборци и “млади лавови” Африке.  Целим својим животом и делом Нелсон Мандела постао је један од највећих ако не инајвећи универзални морални ауторитет у свету. Постао је достојан узор ђачкихуџбеника света како се изграђује личност и лидер новог света без мржње, зла инеправде и како се треба борити за уређење и промену овог несавршеног света да бичовечанство опстало.
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