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Afrikka, Mandela, Afrikka

Nämä Afrikka-artikkelit saivat alkunsa jos-
sain vuosituhannen vaihteessa kyllästyt-
tyäni aikuisopiskeluun kuuluvien filosofian 
esseiden tavanomaisiin aiheisiin. Päätin 
vähän revitellä ja ottaa kirjoitettavakseni 
jotain sellaista, mistä en etukäteen tiennyt 
yhtään mitään. Niinpä tilasin postimyynnistä 
E. C. Ezen toimittaman kirjan African Phi-
losophy: An Anthology, joka ilokseni koos-
tui pelkästään syntyperäisten afrikkalais-
ten – mustien ja valkoisten – kirjoituksista.  

Henry Olelan artikkeli muistutti, että 
Egyptissä oli suuria filosofisia koulukuntia, 
joiden viisaudesta mekin olemme saaneet 
osamme kreikkalaisten filosofien välittä-
mänä. Itse asiassa koko länsimaisen tieteen-
kin perustana arvostamamme muinaiskre k-
kalainen filosofia on aikanaan käynyt hake-
massa perusteensa Afrikan puolelta Egyptin 
suurista filosofisista koulukunnista. 

Päätin kuitenkin keskittyä Afrikan man-
tereen mustien perinteiseen filosofiseen 
ajatteluun, etnofilosofiaan. Mitähän sieltä 
löytyisi? Antologiasta löytyikin luku sieltä 
toinen täältä eri heimojen ajattelutapoja. 
Niistä löytyi mm. paljon esoteerista filo-
sofiaa, mikä oli minulle avartava kokemus.

Myöhemmin, jatkaessani opintojani – 
nyt uskontotieteessä – saatoin hyödyntää 
samaa materiaalia, mutta nyt täytyi etsiä 
täydennykseksi sellaista materiaalia, joka 
muutti näkökulmaa uskontojen suuntaan. 
Jossakin vaiheessa syntyi ajatus lehtiartik-
kelista. Mutta noina aikoina internetistä löy-
tyi lähinnä painokelvottoman pieniä kuvia, 
joten artikkelisommitelma jäi jonnekin tie-
tokoneiden uumeniin. 

Internetistä oli kuitenkin tällä välin tullut 
entistä parempi tiedonlähde. Esimerkiksi 
hakusanalla ”sunsum” (tietynlainen sielu-
olemus) saattoi löytää sen yleisen merki-
tyksen lisäksi adinkra-kuvion, joka kuvasti 
tätä käsitettä. Adinkra-kuviot kertoivat, 
että näinkin vaativia käsitteitä on kuvattu 
symbolikielellä aikana, jolloin kirjain kirjai-
melta kirjoitettua kieltä ei ollut käytössä. 

Selvisi myös, että varsinkin länsiafrikka-
laisia uskontoja on siirtynyt Atlantin toi-
selle puolelle, ja että ne elävät nyt siellä 
rituaaleineen. 

Meillä on tapana ihannoida merkittäviä 
ihmisiä. Nelson Mandelasta oli tullut yksi 
oman aikakautensa ikoni. 1900-luvun jäl-
kipuoliskolla uskottiin vapauteen ja maa-
ilmanrauhaan. Myös anteeksiantamisen 
tarpeellisuutta alettiin ymmärtää. Näitä 
kaikkia Mandela edusti suuremmassa mää-
rin kuin kukaan muu tämän ajan henkilö, ja 
hänen aikaansaamansa ristiriitojen sovitte-
lusysteemi, totuuskomissio, sai melkeinpä 
ihmeen auran. Toimintamallina se teki suu-
ren vaikutuksen ympäri maailmaa.

Kun totuuskomission suomalainen jäsen, 
ihmisoikeuslakimies Matti Wuori, piti siitä 
esitelmän Tampereen filosofiapäivillä, kaikki 
olivat haltioissaan, sillä anteeksiantaminen 
vetoaa henkisesti kehittyneisiin ihmisiin, se 
kuuluu nykyajan kantaviin henkisiin virikkei-
siin. Tästä johtuu, että myös Mandela on 
saanut jonkinlaisen pyhimyksen tai super-
sankarin aseman mielikuvituksessamme. 
– Ainakin olemme saaneet hänestä esi-
kuvan hyvyyden voimien laajamittaisessa 
käyttämisessä.

Nelson Mandelan kuolema aiheutti 
Afrikka-tiedon huikean lisääntymisen lai-
dasta laitaan: Eteläisen Afrikan eettis-filo-
sofisesta ideologiasta, ubuntusta, Thembu-
heimon hautajaismeno hin. Mandela on hen-
kilönä mielenkiintoinen ja hänen elämän-
tarinansa on vertaansa vailla dramaatti-
sissa käänteissään. Tämä mies ansaitsi 
enemmänkin kuin pienen muistelun. Aiempi 
Afrikka-artikkelin luonnos sai nyt täyden-
nystä ja Mandelan toiminta taustaa afrik-
kalaisesta ajatusmaailmasta. 

– Näiden artikkelien esseemennei-
syys näkyy lähdeviitteiden runsaudesta, 
ja nykyajan tietotulva niiden puutteesta: 
sama asiaa on voinut lukea niin monelta eri 
taholta, että sen lähtökohtaa ei olisi pysty-
nyt mitenkään täsmentämään.

Nelson Mandela 
ja anteeksiantamisen taito

Nelson Mandela 
käytti yhteiskunnan 
vertauskuvana 
pianoa, jossa on 
mustia ja valkeita 
koskettimia: Har-
monia syntyy vasta, 
kun molempia 
soitetaan. Hän 
pyrki edistämään 
anteeksiantamisen 
taitoa kansakunnan 
mitassa ja onnistui 
antamaan itsenäis-
tyvälle kansalleen 
sen tarvitseman 
vakaan rauhantilan. 

Nelson Mandela, arvostettu valtiomies 
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Mandela eli lävitse ajan, jolloin useissa 
Afrikan maissa mustat kävivät vapaus-
taistelua ja imperialismi oli murtumas-

sa. Hän oli tämän vapaustaistelun eettinen kär-
kihahmo. Myös eurooppalainen maailma alkoi 
tuolloin – 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskol-
la – soveltaa tasa-arvon aatteitaan käytäntöön. 

Oikea mies oikeassa paikassa

Mandela oli oikea mies oikeassa paikassa oike-
aan aikaan ja hän tiedosti aikakauden merki-
tyksen: ”Joskus lankeaa sukupolven tehtäväk-
si olla suuri, juuri te voitte olla se sukupolvi.” 
”Suuri” ei tarkoita hänellä mitään pöyhistelyä 
vaan oikeintekemistä: ”Meidän on käytettävä 
aikamme viisaasti ja ikuisesti ymmärettävä, että 
aika on aina kypsä oikeintekemiselle.” 

Täältä länsimaista katsoen Nelson Mandela 
oli ensin vihattu ja vieroksuttu. Eikä Mandela 
mikään pyhimys ollutkaan, aivan päinvastoin! 
Vankila-ajan lopulla hänen kohtaloaan alettiin 
seurata ja mielenosoitukset hänen vapauttami-
sekseen saivat suurta huomiota ympäri maail-
maa. Hänestä tuli kaikkien rakastama rauhan-
rakentaja. Miten se on mahdollista? 

Mandela tuntuu löytäneen oman henkisen 
tiensä, puhdistuneen henkisesti ja sisäistäneen 
anteeksiantamisen. Hän vietti 27 vuotta vanki-
lassa hyvin vakavista rikoksista tuomittuna, suu-
rimman osan siitä Robben Islandin vankilasaarel-
la eristyksissä. Silti vapaaksi päästyään hän pyrki 
edistämään anteeksiantamisen taitoa kansakun-
nan mitassa ja onnistui antamaan itsenäistyvälle 
kansalleen sen tarvitseman vakaan rauhantilan 
– minkä vuoksi häntä ovat arvostaneet nekin, 
jotka eivät ehkä muuten olekaan hänen poli-
tiikkaansa ymmärtäneet tai hyväksyneet. Hän 
sanoi muun muassa: ”Jos haluat tehdä rauhan 
vihollisen kanssa, sinun täytyy työskennellä hä-
nen kanssaan. Siten hänestä tulee kumppani.”

Afrikkalaisuus, elävä kulttuuri

Mutta minkä perinnön Mandela itse oli saa-
nut? Onko itse afrikkalaisuudessa jotain, mikä 

auttoi häntä tulemaan suureksi rauhantekijäksi.
Jos haluamme kunnioittaa hänen elämäntyö-

tään, voimme siis pyrkiä ymmärtämään häntä 
myös afrikkalaisen kulttuurin edustajana. – Af-
rikkalaisuus ei ole ihmisessä pelkkä ihonväri 
tai rotu, vaan myös joukko henkisiä traditioita 
ja runsain määrin erilaisia heimokulttuureja. 
Afrikkalaisen kulttuurin piirteitä ovat: nimet, 
esi-isät, suulliset kertomukset, hallitsemistapa, 
omanlaisensa sukulaisuussuhteet, heimojen 
siirtymäriitit ja yleensä heimokulttuurit; kris-
tinuskon tai islamin omaksuminen mutta usein 
myös samaan aikaan tapahtuva afrikkalaisen 
uskonnon harjoittaminen ja sen perinteiden 
kunnioittaminen, jonkinlainen synkretismi. 
– Kahden uskon yhtaikainen harjoittaminen 
ei ole vierasta muuallakaan, jos perehtyy hiu-
kan vaikkapa Suomen uskonnonhistoriaan.

Afrikkalainen perusfilosofia tai ”African Tra-
ditional Religion” (ATR) -nimellä tunnettu 
väljä afrikkalainen uskonnollisuus, on taus-
talla vaikuttava tekijä. (Tästä on enemmän 
artikkelissani siv. 21 Afrikan uskonnoista ja 
aatteista.) Perinteisissä afrikkalaisissa yhteisöis-
sä rauha on maanläheinen ja käytännöllinen 
käsite. Afrikassa rauha ei liity niinkään sotaan 
tai konfliktiin, paremminkin se on suhteessa 
harmoniaan ja tasapainoon.  

Rauha on uskonnollinen arvo siinä mieles-
sä, että maailmankaikkeuden samoin kuin yh-
teisön järjestyksen, harmonian ja tasapainon 
uskotaan lähtevän jumalalliselta perustalta. Ja 
uskonnon vaatimuksiin kuuluu niiden ylläpito 
ennen kaikkea oman heimon sisällä – Mande-
la on tosin onnistunut laajentamaan sen lähes 
koko ihmiskuntaan. 

Mandelan omaksuma yhteisöllinen ajattelu, 
ubuntu, sisältää piirteitä Afrikan traditionaali-
sesta uskonnosta. (Lisää aiheesta artikkelissani 
Afrikkalainen yhteisöllisyys aatteiden pohjana.) 
Mandela piti itseään paitsi vapaustaistelija-
na myös alkuperäisen afrikkalaisen perinteen 
vaalijana. Afrikkalaisuuteen kuuluu erilais-
ten uskontojen yhteiselo, ja afrikkalaisuus on 
käytännössä toiminut joustavasti – siihen on 
voinut yhdistellä erilaisia katsomuksia, kris-
tinuskoa, islamia jne. 

Vaikka kristinusko onkin tullut Afrikkaan 
kolonialismin mukana, Mandela on kiittänyt 
kristittyjä kirkkoja: ”Teiltä olemme saaneet 
kaiken, ilman teitä meillä ei olisi mitään.” 
Tällä hän tarkoitti ennen muuta koulutusta 
sekä luku- ja kirjoitustaitoa. Mandela itsekin 
oli aloittanut koulunkäynnin metodistikirkon 
lähetysasemalla. ”Koulutus on suuri henkilö-
kohtaisen kehityksen moottori. Koulutus an-

Voimme pyrkiä 
ymmärtämään 
Mandelaa myös 
afrikkalaisen 
kulttuurin 
edustajana.

Nelson Mandela nuorena lakimiehenä
Wikipedia

Qunu, Nelson Mandelan synnyinseutu, 
jonne hänet myös haudattiin.
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Kuvan maasai-lapset pitävät koulun-
käynnistä

NOEL fEANS
Wikimedia Commons
Creative Commons Attribution 2.0 Generic

”koulutus on suuri 
henkilökohtaisen 

kehityksen moottori.” 
Nelson Mandela 

Sukulaisuusmääritteet ovat Afrikassa omanlaisiaan. ”Afri-
kan kulttuureissa setien ja tätien poikia ja tyttäriä pidetään 
veljinä ja sisarina. – – Meillä ei ole velipuolia tai -siskoja. 
Äitini sisar on myös minun äitini; setäni poika on veljeni; 
veljieni lapset ovat poikiani ja tyttäriäni”, sanoo Nelson 
Mandela omaelämäkertateoksessaan Pitkä tie vapauteen. 
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taa mahdollisuuden talonpojan tyttärelle tulla 
vaikka lääkäriksi, kaivostyöläisen pojalle tulla 
johtajaksi. Maatilan työntekijöiden lapsesta 
voi tulla suuren kansan presidentti. Se mitä 
teemme siitä mitä meillä on, ei se mitä meille 
annetaan, erottaa ihmisen toisesta.” 

Mandelan nimet ja niiden merkitykset

Afrikkalaisessa kulttuurissa nimistä välittyy 
filosofisia, uskonnollisia, yhteiskunnallisia ja 
maailmankuvallisia periaatteita sekä klaanien 
historiaa. Nimiä on käytetty mm. afrikkalaisen 
filosofian tutkimiseen, sillä maanosassa, jossa 
kirjoitukset eivät ole olleet säilyttämässä perin-
teellistä ajattelua, nimet toimivat eräänlaisina 
”muistiinpanoina”. Jos haluamme ymmärtää 
afrikkalaista ajattelua ilman välikäsiä, on tutus-
tuttava erilaisiin nimiin. Tästä aiheesta on lisää 
artikkelissani Afrikan uskonnoista ja aatteista.

Mandelan afrikkalaisia nimiä ovat Rolihlah-
la, Madiba, Dhalibunga, Tata ja Khulu, niillä 
kaikilla on oma merkityksensä. Nimen Nelson 
hän sai ensimmäisenä koulupäivänään (kuten oli 
tapana) opettajaltaan neiti Mdinganelta. Ei ole 
tietoa siitä, miksi neiti Mdingane valitsi Man-
delalle juuri tämän kuuluisan amiraalin nimen.

Rolihlahla on Mandelan syntymänimi. Hä-
nen isänsä antoi hänelle tämän nimen. Se on 

isiXhosan eli xhosa-kielen nimi, joka tarkoittaa 
”vetää oksan puusta”, vaikkakin katukielessä 
Rolihlahla tarkoittaa häirikköä. 

Madiba on Mandelan klaaninimi. Klaa-
ninimi on paljon tärkeämpi kuin sukunimi, 
sillä siinä viitataan suvun kantaisään. Madiba 
nimittäin on Transkein alueella 1800-luvulla 
hallinneen thembukuninkaan nimi. 

Afrikassa on erittäin kohteliasta käyttää klaa-
ninimeä ja Mandelan televisioidun muisto-
tilaisuuden puhujat käyttivät hänestä nimeä 
Madiba. 

Mandela oli Thembu-kansan ja sen vanhan 
kuningassuvun jäsen. Samalla hän oli kasva-
nut xhosa-kieleen ja -kulttuuriin, ja hän itse 
puhui itsestään xhosana – mutta silti hän ja 
hänen sukunsa kuuluvat Thembu-kansaan. 

Tata – tämä xhosakielen sana tarkoittaa isää, 
ja se on hellittelynimi jota monet eteläafrik-
kalaiset käyttävät Mandelasta. Koska Mandela 
oli isähahmo, häntä voi kutsua Tataksi riippu-
matta puhujan iästä. 

Ylistysnimi Dalibhunga annettiin Mande-
lalle 16-vuotiaana, kun hän oli läpikäynyt pe-
rinteisen xhosa-miehuusriitin ja saanut siihen 
kuuluvan ympärileikkauksen. Dalibhunga tar-
koittaa ”neuvoston perustajaa” tai ”kokoonkut-
sujaa”. Puhuteltaessa ylistysnimeen liittyy huu-
dahdus Aah! – siis Aah! Dalibhunga! Jokaiselle 
heimon päällikölle tai prinssille annetaan ym-
pärileikkauksen jälkeen ylistysnimi, eikä hänen 
alkuperäistä nimeään enää sen jälkeen käytetä. 

Mandelasta käytetään usein nimitystä Khu-
lu, mikä tarkoittaa ”ylivoimaisesti suurinta” tai 
”yhteisön korkeinta”. Nimittäessään Mandelaa 
tällä tavalla, puhuja viittaa hänen suureen mer-
kitykseensä ja vaikutusvaltaansa. Se on myös 
lyhennetty muoto isiXhosan isoisää tarkoitta-
vasta sanasta uBawomkhulu.

Kuningassuvun jäsen pääsi kouluun

Etelä-Afrikassa on edelleen niin heimokunin-
kaita kuin moniavioisuuttakin. Heimokunin-
kaiden asemaa kuvaa englanninkielen sana 
regent, mikä tarkoittaa sijaishallisijaa. (Tässä 

tekstissäni käytän sanoja heimokuningas, hei-
mopäällikkö tai pelkkä päällikkö tai kuningas.) 

Mandelan isä Gadla Henry Mphakanyiswa 
kuului heimonsa kuningassuvun kolmanteen 
haaraan, ”hallitsijan neuvonantajiin”. Mpha-
kanyiswalla oli neljä vaimoa, jotka asuivat lap-
sineen kukin omassa kraalissaan – ”kraal” tar-
koittaa aidattua kylää. Rolihlahlan isällä oli 
yhteensä 13 lasta, ja Rolihlahla oli nuorin po-
jista. Kolmas vaimoista oli Mandelan äiti No-
sekeni Fanny, joka kuului xhosien Amampem-
vu-klaaniin. 

Mandelan isänpuoleinen isoisoisä, Nguben-
gcuka, oli thembu-heimon kuningas. Hänen 
poikansa – myös nimeltään Mandela, oli Nel-
sonin isoisä. Isoisän äiti, vaikkakin kuninkaan 
vaimo, oli ollut perimysjärjestyksessä alempi-
arvoisesta heimosta, joten isoisä Mandela ei 
kuulunut suvultaan kruunun ensisijaiseen pe-
rimysjärjestykseen. Nelsonilla oli myös kolme 
vanhempaa veljeä, jotka kaikki olivat arvojär-
jestyksessä korkeammalla kuin hän.

Nelson Mandelan perhe muutti Transkein 
pääkaupungin Umtatan lähellä sijaitsevaan 
Qunun kylään hänen ollessaan vielä lapsi, sillä 
perheen isä oli jonkin riidan ansioista menettä-
nyt koko omaisuutensa ja asemansa. Qunussa 
ihmiset asuivat ympyrän muotoisissa majois-
sa. Mandelan perheellä oli kolme majaa, yksi 
nukkumista, yksi ruoanlaittoa varten, ja yhtä 
pidettiin vajana. Rolihlahla kävi muiden poi-
kien kanssa paimenessa. 

Koska Mandela oli kuitenkin kuninkaallisen 
perheen jäsen hän syntyi päälliköksi – millä on 
ollut suuri merkitys hänen myöhempiin hal-
litsijantaitoihinsa. Thembukulttuurissa hänen 
ja hänen jälkeläistensä perintöosaksi tuli virka 
kuninkaan neuvonantajana. Asema kuningas-
suvussa ei välttämättä merkinnyt edes luku- ja 
kirjoitustaitoa.

Mandelan äiti oli kääntynyt lapsineen kris-
tinuskoon, metodistiksi ja sen vuoksi Mandela 
pantiin seitsenvuotiaana lähetyskouluun ja sai 
opettajaltaan englanninkielisen ”kristityn” etu-
nimen, Nelson. Mandelan isän ystävät George 
ja Ben Mbekela vaikuttivat siihen, että nuori 

Rolihlahla pääsi opiskelemaan. Clarkeburyn 
sisäoppilaitoksessa Mandela suoritti kolmivuo-
tisen alemman tutkinnon kahdessa vuodessa 
ja vuonna 1937 hän meni metodistiopistoon 
Healdtowniin Fort Beaufortiin.

21-vuotiaana Mandela pääsi Fort Haren yli-
opistoon opiskelmaan lakitiedettä. Opiskeluai-
kana hän liittyi opiskelijoiden kristilliseen yh-
distykseen ja piti raamattutunteja lähikylissä. 
Opiskelijoiden edustajistoon liittyneiden eri-
mielisyyksien vuoksi hänet kuitenkin erotettiin 
koulusta, ja hänen opintonsa jäivät sillä erää kes-
ken. Vuonna 1941 hän palasi Mqhekezweniin. 

Isänsä Mphakanyiswan kuoltua Nelson Man-
dela muutti yksin Qunusta Mqhekezweniin, 
sillä Thembujen sijaishallitsija, päällikkö Jon-
gintaba Dalindyebosta tuli nyt Nelsonin hol-
hooja. Mandela kävi lähellä olevaa koulua ja 
menestyi hyvin. Dalindyebon muutamaa vuot-
ta vanhemmasta pojasta Justice Mtirarasta tuli 
Mandelan paras ystävä ja veli, jolta hän oppi 
itsevarmuutta ja tyyliä. 

Johtajuus thembuyhteisössä

”Juuri Mandelalla oli edellytykset sovittaa yh-
teen mustat ja valkoiset ihmiset erilaisine intres-
seineen”, sanovat Frontline-internetsivustolla 
Madiba-klaanin päälliköt, Ndaba Mtirara, 
Anderson Joyi ja Jonginyaniso Mtirara, jotka 
kaikki ovat tunteneet Mandelan. ”Mandelalla 
oli karismaa ja puhujantaitoja, joiden vuoksi 
häntä kunnioitettiin jo nuorena.” Mandelalla 
oli kyky yhdistellä asioita kaikkien osapuolten 
eduksi, ja hän vältti paljastamasta tunteitaan 
tai mielipiteitään – toisin sanoen hän pyrki si-
ten puolueettomuuteen eikä siihen kuulunut 
asettuminen jonkin tietyn osapuolen kannalle. 

Mandelan kasvatusisän Dalindyebon kotipii-
rissä sijaitsevassa heimon Keskuspaikassa (Gre-
at Place, ”Suuri Paikka”) pidettiin thembujen 
tärkeimmät kokoontumiset. Se oli melko vaa-
timattoman näköinen pyöreä maja, mutta sen 
merkitys ei ollutkaan ulkoisessa komeudessa. 
– Thembujen kuninkaallisuudessa yhdistyivät 
muutenkin vaatimattomuus ja voima. 

Mandela on 
ansainnut hyvin 
paljon kunnioitusta 
eheytensä 
ja rehellisen 
mielenlaatunsa 
vuoksi.
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Heimon jäsenet saattoivat tulla sinne pit-
kienkin matkojen takaa ongelmiaan ratko-
maan. Ongelmana saattoi olla kysymys, jossa 
on monta osapuolta – esimerkiksi riita maan- 
tai vedenkäytöstä – ja sitä ratkottiin kokouk-
sessa, jossa kaikki osapuolet, myös kuningas, 
olivat läsnä. Kuningas ei aluksi sano mitään, 
vain kuuntelee. Riitapuolet puhuvat ensin 
neuvonantajien kanssa. Jokainen osapuoli saa 
puhua, niin että asia tulee varmasti selväksi. 
Jossakin vaiheessa he päättävät, että nyt asias-
ta on puhuttu kaikilta kulmilta. Vasta sitten, 
kuultuaan kaikkien näkemykset, kuningas te-
kee ratkaisunsa. Osapuolien oli silloin helppo 
hyväksyä kuninkaan päätös. – Kaikkien kuu-
lemista pidetään afrikkalaisen demokratian, 
ubuntun kulmakivenä.

Kotiseudulla käydessään Mandelan velvol-
lisuuksiin kuninkaan neuvonantajana kuului 
myös osallistua heimon kokouksiin. Mandela 
oppi siellä kaikkien mielipiteet huomioon ot-
tavan hallitsemistaidon. Se juurrutettiin hänen 
mieleensä ja siitä on ollut suurta hyötyä hänen 
tulevassa rauhanrakentajan työssään. 

Mandela tiedosti johtajuuden vaatimukset: 
”Johtajan on hyvä olla taustalla ja antaa tois-
ten tulla eteen, silloin kun juhlitaan voittoa, 
kun tapahtuu hyviä asioita. Mutta kun vaaran 
tullen asetut etulinjaan, silloin ihmiset arvos-
tavat johtajuuttasi.” 

Thembut uskovat vahvasti, että päälliköt 
eivät ole tehtävissään kansan tahdosta, vaan 
Jumalan tahdosta. Joten se, mitä he tekevät, 
useimmissa tapauksissa, ellei aivan kaikissa, 
on Jumalan tahto.

Thembut ovat olleet myös erittäin vapaa-
mielisiä mitä tulee rodullisiin tms. kysymyk-
siin, kukaan ei sano muualta tulleelle, ettei hän 
kuulu tähän paikkaan. Mandela kasvoi tällai-
seen ajatustapaan. Thembujen keskuudessa ei 
ole rasismia eikä pelottelua. 

”En ole välittänyt suuriakaan henkilökoh-
taisista palkinnoista. Miehestä ei tule vapaus-
taistelijaa siinä toivossa, että voittaa palkinto-
ja. Mutta kun ilmoitettiin, että olin voittanut 
1993 Nobelin rauhanpalkinnon yhdessä herra 

Mandela on sanonut:

 » Kukaan ei syntynyt vihaamaan toista 
ihmistä tämän ihonvärin, taustan tai uskon-
non vuoksi. Vihaaminen tulee oppimalla, ja 
jos ihmiset voivat oppia vihaamaan, heitä 
voidaan opettaa myös rakastamaan, sillä 
ihmisen sydämeen rakkaus asettuu luon-
nollisemmin kuin sen vastakohta.

 » Todelliseen sovinnontekoon ei riitä pelkkä 
menneiden unohtaminen.

 » Kasvatus on maailman muuttamisen voi-
makkain ase.

 » Vapaana olemiseen ei riitä pelkkä kahlei-
den irroittaminen, vaan eläminen niin että 
kunnioittaa ja korostaa toisten vapautta.

 » Kun annamme oman valomme loistaa, tie-
dostamattamme annamme toisille luvan 
samaan.

 » Inhoan rasismia, koska pidän sitä barbaa-
risena, tuli se sitten mustan tai valkoisen 
taholta.

 » Olemme järkyttyneitä minkä tahansa 
maan, niin supervallan kuin pienenkin 
maan väkivaltaisesta toiminnasta YK:n 
ulkopuolella ja hyökkäyksistä itsenäisiin 
maihin. Minkään maan ei tulisi ottaa lakia 
omiin käsiinsä.

 » Olen oppinut, että rohkeus ei ole pelon 
poissaoloa vaan riemuvoitto siitä. rohkea 
ei ole se, joka ei pelkää vaan se, joka voit-
taa pelon.

 » En ole välittänyt suuriakaan henkilökoh-
taisista palkinnoista. Miehestä ei tule 
vapaustaistelijaa siinä toivossa, että voit-
taa palkintoja. Mutta kun ilmoitettiin, että 
olin voittanut 1993 Nobelin rauhanpalkin-
non yhdessä herra de Klerkin kanssa, olin 
syvästi liikuttunut. Nobelin rauhanpalkin-
nolla oli erityinen merkitys minulle, koska 
sain sen osallistumisesta Etelä-Afrikan his-
toriaan... Palkinto oli kunnianosoitus kai-
kille eteläafrikkalaisille. 

 » Meidän on käytettävä aikamme viisaasti ja 
ikuisesti ymmärrettävä, että aika on aina 
kypsä oikeintekemiselle.

 » Koulutus on suuri henkilökohtaisen kehi-
tyksen moottori. Koulutus antaa mahdol-
lisuuden talonpojan tyttärelle tulla vaikka 
lääkäriksi, kaivostyöläisen pojalle tulla joh-
tajasi, maatilan työntekijöiden lapsesta voi 
tulla suuren kansan presidentti. Se mitä 
teemme siitä mitä meillä on, ei se, mitä 
meille annetaan, erottaa ihmisen toisesta.

 » Olen kulkenut pitkän tien vapauteen. Olen 
yrittänyt olla horjumatta, olen tehnyt ereh-
dyksiä matkan varrella. Mutta olen paljas-
tanut salaisuuden, että noustuaan vuorelle, 
voi vain todeta, että jäljellä on lisää mäkiä 
kiipeämättä. Olen ottanut aikaa lepohet-
keen, miettiäkseni sitä kunnioitusta, jolla 
minut on ympäröity ja muistellakseni mat-
kaa, jonka olen kulkenut. Mutta voin vain 
levätä hetken, sillä vapauden tulee kantaa 
vastuuta, enkä uskalla viipyä, sillä pitkä 
matkani ei ole päättynyt.

 » Vapaus olisi merkityksetön ilman turvalli-
suutta kotona ja kaduilla.

 » Demokratia perustuu enemmistöperiaat-
teelle. Tämä pätee erityisesti sellaisessa 
maassa jossa valtaosa hyödyntää syste-
maattisesti oikeuksiaan. Samaan aikaan, 
demokratia edellyttää myös, että poliittis-
ten ja muiden vähemmistöjen oikeudet on 
turvattava.

 » Ensimmäinen asia on olla rehellinen itsel-
leen. Et voi vaikuttaa yhteiskuntaan, ellet 
ole muuttanut itseäsi. Suurille rauhante-
kijöille on aina ollut tunnusomaista rehelli-
syys ja johdonmukaisuus mutta myös nöy-
ryys.

 » Jos puhut ihmiselle siten että hän ymmär-
tää sen, se vaikuttaa hänen päähänsä. Jos 
puhut hänelle hänen omalla kielellään, se 
menee suoraan hänen sydämeensä.

 » Johtajan on hyvä olla taustalla ja antaa 
toisten tulla eteen silloin, kun juhlitaan 
voittoa, kun tapahtuu mukavia asioita. 
Mutta kun vaaran tullen asetut etulinjaan, 
silloin ihmiset arvostavat johtajuuttasi.

 » Jos haluat tehdä rauhan vihollisen kanssa, 
sinun täytyy työskennellä hänen kanssaan. 
Siten hänestä tulee kumppani.

 » Se aina tuntuu mahdottomalta, kunnes 
se on valmis.

 » Hyvä pää ja hyvä sydän on aina mahtava 
yhdistelmä. Mutta kun lisäät siihen puhe-
kykysi ja kirjallisen taitosi, niin käytössäsi 
on jotain hyvin erityistä.

 » Älä arvioi minua onnistumisteni pohjalta, 
arvioi siitä, kuinka monta kertaa kaaduin 
ja nousin takaisin ylös.

 » Pienuuden teeskenteleminen ei palvele 
maailmaa. Kuka sinä olet hylätäksesi 
suuruutesi

 » Yksi niistä asioista, jotka olen oppinut 
käymissäni neuvotteluissa oli, että ennen 
kuin olen muuttanut itseni, en ole voinut 
muuttaa muita.

 » Kun kävelin ulos ovesta kohti porttia, 
joka johtaisi minut vapauteen, tiesin, että 
ellen ole jättänyt katkeruutta ja vihaa 
taakseni, olisin silti vankina.

 » Noustuani vuorelle, voin vain todeta, että 
vielä riittää mäkiä kiivettäväksi.

 » Pohdimme sellaista kuin, että kuka minä 
olisin olemaan loistava, upea, komea, 
lahjakas ja upea? Oikeastaan, kuka olet, 
ettet olisi?

 » Joskus lankeaa sukupolven tehtäväksi 
olla suuri, juuri te voitte olla se sukupolvi.

rivonian oikeudenkäynnissä 1962 Mandela 
tuli kuuluisaksi puolustuspuheenvuorostaan 
20.4.1964: ”Koko elämäni ajan olen omistau-
tunut Afrikan vapaustaistelulle. Olen taistel-
lut valkoista ylivaltaa vastaan ja olen taistellut 
mustaa ylivaltaa vastaan. Olen vaalinut ideaa-
lia demokratiasta ja vapaasta yhteiskunnasta, 
jossa ihmisten yhteiselämä on harmonista ja 
kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet. Se on ide-
aali, jonka eteen pyrin elämään nähdäkseni sen 
toteutuvan. Mutta jos tarvitsee, olen myös val-
mistunut kuolemaan sen vuoksi.”
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de Klerkin kanssa, olin syvästi liikuttunut.” 
Nelson Mandela piti Etelä-Afrikkaa kokonai-
suutena, jonka historian tasavertaisia osia oli-
vat niin mustat kuin valkoisetkin. 

Tästä on olemassa havaintoesimerkki: Ai-
kana, jolloin rugby oli Etelä-Afrikassa vielä 
jonkinlainen apartheid-urheilumuoto, Man-
dela ilmestyi kerran rugby-ottelun katsomoon 
Springbokin paidassa, ja hän myös meni teelle 
Betsy Verwoerdin luo, vaikka Verwoerdit olivat 
olleet rotuerottelun laillistamisen takana. Ihmi-
set reagoivat siihen jyrkästi: ”Miten Mandela 
sellaista tekee? Ei ole järkeä veljeillä vihollisen 
kanssa.” – Tapahtuma uutisoitiin tuolloin myös 
Suomessa jonkinlaisena skandaalina.

Päällikkö N. Mtirara selittää tämän thembu-
ajattelun kannalta: ”Me thembut emme tunne 
kaunaa väärintekijöitä kohtaan. Jos törmääm-
me toisiimme tänään, huomenna se on kauka-

na takanapäin ja unohdettu. Me emme siis näe 
mitään väärää siinä että päällikkö Mandela ja 
rouva Verwoerd ovat juoneet teetä yhdessä ja 
olivat Springbok-ottelussa. Se on hyvän johta-
juuden pätevä merkki. Sillä jos olet Päällikkö, 
kaikki ihmiset ovat alamaisiasi, olivat he var-
kaita, murhaajia tai mitä lienevätkään. Heitä 
täytyy kuunnella. Heitä pitää kunnioittaa sil-
loin kun siihen on mahdollisuus.”

Päällikkö Joyi: Ihmiset puhuivat Mandelan 
toimintatavasta, siitä hän pyrki luomaan ja 
edistämään monirotuista järjestelmää Etelä-
Afrikan hallintoon, joka antaisi täydet kansa-
laisoikeudet kaikille roduille. Mandela käytti 
esimerkkinä pianoa – pianossa on sekä valkoi-
sia että mustia koskettimia. ”Jonkin sävelmän 
voi soittaa mustilla koskettimilla, jonkin val-
koisilla kosketimilla, mutta todellinen har-
monia syntyy molemmista. Tästä syystä me 
saamme nyt nauttia kansallisesti yhtenäisestä 
hallinnosta. Ja ihmiset ovat hyvin ylpeitä sii-
tä.”, hän sanoi. 

Vapaustaistelija 

”Kiinnostukseni poliittiseen toimintaan syn-
tyi, kertoo Mandela, kun heimon vanhimmat 
kertoivat, kuinka esi-isämme taistelivat puolus-
taakseen maatamme, kenraalien ja sotilaiden 
sankariteoista noina kunniakkaina aikoina. 
Toivoin ja halusin silloin, että elämän tarjoa-
maan mielihyvään kuuluisi mahdollisuus pal-
vella kansaani ja antaa oma vaatimaton osuu-
teni sen vapaustaisteluun.”

”Ennen valkoisten tuloa kansani eli rauhal-
lisesti ja heidän kuninkaansa hallitsivat demo-
kraattisesti samalla kun heidän neuvonantajan-
sa liikkuivat kaikkialla maassa. Silloin maa oli 
meidän. Hallitsimme maata metsiä ja jokia. 
Meillä oli oma toimiva hallinto, omat armeijat 
sekä omat kauppa- ja kuljetusorganisaatiot.”

Muutettuaan Johannesburgiin Mandela saat-
toi osallistua politiikkaan ja hänestä tuli ANC:n 
(Afrikan kansalliskongressi) aktiivijäsen. Nel-
son Mandela, Oliver Tambo ja Walter Sisulu 
perustivat muiden nuorien kanssa ANC:lle 

nuorisojärjestön tarkoituksenaan aktivoida ja 
radikalisoida järjestöä. 1940-luvun lopulla he 
ehdottivat järjestön toimintamuodoiksi – osit-
tain Mahatma Gandhin johtaman Intian itse-
näisyystaistelun innoittamana – lakkoja, boi-
kotteja ja kansalaistottelemattomuutta. Tätä 
ei silloinen Etelä-Afrikan hallitus hyväksynyt, 
vaan ANC julistettiin laittomaksi, minkä jäl-
keen sille perustettiin maanalainen organisaa-
tio vastarinnan jatkamiseksi. 

Mandelan näkemyksen mukaan aseellisen 
kamppailun aloittaminen oli välttämätöntä, 
koska hallitus oli estänyt kaikki lailliset vasta-
rinnan muodot. Nelson Mandela oli vuonna 
1961 perustamassa ANC:n aseellista siipeä 
Umkhonto we Sizwe (Kansakunnan keihäs). 
Mandela ei kuitenkaan ollut sitoutunut väki-
valtaan. Hänen valintansa oli toimia sovinnol-
lisesti, heti kun se oli mahdollista. 

Päällikkö J. Mtirara kertoo Mandelasta: 
”Hän oli ainoa, joka päätti edelleen pysyä Rob-
ben Islandin vankilassa maan vapauden vuoksi. 
– – Kun hallitus oli halukas päästämään hänet 
ehdolliseen vapauteen, hän kieltäytyi. Hän sa-
noi, että hän mieluummin mätänee vankilas-
sa. Hän uskoi vahvasti, että loppujen lopuksi 

Jumalan tahto vallitsee, ja hänet vapautetaan 
kokonaan. Hän on ansainnut hyvin paljon 
kunnioitusta kaikkialla maailmassa eheytensä 
ja rehellisen mielenlaatunsa vuoksi.”

Robben Islandilla oli vangittuina monia va-
paustaistelijoita. Nelson Mandela oli siellä liki 
27 vuotta. Robben Island muistetaan paikka-
na, jossa antiapartheid-aktivistit hioivat syrji-
mättömyyden ja ihmisoikeuksien ideoitaan ja 
vahvistivat tahtoaan vapauden saavuttamiseen.

27 vuotta on pitkä aika, ja sen kuluessa asen-
teet muuttuivat ennen kaikkea länsimaissa: 
alettiin ottaa huomioon mustien oikeudet ja 
myös vaatia Mandelan vapauttamista. Antia-
partheid-konsertit ja mm. Miriam Makeban 
lauluesitykset saavuttivat vastakaikua. Mielen-
osoituksissa kuultu laulu Free Nelson Mandela 
välitti tätä tahtoa koko maailmaan.

Robben Islandissa vankina pidetty Ahmed 
Kathrada huomautti Mandelan vankilasta va-
pautumisen aikaan: ”Vaikka emme unohda 
apartheidin raakuutta, emme halua, että Rob-
ben Island jäisi muistomerkiksi meidän vai-
keuksistamme ja kärsimyksistämme. Haluai-
simme Robben Islandin olevan muistomerkki, 
joka heijastaa ihmisen hengen voittoa pahuu-

frederik de Klerk ja Nelson Mandela tekivät yhteistyötä apartheidin loputtua.
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nelson Mandela -päivä

Antaakseen tunnustusta Etelä-Afrikan enti-
selle presidentille ja hänen työlleen rauhan, 
kulttuurin ja vapauden hyväksi vuonna 2009 
YK:n yleiskokous julisti päivän 18.7. Kansain-
väliseksi Nelson Mandela -päiväksi.

YK pyytääkin ihmisiltä ympäri maailman, 
että he käyttäisivät aina Kansainvälisenä 
Nelson Mandela -päivänä symboliset 67 
minuuttia aikaansa toisten auttamiseen ja 
yleensä Mandelan edustamien arvojen, ihmis-
oikeuksien, rauhan ja vapauden edistämiseen. 
Miksi 67 minuuttia? Nelson Mandela vietti 
67 vuotta elämästään palvellen yhteisöänsä, 
maataan ja koko maailmaa. 

Pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi viime vuo-
den muistojuhlan avajaisissa: ”Nelson Man-
delan saavutuksilla oli suuri hinta hänen henki-
lökohtaisessa ja perheensä elämässä. Hänen 
uhrauksensa eivät vain palvelleet hänen oman 
maansa, Etelä-Afrikan, kansaa, ne palvelivat 
koko maailmaa, tekemällä maailmasta parem-
man paikan kaikille ihmisille. Hän näytti tien. 
Hän muutti maailmaa.”

Mandelan perintö säilyy ihmiskunnan muis-
tissa ja käsissä ja sitä on syytä juhlistaa 18. 
heinäkuuta toimimalla niin kuin Mandela itse 
toimi.

Nelson Mandela foundation vetoaa laa-
jemmin: ”Make every day a Mandela Day”.
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den voimista. Riemuvoitosta kiihkoilun ja su-
vaitsemattomuuden yli. Uuden Etelä-Afrikan 
riemuvoitosta vanhan yli.” – Nyt Robben Is-
land on museona ja Unescon maailmanperin-
tökohteena.

Totuuskomissio

”Kun kävelin ulos ovesta kohti porttia, joka 
johtaisi minut vapauteen, tiesin, että ellen ole 
jättänyt katkeruutta ja vihaa taakseni, olisin silti 
vankina.”, sanoi Nelson Mandela. Hän halusi 
vapauttaa koko maansa, ei pelkästään mustaa 
väestöä. Tästä voi tunnistaa henkisen ymmär-
ryksen ja siihen kuuluu anteeksianto ja sovin-
to: ”Jos haaveilee kauniista Etelä-Afrikasta on 

myös teitä, jotka johtavat tähän päämäärään. 
Kaksi näistä teistä ovat nimeltään hyvyys ja 
anteeksianto”, sanoo Nelson Mandela

Maailma jännitti, miten tämä ristiriitojen kah-
litsema maa pääsisi normaaliin elämänmenoon 
takaisin ilman repivää taistelua. Totuuskomis-
sio oli Mandelan ihanteiden mukainen luova 
ratkaisu, joka pelasti tämän kriittisen vaiheen. 
Totuuskomissiot pyrkivät levittämään ja sovelta-
maan sitä koko kansan tasolle – ja sen avulla sel-
vitettäisiin kansakunnan suurimmat ongelmat. 

Tämä suurisuuntainen yritys sekä onnistui 
että epäonnistui. Mandela oli kulkenut tietoi-
sen tien anteeksiantoon, muut eivät. Luonnol-
lisestikaan kaikki ihmiset eivät olleet valmiita 
todelliseen anteeksiantoon ja he käyttivät vää-
rin tilaisuutta tunnustaa rikoksiaan sekä saada 
siten armahdus. Poliittinen anteeksianto jäi 
osittain muodollisuudeksi – mikä on tieten-
kin ollut kritiikin aihe.  

Toisaalta jo totuuskomission olemassaolo 
rauhoitti maata ja antoi aikaa luoda uudel-
la tavalla järjestynyt yhteiskunta. Omalla ta-
vallaan se toimi hyvin ja mallia on sovellettu 
muuallakin maailmassa. 

Mandela arvosti totuutta ja rehellisyyttä. 
Häntä saattoi jossain vaiheessa pitää terroris-
tina, mutta hän pyrki aivan muuhun, oikein-
tekemiseen. ”Älä arvioi minua onnistumisteni 
pohjalta, arvioi siitä, kuinka monta kertaa kaa-
duin ja nousin takaisin ylös.” ”Ensimmäinen 
asia on olla rehellinen itselleen. Et voi vaikut-
taa yhteiskuntaan, ellet ole muuttanut itseäsi. 
Suurille rauhantekijöille on aina ollut tunnus-
omaista rehellisyys ja johdonmukaisuus mutta 
myös nöyryys.” ”Noustuani vuorelle, voin vain 
todeta, että vielä riittää mäkiä kiivettäväksi. 
Olen ottanut aikaa lepohetkeen, miettiäkse-
ni sitä kunnioituksen ilmapiiriä, jolla minut 
on ympäröity ja muistellakseni matkaa, jonka 
olen kulkenut. Mutta voin vain levätä hetken, 
sillä vapauden tulee kantaa vastuuta. En saata 
viipyä, sillä pitkä matkani ei ole päättynyt.” 
”Meidän on käytettävä aikamme viisaasti ja 
ikuisesti ymmärrettävä, että aika on aina kyp-
sä oikeintekemiselle.”

Mandelan menestys Etelä-Afrikan rauhan-
omaisessa johtamisessa toi hänelle Nobelin 
rauhanpalkinnon vuonna 1993. 

Mandelan perintöä:  
The Elders, ”Vanhimmat”

Kun Mandelan kaltainen ihminen poistuu jou-
kostamme, ensimmäinen tunne on säikähdys: 
”Mitä me nyt teemme?” Ihminen, jonka suu-
ruuteen olemme tukeutuneet ei enää olekaan 
täällä. Meidän tulee itse löytää tapa jatkaa sitä 
minkä hän on aloittanut ja jonka jatkuvuuteen 
olemme luottaneet. – Koskaan en ole kuullut 
enemmän puhuttavan perinnöstä kuin Mande-
lan poismenon jälkeen. Suuren ihmisen perin-
tö, miten sen käytämme, on nyt – ei pelkästään 
etelä-afrikkalaisten vaan kaikkien muidenkin 
käsissä, ja se jos mikä vaatii meidän kasvamis-
tamme, jotta voisimme sitä jatkaa. 

Mandelan perintöä on mm. hänen perus-
tamansa The Elders -niminen kansainväli-
nen ryhmä. Useita vuosia sitten Peter Gabri-
el rockyhtye Genesiksestä ja liikemies Richard 
Branson esittivät Mandelalle idean: ”Yhtei-
söissä sen vanhimmat ohjaavat ja helpottavat 
riitojen ratkaisua. Voisivatko eri kansojen vai-
kutusvaltaisimmat yksilöt auttaa ratkaisemaan 
joitakin kiireellisimpiä ongelmia maailmassa?” 
The Elders perustettiin virallisesti Johannes-
burgissa heinäkuussa 2007 ja Mandela toimi 
sen perustajana ylistysnimensä Dalibhunga 
mukaisesti. 

The Elders -ryhmän ajatus ja toimintatapa 
sellaisena kuin sen kotisivuilta ilmenee vaikut-
taa periaatteessa lähes samalta kuin thembuhei-
mon hallinnon: kaikkien pitää tulla kuulluiksi, 
olivat he ihmisinä miellyttäviä tai epämiellyttä-
viä. On neuvonantajia, jotka välittävät asioita 
niille, jotka hallitsevat. Kokonaisuus on vain 
isompi ja mutkikkaampi kuin Transkeissa, mis-
sä Mandela oppi hallitsemisen aakkosia. Vaik-
kakaan The Elders ei koostukaan päättäjistä, 
sen jäsenillä on viisautta ja luonnollista vaiku-
tusvaltaa: globaalin maailmankylämme kylän-
vanhimmissa on entisiä presidenttejä, päämi-

nistereitä Nobelin rauhanpalkinnon saaneita, 
aktivisteja ja vapaustaistelijoita jne.. 

”Käyttämällä yhteisiä kokemuksiaan, mo-
raalista rohkeuttaan ja kykyään ohittaa lyhyt-
näköiset huolenaiheet, he voivat päästä käsiksi 
kansakunnan, rodun ja uskonnon ongelmiin”, 
Mandela sanoi ryhmästä: ”He voivat auttaa 
tekemään planeettamme rauhallisemmaksi, 
terveellisemmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi 
paikaksi elää. Kutsukaamme heitä ’Globaaleik-
si Vanhimmiksi’.” Ei niinkään ikänsä vuoksi, 
vaan siksi, että heillä on yksilöllistä ja kollek-
tiivista viisautta.

The Elders -ryhmän jäsenet ovat säännölli-
sesti yhteydessä toisiinsa ja kokoontuvat kah-

Totuuskomissio

Totuuskomissio (Truth and reconciliation 
Commission, TrC eli Totuus- ja sovintoko-
missio) oli oikeusistuimen kaltainen elin, jonka 
perusti Etelä-Afrikan kansallisen yhtenäisyy-
den hallitus vuonna 1995 selvittämään apart-
heidin aikaisia rikoksia. Totuuskomissio koos-
tui armahdus-, korvaus- ja rehabilitaatio- sekä 
ihmisoikeusrikkomuskomiteoista. 

Komissio kuuli rikoksen uhriksi joutunei-
den todistuksia ja poliittisista syistä rikoksia 
tehneet saattoivat anoa komissiolta armah-
dusta täydellistä rehellistä tunnustusta vas-
taan. Totuuskomissiolla oli keskeinen asema 
Etelä-Afrikan muutoksessa demokraattiseksi 
valtioksi ja totuuskomissiota, joistakin puut-
teista huolimatta, pidetään yleisesti onnistu-
neena yrityksenä selvittää maan traumaat-
tista poliittista historiaa. Totuuskomission 
puheenjohtajana toimi Nobelin rauhanpal-
kinnolla palkittu Etelä-Afrikan anglikaanisen 
kirkon emeritusarkkipiispa Desmond Tutu.

Totuuskomission perusti Kansallisen yhte-
näisyyden hallitus vuonna 1995 selvittämään 
apartheidin aikana tapahtuneita ihmisoikeus-
rikkomuksia konfliktin kaikkien osapuolien 
taholta. Se perustui samana vuonna säädet-
tyyn Promotion of National unity and recon-
ciliation Actiin (Kansallisen yhtenäisyyden ja 
sovinnon edistämislaki).

Lähde Wikipedia

The Global elders, jäsenet

•	Kofi Annan – ghanalainen YK:n entinen 
pääsihteeri

•	Aung San Suu Kyi (paikka varattu) – 
burmalainen rauhannobelisti

•	Ela Bhatt (kutsuttu mukaan) – 
intialainen naisasia-aktivisti

•	Gro Harlem Brundtland (kutsuttu 
mukaan) – Norjan entinen pääministeri

•	Jimmy Carter – Yhdysvaltain entinen 
presidentti

•	Li Zhaoxing (kutsuttu mukaan) – Kiinan 
entinen ulkoministeri

•	Graca Machel – mosambikilainen lasten 
oikeuksien puolustaja

•	Nelson Mandela (perustaja) – 
Etelä-Afrikan entinen presidentti, 
rauhannobelisti

•	Mary robinson – Irlannin entinen 
presidentti

•	Desmond Tutu – eteläafrikkalainen 
arkkipiispa, rauhannobelisti

•	Muhammad Yunus – bangladeshilainen 
ekonomisti, rauhannobelisti

•	Martti Ahtisaari – Suomen tasavallan 
10. presidentti, rauhannobelisti

Neuvostossa on tarkoitus olla 12 jäsentä.
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desti vuodessa tarkastelemaan toimintaansa, 
keskustelemaan ajankohtaisista painopisteistä 
ja suunnittelemaan tulevaa työtään.

Sen jäsenet ovat sitoutuneet edistämään ih-
miskunnan yhteisiä etuja ja yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia. Heidän tarkoituksenaan on 
toimia rohkeasti puhumalla vaikeista totuuk-
sista ja murtamalla tabuja. The Eldersin jäsenet 
toimivat julkisesti edistääkseen laiminlyötyjä 
asioita ja puhuakseen epäoikeudenmukaisuut-
ta vastaan.

The Elders-ryhmä päättää kollektiivisesti, 
missä on parhaat mahdollisuudet saada aikaan 

todellista vaikutusta. Ryhmän päätökset teh-
dään aina yksimielisesti ja uusia työkohteita 
otetaan vain yksimielisyyden vallitessa. 

He eivät väitä tietävänsä kaikkia vastauksia, 
ja korostavat, että jokainen yksilö voi tahollaan 
tehdä jotain merkityksellista ja luoda positii-
vista muutosta omaan yhteiskuntaansa. Suuri 
osa Eldersin työstä onkin muiden aktivistien 
ja puolestapuhujien ponnistelujen tukemista. 
Kofi Annan sanoo: ”Minulta kysytään usein, 
miten ihmiset voivat tehdä maailmanlaajuis-
ta hyvää? Minä vastaan, että se alkaa omasta 
yhteisöstä.” l

Mandelan elämäkerta lyhyesti

18.7.1918 Rolihlahla Mandela syntyi Mvezossa,  
Transkeissa. Hänen vanhempansa olivat 
Nonqaphi Nosekeni ja Nkosi Mphakanyiswa 
Gadla Mandela. 

Alkeiskoulussa Qunussa hän sai nimen Nel-
son. 

1930 12-vuotiaana hänen isänsä kuoli ja kunin-
gas Thembu Jongintaba Dalindyebo otti hänet 
hoiviinsa. 

Mandelan yliopisto-opinnot Fort Haressa kat-
kesivat hänen osallistuttuaan opiskelijoiden mie-
lenosoitukseen. Dalindyebo vaati Mandelaa jat-
kamaan Fort Haressa, muuten hän järjestäisi 
tälle avioliiton.

1941 Mandela pakeni Johannesburgiin serk-
kunsa Justicen kanssa. Johannesburgissa Man-
dela oli toimistoapulaisena lakitoimistossa ja pyrki 
jatkamaan LLB (Bachelor of Laws) -opintojaan. 

1943 hän suoritti BA-tutkintonsa kirjeitse ja 
valmistui.   

1944 Hän liittyi African National Congressiin 
(ANC) ja auttoi perustamaan sen nuoriso-osas-
toa ANC Youth League (ANCYL). 

1944 hän meni naimisiin Evelyn Masen kanssa 
ja he saivat kaksi poikaa ja myös kaksi tytärtä, 
joista toinen kuoli nuorena. Masesta hän erosi 
1952.

1952 hän perusti Oliver Tambon kanssa ensim-
mäisen mustan lakitoimiston.  

1958 Mandela meni naimisiin sosiaalityön-
tekijä Winnie Madikizelan kanssa ja he saivat 
kaksi tytärtä. Pari erosi 1996. 

1960 ANC ja the Pan Africanist Congress kiel-
lettiin. Niiden toiminta muuttui maanalaiseksi, 
myös Mandela painui maan alle.

1961 Mandela oli perustamassa ANC:n soti-
laallista siipeä. Hän matkusteli salanimellä Afri-
kassa ja Englannissa etsien tukea aseelliselle 
taistelulle. Hän osallistui myös sotilaskoulu-
tukseen.

1963 tapahtui kuuluisa Rivonian oikeuden-
käynti, jossa uhkana oli kuolemantuomio.

1964 Mandela ja seitsemän muuta tuomit-
tiin elinkautiseen vankeuteen ja joutui Robben 
Islandille. Mandelan äiti kuoli 1968 ja Mande-
lan vanhin poika 1969. Mandelaa ei päästetty 
heidän hautajaisiinsa.

1986 hän aloitti keskustelut hallituksen kanssa 
mahdollisuudesta ANC:n ja hallituksen tapaa-
miseen.

1989 vankeusaikansa lopulla hän suoritti LLB 
-tutkinnon (University of South Africa).

11.2.1990 Mandela vapautettiin. 
1993 Mandela ja presidentti FW de Klerk sai-

vat yhdessä Nobelin rauhanpalkinnon 
1994 Mandela äänesti ensimmäistä kertaa 

elämässään. 
1994 Mandela valittiin Etelä-Afrikan presi-

dentiksi ensimmäisillä demokraattisilla vaaleilla. 
1998 hän meni 80-vuotispäivänään naimisiin 

Graça Machelin kanssa. 
1999 hän lopetti poliittisen uransa yhden pre-

sidentt kauden jälkeen. Hän jatkoi työtään perus-
tamissaan säätiöissä: Nelson Mandela Children’s 
Fund, Nelson Mandela Foundation ja The Man-
dela Rhodes Foundation. 

Hän kuoli 95-vuotiaana kotonaan Johannes-
burgissa 5.12.2013.
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