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Vad skulle du göra  
efter 28 år i fängelse?
Diskutera i helklass genom 4-hörns övning:

I år (2015) är det 25 år sedan Nelson Mandela släpptes ut ur fängelset. Då hade han suttit 
fängslad i 28 år. Mandela fortsatte att arbeta för ett fritt och demokratiskt Sydafrika. Han 
fick Nobels fredspris 1993 och 1994 blev Mandela Sydafrikas president.

Underlaget för lektionen består av ett utdrag ur 8 SIDORs 25 år med nyheter (slutsåld) och 
en serie frågor.

Diskutera i helklass genom 4-hörns övning:

Vad hade du längtat efter mest under 27 år i fängelse tror du?
• Min familj och vänner
• Att gå ut i naturen
• Att äta vilken mat jag vill
• Eget alternativ

Vem hade du hållit i handen när du kom ut?
• Min fru/man
• En vän
• Ingen
• Eget alternativ

Vad är det första du skulle göra om du kom ut från ett fängelse efter 27 år?
• Hämnats
• Tagit igen tiden jag missat
• Blivit politiker
• Eget alternativ

Hur gick det sen?
Nelson Mandela vill inte hämnas. Man kan jämföra med George Bush uttalande efter  
11 september eller med böcker som Greven av Monte Cristo eller moderna TV-serier som 
Prison Break.
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25 år med nyheter

”
Det svarta håret har blivit grått. 
Ansiktet har rynkor.
Nelson Mandela är en gammal 

man när han äntligen lämnar fängelset.  
Han är 71 år.
I 28 år har han suttit fängslad.
Söndagen den 11 februari 1990 går han  
ut genom grindarna.
Han håller sin fru Winnie i handen.
Utanför fängelset väntar  
tiotusentals människor.
Alla vill se Mandela.

Några timmar senare talar Nelson Mandela 
inför en jättelik folkmassa i Kapstaden.

Vi vill bygga ett Sydafrika där både svarta och 
vita kan leva i fred, säger Mandela.

Han håller talet vid Stadshuset.
Därifrån kan man se fängelseön Robben Is-
land. Där satt Mandela fängslad i tjugo år. 
Nu hyllas han som en kung. Fången Mandela 
har blivit en viktig person i Sydafrika.”

ur 8 SIDOR nr 6 - 1990

Kommentar:
Nelson Mandela hade kämpat mot apartheid i 
nästan hela sitt liv.  
Apartheid var ett system som betydde att svarta 
människor inte hade  samma rättigheter som de 
vita. Nelson Mandela fängslades för att han  ville 
ha rättvisa i Sydafrika.
Han satt i fängelse i 27 år. 
Efter frigivningen blev Mandela Sydafrikas 
president och han fick också Nobels fredspris.
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