
АПАРТХЕЈД- НЕКАД И САД 
 

Апартхејд (на африкансу „apartheid“- одвојеност) био је друштвени систем који је 

био спровођен од стране белаца који су чинили владајућу мањину у 

Јужноафричкој Републици. Уведен је 1948. године, после победе бурске 

Националистичке странке. Године 1949. донесен је Закон о забрани мешовитих 

бракова, а 1950. Закон о неморалу. Њима се забрањивало склапање брачних 

заједница и ступање у сексуалне односе између расних група. Закон о 

регистрацији становништва донесен је 1950. године и по њему је сваки становник 

био сврстан у једну од 4 групе: „бели“, „црни“ „Индијци/Азијати“ и 

„обојени/мешани“. Пуна политичка права имали су само белци. 

 

Небелачко становништво било је 

дискриминисано и имало запањујуће мала 

права и лоше животне стандарде. Били су 

хапшени и саслушавани просечно једанпут 

годишње и нису имали права гласа. 

Процењује се да је око половине црначких 

дечака умирало пре навршене 10. године, а 

да је око 20% црнаца било незапослено.

 

Бантустани или хоумлендови су биле 

одређене територије, раштркани 

парчићи земље, који су били законом 

формулисани као „резервати за 

домородачко црначко становништво“. 

Они су озакоњени 1951. године. Били 

су део подмуклог плана да се црначко 

становништво административно и 

политички искључи из система 

државе. Године 1959. бантустанима је 

формално дата аутономија, и започео 

период тзв. Одвојеног развоја. Велики 

број црнаца и осталих 

Јужноафриканаца некавкаског типа, 

чак око 3,5 милиона, протерано је из 

својих домова у хоумлендове.  

Ово се често убраја у највећа присилна пресељавања у ближој прошлости. Влада 

своје планове није држала у тајности. „Ако се наша политика у односу на црначко 

становништво буде остварила онако као смо замислили, у Јужноафричкој Унији 

неће остати ниједан црни грађанин. Свако ће бити упућен у сопствену независну 

црначку државу, те се овај парламент њима више неће бавити.“, изјавио је 

почетком 1978. министар информација. Од 1976-1981. године, влада је прогласила 

бантустане Транскеј, Бопутатсвану, Венду и Цискеј независнима. 



Осим насилног исељавања, белачка влада починила је злочин сместивши 

бантустане на сиромашна подручја у забаченим деловима земље, без рудног 

блага, плодног земљишта и извора воде и са превеликом густином насељености. 

Територије свих бастустана, осим Кваква и Цискеја, биле су сачињене од две до 

30 енклава раштрканих по земљи.  

 

Нелсон Ролилала Мандела рођен је 18. јула 1918. године у месту Умтате, 

Траскеј, у краљевској породици. Његов отац, Хенри Мандела, био је, као 

потпоглавар, председник Скупштине већа главног поглавара Тембуа и члан 

Транскеј већа. Манделин ујак, поглавар Тембуа, који је преузео бригу о њему 

после смрти његовог оца, прогласио га је за наследника. Међутим, он је желео 

да постане адвокат и да допринесе борби за ослобођење свог народа. 

 

Ишао је у Колеџ Кларкбери, а касније је 

матурирао у Вишој школи Хилдтаун. 

Недуго након тога, Мандела је похађао 

Форт Хер Колеџ у Елису, у источној Кап 

провинцији. Тамо је организовао 

бојкотовање предавања, и тако се показао 

као вођа студената. Године 1940. завршио 

је колеџ као ванредни студент, па је 

започео студије правних наука.  

 

Захваљујући свом напорном и дисциплинованом раду, 1947. године изабран је 

за генералног секретара Лиге младих АНК-а, која је, подстакнута победом 

Националне странке 1948. године, почела да се бори за права негроидног 

становништва непослушношћу грађана, бојкотом, несарадњом и штрајком. 

Године 1951, Национални извршни одбор Афричког националног конгреса 

доноси одлуку о покретању „Пркосне кампање против неправедних закона“ 

(енг. „Defiance Campaign against Unjust Laws“ ). Поводом организовања 

прославе 300 година од доласка првих европских досељеника, АНК је апеловао 

на масовни протест. Нелсон Мандела је путовао широм државе и организовао 

многобројне протесте, због чега је био осуђен на 9 месеци затвора и принудног 

рада. Осим тога, добио је и забрану учествовања на било каквом јавном 

догађају на 6 месеци по издржавању казне, а дозволу боравка ограничили су 

му на Јоханесбург. За то време завршавао је студије права. На основу оптужби 

које су против њега подигнуте, влада је покушала да му одузме адвокатску 

дозволу. Ипак, Врховни суд је одлучио супротно, јер „је часно радио у 

интересу одбране својих црначких сурађана, што није разлог за одузимање 

дозволе“. Педесетих година 20. века, над Манделом су били вршени различити 

облици притиска. Био је затваран и хапшен, а оптужбе су одговарале смртној 

казни. У међувремену, у марту 1960, догодио се Шарпвилски масакр, када је, 

током једног мирног протеста, милиција убила око 70 људи, од чега 8 жена и 

десеторо деце.  



Овај догађај био је жестоко осуђен од 

стране Савета безбедности УН, па су 

Јужноафричкој Унији биле уведене 

строге санкције, што је подржавало УК. 

Због тога је, 1961. године, дошло до 

иступања ЈАУ из Комонвелта и 

стварања потпуно независне Републике 

Јужне Африке, те су сви судски процеси 

били завршени и сви оптужени су били 

пуштени уз кауцију. Пошто је АНК сада био илегална организација, морало је 

да се делује у тајности. Мандела је морао да живи одвојено од своје породице 

јер је стално мењао место боравка, како га владини шпијуни, свугде присутни, 

не би открили. Исте године основанано је Umkhonto we Sizwe, на зулу језику 

„Копље нације“, оружана снага АНК-а, чији је заповедник био Нелсон 

Мандела. Он је 1962. поново био ухапшен јер је напустио земљу, упркос 

забрани. У најгорим затворима државе провео је дуг период, од 1962-1988.  

 

Чим је пуштен на слободу, посветио се циљевима које је поставио пар деценија 

раније. Године 1991, изабран је за председника АНК-а, а 1993. добија 

Нобелову награду за мир. На изборима, 10. маја 1994. године, проглашен је 

за ПРЕДСЕДНИКА ЈУЖНОАФРИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ. Постао је први 

јужноафрички председник негроидног типа. Тада је апартхејд, коначно, 

потпуно укинут. На том положају остао је до 1999, а из јавности се повукао 

2004. године. Умро је крајем 2013. године.   

 

НЕЈЕДНАКОСТ ПОСЛЕ АПАРТХЕЈДА 
  

Иако је укидање апартхејда омогућило јужноафричкој нацији да успостави 

равноправност међу свим становницима државе, и данас се уочавају неке 

неједнакости, што је последица вишедеценијског апартхејда. 

 

• Према процени из 2006. године, људи беле расе који су чинили 

приближно 10% укупног становништва поседовали су 70% земље, 

упркос обећањима Афричког националног конгреса (АНК-а) да ће се 

велики део земље прерасподелити (редистрибуирати).   

• Јужноафричка република има веома велику стопу незапослености, која 

је, према процени из 2004, износила 26% укупног становништва. Највећи 

постотак незапослених (90%) чине недовољно образовани и недовољно 

квалификовани црнци. Стопа незапослености црних Јужноафриканаца 

порасла је са 23% у 1991. на 48% у 2002.  Упркос обећањима владе да ће 

до 2014. године смањити укупну незапосленост на 14%, од маја 2009. 

године није дошло до већег смањења стопе незапослености.  



• Данас Јужноафричка република троши 20% буџета на образовање, више 

него на било који други сектор. Од 1994. и укидања апартхејда, 

присутност Јужноафриканаца негроидне расе у високом степену 

образовања се скоро удвостручила и наставља да расте око 4,5% 

годишње.  

 

Расизам је потпуно неоправдан и неоснован. Мислити да је један 

антрополошки тип људи природно интелигентнији и супериорнији од 

другог/других је потпуно погрешно. Јасно се види да су најгори расисти у 

историји били припадници кавкаског типа, највише западноевропски 

колонизатори. Они су сматрални црнце варварима, необразованима и мање 

интелигентнима. Међутим, много припадника негроидног типа доказало је 

супротно. Прави примери за то су људи попут Нелсона Манделе и Мартина 

Лутера Кинга.  

 

Мандела на расизам није никад није одговарао расизмом: „Ја се противим 

расизму и сматрам га варварским чином, било да долази од белог, било од 

црног човека. Нека ова земља више никада, никада и никада поново не искуси 

да један човек мучи другог. Научио сам да храброст није одсуство страха, него 

твоја победа над њиме. Ствари увек изгледају немогуће докле год их неко не 

уради“, говорио је Нелсон Мандела, „Образовање и васпитање је најјаче 

оружје које можете искористити да промените свет.“  
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