
Mandela – vägen till frihet

Nelson Mandela är en ikon på den politiska himlen, en av vår tids mest kända och beundrade statsmän 
– men han fick betala ett högt pris för sin kamp mot apartheidsystemet i Sydafrika.  Vad är hemligheten 
med Nelson Mandela? Vad kännetecknar en bra politiker? Vad har vi rätt att kräva avde styrande? Hur 
ser vår eget ansvar ut? Har vi kanske de politiker vi förtjänar? Den biografiska filmen Mandela – vägen 
till frihet ger inte så många svar men ställer många viktiga frågor.  

Rek. för åk 7-9

En filmhandledning av Andreas Hoffsten

Handling
Filmen börjar med bilder av frihet; en 
liten kille springer med sina kompisar 
över solbelysta slätter. På ljudspåret be-
rättar Nelson Mandela om drömmarna 
om sina nära och kära. ”Jag ville göra 
min familj stolt.”

En domstol, Johannesburg, 1942. 
Mandela är i början av sin advokat-
karriär. En målsägande vit kvinna 

blir förfärad av att bli ifrågasatt av en 
svart man. Vi ser ett lagsystem som 
vanligtvis förtrycker de svarta. ”Vi 
måste organisera oss”, säger Mandela. 
Tillsammans med sina vänner Oliver 
Tambo och Walter Sisulo går han med 
i ANC och organiserar bland annat en 
busstrejk. Däremellan festar han, dan-
sar på klubbar och uppvaktar tjejer.

Orlando Township, Soweto 1948. 

Nationalistpartiet vinner valet och in-
för officiellt apartheid, systemet enligt 
vilket vita separeras från svarta och 
färgade. De svarta föses ihop i kåkstä-
der. ”Varför ska vi lyda dem? Vi får ju 
inte rösta i deras val, de lyssnar inte 
på oss”, säger Mandela. Han utvecklas 
som agitator och politisk tänkare, en 
Farlig Person enligt regeringen.

Mandela besöker sin mor som är 
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orolig för honom. ”Vem kommer att se 
till din familj om du sitter i fängelse?” 
Hans fru lämnar honom. Inte långt 
senare träffar han Winnie Madikizela 
som jobbar som socialsekreterare. De 
firar bröllop i Mandelas hemby.

Sharpeville, 21 mars 1960. Militä-
ren skjuter ihjäl 69 svarta demonstran-
ter. Det internationella fördömandet 
är hårt. ANC har alltid använt icke-
våldsmetoder, ”men inte nu längre”, 
säger Mandela. ANC börjar upprätta 
träningsläger i norra Sydafrika. ”Vi är 
det här landets folk men vi har inga rät-
tigheter, det finns ingen rättvisa. Vi kan 
välja: Ge upp eller kämpa!” agiterar 
Mandela. Under en biografföreställ-
ning deklarerar han att man har bildat 
ANC:s väpnade gren ”Nationens spjut” 
för ett aktivt, väpnat motstånd.

1962. Nelson Mandela grips efter 
en sabotageaktion och anklagas för 
förberedelse till revolution i syfte att 
kullkasta landets regering. I rättssalen 
ropar han Amandla!, vilket betyder 
”makt” på Xhosa och Zulu, i rättssalen. 
”Det är inte jag som borde stå anklagad 
här, utan regeringen. Vi har i 50 år 
bara fått mindre och mindre rättighe-
ter. Vi önskar ett rättvist samhälle där 
alla är lika. Det är jag beredd att dö 
för.” Mandela, Walter Sisulu och de 
andra ANC:arna döms till livstids fäng-
else och inte, som väntat, till döden.

De transporteras till fängelseön 
Robben Island. De hälsas ”välkomna” 
av fängelsechefen med orden: ”Ni är 
på en ö, ni kommer aldrig härifrån, ni 
kommer aldrig mer att få se en kvinna 
eller era barn. Ni kommer att dö här. 
Har ni några klagomål? Sorry, men det 
struntar vi i. Ingen i världen kommer 
att höra er. Synd att ni inte hängdes på 
en gång.”

Vakterna skriker åt dem, knuffar 
dem och låser in dem i en cell med 
måtten två gånger tre meter. De tvingas 
till straffarbete i ett kalkbrott. Vakterna 
provocerar, ”men ge dem aldrig nöjet 
att se dig arg”, säger Mandela.  Han 
får veta att Winnie arresterats, han får 
brev som klippts sönder intill oläslig-
het, han drömmer om sin hustru och 
sina barn. 

Winnie kommer på besök och 
berättar om barnen som inte får göra 
besök i fängelset förrän de fyllt 16 år. 
Hon berättar också att Mandelas mor 
är döende. ”Och hon är stolt över dig!” 
Mandela får lite senare veta att hans 
son Thembi omkommit i en bilolycka 
och att han inte får närvara vid begrav-
ningen.

1970. Svartvita journalbilder visar 
hur världen protesterar alltmer mot 
apartheid, bland annat genom köpboj-
kotter och demonstrationer. I Sydafri-
ka ökar våldet och förtrycket hårdnar. 

1980. Mandela är nu en vithårig 
man. Efter arton år flyttas han till ett 
annat fängelse. Den sydafrikanska 
regeringen är orolig, protesterna i 
världen växer och påverkar landets 
ekonomi negativt.

1985. Premiärminister Botha 
erbjuder Mandela frihet mot att ANC 
ger upp den väpnade kampen. Man-
dela svarar att folkets och hans frihet 
är oskiljbara. Han avböjer. Förhand-
lingar inleds dock mellan Mandela och 
regeringens utsedda om att hitta en 
annan lösning. ”Jag vill leva i trygghet. 
Jag ser vad rädsla har gjort med er, ni 
har blivit brutala och råa. När vi tar 
makten kommer vi inte kräva hämnd 
för då blir vi som ni och det önskar vi 
inte”, säger Mandela. 

Sommaren 1988. På Wembleysta-
dion i London firas Mandelas 70-års 
dag. Arenan är fylld till sista plats, flera 
av världens ledande artister medver-
kar och konserten tevesänds över hela 
världen. 

Mandela placeras i husarrest där 
familjen kan komma på besök när de 
vill. Men mellan Winnie och Mandela 
har det vuxit ett avstånd, såväl känslo-
mässigt som åsiktsmässigt, och hon vill 
inte sova över. 

Den 11 februari 1990. Nelson 
Mandela blir en fri man. Hand i hand 
och med knutna nävar till hälsning tas 
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han och Winnie emot av det jublande 
folket i den lilla staden Paarl nära Kap-
staden. Tv är där, hela världen är där. 
”Låt dig inte luras av allt jubel, det finns 
mycket ilska där ute”, säger Winnie. 
”Jag vet”, svarar Mandela, ”men jag är 
så trött, jag vill bara sova.” 

Mandela och Winnie har olika 
uppfattningar om hur det politiska 
arbetet ska gå till. ”Nu förhandlar vi, 
vi slåss inte. De vita kräver delad makt 
och de måste få dela makten tills folks 
vrede lagt sig” hävdar Mandela. Men 
Winnie manar till kamp: ”Det är krig 
därute, folk är arga”, säger Winnie. 
”Jag är också arg, men vi kan inte släp-
pa loss de krafterna”, svarar Mandela. 
De beslutar sig för att separera, vilket 
Nelson Mandela låter meddela under 
en presskonferens.

Våldet på gatorna hotar att ut-
vecklas till ett regelrätt inbördeskrig. 
Vi ser hur svarta ger igen på sina vita 
plågoandar. Nelson Mandela går ut på 
stadens gator och ser döda omkring sig, 
också barn. ”Madiba, gör någonting!” 
vädjar en kvinna. 

I ett tv-tal säger Mandela att fred är 
den enda möjliga vägen. ”Om jag kan 
förlåta så kan ni förlåta. Vi kan inte 

vinna ett krig, men vi kan vinna ett val. 
Så stanna hemma och sluta slåss. Rösta 
i stället när valdagen kommer.” 

27 april 1994. Jublande, dansande 
sydafrikaner köar till röstlokalerna. 
På ljudspåret sjunger Miriam Makeba 
en sång om att alla sydafrikaner ska 
komma samman och dela sina problem.  
Nelson Mandela får över 62 procent 
av rösterna. Vita vakter gör honnör för 
landets nye svarte president. 

”Jag har gått en lång väg till frihet”, 
ljuder Mandelas röst. ”Men det är inte 
över ännu. Ingen människa föds med 
hat mot andra människor på grund av 
deras hudfärg utan man lär sig att hata. 
Man kan också lära sig att älska och 
kärleken kommer mer naturligt till det 
mänskliga hjärtat.” Detta är, får vi veta, 
några rader ur Mandelas självbiografi 
från 1994, Den långa vägen till frihet. 

Film, filmverklighet & 
”verklig” verklighet
Mandela – vägen till frihet är en gan-
ska konventionellt berättad historia, 
baserad på Nelson Mandelas självbio-
grafi. Filmen följer Nelson Mandelas 
liv från en liten knatte i byn Mveza i 
Transkeiprovinsen på tidigt 1920-tal, 

via den lovande juristkarriären och 
den politiska tiden inom ANC. Filmen 
slutar när han möter folket efter att han 
med övertygande majoritet har vunnit 
presidentvalet 1994 i landets första 
demokratiska val. 

Mycket har förstås uteslutits, 
framför allt de många turer och 
bakom-kulisserna-intriger som ägde 
rum i början av 90-talet då exempelvis 
president de Klerk gick bakom ryggen 
på Mandela i ett dubbelspel med den 
politiska grupperingen Inkhata. Vi ser 
också vid ett tillfälle vita människor i 
demonstrationståg – de fanns, men var 
försvinnande få.

Flera kritiker har även pekat på att 
Winnie Mandela – som hade en mycket 
framskjuten position inom ANC – inte 
ges ett tillräckligt utmejslat porträtt i 
filmen. Andra menar att de romantiska 
inslagen är väl tilltagna. Man kan också 
tycka att musiken är lite för sentimen-
talt förstärkande i de känsloladdade 
scenerna.

• Vad innebär det egentligen att en 
film bygger på en sann historia? Vilka 
förväntningar får vi inför filmen? Gör 
det filmen mer sanningsenlig? Kan 
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en film någonsin ge en ”sann” bild 
av verkligheten? Kan en film vara 
faktamässigt felaktig men känslomäs-
sigt sann? Finns det överhuvudtaget 
en sann bild av något? Vem äger 
sanningen? 

• Filmens regissör har försökt att inte 
ge en alltför hjältebetonad bild av 
ikonen Nelson Mandela genom att 
visa sidor av hans personlighet av ett 
mer alldagligt slag. Till exempel hans 
många kvinnoaffärer och hans roll 
som pappa. Ger filmen ett trovärdigt 
porträtt av människan och politikern 
Nelson Mandela?

• Vilken roll fyller filmens många 
vackra naturbilder i motljus? Man-
delas egna minnesbilder? Journalbil-
derna som är inklippta i filmen? Och 
vad tänker eleverna om musiken, som 
man kan tycka stryker medhårs i stäl-
let för att komplettera bilderna och ge 
utrymme för andra reaktioner?

• Men den centrala frågan är kanske 
ändå: Hur kunde Mandela bli en för-
låtande politiker som insåg att enda 
vägen till en framtid för Sydafrika låg 
i försoning? Hur stod han ut med att 
sitta fängslad på sex kvadratmeter på 
Robben Island och bli ständigt trakas-
serad? Hur han lyckades stå emot den 
fullt begripliga längtan efter hämnd, 
efter att ge igen för all förnedring och 
kränkning genom åren? 

• Barack Obama sade vid minnesce-

remonin över Mandela: ”Genom hans 
vildsinta värdighet och obändiga 
vilja att offra sin egen frihet för andra 
omvandlade han Sydafrika och rörde 
vid oss alla.” Diskutera.

Sydafrika i dag
Sydafrika har en unik historia i Afrika. 
Den utvecklade industrin, de många 
folkslagen, de välfungerande civila 
institutionerna – och sin närmast 
mirakulösa övergång till fullkomlig 
demokrati 1994 under ledning av den 
äldsta och mest respekterade befriel-
serörelsen i Afrika: ANC, bildad redan 
1912. Samtidigt i grannländerna: inte 
sällan politiskt kaos, fattigdom, dikta-
tur, inbördeskrig. 

Efter att ANC 2004 fick över 70 
procent av rösterna har president Tha-
bo Mbeki enligt många misskött sitt 
ämbete, fördelningspolitiken har helt 
misslyckats, arbetslösheten är skyhög, 
bostadsbyggandet släpar efter trots 
enorma behov och landets infrastruk-
tur går på knäna; bland annat saknas 
tillräckligt med elkraft. Fattigdomen är 
stor och minskar inte, de sociala klyf-
torna har växt alltsedan 1994. Landets 
politik fortsätter att präglas av etniska 
motsättningar och då inte bara mellan 
svarta och vita. Mbeki avsattes 2008 
och i stället kom Jacob Zuma, senast 
utbuad av folket inför världens ledare 
under minnesceremonin för Nelson 
Mandela på FNB Stadium i Soweto. 
”Sydafrika kommer att styras av ANC 
tills Jesus återvänder till jorden”, för-
kunnade en segerrusig Jacob Zuma 

i ett tal för några år sedan. Ett uttalan-
de som väckt kritik och som knappast 
bär syn för sägen. 

Sydafrika har den högsta andelen 
HIV-smittade i världen. ANC blunda-
de länge för problemet, men den nye 
hälsoministern Barbara Hogan har 
prioriterat aidspolitiken. Ett annat 
stort problem är den höga brottslig-
heten som naturligtvis i första hand 
drabbar landets fattiga i kåkstäderna. 
Nu kräver alla partier fler poliser. 

Den utbredda korruptionen är ock-
så ett gissel. Och att landets president 
står åtalad för 16 fall av korruption gör 
inte saken bättre. Det har ofta handlat 
om vapenaffärer – en av dem gällde 
svenska Jas Gripen-affären. ANC har 
lagt ner landets specialpolisstyrka för 
korruptionsbekämpning. Så nu höjs 
alltfler röster mot hur ANC förvaltar 
sitt demokratiska arv. Maktfullkomlig-
het och bristande tolerans mot me-
ningsmotståndare är en vanlig kritik. 
Är ANC på väg att förlora sin själ?

• Detta försök till kort samman-
fattning av Sydafrikas nuvarande 
tillstånd är tänkt som en motbild till 
den onekligen starkt positiva käns-
la av ljus framåtanda som filmens 
slutbilder förmedlar. Vilken är bilden 
av Sydafrika i dag? Projektarbeta 
runt olika teman i anslutning till 
Sydafrika. Såsom landets ekonomi 
och fördelningspolitik. Relationen 
svarta-vita, hur lindrar man alla sår 
i det postkoloniala Afrika? Sveriges 
förhållande till Sydafrika, Afrika som 
en bricka i stormakternas spel, då och 
nu et cetera. 

År 1995 sjösatte Mandela ”Sannings- 
och försoningskommissionen” under 
ärkebiskop Desmond Tutu. I oktober 
1998 presenterade kommissionen sitt 
arbete som syftade till att bygga en 
framtid för landet genom att tydligt 
göra upp med det förflutna, med alla 
de övergrepp som apartheidpolitiken 
innebar. 

Men lika viktig var förlåtelsen som 
en väg mot försoning och samlevnad. 
Tutu ansåg att sanningen är intimt för-
knippad med fred, försoning och för-
låtelse. Sanningskommissionen skulle 
hjälpa landet att gå vidare, där svarta 
och vita skulle kunna leva sida vid sida. 
Man tvingades ta tag i det förflutna 
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och söka orsaken till de grymheter som 
förekommit under nationalistpartiets 
och apartheidlagarnas tid. Man ville 
inte döma de skyldiga eftersom man 
ansåg att grunden till apartheid lagts 
tidigt i Sydafrikas historia, kanske 
redan den dag holländarna landsteg i 
Kapstaden för mer än 300 år sedan. 

Kommissionens arbete har gjort att 
människor i Sydafrika i dag och fram-
över inte ska kunna säga att de inget 
visste om de grymheter som förekom 
under apartheid. 

• Diskutera och jämför hur Sydafrika 
har hanterat sin historia med hur seg-
rarna – England, USA, Sovjetunionen 
och Frankrike – gjorde upp med Nazi-
tyskland efter andra världskrigets slut 
i den så kallade Nürnbergprocessen 
1946. Vad kan vi lära av historien? 
Kan man lära av historien? 

• Mahatma Gandhis tankar om icke-
våld och den kristna tanken om för-
låtelse ligger till grund för hur ANC 
hanterade sin seger. Men även tankar 
av den typ som formuleras i filmen: 
Vi kan inte hämnas för då blir vi lika 
råa som ni. Finns det fler konflikter 
i världen som skulle må väl av den 
typen av resonemang? Diskutera. 
  

Apartheid – historia, praktik 
& omvärldens reaktioner
Det var 1948 – efter att Nationalistpar-
tiet vunnit valet – som apartheid (som 
betyder åtskillnad på afrikaans) blev 
officiell politik och ideologi i Sydafri-
ka. Landets invånare klassificerades 
efter hudfärg: vit, färgad, indisk/asiat 
och svart. 

Ett par år senare kom lagen om att 
varje ras måste bo var för sig i särskilda 
områden; de svarta i så kallade Ban-
tustans, hemländer. Efterhand infördes 
allehanda förbud såsom mot blandäk-
tenskap, sex mellan raserna, tvånget 
att alltid bära pass. Svarta hade inga 
andra jobb än de lägst avlönade, fick 
inte göra karriär och inte utbilda sig. 

De svartas situation hade varit svår 
långt tidigare, alltsedan engelsmännen 
koloniserade södra Afrika. ANC hade 
bildats redan 1912 för att kämpa för de 
svartas rättigheter vilket till en början 
skedde enligt icke-våldsmetoder inspi-
rerade av Mahatma Gandhi.

Men efter decennier av resultatlösa 

förhandlingar och fredliga protester 
beslöt sig ANC för att börja göra mot-
stånd mot regimens övergrepp, att 
möta våld med våld. Det var tiden efter 
Sharpevillemassakern 21 mars 1960 
då ANC:s militära gren Umkhonto wa 
Sizwe (”Nationens spjut”) bildades och 
slog till mot polisstationer, industrier, 
järnvägslinjer och andra typer av eko-
nomiska mål.

Sharpeville blev en vattendelare. 
Militären sköt ihjäl 69 fredliga de-
monstranter. Den svarta befolkningen 
exploderade i protester– som brutalt 
tystades ned med ren och skär vapen-
makt. Den internationella opinionen 
reagerade starkt på de bilder som 
kablades ut och FN började försöka 
hitta sätt att få till stånd sanktioner. 
Men FN:s försök att politiskt och 
ekonomiskt störa Sydafrika hindrades 
av USA och Storbritannien som lade in 
veto i Säkerhetsrådet.

Mest handlade det förstås om 
ekonomi. Sydafrika var länge en 
synnerligen fördelaktig marknad och 
en vinstkälla för utländska investerare 
på grund av de urusla löner som svarta 
arbetare fick. Till bilden hör också att 
Sydafrika är oerhört rikt på guld, dia-
manter och andra naturresurser.

1984 hade ANC varit förbjudet i 
tjugofyra år, deras ledare var antingen 
mördade, drivna i landsflykt eller satta 
i fängelse, såsom Nelson Mandela och 
Walter Sisulu som satt tillsammans 
på Robben Island. Oliver Tambo drev 
arbetet med ANC i exil. 

Regimen under P W Botha, som 
tillträdde som president 1984, inledde 

med att lätta på vissa av de värsta av-
arterna av apartheid – ytan poleras för 
att tillgodose en internationell opinion. 
Man avskaffade till exempel rassegre-
gationen på parkbänkar, bussar och 
biografer – medan bantustansystemet, 
passlagarna, repressionen och undan-
tagstillstånden blev kvar. Och när ANC:s 
motstånd tilltog utökades förtrycket och 
militär och polis stärktes. 

Nu hade också den internationella 
opinionen vaknat rejält. Många poli-
tiska ledare i väst tog allt tydligare 
avstånd och politiskt, ekonomiskt 
och idrottsligt blev Sydafrika alltmer 
isolerat. Undantaget var alltså Mar-
garet Thatchers England och Ronald 
Reagans USA som hade ANC på sin 
lista över terrororganisationer ända 
fram till 2004. 

Sverige hade tidigt, ända sedan 
1960-talets mitt, ställt sig positivt till 
internationella sanktioner mot Sydafri-
ka. Vi stödde även befrielserörelserna 
materiellt och i demonstrationstågen 
på första maj var plakat med texten 
”Frige Nelson Mandela” vanliga. Av 
Sveriges bistånd gick drygt en tredjedel, 
1,7 miljarder kronor, till södra Afrika år 
1985. Den politiska enigheten i Sverige 
var så gott som total i frågan – endast 
Svenska Arbetsgivarföreningen och 
Moderaterna var emot. 

Och när väl Nelson Mandela blev fri 
valde han att som första land utanför 
Afrika besöka Sverige. Under besöket 
sade Mandela: ”I dag är det många som 
vill vara våra vänner. Det gläder oss. 
Men vi glömmer aldrig de som gav oss 
sitt stöd när vi hade det svårt.”

5

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN



6

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

6

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

• När har en befolkning rätt att göra 
våldsamt motstånd mot ett lands re-
gering? Vilka historiska exempel kan 
vi hitta i historien och i modern tid? 

• Vid ett tillfälle i filmen säger Man-
dela till ett av sina barnbarn att han 
inte får göra skillnad mellan människ-
ors hudfärg. Barnet kontrar med att 
”det är ju just vad de vita gjort”. ”Vi 
måste vara bättre”, svarar Mandela. 
Vad menar han? 

• Nelson och Winnie Mandela får i fil-
men representera två olika vägar att 
möta ett förtryck. Låt dem lida som vi 
fått lida, eller Vi ska möta en framtid 
via försoning? Winnie Mandela är ute 
bland folk och påverkas av vad hon 
ser – Nelson Mandela sitter i fängelse 
och har all tid i världen att tänka. 
Diskutera.

• Den ökade medialiseringen i sam-
hället bidrog säkert till Mandelas fri-
givning och till apartheids fall. Tänk 
till exempel på scenen där officeren 
efter att militären skjutit ihjäl 69 
människor i Sharpeville ropar ut sin 
order: ”Hitta ett vapen, vi måste hitta 
ett vapen!” Han såg givetvis att jour-
nalister var på plats, så varför gav han 
denna order? Vilken roll har media i 
världens konflikter? Ge exempel.

• År 1963 antog FN:s generalförsam-
ling en resolution om att avskaffa 
alla former av rasdiskriminering. Det 
konstaterades att all diskriminering 
mellan människor grundad på ras, 
hudfärg eller etniskt ursprung är en 
förolämpning mot den mänskliga 
värdigheten. Undersök varför både 
USA och Storbritannien lade in sitt 
veto i Säkerhetsrådet mot FN:s försök 
att fästa världens blickar på detta 
problem och söka göra något åt det.

Sverige arbetade mycket aktivt mot 
apartheidpolitiken i Sydafrika och inte 
minst Olof Palmes konsekventa hållning 
bidrog faktiskt till världens avståndsta-
gande i form av ekonomiska, idrottsliga 
och politiska bojkotter. 

Det sägs ibland att vi i Sverige, kan-
ske delvis som en följd av vårt ageran-
de i Sydafrikafrågan, har en självbild 
som ett tolerant och fördomsfritt folk 
– men att denna faktiskt inte stämmer. 

Det svenska samhället är i flera avse-
endet genomsyrat av en vardagsrasism 
som ljushyade sällan märker av men 
som mörkhyade lever med och lider av 
dagligen.

• Märker eleverna av vardagsrasis-
men i Sverige?

• Vad tänker eleverna att man kan 
göra för att motverka rasism i dagens 
samhälle?

Tips på fördjupning
Tv-program:
• UR har gjort en ambitiös och 
mycket sevärd tv-serie som heter 
Rasismens historia som bl a tar upp 
slaveriet, apartheid och rasismen i 
Sveriges historia: http://www.ur.se/
Produkter/153307-Rasismens-histo-
ria-Drommen-om-en-varld-dar-alla-
har-samma-varde

• Raskortet,en dokumentärfilm om 
hur det är att vara svart i Sverige - ett 
land med självbilden som världens 
mest toleranta och fördomsfria. 
Afrosvenskarnas berättelser vittnar 
om en annan verklighet: http://www.
svtplay.se/video/1926382/raskortet

Spelfilmer:
• Farväl Bafana (Bille August, Sydafri-
ka, Frankrike, 2007)
• Invictus (Clint Eastwood, USA, 2009)

Böcker:
• Blickpunkt södra Afrika, red. Annika 
Forsberg Langa (Afrikagrupperna, 
2009)
• Desmond Tutu, Ingen framtid utan 
förlåtelse (Norstedts förlag, 2000)
• Sten Rylander, Nelson Mandela – 
tolerans och ledarskap (Historiska 
Media, 2012)
• Vincent Dahlbäck, ”ANC och demo-
kratin”, Världspolitikens dagsfrågor 
(Utrikespolitiska institutet, 2009)
• Vincent Dahlbäck, Middagar med 
Mandela (Carlsson, 2012)
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