
Nelson Mandela zmarł 5 grudnia 2013 rok 
w wieku 95 lat. Swoje życie poświęcił dla 
innych. Wieloletni działacz na rzecz praw 
człowieka i zniesienia apartheidu stał się naj-
bardziej znanym politykiem południowoafry-
kańskim. W roku 1993 otrzymał Pokojową 
Nagrodę Nobla, a w latach 1994-1999 został 
pierwszym prezydentem niepodległej Repu-
bliki Południowej Afryki. 

W połowie lat 90. stworzył fundację, zwaną 
obecnie Fundacją Nelsona Mandeli (Nelson 
Mandela Foundation) i znaczną część swo-
jej pracy poświęcił dzieciom. W 2004 roku 
wspólnie z UNICEF ogłosił nową kampanię 

„Edukacja jest najlepszym motorem rozwoju osobistego. „Edukacja jest najlepszym motorem rozwoju osobistego. „
To dzięki edukacji córka rolnika może zostać lekarzem, 
syn górnika – dyrektorem kopalni, dziecko pracowników 
rolnych może zostać prezydentem…”rolnych może zostać prezydentem…”rolnych może zostać prezydentem…

Nelson Mandela

„Szkoły dla Afryki”. Jej celem 
było zapewnie dostępu do edukacji 
dla milionów afrykańskich dzieci, 
w szczególności najbardziej po-
krzywdzonych: dziewczynek, dzieci 
osieroconych i żyjących w najwięk-
szym ubóstwie. 

Pierwsza edycja kampanii w latach 
2004-2009 obejmowała sześć kra-
jów: Angolę, Rwandę, Malawi, Re-
publikę Południowej Afryki, Zimba-
bwe i Mozambik. W drugiej edycji, 
która zakończyła się w 2013 roku, 
objęto programem dodatkowych 
pięć krajów: Burkina Faso, Etiopię, 
Madagaskar, Mali i Niger. Do dziś 
na rzecz pogramu zebraliśmy ponad 
170 milionów USD. W tym czasie 

wybudowaliśmy liczne nowe szkoły, wyre-
montowaliśmy zniszczone, zapewniliśmy 
w szkołach odpowiednie warunki sanitarne, 
programy zdrowotne dla uczniów, szkolenia 
dla nauczycieli i podstawowe materiały edu-
kacyjne.

Nelson Mandela wierzył, że edukacja jest 
najsilniejszą bronią pozwalającą na zmia-
ny społeczne. Dziś w szkołach uczą się ko-
lejne miliony afrykańskich dzieci, a jego ma-
rzenie ma szansę stać się rzeczywistością. 

18 lipca obchodzony jest przez UNICEF jako 
Dzień Nelsona Mandeli.

Nelson Mandela – rzecznik praw dzieci
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Kraje objęte programem „Szkoły dla Afryki”
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