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Nelson Mandelas liv og Sør-Afrikas historie har fascinert en hel verden. Det er historien om straffangen som
ble president og tilga dem som hadde holdt ham innesperret i 27 år. Det er historien om avskaffelsen av en
politikk like umoralsk som nazismen. Det skjedde på rekordtid, men hva skjedde bak kulissene? NRKs
verdensreporter Tomm Kristiansen hadde, som tidligere Afrika-korrespondent, orkesterplass til dramaet. I sin
nye bok forteller han den dramatiske og utrolige historien om hva som skjedde i det skjulte. Da norske prester
smuglet dollar til apartheidofre i Durban, da den fengslede Mandela ble tatt med på biltur for å venne seg til
frihet, om det betagende og nære forholdet mellom ham og hans fangevokter. Tomm Kristiansen har møtt alle
hovedaktørene i sørafrikansk politikk. I "Mandelas land" følger vi historien fra de første hollendere bosetter
seg til den første svarte mann blir president.
Sør-Afrika på sitt beste: Vakker natur, Big Five-safari og storbystemning i Cape Town Sør-Afrika er et land i
økonomisk vekst, men arven fra apartheidtiden stikker kjepper i hjulene for den sosiale utviklingen. Med
verdens mest eksklusive tog gjennom Zimbabwe, Botswana og Sør-Afrika – kombinert med imponerende
Victoria Falls og safari i Sør-Afrikas beste Big Five-områd. I februar 1990 kom Sør-Afrikas nye president
Max de Klerk med en etterlengtet erklæring om Mandelas løslatelse. 11.
februar 1990 kl. 16.15 ble Mandela løslatt fra. Her finner du den komplette listen over FN-dager. En offisiell

FN-dag må vedtas av FNs generalforsamling. Det finnes over 120 offisielle FN-dager, alle er listet opp.
Velkommen til Afrika! Ditt Afrika arrangerer reiser til Afrika sør for Sahara, Seychellene, Mauritius,
Maldivene, Zanzibar og de andre øyene i Det Indiske Hav. Jeg snakker selvsagt om det vakre, lille
Vifte-diademet etter dronning Maud. Et utsøkt smykke i store diamanter, som Mette-Marit Tjessem Høiby
fikk i bryllupsgave. Nelson Mandela Frihetsforkjemperen som ble president Nelson Mandela var
høvdingsønnen som ble advokat. Han var frihetsforkjemperen som til slutt ble Sør-Afrikas. Nyheitsarkiv.
Oversikta viser nyheitsmeldingar bakover i tid. Du kan abonnere på nyheiter frå Kongehuset.no: Gå rett til
registrering "1984" (G. Orwell) Grundig analyse av "1984" på engelsk. Inkluderer biografi av forfatteren
George Orwell. Analyse/tolkning

