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O que foi o Apartheid?
Regime de separação/ segregação racial ocorrido na África do Sul de
1948 a 1994.

Os holandeses foram os primeiros europeus a constituírem colónias. Por
conseguinte, a colónia do Cabo passou às mãos do Reino Unido em 1800. Os
britânicos aboliram a escravidão, mas isso não significou a aquisição de direitos
civis. Em 1892, o direito ao voto era baseado no nível de instrução e nos recursos
financeiros que possuíam. Esta medida atingia diretamente a população negra.

Em 1919, uma Constituição, criando a "União Sul-Africana". Neste país, os
brancos teriam privilégios e os negros seriam apartados da vida civil.

A partir das eleições de 1948,, o
Apartheid é oficializado através da
nova legislação que passou a
classificar e separar os habitantes em
grupos raciais como "negros",
"brancos", "de cor" e "indianos".



Leis do Apartheid
Em 1949 foi criada a lei que proibia o casamento entre brancos e 
negros.

No ano de 1950 foi implantada a lei que determinava que todos os 
registros deveriam conter expressa a raça e , igualmente, a lei que 
proibia a circulação de negros em determinadas áreas das cidades

A lei que obrigava a separação entre brancos, negros.

Em 1952 foi criada uma lei que proibia a livre circulação de negros.

Em 1953  a lei que visava a proibição de movimentos sociais por 
parte dos negrose a lei que proibia a circulação de negros em 
determinadas áreas das cidades.



Biografia de Nelson Mandela

Nelson Mandela (1918-2013) foi presidente da África do Sul. Foi
o líder do movimento contra o Apartheid - legislação que
segregava os negros no país. Condenado em 1964 à prisão
perpetua, foi libertado em 1990, depois de grande pressão
internacional. Recebeu o “Prêmio Nobel da Paz”, em dezembro
de 1993, pela sua luta contra o regime de segregação racial. Em
1994 foi eleito o primeiro Presidente democrático da África do
Sul.



Quando e como terminou o Apartheid?

O término do Apartheid na África do Sul, sistema separatista
que distinguia direitos entre negros e brancos. Iniciado em 1948,
o período foi movido por lutas em oposição à política
segregacionista, que se intensificaram com a “desobediência
civil” do Congresso Nacional Africano (CNA).Somente em 1990,
num processo iniciado pelo presidente Frederik Willem de Klerk,
começaram as negociações para acabar com o regime racista. O
Apartheid viria a terminar a....
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