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catastrofe te voorkomen. Zijn verzoeningspolitiek is tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor het oplossen van nationale en internationale conflicten.
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versplinterde wereld is daarbij een cruciaal doel. Ubuntu is verzoeningsgezind. Nelson Mandela was als leider van de bevrijdingsbeweging ANC, na zijn
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Afrika op de rand van een bloedige burgeroorlog. Met geduld en vasthoudendheid wist Mandela echter zijn verzoeningsstrategie door te zetten en een
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