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JOHANNESBURG 

 

Johannesburg, Jo'burg, E'Goli, 'the city of gold'– vse to so imena za največje mesto v 

Južnoafriški republiki, ki skupaj s Pretorio na severu in industrijskimi mesti na jugu 

tvori provinco Gauteng, najbogatejšo in najgosteje naseljeno provinco v Južnoafriški 

republiki.       

 

Johannesburg se nahaja na edinstvenem območju. Leži na centralni planoti ob robu 

Witwatersranda, 80 km dolgega hribovja bogatega z minerali in zlatom, na nadmorski 

višini 1 753 metrov. Je eno izmed 40 največjih metropolitanskih območjih na svetu in 

največje mesto, ki ne leži ob reki, jezeru ali obali. 

 

  
Vir: http://www.dh6yho.de/English/Travel/South_Africa/Johannesburg.JPG 

 

Legenda pravi, da naj bi mesto dobilo ime po državnih uradnikih, Johannu Rissiku in 

Christiaanu Johannesu Joubertu, ki sta prihajala z druge strani reke Vaal. Leta 1886 

so ju iz Pretorie poslali na rudniško območje z nalogo, da najdeta kraj, kjer bi začeli 

graditi mesto in od te letnice naprej Johannesburg štejemo za mesto. 

 

V malo več kot stoletju je mesto zraslo v masivno, veliko mesto, ki danes pokriva 

nekaj več kot 500 km2 in se dviga visoko v nebo ter spominja na ameriška mesta. 



 

 

 

Bela nadvlada 

 

Pod apartheidom je Johannesburg imel le eno prevladujočo identiteto. Kot finančno 

središče Južnoafriške republike, je bilo najpomembnejše apartheidsko mesto, ki je 

služilo kot simbol bele nadvlade. Bogastvo je bilo v rokah belih Južnoafričanov, 

revščina, ki je bila večinoma usoda temnopoltih, pa je bila diskretno skrita.  

Danes je vzdolž celotne pokrajine, združene zaradi umazane preteklosti, je velika 

pestrost identitet in raznolikost prebivalstva. 

 

Prebivalstvo 

 

Johannesburg je svetovljansko središče, ne samo glede ras, temveč tudi glede 

etničnosti in kulture. Kot finančno in gospodarsko središče Južnoafriške republike, je 

mesto magnet za ljudi iz drugih delov države, priseljujejo pa se tudi iz celotne Afrike 

in ostalih kontinentov. Težko je določiti točno število prebivalstva v Johannesburgu, 

vendar ocenjujejo, da v središču mesta živi približno 4 milijone ljudi, skupaj z 

obrobjem pa naj bi mesto imelo okoli 10 milijonov prebivalcev. Je najmlajše mesto na 

svetu, ki je preseglo milijon prebivalcev.  

Gre za pravi »mavrični narod«, saj se tu prepletajo ljudje najrazličnejših barv kože. 

Skoraj tri četrtine je temnopoltih, nekaj manj kot petina belcev. Ostalo so t.i. 

»obarvani« in azijci. Polovica prebivalstva je kristjanov, veliko je tudi takih, ki ne 

pripadajo nobeni organizirani veri ali pa so člani afriških samostojnih cerkev. V zelo 

malem obsegu pa so prisotni tudi muslimani, Judje in hindujci.   

 

Zgodovina 

 

Območje današnjega Johannesburga je bilo prvič naseljeno v 12. stoletju s 

polnomadskimi Bantu govorečimi plemeni. Vidnejši razvoj pa je doživelo ob koncu 

19. stoletja, v času zlate mrzlice, ko je avstralski iskalec rud, George Harrison, leta 

1886 odkril velik naravni zaklad, zlato. Novica o njegovem odkritju se je hitro razširila 

in na tisoče bogastva željnih ljudi se je kmalu zgrinjalo na območje bogato z rudami. 



Sprva so nastajala le začasna taborišča, kmalu pa so že začeli graditi prve javne 

zgradbe, kajti ljudje so prihajali ne samo iz ostalih predelov Afrike, temveč tudi iz 

Severne Amerike, Velike Britanije, Evrope. Ob koncu stoletju so bogati lastniki 

rudnikov že ustvarili svoj lasten imperij, število prebivalcev pa se je močno povečalo. 

Veliko je bilo belcev, kot sezonski delavci pa so prihajali tudi temnopolti. 

 

    
Vir: http://www.gutenberg.org/files/16399/16399-h/images/04.jpg 

Vir: http://www.worldholidays.net/images/photographs/johannesburg/gold-mining-head-gear.jpg 

 

Gospodarstvo  

 

V zadnjih desetletjih so večino neekonomičnih rudnikov že zaprli in tradicionalno 

rudarstvo je v zatonu. Le redki izmed rudnikov še delujejo, saj je večina rudnih 

bogastev že izkoriščenih. V ospredju je proizvodna industrija, v Johannesburgu pa je 

tudi največja Afriška borza vrednostnih papirjev. V prihodnosti naj bi Johannesburg 

postal visokotehnološko središče v regionalnem, mogoče celo v svetovnem merilu.  

Kljub temu, da je mesto gospodarsko, industrijsko in finančno središče Južnoafriške 

republike in je pomemben tudi v svetovnem merilu, pa nima statusa državne 

prestolnice. 

 

Mesto velikih razlik 

 



Johannesburg je zelo neenako mesto v globalnem kontekstu, kjer mestna neenakost 

hitro raste. Kljub temu, da je v mestu velik odstotek revnega prebivalstva, je hkrati 

tudi veliko pripadnikov srednjega in višjega sloja, ki so finančno konkurenčni 

mednarodnemu trgu. Bolj ostro kot kjerkoli drugje, se tukaj vidi kontrast med 

nepredstavljivim bogastvom in ekstremno revščino.  

Na eni stran belo prebivalstvo, ki si je ustvarilo dom v razkošnih, z zelenjem bogatih 

predmestjih, kjer so privlačne vile obdane z visokim obzidjem, ponekod celo z 

bodečo žico in zakrivajo pogled na vrtove, bazene in drugo udobje.  

Na drugi strani pa barakarska naselja  t.i. townships, kamor so bili v zadnjih 100 letih 

odgnani temnopolti prebivalci. Še danes ponekod živijo brez zagotovljenih osnovnih 

potreb, kot so tekoča voda, elektrika in dostopne trgovine. 

 

 

             Vir: http://www.southafrica2009.dragonflyzdesign.com/johannesburg.jpg 

 

Soweto 

 

Že od leta 1923 so vplivni ljudje poskušali ustaviti migracije črnih ljudi v mesto in so v 

ta namen zgradili ločena območja stran iz samega mesta. Tako je med dobo 

apartheida nastalo prvo 'Afriško mesto' t.i. South Western Township – SOWETO, 

preostala pa v naslednjih letih. Večina ljudi se ni preselila prostovoljno, temveč so bili 

izgnani iz centra mesta, ki je bil rezerviran za belce. Vsi ti predeli imajo oznako 



nepriljubljenih, saj je poleg pomanjkanja služb in neprimernih bivališč tukaj tudi 

visoka stopnja organiziranega kriminala, ki je terjal že na stotine žrtev. Etnično so ti 

predeli zelo premešani, saj znotraj omejenega prostora živijo različni temnopolti ljudje 

iz celotne države. 

Za večino črncev je Soweto kulturno središče, v katerem je bilo organizirano največ 

uporov proti apartheidu in prostor, kjer lahko živijo brez vpliva belcev. 

  
Vir: http://www.dinosoria.com/tragedie/soweto.jpg 

Vir: http://www.affordablehousinginstitute.org/blogs/us/soweto_from_the_air_small.jpg 

 

V Sowetu pa leži tudi stadion Soccer City, gostitelj prvega in zadnjega dejanja na 

letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu. Stadion ima bogato zgodovino, saj so 

bile na njem odigrane najpomembnejše tekme v državi, na tem mestu pa je imel 

Nelson Mandela svoj prvi govor po prihodu iz zapora. 

 

 
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Soccer_City_in_Johannesburg.jpg 



 

Danes je Johannesburg mesto svetovnega formata in se lahko primerja z ostalimi 

velikimi mesti po svetu. Finančna, cestna, telekomunikacijska infrastruktura imajo 

enak standard kot v mnogih večjih mestih po svetu. Tudi širjenje mesta še vedno 

poteka in v bližji prihodnosti naj bi načrtovali združitev Johannesburga s Pretorio v 

eno samo veliko mesto. 

 

Johannesburg združuje najslabše in najboljše Južnoafriške republike; konflikte in 

ustvarjalnost, revščino in bogastvo, rasno sovraštvo in rasno mešanje, nasilje in 

spokojnost. In prav zaradi vsega tega je Johannesburg danes tako raznolik in  

zanimiv. 

 

 
Vir: http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect6/Johannesburg.jpg 
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