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Filo de Thembu ĉefo, Mandela naskiĝis en 1918 en sud-afrika provinco
Umtata. Li studis en Fort-Hare, el kie li estis forpelita pro partopreno al studentmanifestacio, kaj en Witwatersrand-universitato, kie li akiris rajtodiplomion en
1942. En 1944, Mandela aliĝis je Afrikana Nacia Kongreso (A.N.C.). Kiam
“Nacia Partio” ekregis, en 1948, kaj enkondukis Apartheid-on, Mandela kaj
A.N.C. kontraŭstaris rasisman regpolitikon. En 1956, Mandela estis arestata kaj
jugata pro perfido, sed absolvota en 1961.
NELSON MANDELA – NOBEL Premio 1993 – Homaj Rajtoj
Post Sharpeville- masakro en 1960, A.N.C. kaj Panafrikana Kongreso estis
malpermisitaj. Jam Mandela forlasis neperfortostrategion de A.N.C. kaj fondis
militistan organizon Umkhonto we Sizwe. En 1962, li estis kondamnata
deviglaborajn kvinjarojn kaj, en 1963, li estis kulpigata kune kun aliaj
kondukantoj pro sabotado, fuŝado kaj komploto. Pro tiuj faktoj, li estis
kondamnata en 1964, kune kun sep aliaj aktivuloj, dumvivoprizonon.
En 1990, post 26 prizonpolitikmalliberaj jaroj (tio kio estas rekordo),
prezidanto F.W. de Klerk forigis A.N.C.-malpermeson kaj liberigis Mandela kiu
estis elektata A.N.C.-prezidanto en 1991.
La ambaŭ homoj tiam kondukis traktadon kiu forigis Apartheid-on, tio kio
indos ricevi al ili Nobel-premion en 1993. Post unu jaro, okaze de la unua libra
baloto en Sud-Afriko, Nelson Mandela estis elektata prezidanto de “cielarka
nacio”, posteno kiun li okupadis de 1994 ĝis 1999.
La masakro de Sharpeville : La 21an de marto 1960, sud-afrika polico ekpafis
al manifestant-amaso : 69 homoj mortigitas kaj pli ol 180 vundigitas. Tio estis la
trapasanta punkto en la landhistorio, tiu sensenca buĉado ekigis protestadojn tiel
en nacia kiel en internacia nivelo.
Panafrikana Kongreso : Sud-afrikana partio fondita en 1959 rebatante al
multrasa agado de A.N.C. kaj ligiloj ke tiu ĉi vivtenis kun komunistoj kaj
sovetuloj. Malpermesita en 1969, estis el Zambio, sudafrika limlando, ke la
ekziliĝitaj agitadistoj organizis ilian opozicion al apartheid-a reĝimo.

MANDELA
aŭ nia PANTEONA Monumento al LIBERECO
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MANDELA, la homo por kiu ni ĵuris kaj kriis :”Libereco aŭ Morto” kune
kun martira junaro el Soweto, kune kun Winnie Mandela, Myriam Makeba,
Dulcie September (tiu lasta, senkuraĝe murdita en Parizo-koro).
Tiel ni estas samtempe kaj objektoj kaj subjektoj de Nelson Mandela –batalo.
Por ni vivante kaj tradukante Mandela-penson en nia konduko de por ”Libereco
aŭ Morto” bataladantaj disĉiploj sekvante la heroecan ekzemplon de Rubens Um
Nyobé, Félix Moumié, Ossende Afana, Ernest Ouandié, por nur citi heroojn el
Kamerunio, partizanoj de Krumah, de Lumumba, de Cabral, de Sylvanius
Olympio, de Thomas Sankara, de Marien Gouabi, de Laurent Kabila, de
Boganda, de Martin Luther King, de Savimbi, k.t.p. ...,la batalado de Mandela
kontraŭ gentmortiganta Apartheid-o estas daŭrado de Toussaint Louverturebatalado kontraŭ nigrulaj sklavo kaj trafiko.
Kiel histori-aktoroj kaj atestantoj, ni insistas pri la fakto ke Mandela-pensado
kaj el-laboraĵo spurigis nian vivadon kaj nian jarcenton en trioblan planon
spiritan, intelektan kaj psikologian eble emocian. Tiel ni havas devon per
duobla etiko pri konvinko kaj pri respondeco, kunskribi kaj promocii Mandelapenson kaj agon inter grandaj elementoj enhavante elafrikan kunportaĵon kaj
parton en Komuna Homheredaĵo. La nova pedagogio pri Historio kaj instruado
por tria miljara universala kulturo devas ja ĉefe alkonduki liberecon por ĉiuj
homoj kaj la rajton de popoloj suverene disponi pri si mem kiel kialon “sine qua
non” por daŭra paco en Mondo, laŭ Mandela.

Por tion fari :
1°) sur kontinenta tavelo :
La naskiĝanta Afrikana Unio devos instituciigi la premion
“MANDELA pri LIBERECO” kiel tion raportis “Klerula Societo de Afrikanaj
Enciklopediistoj” sur triobla plano pri politika filozofio, ideohistorio kaj popolrangaltigo en
internacia ordo. Por tiu kialo ankaŭ, ĉiu afrika nacio baptos universitaton “Nelson Mandela”.
El aliaj fakoj, tezojn kaj doktorumojn dediĉatos al lia ago kaj penso samrange aliaj ideoj el
grandaj homoj doninte sian vivon ekzemple Patrice Lumumba, Kwamé N’Krumah, Toussaint
Louverture, Martin Luther King, Marcus Garvey, Dubois, Frantz Fanon, Marcel Manville,
Cheikh Anta Diop, Félix Moumié, Modibo Keita, Julius Nyéréré, Amilcar Cabral, Thomas
Sankara, Emir Abdel Kader, reĝo Mohamed V, Abdel Gamel Nasser, Bourguiba, kaj ankaŭ
plie bone reĝo de Abisenio en Etiopio, reĝo de Mossi-anoj en Burkina Faso, reĝo Latt Dior,
reĝo Behanzin, reĝo Gheso, Almany Samory Touré, reĝo Alpha Yaya, el aliaj pra-uloj.
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2°) sur monda tavelo :
Unuiĝintaj Nacioj ĉefe pere U.N.E.S.K.O. faciligos rangaltigon de
MANDELA-aj verkadoj el primiitaj verkoj por edukado al liberkulturo PACA.
Ni memorigas ke MANDELA detenas premion, kiun neniu priparolas krom malofte, pri
Homaj Rajtoj kaj Libereco, kiun Unua Internacia “Symposium” (kongreso) pri disvolvado kaj
demokratio okazinta en Dakaro per F.I.D.H.(“Fédération Internationale des ligues des Droits
de l’Homme” : Internacia Federacio pri Homaj Rajtoj), sub Diouf prezidanto el senegala
registaro-egido, aljuĝis al Nelson Mandela la plie granda enkarcerigito en batalo pri Afrika
Libereco. Tio estas la premio nomata “Ora Kolombo pri Homaj Rajtoj kaj Libereco” kiun ni
ankaŭ postmorte aljuĝis al Diallo Telli, unua ĝenerala sekretario de O.U.A., mortita en
prizonoj pro torturoj de Sekou Touré en Gvineo-Conakry (Konakri).
Ni ankaŭ memorigas ke “Klerula Societo de Afrikanaj Enciklopediistoj” kaj “Monda
Konsilo el Panafrikana Diasporo” ĵus kreis premion “MANDELA pri LIBERECO”. Libereco
la “sine qua non” (nepra) kondiĉo por daŭranta Paco en Mondo, ĉar ne ekzistas Paco sen la
Libereco. Ni tiel koriĝas premion “Nobel pri Paco” per premio “MANDELA pri LIBERECO
por PACO”, tiel memorigante ke Nobel li mem antaŭdiris la malaperon de “Nobel-premio pri
Paco”, okaze se monda stato ĉefe difektiĝus ; la Mondo travivis tion daŭre 20an jarcento kaj
pluvivadas komencantan trian jarmilon se ni enkalkulas la eventojn kiuj funebrigis Usonon
pri detruo de Novjorkaj turoj per teruraj kaj mafiaecaj teroristoj kaj aliajn eventojn en Kongo,
Palestinio, Kosovo, Ruando, Sudanio, k.t.p. ...
La Libereco estante, ni rediru tion, la kondiĉo por Paco inter estuloj, nacioj kaj popoloj,
estas triajarmila filozofa fondo por homana solidareco kaj universala konkordo baziĝante, laŭ
afrikanaj enciklopediistoj, pri MANDELA-pensado.

KRITERIOJ de PREMIO “NELSON MANDELA
pri LIBERECO por PACO kaj UNIVERSALA KONKORDO”
KRITERIOJ por DISTINGADO kaj ATRIBUO
Taksado je alportita klopodo konsiderante evento meritdistinginda laŭ triobla plano histora
vero, socia realo kaj homa realo.
A-

RICEVONTOJ : 1°) fizika persono
2°) morala persono
•
•

B-

.Pri fizikaj personoj : Selekti grandajn nodajn eventojn alportante rajton por
premio de Toussaint LOUVERTURE ĝis Kwamé N’KRUMAH kaj Moammar
El KHADDAFI.
.Pri moralaj personoj : Selekti grandajn nodajn manifestadojn alportante rajton
por premio de “kontraŭsklaviganta socio”, de Abato GREGOIRE
(Nigrulamiko) ĝis “Klerula Societo de Afrikanaj Enciklopediistoj” kaj “Monda
Konsilo el Panafrikana Diasporo”.

GRANDAJ ATESTANTAJ EVENTOJ EKNASKANTE LA PREMION
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•
•
•
•
C-

rezistado kaj batalado kontraŭ nigrulaj trafiko kaj sklavigo karakterizante
historian batalon
rezistado kaj batalado kontraŭ koloniigado,por nacia sendependeco
rezistado kaj batalado kontraŭ rasismo, Apartheid-o, apartigo
rezistado kaj batalado kontraŭ nov-koloniigado kaj koruptado, diktator-regoj,
amasprofanoj je fondigantaj kaj demokratiaj liberoj

UZITAJ RIMEDIOJ KREINTE OKAZOJN HISTORE PRUVITAJN
•
•
•
•
•

aneca rezistado per armita batalo por nacia liberigo
aneca rezistado per organizo por defendado kaj ŝirmado pri fondaj liberoj kaj
homaj rajtoj
individua rezistado per skribaĵoj kaj aliaj malkaŝadoj pri barbaraj kaj
degradantaj agoj kontraŭante Universal-Proklamon pri Homaj Rajtoj el
Unuiĝintaj Nacioj
agadoj kaj aliaj pedagogiaj, edukantaj, kulturaj manifestadoj helpante Pacon
kaj Amikadon inter liberaj popoloj interligataj
Historia Panteono-konstruado por monumentigi kaj panteonigi grandajn
nomojn el Historio pri Liberigado kaj Rehonorigo de afrikana digno kaj
nigrulaj popoloj, kiel gvidsigno por nia aneca memoro ĉie afrikaj, antiliaj,
usonaj landoj, ĉefe .

D-La premio “NELSON MANDELA pri LIBERECO” estas postmortatribuata :
1°) al nekonataj soldatoj mortitaj nur por Libereco kaj kontraŭ Maljusteco
2°) al Granduloj el Afrikana Memoro (postmorte) :
• Reĝo de ABISENIO en Etiopio : instiginta Patro pri Afrika Unio-Organizo
• Sylvère kaj Jules ALCANDRE:gvadelupaj kontraŭkoloniigantaj Advokadoj
• Cheikh ANTA DIOP : antropologia Klerulo
• Joséphine BAKER : granda nigrula amerikana Artistino .
Rezistantino kaj Aktivulino en kontraŭrasa kaj kontraŭmaljuda batalo
• Mehdi BEN BARKA : politika Homo maroka .
Prezidanto de la trikontinenta Konferenco pri Tria Mondo
• Reĝo Douala BELL (Kamerunio) : Militista Reĝo. Afrikliberiginto.
Instiginto
pri Afrika Unio
• BEHANZIN : Dahomey-a Reĝo. Rezistinto. Pioniro por afrikana Liberigo
• Barthélémy BOGANDA : Eksprezidanto de Centrafrika Respubliko
• BOURGUIBA : Heroo el Tunizia Revolucio
• Amilcar CABRAL : Heroo el sendependeco pri Bissau-Gvineo
• Telli DIALLO : Unua Ĝenerala Sekretario pri Afrika Unio-Organizo
• Reĝo Latt DIOR (Senegalio) : Militista Reĝo. Afrikliberiginto.
Instiginto pri
Afrika Unio
• Reĝo DJOYA (Reĝo de Bamoum-Foumba) : Militista Reĝo. Afrikliberiginto.
Instiginto pri Afrika Unio
• William Edward Burgardt DUBOIS : Pioniro pri Panafrikana Movado
• Félix EBOUE : Unua Nigrula Guberniestro
• Frantz FANON : Psikiatro kaj Filozofo
• William Lloyd GARRISON : Pioniro pri konstraŭsklaviganta Movado en Nova
Anglio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcus GARVEY : Pioniro pri Panafrikana Movado
Reĝo GHEZO de Dahomey : Instiginta Patro pri Afrika Unio-Organizo
Abato Henri GREGOIRE : Heroo el Franca Revolucio.
Pioniro pri konstraŭsklaviganta Movado
Félix HOUPHOUET BOIGNY: Eksprezidanto de Ebura Bordo-Respubliko.
Kuracisto. Fondinta Patro pri Demokratia Afrikana Kunligito
Laurent Désiré KABILA : Heroo el Konga Revolucio
Emir Abdel KADER el Alĝerio : Afrikliberiginto
Jomo KENYATTA :Eksprezidanto de Kenjo-Respubliko
Modibo KEITA : Eksprezidanto de Malio- Respubliko .
Fondinta Patro pri Demokratia Afrikana Kunligito
Soundjata KEITA , Reĝo de Manding (Malio) : Militista Reĝo. Afrikliberiginto.
Instiginto pri Afrika Unio
Abel KINGUE : Heroo el Kameruna Revolucio
Kwamé N’KRUMAH : Eksprezidanto de Ganao-Respubliko.
Pioniro pri Unuiĝintaj Afrikaj Ŝtatoj. Fondinto pri Afrika Unio-Organizo
Toussaint LOUVERTURE : Heroo el konstraŭsklaviganta batalo en Haitio
Patrice LUMUMBA : Heroo el Konga Revolucio (Zairio)
Martin Luther KING : Heroo el kontraŭapartiganta batalo en Usono
MALCOM X : pioniro pri batalo por Civitaj Rajtoj al Nigrulaj Usonanoj
Marcel MANVILLE : Advokato, granda defendinto pri Nigrulaj Popoloj
Reĝo MOHAMED V en Maroko : Fondinta Patro pri Afrika Unio-Organizo
Félix-Roland MOUMIE : Heroo el Kameruna Revolucio
Reĝo MOKOKO de Gabono : Afrikliberiginto
MORO NABA, Reĝo de Mossi-uloj (Burkina Faso) :
Militista Reĝo. Afrikliberiginto. Instiginto pri Afrika Unio
Abdel Gamel NASSER : Eksprezidanto de Unuigita Respubliko Araba. Heroo el
Egipta Revolucio
Julius NYERERE : Heroo el Tanzanio-Sendependeco
R.G. NICOLO : Fondinto pri C.R.E.M.,inĝeniero en nuklea energio-komisarejo.
Dumviva prezentanto
Sylvanus OLYMPIO : Eksprezidanto de Togolando-Respubliko.
Heroo el Sendependeco
Ernest OUANDIE : Heroo el Kameruna Revolucio
Georges PADMORE : Pioniro pri Panafrikana Movado
Reĝino Abla POKOU de Ebura Bordo : Afrikliberigintino
Ernestine POTOWSKI ROSE :
Unua virino kiu publike ekparolis kontraŭ sklaveco
Reĝino RANAVAIONA III de Madagaskaro :
Unua rezistintino kontraŭ koloniigado, ekzilita
Thomas SANKARA : Eksprezidanto de Burkina Faso-Respubliko.
Heroo el Burkina-a Revolucio
Imperiestro Haïlé SELASSIE de Etiopio :
Fondinta Patro pri Afrika Unio-Organizo
SEPTEMBER Lucie : Aktivulino en batalo kontraŭ Apartheid –o en Sud-Afriko.
Mortita por Libereco (murdita en Parizo-koro)
Reĝo TAFFOU-APY (Bana reĝolando) : Militista Reĝo. Afrikliberiginto. Instiginto
pri Afrika Unio
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•
•
•
•
•
•

Samory TOURE : Militista Reĝo. Afrikliberiginto.
Instiginto pri Afrika Unio
Harriet TURBMAN (ROSS) : Pionirino pri usonaj nigrulaj sklavoj-liberigo
Rubens UM NYOBE : Heroo el Kameruna Revolucio
Kimpa VITA : Unua rebelintino kontraŭ nigrula trafiko en Kongo
William WILBERFORCE : pioniro pri kontraŭsklaviganta Movado en Britio
Alpha YAYA : Militista Reĝo. Afrikliberiginto. Instiginto pri Afrika Unio

E- NIA REKOMENDO
Mondomonumento-starigo je “LIBERECO por PACO” kiel “PANTEONO pri
FRATECO” en Parizo (U.N.E.S.K.O.sidejo), en Novjorko (Unuiĝintaj Nacioj), en
Ĝenevo (Nacioj-palacio),en Vieno, en Adisabebo (Afrika Unio-sidejo), en Durban
(ĉefurbo pri Apartheid-a kaj nigrultrafika abolo).
kiel “Klerula Societo de Afrikanaj Enciklopediistoj”
kiel “Monda Konsilo el Panafrikana Diasporo”
Profesoro Kapet de BANA

AFRIKANAJ ENCIKLOPEDIISTOJ
kaj TIO KIO DEVAS MEMORI FUTURAJ GENERACIOJ
kaj UNIVERSALA KONSCIO
“ Oni jam mezuras kiom fundamente eraras nocio tiom ofte gurdita pri
fremdaj importadoj ideologiaj en Afrikon : ĝi rezultas el perfekta nescio pri Afrikana
estinteco.
Tiel teknologio kaj scienco modernaj venas el Eŭropo, kiel, praece, universala
konado elfluis de Nil-valo al mond-cetero, ĉefe al Grekio kiu utilis kiel peranta
ĉenero.
Konsekvence, neniu pensado, neniu ideologio funde fremdiĝas Afrikon kiu
estis ilia naskinta tereno. En tuta libereco, do, Afrikanoj devas ĉerpi en komuna
intelekta heredaĵo de Homaro, nur sinlasante gvidataj per utilecaj kaj efikecaj nocioj.”
Cheikh ANTA DIOP, Introduction à Civlisation ou Barbarie
---antaŭparolo je Civilizeco aŭ Barbareco---
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C.R.E.M. kaj C.M.D.P., CELOJ kaj TASKOJ
(Collectif de Réalisation de l’Encyclopédie et du Memorandum)
---Realigadkolektivo pri Enciklopedio kaj Memorando--(Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine)---Monda Konsilo el Panafrikana Diasporo---

Krom politika, jura, ekonomika, socia kaj kultura Enciklopedio pri nuna Afriko kaj Nigrulaj
Popoloj, la C.R.E.M.- kaj C.M.D.P.-misio kaj celo estas okupi intelektan kaj kulturan Afrikspacon inter Institucioj kaj Fondaĵoj en Mondo.
C.R.E.M. kaj C.M.D.P. ne serĉas placi siajn elementojn sed nur volas kontribui por pli
bona Afriko-kono ĉefe tiam kiam Afriko suferas ekskluziveco-specon en monda triamiljara
debato inter civilizecoj por Paco kaj Demokratio kontraŭ rasismo kaj teroro.
C.R.E.M. kaj C.M.D.P. do volas doni al studentoj, klerigantoj kaj serĉantoj, eblecon
nunigi iliajn pripensadilojn kaj ĉio dank’ al prelegoj, seminarioj, diskutoj animataj per
plurfakecaj kaj plursciencaj fakuloj altkvalifitaj.
Per ilia klopodo, C.R.E.M. kaj C.M.D.P. nur deziras helpi proksimiĝon kaj amikecon
inter Afriko kaj cetera mondo prezentadante bildon pri Afriko kaj Nigrulaj Popoloj diferencan
de tiu komune konata, aliloke konstruita kaj por malgracianta celo, konfesata aŭ nekonfesata.
Ĉar oni diras ke sciemo estas la unua studanto-,serĉanto-,klerulo-virto, C.R.E.M. kaj
C.M.D.P. esperas ke tiu nova rigardo al Afriko kaj Nigrula Mondo, kiun ili proponas,
interesos ilin.
MAKUZAYI E. MASSAKI
Delegito al Departemento
pri Koncepto ĉe Universitatoj
kaj Kulturaj Fondaĵoj Internaciaj

Profesoro Kapet de BANA
C.R.E.M.-estro kaj Konceptadanto
je Afrikana Enciklopedio
Internacia C.M.D.P.-kunordiganto

Akreditaj Delegitoj kaj Komisiuloj
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tokam Victor, C.M.D.P.-fondita membro, speciala delegito
Cottelon Gutemberg, internacia konsultanto, komisiita pri rilatoj kun Antilioj kaj Usono
Sinjorino Saïd Kharidah, verkistino poeziistino, komisiita pri rilatoj kun afrikaj insuloj en Hinda Oceano
Sinjorino Xena, artistino,komisiita pri rilatoj kun angle parolanta Afriko
Sinjorino Barodi Nassima, muzeo-fakulino, komisiita pri rilatoj kun Nord-Afriko-Magreb
Alomo Flore, komunikisto, komisiita pri rilatoj kun amaskomunikiloj
Sinjorino Chiquita Quamba M.Ohim, komisiita pri rilatoj kun france parolanta Afriko
Sinjorino Dia Kassembé, verkistino, komisiita pri rilatoj kun portugale parolanta Afriko
Sinjorino Hélène Fayom, C.R.E.M.-speciala asististino, internacia konsultantino
Sinjorino Aïssata Raby Wan, internacia konsultantino, komisiulino
Majstrino Bam N’Douré Diarra, konsultantino, komisiita ĉe internaciaj Institutoj
Fernando Gomez, eksperto, komisiita ĉe internaciaj kulturaj Fondaĵoj
Sinjorino Nolard Hélène, komisiita pri rilatoj kun panafrikanaj organizoj kaj movadoj pri nigrulinoj en
Usono kaj Antilioj
Sinjorino Lecourbe Anne-Marie, asististino pri redakto kaj komunikado
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FONDINTA MEMBRARO pri S.I.A.E.A.C.
Société Internationale Africaine pour la réalisation de l’Encyclopédie de l’Afrique Contemporaine
(Internacia Societo Afrikana por realigi Enciklopedion pri la Nuna Afriko)

•

Profesoro Kapet de BANA, eksdekano je Juro kaj Sociaj Sciencoj- Fakultatoj, eksperto
pri internaciaj neregistaraj organizoj,
U.I.D.H.-fondinta membro (Homaj Rajtoj-Unio Interafrikana),
konceptadanto je Afrikana Enciklopedio.

•

Danièle RATSIRAKA, diplomita pri mastrumadaj kaj komputiladaj altstudoj,
specialistino pri tekstopritraktrado (komunikada kaj informada scienco).

•

R.G. NICOLO, inĝeniero en nuklea energio-komisarejo,
elektra radio-inĝeniero
diplomata de centra T.S.F. – lernejo (Telegrafumo Sen Fadeno),
tri asocioj-prezidanto : - Antilaj amikecoj
- asocio por ĝeneralaj antilaj interesoj-defendado
- Félix Eboué amikoj-asocio

•

Sheila JONES, aktivulino pri Civitanecaj Rajtoj
kaj Schiller Instituto-respondecantino en Ĉikago,
“kontraŭgentmurda Kunordigo”-estrino kaj “Vivklubo”-kunfondintino,
kandidatino al usona Kongreso, ŝi kunligiĝis “D-ro King”-kunlaborantoj (Amelia
Robinson kaj Respektinda James Bevell) en la agado por liberigi politikan prizonulon
usonan Lyndon LaRouche.

•

Jules CHERON, diplomita pri plifondigitaj politikaj sciencaj studoj,
diplomita pri plifondigitaj publikrajto-studoj, prezidanto kaj kunordiganto de “AfrikoAntilioj-Gvajanio-retroviĝada” organizo kiun li kreis por ebligo al Afrik-Antila kunularo
en Francio kontribui unuigan kaj solidarecan estigon inter pra-Afrikanaj popoloj (en
Francio) kaj Afriko.

•

Sofia STRIL REVER, filozofino, verkistino kaj historia recenzistino,
literaturprofesorino, specialistino pri nigrulaj problemoj en Usono.
Verkistino je gravaj verkoj pri usona-nigrula situacio, ĉefe
“Le refoulé de l’histoire”, eldonejo Ramsay (Parizo 1990)
---forpuŝitano el historio--“Chicago-Harlem ou écriture des ghettos”, eldonejo Régine Desforges
---Ĉikago-Harlem aŭ geta skribado---

mallongigoj
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A.N.C.
C.M.D.P.
C.R.E.M.
F.I.D.H.
U.I.D.H.
U.N.E.S.K.O.
Afrikan National Congress
(Afrikana Nacia Kongreso)
Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine
(Monda Konsilo el Panafrikana Diasporo)
Collectif de Réalisation de l’Encyclopédie et du Memorandum
(RealigadKolektivo pri Enciklopedio kaj Memorando)
Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme
(Federacio Internacia pri Homaj Rajtoj)
Union Interafricaine des Droits de l’Homme
(Homaj Rajtoj-Unio Interafrikana)
Organizo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo
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