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Toti oamenii sunt egali. Nu trebuie sa discriminam nici romii, nici minoritatile sexuale

Asa a sunat mesajul pro acceptarii diversitatii transmis de regina muzicii pop, Madonna, celor
peste 60.000 de spectatori care au asistat la primul concert sustinut de celebra artista in Romania,
in data de 26 august in Parcul Izvor din Capitala, in cadrul turneului “Sticky and Sweet”.
In cadrul episodului Gypsy, unul dintre cele patru episoade tematice ale concertului, a concertat,
alaturi de Madona, Kolpakov Trio, formata din doi artisti romi si unul evreu originari din Rusia.
De asemenea, momentul Gypsy a cuprins singurul discurs al Madonnei sustinut in timpul
concertului. Artista de peste ocean a folosit aceasta ocazie pentru a critica atitudinile
discriminatorii, anti-rome si homofobia si pentru a sublinia importanta egalitatii drepturilor
pentru toti oamenii, indiferent de grupul de apartenenta: “Toti oamenii sunt egali. Nu trebuie
sa discriminam nici romii, nici homosexualii”. Insa, atitudinea de promovare a drepturilor
egale a artistei a fost primita de publicul spectator cu huiduieli si fluieraturi, care nu au influentat
in nici un fel intensitatea mesajului Madonnei.
Ca o confirmare a criticii aduse de artista, premergator concertului, angajatii firmei care asigurau
securitatea au interzis accesul la concert unui grup de tineri romi, chiar daca acestia aveau
invitatii din partea organizatorilor.
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii - Romani CRISS, organizatie care activeaza
in domeniul protectiei si promovarii drepturilor omului si combaterii discriminarii impotriva
minoritatii rome, isi manifesta aprecierea fata de atitudinea de activist de drepturile omului a
Madonnei si considera mesajul transmis de aceasta un pas inainte in ceea ce priveste lupta pentru
promovarea egalitatii intre oameni indiferent de rasa, etnie, apartenenta religioasa sau sexuala.
De asemenea, Romani CRISS multumeste Madonnei pentru atentia acordata activismului pentru
drepturile omului si spera ca demersului initiat de diva pop i se vor alatura si alte persoane
publice, animate de aceleasi sentimente tributare principiului egalitatii in drepturi.
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