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COMUNICAT DE PRESĂ
Concertul Damian&Brothers şi Amaro Del transcende prejudecăţile
Aseară, cu ocazia zilei internaţionale a drepturilor omului – 10 decembrie – sub egida
Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2015 1, Romani CRISS i-a avut invitaţi pe
Damian&Brothers 2 şi Amaro Del3 într-un spectacol de promovare a antidiscriminării.
Evenimentul a debutat cu premierea mediatoarelor sanitare, femei rome care activează de 10
ani în comunităţile de romi din România şi care contribuie semnificativ la îmbunătăţirea stării
de sănătate a romilor cu care lucrează. S-au acordat următoarele premii:
 Premiul pentru cea mai veche mediatoare sanitară “Mami” (bunică în limba
romani) – Rubina Ferariu (Botoşani)
 Premiul pentru tânăr model de mediatoare sanitară – Geanina Prisan (Vaslui)
 Premiul pentru cea mai vârstnică mediatoare sanitară “Bibja” (mătuşă în limba
romani) – Maria Bostan (Iaşi)
 Premiul pentru voluntariat – Gizella Sandor (Harghita)
 Premiul nondiscriminare – Autoritatea de Sănătate Publică Tulcea
 Premiul pentru cea mai implicată mediatoare sanitară – Isabella Iurmann Tutura
(Bistriţa Năsăud), Jenica Ganea (Ialomiţa) şi Ana Năstase (Iaşi)
 Premiul pentru apărarea drepturilor omului – Veronica Iordan (Giurgiu)
 Premiul pentru promovarea egalităţii de gen – Claudia Kalai (Cluj)
 Premiul pentru cea mai bună colaborare cu un medic de familie – Dr. Emma
Erika Venter
Spectacolul a continuat cu Amaro Del şi Damian&Brothers, care au încântat cu muzica lor un
public format din reprezentanţi ai guvernului României, ambasadelor, fundaţiilor, asociaţiilor
şi formatori de opinie. Iată câteva dintre comentarii: “Am participat aseară la evenimentul
Romani CRISS şi la concert şi doresc să vă mulţumesc pentru experienţa deosebită pe care
am trăit-o”, “Vreau să vă multumesc pentru invitaţia la concertul de aseară. Muzica a fost
extraordinară – ne-am simţim minunat”.
După spectacol, Damian Drăghici a declarat pentru Romani CRISS: “M-au emoţionat, în
primul rând, mediatoarele sanitare. Am aflat despre munca lor şi a fost o onoare să le
înmânez eu premiile. În calitate de ambasador al anului egalităţii de şanse, am realizat acest
concert cu certitudinea că prin muzica noastră vom transmite un mesaj antidiscriminare faţă
de romi si eliberare de prejudecăţi”.
Evenimentul a fost sprijinit financiar de Open Society Institute – Roma Information Office.
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