COMUNICAT DE PRESĂ
Liceenii Tecuceni joacă fotbal împotriva discriminării!
Tecuci, 24 octombrie 2014 – Asociația Semper Musica se alătură în această lună celor câteva mii de grupuri
din toată Europa, în cadrul FARE Football Weeks, pentru a prezenta o viziune comună împotriva
discriminării. În cadrul acestui eveniment, peste 40 de țări celebrează diversitatea folosind puterea
sportului rege, fotbalul.
Asociația Semper Musica va organiza, alături de Consiliile de Elevi ale Colegiilor Naționale Spiru Haret și
Calistrat Hogaș, un meci de fotbal demonstrativ, luni, 27 octombrie, de la ora 17. Locația va fi sala de sport
a Colegiului Național Spiru Haret. În ziua meciului va fi organizată o expoziție foto ce va prezenta momente
cheie din mișcarea pentru egalitate, respectarea drepturilor omului și împotriva discriminării de orice fel,
la nivel global.
“Estimăm să avem peste 2000 de evenimente în cadrul FARE Football Weeks și suntem încântați să ne bazăm
pe munca organizațiilor de tineret, cum este Semper Musica”, a declarat Piara Powar, Director Executiv
FARE (farenet.org).
Alexandru Gheorghiu, Președintele Semper Musica, declară: “Echipa Semper Musica este onorată să facă
parte din această imensă manifestare contra discriminării. Fotbalul este foarte popular la noi și suntem
bucuroși că elevii de liceu, spectatorii de toate vârstele și jucătorii vor afla mai multe atât despre mișcările
pentru drepturile omului din Europa, cât și despre modurile în care pot lupta împotriva discriminării. Le
mulțumim partenerilor de la cele doua licee din Tecuci că au acceptat să facă parte din acest eveniment
unic și sperăm că, prin oferirea Cupei Toleranței echipei câștigătoare, să creăm o tradiție în ceea ce privește
continuarea acestor tipuri de evenimente și în anii următori.”
Despre Semper Musica
Asociația Semper Musica este singura organizație din România finanțată de Fundația MTV Staying Alive din
America și activă în domeniul prevenirii de noi cazuri de infecții cu HIV și infecții cu transmitere sexuală în
rândul tinerilor, reducerii nivelului de discriminare al tinerilor care trăiesc cu HIV în România, promovării
unei alimentații sănătoase și dezvoltării de proiecte comunitare în vederea implicării tinerilor și adulților în
rezolvarea problemelor comunităților din care fac parte (sempermusica.org).
Pentru mai multe detalii: Alexandru Gheorghiu, email: office@sempermusica.org

