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Activistii isi asuma meritul pentru anularea
concertului lui Taylor Swift
Activistii pentru drepturile animalelor isi asuma meritul pentru anularea
concertului lui Taylor Swift, planificat pe data de 5 noiembrie la faimoasa
cursa de cai anuala din Australia, Cupa Melbourne, arata Smart Radio,
pastrand un loc pentru piesele interpretei in playlist-ul zilei, scrie Mediafax.
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Cantareata americana a fost acuzata ca este mai interesata de bani si ca nu manifesta
compasiunie, pentru ca a fost de acord sa interpreteze doua piese de pe albumul "Lover" la un
eveniment ce promoveaza cursele de cai.
"Sunt nerabdatoare sa vin la Cupa Melbourne. Am auzit foarte multe despre cursa de cai", a
declarat Swift anterior, pentru publicatia Herald Sun.
in acest context, Coalitia pentru Protectia Cailor de Curse a lansat o campanie online in care
cantaretei i s-a cerut sa nu participe la eveniment.
"Daca pe Taylor Swift o preocupa atat de mult precum declara soarta animalelor, isi va anula
reprezentatia si va transmite ca abuzarea animalelor este inacceptabila. Swift a pus banii
inaintea compasiunii prin faptul ca a fost de acord sa cante la Cupa Melbourne din acest an. Caii
sunt ucisi pentru profit si pentru distractie", au declarat membrii coalitiei.

in opozitie, seful executiv al evenimentului, Neil Wilson, si-a exprimat entuziasmul cu privire la
participarea cantaretei la renumita cursa de cai.
"Sa te gandesti ca vii la Flemington si vezi nu doar cursa care taie rasuflarea intregii natiuni, ci si
o vedeta de talie internationala cu suma data pe un bilet cu acces general este fenomenal", a
afirmat acesta.
Reprezentanta Coalitiei pentru Protectia Cailor de Curse, Kristin Leigh, a declarat, ulterior:
"Presiunea exercitata asupra lui Taylor Swift a facut-o sa isi anuleze concertul. Fanii nu voiau sa
o vada sprijinind abuzarea animalelor. Se pare ca aceasta a raspuns apelurilor noastre. Taylor
este cu mult mai constienta de cruzimea din cadrul curselor de cai acum".
"Niciuna dintre aceste practici crude nu este consistenta cu felul in care o cunoastem noi pe
Taylor. Sunt foarte fericita pentru intorsatura de situatie" a declarat Emily Rice, de la Oameni
pentru Tratamentul Etic al Animalelor (Peta).
Cupa Melbourne ar fi fost primul eveniment din Australia la care Taylor Swift sustine un recital.
Din 2013 pana in prezent, sase cai au murit la cursa de la Melbourne. Anul trecut, un cal a fost
eutanasiat chiar pe pista dupa ce a suferit o fractura extrem de grava.
Taylor Swift, in varsta de 29 de ani, este unul dintre cel mai bine vanduti artisti din lume, cu peste
40 de milioane de albume si 130 de milioane de single-uri. Aceasta a primit, de-a lungul carierei,
zece premii Grammy, 23 de Billboard Music Awards si un premiu Emmy.
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