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Pomaganie innym to pasja. Te artystki są
filantropkami.
Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, producentka muzyczna
i aktorka sprzedała już ponad 200 milionów płyt na całym świecie, co
uczyniło ją jedną z najbogatszych i najlepiej sprzedających się
artystek muzycznych wszech czasów. Dużą część swych dochodów
Mariah Carey przekazuje na wspieranie fundacji The Fresh Air Fund.
Ponadto piosenkarka regularnie wspiera oddział położniczy New
York Presbyterian Hospital Cornell Medical Center.
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Shakira jest jednocześnie najlepiej zarabiającą piosenkarką
kolumbijską i jedyną artystką pochodząca z Ameryki Południowej,
która zajęła wysokie miejsce na amerykańskiej liście przebojów
Billboard Hot 100, australijskiej liście ARIA oraz brytyjskiej liście
najlepiej sprzedających się singli. Jednocześnie nie zapomina o
swoich rodakach. Aktywnie działa w fundacji charytatywnej
wspierającej biedne i potrzebujące dzieci przesiedleńców z wojny
domowej w Kolumbii, noszącej nazwę Fundacion Pies Descalzos
(Fundacja bose Stopy). Nazwa fundacji wywodzi się od tytułu jej
płyty Pies Descalzos z 1995 r. Fundacja Shakiry pomogła już 3380
dzieciom w trzech miastach Kolumbii.
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Wielkie serce ma też słynna aktorka, tancerka i wokalistka Jennifer
Lopez. Wraz ze swoją siostrą Lyndą założyła fundację The Lopez
Family Foundation, mającą na celu wspieranie dostępu do leczenia
i edukacji zdrowotnej kobiet i dzieci. Fundacja rodziny Lopez działa
w wielu krajach świata, m.in. w Puerto Rico, gdzie ufundowała
pierwsze centrum telemedycyny w Szpitalu dziecięcym w San
Juan. - Doświadczyłam piękna macierzyństwa w tym samym
czasie, co moja siostra Lynda - mówi artystka. - Obie czujemy
pragnienie jak nigdy wcześniej, aby pomóc stworzyć zdrowsze,
szczęśliwsze środowisko dla innych.
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Także polskie artystki działają na rzecz potrzebujących.
Natalia Kukulska ma na swoim koncie setki koncertów oraz
wiele nagród. Bierze także udział w licznych akcjach
charytatywnych. Ostatnio zaangażowała się w kampanię Music
For Life. - Podoba mi się ta idea, ponieważ wspiera potrzebujące
dzieci oraz młodych artystów, którzy mogą zdobyć pieniądze na
rozwijanie swojego talentu. Prawie codziennie otrzymuję
zaproszenie do udziału w akcji charytatywnej. Ciężko jest mi
wybrać. Irracjonalnym jest wybieranie, czy pomagać choremu,
czy biednemu. Dlatego raz na jakiś czas poświęcam swój czas.
Jestem m.in. ambasadorem UNICEF-u. Staram się tak żyć, by
mieć poczucie, że jestem przydatna innym ludziom.
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Ze swego zaangażowania społecznego znana jest też Majka
Jeżowska. Ostatnio Fundacja Ronalda McDonalda wydała
kolejną płytę, na której znajdują się jej piosenki. W nagraniu
na zaproszenie Majki Jeżowskiej udział wzięli również Mietek
Szcześniak, Kasia Wilk, Magda Steczkowska, Artur Gadowski,
Monika Kuszyńska oraz Łukasz Zagrobelny. Każdy z nich nagrał
piosenkę w duecie z dzieckiem, laureatem organizowanego
corocznie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Majki
Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. Artyści zrezygnowali z
honorariów. A cały dochód ze sprzedaży płyt zasili
ogólnopolski program „NIE nowotworom u dzieci”,
realizowany przez Fundację Ronalda McDonalda.
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