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  Podczas styczniowej wizyty w Van-
couver premier Stephen Harper, od-
nosząc się do zaaprobowanej przez 
jego rząd budowy rurociągu ropy naf-
towej z piasków bitumicznych Alber-
ty do wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej 
oraz do stanowiska w tej sprawie 
plemion indiańskich, powiedział że 
Pierwsze Narody stoją przed szansą 
uczestniczenia w głównym nurcie eko-
nomii. Zabrzmiało to groźnie. Bo co 
będzie, jeśli Indianie nie zechcą – jak 
wszystko na to wskazuje – z tej szan-
sy skorzystać? Premier Kanady wyśle 
przeciwko nim czerwone kaftany?

 Sześć lat temu Stephen Harper prze-
praszał za przymusową asymilację
dzieci indiańskich (residential school 
system), które to przeprosiny, przynaj-
mniej w ocenie przepraszającego, sta-
nowić miały początek procesu pojed-
nania. Ludność tubylcza nie była jed-
nak co do tego przekonana, pojawiały 
się głosy wskazujące na nienormal-
ność sytuacji, w której zidentyfikowa-
ny morderca dziecka przychodzi po
latach do jego rodziców, przeprasza 
za swoją zbrodnię i proponuje pojed-
nanie. W końcu więziennemu syste-
mowi szkół wyznaniowych przyświe-
cało hasło „Zabij Indianina w dziecku”, 
a efekty realizacji idei nawracania na 
europejską kulturę można zobaczyć na 
przykład w kanadyjskiej stolicy nędzy, 
czyli w Vancouver Downtown East-
side. 
  Ofiary białych kolonizatorów pytają 
więc między innymi, dlaczego prze-
śladowcy, bijąc się publicznie w piersi, 
nie chcą pokazać światu rozmiarów 
swojej zbrodni, np. przez stworzenie 
muzeum zagłady Indian, i w ogóle 
bardzo ociągają się z podjęciem ja-
kichkolwiek kroków w celu zadość-
uczynienia za swoje winy. Generalnie 
jednak fotografowany w styczniu roku 
2008 w pióropuszu i z pomalowaną 
twarzą Stephen Harper podobał się 
aborygenom.
 „Myślę, że symbolizm tego gestu jest 
w porządku. Naprawdę oczekiwane 
są jednak czyny. Prawdziwe zmiany” 
– mówił cztery lata po tamtym wystę-
pie premiera przewodniczący Zgro-
madzenia Pierwszych Narodów, wódz 
Shawn Atleo. Tymczasem zmian nie 

widać – powiadają przeproszeni – bie-
da wciąż taka sama, różnica w wa-
runkach życia Indian i nie-Indian o-
gromna, liczba samobójstw wśród in-
diańskich nastolatków utrzymuje się 
na alarmującym, kilkakrotnie wyż-
szym od ogólnospołecznej średniej 
poziomie...
  Również cztery lata po przeprosi-
nach Harpera, rząd Kolumbii Brytyj-
skiej zatwierdził projekt budowy za 
450 milionów dolarów całorocznego 
kurortu narciarskiego w dziewiczym, 
południowo-wschodnim rejonie pro-
wincji, nazywanym przez tamtejsze 
plemię Kutenajów świętym miejscem 
ducha niedźwiedzi grizzly. Postano-
wienie rządu B. C., w opinii prawni-
ków plemienia, gwałci religijne prawa 
Indian i tak samo jak przedtem szkoły 
wyznaniowe zmierza do pozbawienia 
ich odwiecznych tradycji. Sprawa cze-
ka na rozstrzygnięcie w sądzie.
  Od dwóch lat otwarta jest sprawa 
budowy za 5,4 miliarda dolarów ru-
rociągu Kinder Morgan z Edmonton 
do Vancouver (Burnaby), którym tra-
fiałoby do tutejszych portów blisko 
trzy razy więcej ropy niż dotychczas, 
a ruch tankowców w Zatoce Burrard 
zwiększyłby się sześciokrotnie.
 No i wreszcie – aby nie pozostawić 
już żadnych wątpliwości co do tego, 
że blada twarz ma dwa języki – mamy 
sprawę budowy rurociągu Enbridge.

 Jak należało się spodziewać, konser-
watywny rząd Stephena Harpera dał 
przyzwolenie na budowę rurociągu 
kompanii naftowej Enbridge, co ucie-
szyło niewątpliwie premiera naszej 
prowincji, panią Christy Clark, która 
co prawda nie zakończyła jeszcze cał-
kowicie odgrywania roli polityka za-
troskanego o środowisko naturalne, 
ale dla każdego jest jasne, że w rzeczy-
wistości troszczy się jedynie o płynące 
z ropą naftową pieniądze. 
 Jednocześnie z rządowym przyzwo-
leniem firma Enbridge – na co warto
zwrócić uwagę – zakończyła trwają-
cą od jakiegoś czasu kampanię pro-
pagandową, dążącą do zneutralizowa-
tralizowania niekorzystnych dla siebie 
nastrojów społecznych, uznając wi-
docznie, że już nie warto płacić za pro-
pagandowe spoty, gdyż w przychyl-

nej decyzji rządu mieścić się musi nie-
chybnie również gotowość do spacy-
fikowania protestów. 
  Na szczęście, przygotowania pani 
premier Clark do pokazania się w bia-
łym kasku na budowie rurociągu, jak 
i samo rozpoczęcie budowy, zostały 
zawieszone dzięki Indianom, którzy 
powiedzieli – hola! nie możecie tak 
sobie po prostu wejść ze swoimi ma-

szynami i rurami na naszą ziemię i za-
cząć ją ryć. I kiedy na początku grud-
dnia minister zasobów naturalnych 
w rządzie federalnym Joe Oliver – na-
wiązując do tzw. raportu Eyforda, do-
tyczącego możliwości porozumienia 
rządu z aborygenami w kwestii reali-
zacji projektu Enbridge – wygłaszał 
na konferencji prasowej znane już do-
brze banialuki o ochronie środowiska 
i o dążeniu do zapewnienia szczęścia
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„Pamiętajcie o ogrodach”

i bogactwa rdzennym mieszkańcom 
tej ziemi  (“Our commitment to the 
environment is clear. So, too, is our 
obligation to create opportunity and 
prosperity for First Nations”), założo-
na przez sześć zamieszkujących pół-
nocne tereny Kolumbii Brytyjskiej ple-
mion indiańskich koalicja pod nazwą 
The Yinka Dene Alliance, sprzeciwia-
jąca się budowie rurociągu do Kitimat, 

ogłosiła pozyskanie dla swojej sprawy
kolejnych sprzymierzeńców, w tym 
związku zawodowego Unifor – naj-
większego związku zawodowego pra-
cowników sektora prywatnego w Ka-
nadzie.

 Opublikowana cztery lata temu przez 
Yinka Dene Alliance deklaracja Save 
the Fraser o ochronie rzeki Fraser i 
jej dorzeczy, głosząca zdecydowany 
sprzeciw wobec budowy Enbridge 
Northern Gateway Pipelines i wszyst-
kich innych projektów związanych 
z ropą uzyskiwaną z piasków bitu-
micznych „przez nasze ziemie, teryto-
ria i wody” podpisana została z miej-
sca przez ponad 60 plemion na zgro-
madzeniu zwanym Save The Fraser 
Gathering of Nations.
 Na początku 2012 roku sprzymierze-
nie Pierwszych Narodów przedłożyło 
Wysokiemu Komisarzowi Narodów 
Zjednoczonych do spraw Praw Czło-
wieka skargę dotyczącą naruszania 
praw Indian przez planowaną budo- 
wę rurociągu Enbridge. Skarga wska-
zywała także na dyskryminację rasową 
sygnatariuszy porozumienia, przed-
stawianych w mediach w negatyw-
nym świetle. Posłanka koalicji, znana 
działaczka ochrony środowiska Anne 
Marie Sam z plemienia Nak’azdli, 
wystąpiła także przed Komisją Praw 
Człowieka w Genewie.

 W tym samym czasie wystosowany 
zostaje list otwarty do ludności Chin, 
w którym mówi się m.in., że rozlew 
ropy mógłby spowodować całkowite 
wyginięcie spirit bear – niezwykle 
rzadkiego podgatunku baribala o bia-
łym lub płowym futrze – który „jest 
tak samo piękny jak chińska panda”. 
Odezwa adresowana jest do Chiń-
czyków, ponieważ to Chiny oczekują 

na zwiększenie dostaw kanadyjskiej 
ropy naftowej.
 Z końcem kwietnia 2012 r. trzydzies-
tu przedstawicieli Yinka Dene Alliance 
wyruszyło z miasta Jasper (Alberta) 
w podróż Pociągiem Wolności przez 
Edmonton, Saskatoon, Winnipeg do 
Toronto, organizując wiece przeciw-
ko budowie rurociągu.
  Dziś deklaracja Save the Fraser jed-
noczy ponad 130 plemion indiańskich,
Federację Nauczycieli B. C., Funda-
cję Davida Suzuki, radę miasta Fort 
St. James łącznie z burmistrzem oraz
wspomniany już wyżej związek za-
wodowy Unifor, który wzywa do ma-
sowego protestu, gdyby przystąpiono 
do realizacji projektu budowy ruro-
wego przewodu.

  I’m listening to Neil Young, I gotta 
turn up the sound/ Someone’s always 
yelling turn it down – śpiewa Bob 
Dylan w piosence Highlands. W tych
dniach Neila Younga – jednego z naj-
większych w historii muzyki rockowej 
– przyciszyć chcą politycy i ludzie 
naftowego biznesu. Uczepili się oni 
przede wszystkim tego, że artysta po-
równał wydobycie ropy z piasków bi-
tumicznych do Hiroszimy, nad czym 
ręce załamują – że niby porusza to ich 
wrażliwość przez szarganie pamięci 
ofiar bomby atomowej – kręcąc przy 
tym co niemiara.


