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  W sobotê, 24 listopada, trzy sekun-
dy przed godz. 23:19 czasu wschod-
nioamerykañskiego pañstwowy d³ug 
publiczny Kanady osi¹gn¹³ wysokoœæ 
600 miliardów dolarów. To tyle co 
– przy obecnym rocznym 3,2 miliar-
dowym zarobku – dochody National 
Hockey League przez 187 lat, albo 
podpisanie przez dru¿ynê Pittsburgh 
Penguins kontraktu z gwiazd¹ hokeja, 
zdobywc¹ z³otej bramki dla reprezen-
tacji Kanady w Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich 2010 Sidneyem Cros-
bym na blisko 70 tysiêcy lat. Zad³u-
¿enie Kanady mog³oby te¿ pokryæ 
bud¿et Œwiatowej Organizacji Zdro-
wia na 303 lata. Same odsetki od za-
ci¹gniêtego d³ugu wynosz¹ w tym ro-
ku 31 miliardów dolarów, czyli wiê-
cej ni¿ zasi³ki dla bezrobotnych, za-
si³ki rodzinne i wychowawcze oraz 
wszelka pomoc na opiekê nad dzieæ-
mi razem wziête.
  Dyrektor Federacji Kanadyjskich 
Podatników Gregory Thomas mówi, 

  D³ug publiczny Kolumbii Brytyjskiej 
roœnie w tempie 213 dolarów na se-
kundê i na koniec roku bud¿etowego 
2012-13 wynosiæ bêdzie 57,6 miliar-
da dolarów, wbrew zapowiadanej od 
dwóch lat przez rz¹d prowincji nad-
wy¿ki bud¿etowej. Na ka¿dego miesz-
kañca BC przypada w tej chwili pra-
wie 13 tysiêcy dolarów do sp³acenia, 
co w po³¹czeniu z pañstwowym d³u-
giem Kanady (ok. $17200 na g³owê)
daje – thanks to government – obci¹¿a-
j¹c¹ ka¿dego z nas kwotê 30 tysiêcy
dolarów. Obs³uga d³ugu B.C. wynosi 
w tym roku 2,5 miliarda, co znów 
powiêksza zad³u¿enie (gdybyœmy nie 
p³acili procentów, mielibyœmy pó³tora 
miliarda nadwy¿ki bud¿etowej).
  Rz¹d prowincji og³osi³ niedawno, 
¿e deficyt bud¿etowy jest wiêkszy ni¿ 
zak³adano – z planowanych 968 mi-
lionów dolarów zrobi³o siê 1,1 miliar-
da – przy czym pani premier Christy 
Clark obiecuje zbalansowanie bud¿e-

¿e po dekadzie 1997-2008, kiedy za-
d³u¿enie kraju zmniejszone zosta³o o 
ponad 100 miliardów, rz¹d Stephena 
Harpera – który w ubieg³orocznych 
wyborach obieca³ zbalansowanie bud-
¿etu i wprowadzenie ulg podatkowych 

w czasie swojej kadencji – zwróci³ so-
bie tê sp³atê co do centa, i ponad, za-
d³u¿aj¹c siê na powrót, co jest dziw-
nym „osi¹gniêciem” kraju, który po-
siada obfite zasoby bogactw natural-
nych a w roku 2011 uzyska³ rekordo-

we wp³ywy z podatków, które – jak 
wynika z danych za pierwsze pó³rocze 
– bêd¹ w tym roku jeszcze wy¿sze.
  Kandyjski d³ug roœnie w tempie 
$863,27 na sekundê, 74,6 miliona do-
larów na dobê.
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tu w przysz³ym roku, która to obietni-
ca wi¹zana jest przez wielu z przysz³o-
rocznymi wyborami (14 maja 2013).
W miêdzyczasie Pani Premier, której 
notowania w sonda¿ach s¹ gorsze od 

notowañ kierowanej przez ni¹ Partii 
Liberalnej, wyda³a od objêcia urzedu 
szefa rz¹du (marzec 2011) 50 milio-
nów dolarów na spoty propagandowe 
a do wyborów wyda jeszcze wiêcej, bo 

pani Clark najwyraŸniej bardzo podo-
ba siê bycie premierem i chyba nawet
przez myœl jej nie przemknie, ¿e jej pre-
mierowanie mo¿e nie wzbudzaæ za-
chwytu wyborców.

  Wed³ug najnowszych badañ opinii 
publicznej 60% mieszkañców Kolum-
bii Brytyjskiej jest przeciwnych budo-
wie ruroci¹gu transportuj¹cego ropê 
pozyskiwan¹ z piasków bitumicznych 
w Albercie do wybrze¿a Pacyfiku. Za
inwestycj¹ opowiedzia³o siê 31% re-
spondentów.
  Ka¿dego roku dochodzi w Ameryce 
Pó³nocnej do wylewu milionów litrów 
ropy do œrodowiska. W lipcu 2010 r.
awaria ruroci¹gu firmy Enbridge Inc.
(która zamierza obecnie budowaæ ru-
roci¹g przez B.C.) doprowadzi³a do
najwiêkszej katastrofy ekologicznej 
w historii œrodkowego-zachodu USA,
wycieku przynajmniej czterech milio-
nów litrów ropy do rzeki Kalamazoo 
w stanie Michigan. Zapewnienia pani 
premier Christy Clark, ¿e domaga siê 
od firmy Enbridge gwarancji, ¿e do 
wycieku ropy u nas nie dojdzie, bu- 
dz¹ jedynie nerwowy œmiech.

NORTHERN GATEWAY
PIPELINE

   Według optymistów (myślę, że
w ogromnej większości nieświado-
mych swojego optymizmu) 21 grud-
nia coś się wydarzy. Jedni – opierając
się na współczesnych interpretacjach
rachunków matematycznych staro-
żytnych Majów (tzw. Długa Rachu-
ba) – oczekują, że tym czymś, co się
21 bm. wydarzy, będzie koniec świa-
ta. Drudzy – bardziej wewnętrznie
skomplikowani, jak zwolennicy ru-
chu New Age czy wyznawcy wisz-
nuizmu – wierzą, że tego dnia roz-
pocznie się wielkie odrodzenie du-
chowe ludzkości, że wszyscy zrozu-
miemy wreszcie, że są wartości wyż-
sze od posiadania kasy,  że konsump-
cjonizm się przejadł,  empiria nie daje
odpowiedzi na pytanie o sens nasze-
go istnienia, i w ogóle cały ten nasz 
materializm jest czymś cholernie
wstydliwym. 
  Niektóre firmy kupieckie – pamię-
tając, że lepiej na zimne dmuchać, 
czyli better be safe than sorry – podjęły
odpowiednie kroki zabezpieczające 
przed ewentualnością wielkiego dla
nich kataklizmu; np. w sieci sklepów
Shoppers Drug Mart w Ontario już
nazajutrz po halloween, a więc 1 lis-
topada, zaczęto grać Christmas carols,
przynaglając w ten sposób klientów 
do robienia świątecznych zakupów 
– zawczasu, zanim ich karty kredyto-
we przepadną w morzu ognia i siar-
ki albo, co teoretycznie też może się
zdarzyć, dopadną ich jakieś zbytecz-
ne refleksje, wątpliwości, pytania...
  Optymistyczna w oczekiwaniach 
związanych z przepowiedniami Ma-
jów jest wiara, że cały ten wywołany
przez nas bałagan świata da się za-
łatwić w prosty sposób: albo zam-
knięciem sprawy raz na zawsze za 
pomocą jednodniowej apokalipsy, 
albo cudownym przypływem oleju 
do naszych głów, dzięki przewidzia-
nym przez starożytne ludy indiań-
skie zmianom astronomicznych kon-
figuracji, bez żadnego wysiłku z na-
szej strony.
  Nie ma tak dobrze! Samemu trzeba 
się potrudzić: książkę jakąś mądrą 
dla odmiany, od święta, przeczytać – 
albo przynajmniej ten numer „Aha!” 
od dechy do dechy.
  Uwadze utalentowanej młodzieży 
polecam ogłoszenie na stronie 19, a 
wszystkim życzę odświętnych świąt 
Boźego Narodzenia i powodów do
zadowolenia z siebie w nowym roku.


