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  Drog¹ do stworzenia bardzo chorego 
spo³eczeñstwa nazwa³ rzecznik Public 
Health Association of B.C. i miêdzy-
partyjnej koalicji na rzecz pomocy 
dzieciom i m³odzie¿y First Call BC 
dr John Millar ogromn¹ (najwiêksz¹ 
w Kanadzie) i stale zwiêkszaj¹c¹ siê 
ró¿nicê miêdzy dochodami najwiêcej
i najmniej zarabiaj¹cych. S³owa te nie 
s¹ tylko przenoœni¹, odnosz¹ siê rów-
nie¿ do stanu zdrowia dzieci z bied-
nych rodzin. S³aboœæ wysi³ków rz¹du
tej prowincji na rzecz poprawy warun-
ków ich ¿ycia okreœli³ Millar jako rzecz 
haniebn¹.
  Wed³ug raportu First Call BC w ro-
ku 2010 w biedzie ¿y³o w naszej pro-
wincji 119 tysiêcy dzieci, czyli prawie 
co siódme dziecko, z czego dwie trze-
cie tej liczby (ok. 80 tysiêcy) przypada-
³o na Metro Vancouver. Przez osiem 
lat z rzêdu Kolumbia Brytyjska mia-
³a najwiêksz¹ liczbê dzieci ¿yj¹cych 
w ubóstwie – w tym roku ust¹piliœmy 
my tego wstydliwego przodownictwa 
Manitobie (17,6% tam – 14,3% u nas), 
równaj¹c siê pozycj¹ z Quebec i prawie 
¿e z Ontario (14,2%), z czego w ¿a-
den sposób cieszyæ siê nie wypada. 
Najmniejszy odsetek dzieci ¿yj¹cych 
w biedzie (6,9%) ma Nowy Brunsz-
wik.
  Raport wzywa rz¹d do podjêcia dzia-
³añ, które do roku 2020 zmniejszy³yby
liczbê biednych dzieci w B.C. do przy-
najmniej siedmiu procent. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku – zdaniem
rzecznika koalicji First Call – by³oby 
obsadzenie na stanowisku ministra ds. 
dzieci i rodziny osoby odpowiedzial-
nej, która mia³aby jasno okreœlony cel 
i zrozumia³¹ dla wszystkich strategiê 
dzia³ania, a nie podejmowa³a jakieœ 
doraŸne poczynania bez ³adu i sk³adu.

  Niezadowolona z pracy Minister-
stwa Rozwoju Dzieci i Rodziny jest 
tak¿e Mary Ellen Turpel-Lafond, au-
torka studium o przyczynach samo-
bójstw wœród dzieci i m³odzie¿y B.C. 
zatytuowanego Trauma, Turmoil and 
Tragedy: understanding the needs of 
children and youth at risk of suicide 
and self-harm, która pisze, ¿e rz¹d 
prowincji musi robiæ znacznie wiêcej 
na rzecz m³odych ludzi zagro¿onych 
wykluczeniem spo³ecznym, musi sta-
raæ siê zrozumieæ przyczyny ich trau-
my i móc dziêki temu zaoferowaæ im 
pomoc, jaka naprawdê jest tu potrzeb-
na, a nie zajmowaæ siê g³ównie prze-
rzucaniem ich z jednego domu zastêp-
czego do drugiego.
  Pani Turpel-Lafond przeœledzi³a wa-
runki ¿ycia piêtnaœciorga nastolatków,
ków, którzy pope³nili samobójstwo i 
pod³o¿e psychiczne 74 prób odebrania 
sobie ¿ycia. W tej 89-osobowej gru-
pie, 58 m³odocianych znajdowa³o siê 
w chwili targniêcia siê na swoje ¿ycie 
pod opiek¹ ministerstwa i ka¿dy z nich 

przemieszczany by³ z jednej rodziny 
zastêpczej do innej – wszyscy z nich 
³¹cznie 776 razy, a w piêciu indywi-
dualnych przypadkach ponad 30 razy.
  Autorka badañ przedstawia bardziej 
szczegó³owo fakty z ¿ycia indiañskie-
go ch³opca, który siê powiesi³. Sied-
miokrotnie zabierany by³ on przez 
organizacje rz¹dowe z domu rodzin-
nego, w którym narkotyki, alkohol i 
awantury by³y na porz¹dku dzien-
nym; zachodzi³o te¿ podejrzenie mo¿-
liwoœci seksualnego wykorzystania
przez krewnych. Dziewiêtnaœcie razy 
pisano o nim w przedk³adanych rz¹-
dowi doniesieniach o dzieciach zagro-
¿onych, zauwa¿aj¹c ¿e powtarzaj¹ce
siê powroty ch³opca z domu zastêp-
czego do rodzinnego nie s¹ dobr¹ de-
cyzj¹ w³adz. Po jego samobójstwie
Ministerstwo ds. Rozwoju Dzieci i Ro-
dziny nie dostrzeg³o w sporz¹dzonym
przez siebie dokumencie w tej spra-
wie ¿adnego zwi¹zku miêdzy œmier-
ci¹ ch³opca a warunkami ¿ycia w jego 
domu rodzinnym.
  W¹tpliwoœci dotycz¹ te¿ domów za-
stêpczych, w których dzieci s¹ umiesz-
czane. „Przekonanie, ¿e ktoœ mo¿e 
stworzyæ rodzinê zastêpcz¹ poniewa¿ 
ma na to w swoim domu wystarczaj¹-
co du¿o miejsca, i ¿e mo¿e zapewniæ 
przyjêtemu do siebie dziecku odpo-
wiedni¹ opiekê, zrywaj¹c siê jak za-
wsze rano do pracy i odsy³aj¹c to 
dziecko do szko³y jak ka¿de inne 
dziecko, i daj¹c mu za przys³uguj¹ce 
za to co miesi¹c pieni¹dze rz¹dowe 
jedzenie i dach nad g³ow¹, jest prze-
konaniem b³êdnym. [...] ¯ycie tych 
dzieci to coœ absolutnie tragicznego. 
Wkrótce siêgn¹ one po narkotyki, al-
kohol, poniewa¿ nie otrzyma³y w³aœci-
wej pomocy terapeutycznej. Kiedy
siêgn¹ po narkotyki i alkohol ich nie-
szczêœcie bêdzie siê pog³êbiaæ, czêsto 
pojawi¹ siê objawy choroby psychicz-
nej, ich depresja bêdzie siê zwiêkszaæ; 
bêd¹ wykorzystywane seksualnie, za-
czn¹ przedawkowywaæ” – pisze Mary 
Ellen Turpel-Lafond. 
  Minister ds. dzieci Stephanie Cadieux 
odpowiada na to, ¿e rz¹d przyjmuje 
do wiadomoœci uwagi pani Turpel-
Lafond i przypomina, ¿e odnosz¹cy 
siê do podniesionej przez ni¹ kwestii 
ministerialny plan dzia³ania jest udo-
skonalany od dwóch lat i zostanie 
wdro¿ony w nowym roku. Plan prze-
widuje bardziej fachow¹ opiekê nad 
zagro¿on¹ samobójstwem m³odzie¿¹ 
i lepsze szkolenia dla rodzin zastêp-
czych, a tak¿e zwracanie uwagi na to, 
ile razy ci m³odzi ludzie przerzucani 
s¹ z jednego domu zastêpczego do 
drugiego – po trzecim razie powinien 
w³¹czyæ siê dzwonek alarmowy.
   Magazyn „Aha!” uwa¿a natomiast, ¿e 
stawianie rz¹dowi powy¿szych ¿¹dañ 
to jak domaganie siê, aby jego cz³on-
kowie byli mêdrcami.

Dzieci zagrożone

Jak mieæ Merry Christmas w Vancouver? Jeden z najwa¿niejszych warunków brzmi: polubiæ deszcz.


