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„Uwolnij piersi, uwolnij swój umysł. Go topless”

„Bycie topless jest w B.C. legalne.
Mamy prawo do bycia topless i to jest
cudowne” – uœwiadamia³a widzów
rzeczniczka niedzielnej manifestacji
Denise Belisle.
Takie same manifestacje odby³y siê
tego dnia w 45 miastach na œwiecie
w ramach Go Topless Day, który ustanowiony zosta³ i jest promowany
przez ruch realiañski, oparty na nauce by³ego francuskiego dziennikarza,
kierowcy w wyœcigach samochodowych i piosenkarza Claude’a Vorilhona, przekazuj¹cego ludziom przes³anie, jakie otrzyma³ od przybyszów
z kosmosu, z którymi siê spotyka³.
Có¿, aktywne przebywanie na powietrzu jest bardzo wskazane, wiêc nie
ma nic z³ego w pomaszerowaniu sobie
w s³oneczny letni dzieñ przez miasto.

Co z tego, ¿e w stroju niekompletnym;
w koñcu, nie szata zdobi cz³owieka.
Poza tym sierpieñ by³ naprawdê ciep³ym miesi¹cem.
Prawo kobiet do topless datuje siê
w Kanadzie od roku 1996, kiedy to
S¹d Apelacyjny w Ontario uzna³, i¿
wydany w roku 1991 wyrok skazuj¹cy
pani¹ Gwen Jacobs za to, ¿e wyst¹pi³a
przeciwko ko³tunerii z odkryt¹ piersi¹
nie ma uzasadnienia, poniewa¿ nie by³o w tym czynie nic upokarzaj¹cego
czy dehumanizuj¹cego kogokolwiek.
Kilka dni przed demonstracj¹ nagich piersi w cantrum Vancouver prowadz¹ca wywiad radiowy z merem
miasta Kelowna dziennikarka zdjê³a
stanik, pytaj¹c respondenta, czy topless jest w jego mieœcie legalny.
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Niez³e zamieszanie wywo³a³y panie,
które w niedzielê, 25 sierpnia, w imiê
równoœci p³ci, przemaszerowa³y przez
œródmieœcie Vancouver topless. Zamieszanie wziê³o siê st¹d, ¿e wielu
widzów p³ci mêskiej chcia³o mieæ pami¹tkowe zdjêcie z tego wydarzenia;

któryœ z amatorów fotografów przewróci³ siê na ustawion¹ przed sklepem Guess jeans tablicê reklamuj¹c¹
40-procentow¹ obni¿kê cen i z³ama³
j¹, a t³ok panów z aparatami fotograficznymi, pragn¹cych pstrykn¹æ zdjêcie w jak najwiêkszym zbli¿eniu, by³

wielki. Uczestniczki demonstracji musia³y nawo³ywaæ fotografów do zachowania odpowiedniej odleg³oœci.
Razem z ponad piêædziesiêcioma paniami bez górnej czêœci damskiej bielizny równoœæ p³ci demontrowa³o oko³o 30 panów w biustonoszach.
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Przewodnicz¹cy Partii Liberalnej
Justin Trudeau oœwiadczy³, ¿e pali³
kilka razy marihuanê – ostatni raz
trzy lata temu podczas backyard gettogether (ogrodowego grilla z przyjació³mi na ty³ach domu) – ale trawka
niespecjalnie mu smakowa³a. Na pytania dziennikarzy, czy tego ¿a³uje,
41-letni syn s³ynnego premiera Kanady Pierre’a Trudeau odpowiedzia³,
¿e nie ¿a³uje, ¿e nie uwa¿a, aby to
by³ jego b³¹d i nie zamierza biæ siê
w piersi z tego powodu – i wierzy,
i¿ Kanadyjczycy nie bêd¹ s¹dziæ go
tak surowo jak jego polityczni przeciwnicy. Wa¿niejsz¹ obecnie dla niego spraw¹ jest zniesienie polityki prohibicji wobec marihuany, która od czasu objêcia rz¹dów przez konserwatystów (2006r.) kosztuje pañstwo 500 milionów dolarów rocznie, wydawanych
na si³y policyjne, œcigaj¹ce handlarzy,
hodowców i palaczy trawki, i przy-

nios³a 475000 osobom niechlubny zapis ich danych w rejestrze karnym.
Wyniki przeprowadzonego w drugiej po³owie sierpnia sonda¿u opinii
publicznej mówi¹, ¿e 36 procent respondentów jest za legalizacj¹ marihuany, a 34 procent za jej dekryminalizacj¹, co daje w sumie 70 procent
tych, którzy opowiadaj¹ siê za zniesieniem prohibicyjnego prawa.
Do palenia marihuany przyzna³ siê
równie¿ Tom Mulcair, lider Partii Nowej Demokracji i parlamentarnej opozycji, który jednak odmówi³ ujawnienia, kiedy pali³ zio³o po raz ostatni i
gdzie siê w nie zaopatruje.
Wszystko to pestka w porównaniu
z oœwiadczeniem mera Toronto Roba
Forda, ¿e pali tony marihuany.
Równie¿ prezydenci USA – Clinton
i Obama – wyznali, ¿e poci¹gali trawkê.
Natomiast absolutnie czysty w tym

i chyba w ka¿dym innym wzglêdzie
jest konserwatywny premier Kanady
Stephen Harper, który w ogóle niczego w ¿yciu nie pali³, bo ma astmê.
Zreszt¹ wystarczy spojrzeæ na Pana
Premiera, ¿eby odgadn¹æ bez trudu,
¿e od najm³odszych lat by³ grzecznym ch³opcem, zapewne prymusem
w szkole, i ¿e tak ju¿ mu zosta³o.
Premier Harper zareagowa³ wiêc na
szczeroœæ Justina Trudeau tak jak nale¿a³o siê po nim spodziewaæ; oœwiadczaj¹c, ¿e s³owa przywódcy kanadyjskich libera³ów mówi¹ same za siebie,
Trudeau jest z³ym przyk³adem dla
m³odzie¿y itp.
No ale to Stephen Harper. Inni politycy – ci, którzy ju¿ siê przyznali i ci,
którzy na razie przyznaæ siê nie chc¹
– wyra¿aj¹ postawê: „Mo¿e i z³ama³em prawo, ale w koñcu to tylko marihuana”.
na zdjêciu Justin Trudeau
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