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Przeciwko rurociągowi
przez B.C.
No więc najpierw pani Christy Clark
stroiła miny, mające pokazać, że tak
samo jak większość tych, którzy wybrali ją na premiera prowincji oraz ci
(zwłaszcza ci), którzy nie chcieli jej na
tym stanowisku, martwi się o ekologiczne bezpieczeństwo beautiful British Columbia, zagrożone planem budowy rurociągu naftowego z piasków
bitumicznych Alberty do północnego
wybrzeża naszej prowincji. Pani premier zabiegała przy tej okazji o swój
image polityka nieustępliwego, wykorzystując ku temu negocjowanie z pania premier Alberty Alison Redford
warunku podziału łupów („fair share”) płynących z realizacji projektu
Northern Gateway pipeline, chociaż
na potrzeby ludzi naiwnych chodziło
niby w tych negocjacjach o wyeliminowanie zagrożenia wylewu ropy.
W końcu panie premier zgodziły się
parę tygodni temu co do obopólnej
korzyści, jaką przyniesie budowa rurociągu. Oznacza to, że Christy Clark
– wbrew powszechnemu sprzeciwowi
mieszkańców prowincji, nie bacząc
na brak zgody szczepów indiańskich
– budowę rurociągu zaakceptowała.
Do teamu premierów zainteresowawanych sprzedażą ropy do Azji należy oczywiście także Stephen Harper,
którego rząd podejmie w przyszłym
roku ostateczną decyzję w tej sprawie.
Dla urobienia opinii publicznej firma
Enbridge Inc., która jest autorem całego projektu, wypuściła na początku
października telewizyjne i radiowe
spoty propagandowe, których twórcy
założyli, co widać w ich dziele jasno,
że ludzie głupi i bezmyślni są w tej
prowincji w większości. Zwłaszcza
spot telewizyjny to jedna wielka hucpa. Po pierwsze, jego autorzy chcą ukryć, kto za tę propagandę płaci, nie
ujawniając otwarcie, że powstała ona
na zamówienie Enbridge Inc. Po drugie, jest on zrobiony w stylistyce spotu przeciwników rurociągu – pokazuje
dziewicze obszary prowincji, gdzie
woda czysta i trawa zielona, zwierzątka szczęśliwe, a łososie nie mogą

się doczekać wyłowienia ich przez
wędkarza – tyle tylko, że zamiast pasującego do tego obrazu w kontekście
rurociągu hasła „Popatrz, co możesz
stracić”, spot Enbridge mówi nam, że
to wszystko zostanie zachowane, tyle
że z dodatkiem rurociągu. W jaki sposób zleceniodawca spotu to osiągnie?
Na to pytanie odpowiada głos zza
kadru – pokazującego spacerującą po
lesie kobietę z psem, okazującą się
być Janet Holder, szefową budowy
rurociągu z Prince George – który
mówi, że pani Holder kocha przyrodę
i dlatego wybuduje rurociąg najbezpieczniejszy w Kanadzie.
Wszyscy oczywiście wiedzą, że „najbezpieczniejszy rurociąg” nie jest
i nigdy nie będzie rurociągiem bezpiecznym, bo taki nie istnieje. Christy
Clark może domagać się na pokaz
gwarancji bezpieczeństwa, żądać
przedstawienia planu działania na wypadek wylewu ropy, a rzeczywistość
jest nieubłagana. Firma Enbridge Inc.,
która przedstawia się jako budowniczy najbezpieczniejszych rurociągów
na świecie, ma na swoim koncie przeciętnie 74 wylewy ropy naftowej rocznie. Według sporządzonych w B.C.
raportów, podjęta w wypadku wylewu akcja oczyszczania jest w stanie
usunąć najwyżej cztery procent rozlanej ropy, reszta przedostanie się do
środowiska naturalnego. Do portów
Kolumbii Brytyjskiej zawija obecnie
sześć tankowców miesięcznie, po wypo wybudowniu rurociągu ich ilość
wzrośnie do 34 miesięcznie – według
przewidywań amerykańskich ekspertów (U.S. Oil Spill Risk Model), w rezultacie realizacji projektu Enbridge,
w okresie od siedmiu do siedemnastu
lat przynajmniej raz dojdzie do wylewu tysiąca baryłek ropy z tankowca.
W sobotę, 16 listopada, tysiące ludzi
przybyło pod Science World, aby pokazać rządzącym, co myśli o tym projekcie. Wychodzących ze stacji skytrainu witała muzyka dixielandowego
bandu, z ustawionej bliżej False Creek
sceny rozbrzmiewała dobra muzyka

rockowa. Bardzo dużo transparentów.
Wśród przemawiających m.in. przywódca tutejszych szczepów indiańskich Art Sterritt i poseł do parlamentu
Nathan Cullen (demokrata).

„Rurociąg Northern Gateway to
wierzchołek góry lodowej – wołał ze
sceny Art Sterritt – i jeśli pozwolimy,
żeby tu się pojawił, będziemy mieli rurociągi w całej Kolumbii Brytyjskiej,

tak jak w Albercie. Czy pozwolimy
Stephenowi Harperowi i jego zbirom
wjechać buldożerami do tej prowincji? Nie!”
HANNA SEMIN
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