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  Kanadyjczycy są generalnie bardzo 
posłuszni przepisom, co w pewien 
sposób łączy się – w zachowaniach 
w miejscach publicznych – z pozio-
mem ich kultury osobistej i, krótko 
mówiąc, ułatwia wszystkim życie. Oto 
jednak ostatnio mieszkańcy Coquitlam
dali przykład obywatelskiego niepo-
słuszeństwa, kręcąc nosem na wydaną 
kilka tygodni temu decyzję swoich 
radnych, dotyczącą sprzątania psich 
odchodów.
 Wspomniane zarządzenie wzięło się 
stąd, że każdego roku około 15000 ton 
zwierzęcych ekskrementów gromadzi 
się na wysypiskach śmieci w Metro 
Vancouver, wydzielając do atmosfery 
metan – gaz, którego potencjał cieplar-
niany jest ponad dwudziestokrotnie 
większy od dwutlenku węgla. Władze 
Coquitlam, w trosce o zapobieganie 
zmianom klimatu, wyskoczyły więc 
przed orkiestrę – czyli jako pierwsze 
w vancouverskiej metropolii postano-
wiły dać przykład aktywnego przeciw-
działania globalnemu ociepleniu – i 
uchwaliły, że sprzątnięte pozostałości 
po psie nie mogą być wrzucane do 
śmietników, ale muszą być spłukane 
w ubikacji.
  Przepis dotyczy także kocich odcho-
dów, co jednak nie jest zgodne z za-
leceniami służb sanitarnych Metro 
Vancouver, ponieważ w kale kotów 

  Kanada długo ociągała się z prawną 
regulacją sprawy niepożądanych wia-
domości przesyłanych elektronicznie
(spam), pozostając w efekcie jedynym 
krajem G-8 pozbawionym dotyczące-
go spamu przepisu. Ale jak już w koń-
cu uchwaliła anti-spam law, to takie, 
że chyba wszyscy spammerzy zbledli 
ze strachu.
  Nowy akt prawny dotyczy e-maili, 

  Kiedy 17 czerwca rząd Stephena 
Harpera zatwierdził  jak to było do 
przewidzenia – budowę za 7,9 miliar-
da dolarów rurociągu Northern Gate-
way firmy Enbridge, z piasków bitu-
micznych Alberty do portu Kitimat na
północnym zachodzie B.C., w telewi-
zyjnych Global News okazało się nagle, 
że coś tak z 75 procent mieszkańców tej 
prowincji, według nie wiadomo przez 
kogo przeprowadzonego sondażu, po-
piera decyzję rządu federalnego, co 
chyba pozostawiało w pobitym polu 
nawet łgarstwa peerelowskich dzien-
ników telewizyjnych z czasu stanu wo-
jennego.
  Jak wielki jest sprzeciw wobec bu-
dowie rurociagu, widać gołym okiem. 
W kwietniu wiekszość mieszkańców 
Kitimat  opowiedziała się w przepro-
wadzonym tam, nieformalnym refe-
rendum przeciwko Northern Gateway 
pipeline i wzmożonemu ruchowi tan-
kowców. Przeciwko są – co oczywis-
te – ekolodzy, ale też Indianie, partie
opozycyjne i po prostu ludzie świado-
mi wielkości związanego z rurocią-
giem ryzyka rozlewu ropy.
  Przywódca Partii Nowej Demokracji 
Thomas Mulcair przestrzegł rządzą-
cych konserwatystów, że ich decyzja 
wywoła poważne niepokoje społecz-
ne, a lider liberałów Justin Trudeau na-

zwał Harpera „cheerleaderem rurocią-
gu od samego początku, podczas gdy 
Kanadyjczykom potrzebny jest arbi-
ter”.
  Podzielany przez naszą panią pre-
mier Christy Clark zapał premiera Ka-
nady do dostarczania Chinom wielkiej 
ilości ropy naftowej ostudził kanadyj-
ski Sąd Najwyższy, który pod koniec 
czerwca wydał wyrok w ciągnącej się 
od 1983 roku sprawie o prawo do ob-
szaru ziemi leżącego w środkowej czę-
ści Kolumbii Brytyjskiej, poza rezer-
watem plemienia Tsilhqot’in, ale bę-
dącym tradycyjnym terenem indiań-
skich polowań. Sąd uznał, że sporne 
1700 km2 ziemi należy do Tsilhqot’in 
i na jakąkolwiek aktywność na tym 
terenie – jak wycinanie drzew, polo-
wanie, układanie rur itp. – trzeba mieć 
pozwolenie plemienia. 
  Co więcej, Sąd Najwyższy w Ottawie 
zaznaczył w prawomocnym wyroku, 
że obowiązek porozumienia z Pierw-
szymi Narodami dotyczy wszystkich 
terenów, do których zgłaszają oni 
przed sądem swoje roszczenia. Wia-
domo zaś, że planowany rurociąg fir-
my Enbridge przechodzić ma przynaj-
mniej przez cztery należące tradycyj-
nie do Indian obszary, a złożonych 
w sądzie B. C. wniosków o prawo do 
ziemi są setki.
 

może znajdować się chorobotwórczy 
pasożyt o nazwie toxoplasma gondii, 
szczególnie niebezpieczny dla kobiet 
w ciąży, w związku z czym nie powi-
nien być on wrzucany do muszli klo-
zetowej ani kompostowany, tylko pa-
kowany w dwa worki, zawiązywany
i wyrzucany do śmieci. 
  Metropolia proponuje też inne niż 
władze Coquitlam rozwiązanie spra-
wy z psim produktem wydalania – jak 
wprowadzony już w kilku parkach dog 
waste diversion program, polegający 
na zbieraniu odchodów do ulegających 
biodegradacji worków, umieszczaniu 
ich w wyznaczonych pojemnikach i 
usuwanych regularnie przez specja-
listyczne firmy w sposób przyjazny 
dla środowiska. Można też poszukać 
w Internecie pet toilet training techni-
ques i zapoznać się z zawartymi tam 
sugestiami.
  Mieszkańcy Coquitlam zbuntowali 
się zatem przeciwko zanoszeniu psich
nieczystości do publicznych lub do-
mowych toalet – że to już są za duże
wymagania – w związku z czym wła-
dze miejskie nie wycofały się wpraw-
dzie z uchwalonego zarządzenia, ale 
oznajmiły, że odstępują od karania nie-
posłusznych, którzy po staremu wrzu-
cają ekskrety swoich ulubieńców do 
zamykanych pojemników na śmieci.

wiadomości tekstowych i komunikato-
rów internetowych (instant messages),
ustalając że korzystający z tych dróg 
nadawcy niechcianych informacji ka-
rani będą grzywną w wysokości do 
miliona dolarów dla osób prywatnych 
i do dziesięciu milionów dla biznesów 
(obowiązkowe $200 za każdy poje-
dynczy spam), co jest najwyższą w tej 
mierze karą na świecie. Działalność 

Not so fast, Mr. Harper

Załatwianie psich spraw

promocyjna dozwolona jest w blogach 
i mediach społecznościowych.
  Canada’s anti-spam legislation do-
tyczy wszystkich, którzy wyślą spam
ślą spamy do mieszkańca Kanady, co 
jednak wywołuje pytanie o możliwość 
egzekwowania tego prawa od nadaw-
ców junk mail spoza Kanady, którzy 
stanowią zdecydową większość nęka-
jących nas spammerów.

Blady strach padł na spammerów?

147. rocznica Konfederacji Kanady obchodzona była pod Galerią Sztuki w Vancouver tak samo jak ubiegłoroczny Dzień 
Kanady, i jak dwa lata temu, i wcześniej: Canada Day wyglądał zupełnie jak Cannabis Day. Pod podobizną Marka 
Emery’ego, który stał się miejscowym męczennikiem za sprawę, w kłębach dymu z ziela, było radośnie i patriotycznie.

fot. Tomasz Przystupa

Come As You Are
  Stan Waszyngton zaprasza pełnolet-
nich (w USA 21 lat) Kanadyjczyków: 
od wtorku, 8 lipca, marihuana za od-
daloną od Vancouver o rzut dzidą gra-
nicą jest legalna! Najbliżej nam do Bel-
lingham, gdzie niektóre sklepy w do-
wód wdzięczności za głosowanie za 
zmianą prawa sprzedawały w dniu 
pierwszym pierwszym stu klientom, 
mieszkańcom stanu, pot po cenie pro-
mocyjnej – dziesięć amerykańskich 
dolarów za gram. Dla pozostałych ce-
na waha się od 12 do 25 dolarów, przy 
czym uważa się, że raczej utrzymywać 

się będzie ostatecznie bliżej tej drugiej.
  Zbiegiem okoliczności następnego 
dnia Mark Emery skończył odsiady-
wanie pięcioletniego wyroku w fede-
ralnym więzieniu w USA za sprzedaż 
pocztą nasion marihuany odbiorcom 
w Stanach Zjednoczonych. And isn’t 
it ironic...? Mark Emery wysyłał nie-
legalnie z Vancouver za 49. równoleż-
nik nasiona, z których wyrastały przed-
niej jakości rośliny sprzedawane dziś 
tam legalnie mieszkańcom Vancouver, 
którzy u siebie mogą je kupić nielegal-
nie. 

 WIADOMOŚCI


