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Sprawy prawne:  vancouver.legal@msz.gov.pl 
Sprawy paszportowe i wizowe:  vancouver.passport-visa@msz.gov.pl 

Dr. Ming Liu
Dr. Margaret Wojda

SMILE VANCOUVER DENTAL CLINIC
221 - 1525 Robson Street, Vancouver

Dr. Jozef A. Labedzki & Associates
call 604 - 669 - 4114

  General and cosmetic dentistry
  Root canals, crowns and bridges, 

   extractions
  Free custom made whitening kit

     with initial exam and cleaning
  Free Botox cosmetic evaluation
  Botox cosmetic and therapeutic 

   only $10/unit
  We also treat snoring and sleep apnea

        Online appointments
        Free parking (reimbursement)

Twitter: @smilevandental
Facebook: Smile Vancouver Dental
Website: smilevancouverdental.com
Email: smilevancouverdental&gmail.com

  We wrześniu 2011 roku powstały 
z inicjatywy wydawanego w Vancou-
ver magazynu politycznego „Adbu-
ster” ruch Okupuj Wall Street swoim 
naczelnym zawołaniem uczynił hasło 
We are 99%, które internetowa gazeta 
„Huffington Post” (Nagroda Pulitzera 
w 2012 r.) uznała za najlepszy slogan 
od czasu stworzonego pięćdziesiąt lat 
temu hasła przeciwników wojny wiet-
namskiej Hell no, we won’t go!.
  Ruch Occupy bardzo szybko wy-
szedł poza nowojorski Zuccotti Park, 
rozprzestrzeniając się na inne północ-
noamerykańskie miasta i na wszyst-
kie – poza Antarktydą – kontynenty, 
co niekoniecznie było dla niego do-
bre. Nie było dobre przede wszyst-
kim dlatego, że rzucając wyzwanie 
kaście bogaczy nie pomyślano o po-
stawieniu konkretnych żądań, których 
spełnienie (przez kogo?) pozwalałoby 
na zakończenie protestu, które to nie-
dopatrzenie doprowadziło do tego, że 
w różnych miejscach na świecie usi-
łowano na własną rękę takie warunki 
precyzować, żądając np. wolności Pa-
lestyny, czy nawet „ujawnienia prawdy 
o 9/11”. Główne hasło ruchu zaczęło 
być rozmywane, przesunęło się na dal-
szy plan, a protest – czego Vancouver 
był dobrym przykładem – zaczął być
coraz bardziej utożsamiany z zakłada-
niem w centrum miasta namiotowych 
miasteczek, co przydawało mu zna-
czenie kolejnej manifestacji bezdom-
nych, wzbudzając narastającą niechęć
osób postronnych, do czego w niema-
łym stopniu przyczyniły się sprzyjają-
ce rządzącym media. Stygł także za-
pał samych demonstrantów, nie wi-
dzących celu swojej aktywności, poza 
drażnieniem nią establishmentu.
  I tak zapoczątkowane spektakularnie 
wystąpienie 99-procentowców w roku
2011 zakończyło się niepostrzeżenie,
właściwie nie wiadomo kiedy. Nie 
zniknęła jednak przez to kwestia nie-
równości społecznej; wciąż jeden pro-
cent ludności świata posiadał w su-
mie – i wciąż posiada – tyle środków 
finansowych co pozostałe 99 procent 
ogółem. I nie jest to już sprawa wy-
wołująca sprzeciw jedynie mieszkań-
ców rozstawianych w miastach na-
miotów, ale światowe zwyrodnienie 
budzące niepokój zawodowych eko-
nomistów. 
  Przeciwko finansowej przepaści opo-
wiada się między innymi TD Bank 
– drugi co do wielkości bank w Ka-
nadzie. Ekonomista tego banku, autor
wydanej pod koniec listopada ubiegłe-
go roku pracy zatytułowanej The Case 
for Leaning Against Income Inequali-
ty in Canada, Craig Alexander, mówi 
w wywiadzie dla CBC: „Nierówność 
wzrosła i jest to niepokojące, ponieważ 
hamuje ona inwestowanie w ludzkie 
umiejętności (w edukację i szkolenia 
– dop. red.) i może hamować wzrost 
ekonomiczny. Rośnie ilość fachowej 
literatury pokazującej, że rosnący po-
ziom nierówności nie jest jedynie złem 
dla indywidualnych osób, ale jest tak-
że zły dla naszej gospodarki i dla całe-
go społeczeństwa”. Wniosek zawarty 
w przytoczonym wyżej „Argumencie 
za opowiedzeniem się przeciwko nie-
równości zarobkowej w Kanadzie” 
mówi o konieczności regulacji podat-
kowej i dążeniu do zmniejszenia róż-
nicy w dochodach Kanadyjczyków.

   Myślę, że obrazowo można wyrazić 
rzecz tak: to nie najbogatsi napędzają 
małe biznesy, mające znaczący wpływ 
na rozwój społeczno-ekonomiczny, 
lecz ludzie z dolnych i średnich szczeb-
li drabiny społecznej. Inaczej mówiąc, 
to nie Jimmy Pattison daje zarobić pol-
skim czy chińskim sklepom w Van-
couver, ale ludzie tacy bardziej jak ja.
  Pieniądze potrzebne są bogaczom do 
tego, żeby wymieniać je na większe 
pieniądze – co nazywa się inwestycją, 
i co prowadzi do wniosku, że życie bo-
gaczy jest w gruncie rzeczy strasznie 
biedne. A kiedy zauważyć, że ich per-
spektywy po zakończeniu ziemskiej 
wędrówki też nie wyglądają dobrze 
– bo „prędzej wielbłąd przejdzie przez 
ucho igielne...” – to w istocie są powo-
dy, żeby im współczuć.
  Współczuć należy im także krótko-
wzroczności. Kierownik działu ekono-
micznego BBC Robert Peston w arty-
kule Why extreme inequality hurts the 
rich („Dlaczego ekstremalna nierów-
ność szkodzi bogatym”) przytacza na 
wstępie wypowiedź anonimowego au-
torytetu w dziedzinie medycyny, który 
twierdzi, że szczepionka przeciwko 
eboli mogła zostać wynaleziona już la-
ta temu, gdyby nie to, że wielkie kon-
cerny farmaceutyczne – uznając ebolę 
za chorobę biednych – nie widziały, 
jak mogłyby na tym zarobić. Dzisiaj, 
kiedy ebola stała się zagrożeniem glo-
balnym i okazało się, że jej wirus jest 
ślepy na wysokość czyjegoś konta, 
zaczęło się pospieszne poszukiwanie 
ratującego przed nią leku.

ANDRZEJ JAR

  Temat kumulacji bogactwa w rękach 
nielicznych zaczął być nagłaśniany 
w tych dniach w związku z publikacją 
wyników badań międzynarodowej or-
ganizacji humanitarnej Oxfam, które
pokazują zwiększającą się przepaść 
między bogatymi, stanowiącymi 1% 
ludności świata, a resztą mieszkańców 
Ziemi. W roku 2009 majętność owe-
go jednego procenta równała się 44% 
ogólnego stanu posiadania 99-procen-
towej reszty; w roku ubiegłym było to 
już 48%, a przed upływem tego roku 
będzie to powyżej 50%.  Według na-
czelnego statystyka BBC Anthony’ego 
Reubena, żeby zaliczać się do najbo-
gatszego 1% wystarczy nieco ponad 
pół miliona funtów (niecały milion do-
larów), co daje wyobrażenie o tym, ja-
kimi sumami pieniędzy obracają ci na-
leżący do 99-procentowej większości.
  Wielkość schorzenia widać jeszcze 
wyraźniej w innej części raporu or-
ganizacji Oxfam, który mówi, że ma-
jątek 80 najbogatszych ludzi świata 
wynosi tyle samo, co suma pieniędzy 
w kieszeniach najuboższych, stanowią-
cych 50% światowej ludności. Osiem-
dziesiąt osób posiada tyle, co 3,5 mi-
liarda ludzi!
 Powyższe dane potwierdza podsumo-
wujący rok 2014 raport firmy finan-
sowej Credit Suisse Group, z główną 
siedzibą w Szwajcarii, według którego 
tworzący 0,7 procenta ludności świata 
milionerzy trzymają w swoich rękach 
44% światowych finansów. Po prostu.

Bogaci i inni


