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Jeśli chodzi o budowę rurociągów
naftowych w Kolumbii Brytyjskiej, to
obecny czas zdecydowanie nie sprzyja ani ich budowniczym, ani rządowi
Christy Clark, ani rządowi Harpera, ani
wszystkim innym sprzyjającym temu
przedsięwzięciu. Najpierw, w pierwszej połowie kwietnia, mieliśmy wyciek oleju napędowego w English Bay
– który obnażył wysoki stan nieprzygotowania służb ratowniczych do działania w przypadku katastrofy ekologicznej, jak i indolencję w tej kwestii
władz miejskich i prowincjonalnych
– a teraz, w maju, z uszkodzonego rurociągu rozlało się w Kaliforni czterysta tysięcy litrów ropy, z czego około
80 tysięcy trafiło do oceanu, tworząc
na powierzchni wody olejowe plamy
wzdłuż 15-kilometrowego odcinka
wybrzeża. It makes you think.
Nagle cała prorurociągowa propaganda wzięła w łeb. Telewizyjny spot
firmy Kinder Morgan (człowiek wzdychający do wody czystej i trawy zielonej), pokazany 9 kwietnia po wieczornych wiadomościach, w których pojawiły się migawki z English Bay, wyglądał straszliwie żałośnie w swoim
obłudnym przekazie dotyczącym umiłowania przyrody przez biznesmenów
z Teksasu.
Na propagandowe zabiegi budowniczych rurociągów odporni są przeciwni im mieszkańcy Burnaby, którzy
zorganizowali się w grupę pod nazwą
BROKE (Burnaby Residents Opposing
Kinder Morgan Expansion), a w środę,
20 maja, wieczorem spotkali się na kolejnym mityngu w szkole elementarnej Forest Grove. Spotkanie zwołane
zostało w związku z tym, że National
Energy Board powrócił do rozpatrywania wniosku Kinder Morgan o rozbudowę rurociągu z Alberty do Burna-

by (Trans Mountain pipeline system),
który przewiduje również zwiększenie
ilości i pojemności zbiorników ropy
naftowej w granicach sąsiadującego
przez miedzę z Vancouver miasta oraz
więcej miejsc do cumowania tankowców w terminalu Westridge Marine
(port Metro Vancouver).
Wystąpiło wielu mówców. Carleen
Thomas z plemienia Tseil-Waututh
(znanego wcześniej jako Burrard)
– nauczycielka i działaczka na rzecz
kultury Pierwszych Narodów, mówiła
o pięknie Zatoki i obowiązku zachowania go dla przyszłych pokoleń. Angela Brooks-Wilson z Simon Fraser
University dokonała przeglądu materiałów do budowy rurociągu pod kątem ich bezpieczeństwa oraz wskazała na rakotwórcze składniki przesyłanej rurami ropy bitumicznej.
Poruszenie zebranych wywołało wystąpienie zastępcy szefa straży pożarnej Chrisa Bowcocka, który przedstawił raport o zagrożeniu pożarowym
tworzonym przez istniejące już zbiorniki ropy i ich planowaną rozbudowę,
a także zilustrował, co stanie się, kiedy
nagrzeją się one do temperatury wybuchu. Szmer poszedł po sali, gdy mówca wspomniał o fakcie, że w wypadku
pożaru zbiorników strażacy musieliby czekać z akcją ich gaszenia trzy lub
cztery dni, do czasu wypalenia się ropy.
A najlepszy był prezydent Burnaby
Derek Corrigan, który zapewnił zebranych, że ich nie opuści i do końca występować będzie przeciwko planom
firmy Kinder Morgan, nawet jeśli – co
najpewniej nastąpi – zostanie aresztowany za udział w proteście. I chociaż
oznaczać to będzie koniec jego politycznej kariery, to takie aresztowanie
będzie dla niego powodem do dumy.

Czy ptasie gniazdo może wpłynąć na wynik referendum?
W piątek, 22 maja, komunikacja
miejska przez cały dzień była za darmo. Miało to wpłynąć na poprawę nastroju pasażerów, których tysiące znalazło się tego ranka w tarapatach z powodu kolejnego unieruchomienia skytrainu. Była to trzecia awaria w tym
miesiącu. Poprzednia – brak połączenia pomiędzy stacjami w Surrey – zdarzyła się dzień wcześniej.
Tym razem na ponad 12 godzin unieruchomiona została linia Expo. Przyczyną tego był freak incident (słowa
dyrekcji TransLinku); w czwartek,
około godz. 23.00, podczas rutynowej
konserwacji linii, iskra ze szlifierki wywołała pożar ptasiego gniazda, który

doprowadził do spalenia prawie metra
ważnego kabla sterującego jazdą skytrainu.
Oprócz darmowej jazdy i uruchomienia o 9.45 połączenia między stacjami
Joyce i Commercial Drive, kierownictwo TransLinku od rana do wieczora
przepraszało ludzi w radiu i w telewizji. Wiadomo – referendum w sprawie
podatku na rzecz miejskiej komunikacji trwa do ósmej wieczór 29 maja.
Pożar ptasiego gniazda może przekonać niezdecydowanych do głosowania na nie. TransLink – mówią zniecierpliwieni ludzie – po prostu nie może uwolnić się od pecha. A jak ktoś ma
pecha, to i w bananie znajdzie pestkę.
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