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  Na wydanym 30 kwietnia w wa-
szyngtońskim hotelu Hilton, organi-
zowanym corocznie i ostatnim już dla 
Baracka Obamy obiedzie dla akredy-
towanych przy Białym Domu dzien-
nikarzy, prezydent USA sypał żartami, 
które budziły aplauz zaproszonych go-
ści. Wśród pojawiających się w nich 
postaci nie zabrakło kanadyjskiego 
premiera. „Ktoś mówił mi niedawno: 
‘Panie Prezydencie, stał się pan taki 
wczorajszy. Justin Trudeau całkowi-
cie zajął pana miejsce. Jest taki przy-
stojny, taki czarujący, jest przyszło-
ściowy. Powiedziałem: Justin, daj już
temu spokój.”
  Pewne jest, że jednemu i drugiemu 
przywódcy palenie w przeszłości mari-
huany nie stępiło dowcipu. Natomiast 
polityka, polityczne przywództwo, ma 
widoczny wpływ na tempo starzenia 
się. Obama mówił na przyjęciu w Hil-
tonie o tym, jakim młodym człowie-
kiem był osiem lat temu i wskazywał 
na swoje siwe dziś włosy. Justin Tru-
deau ma za sobą dopiero pół roku rzą-
dzenia, a w opinii części wyborców, 
zwłaszcza tych młodszych, już zaczął 
się mentalnie starzeć, chociaż za nic 
nie chce tego po sobie pokazać. (Ostat-
nio robił pompki do kamery.) Po pół
roku premierostwa zaczął jakby znikać
ten łobuzerski ton młodego człowieka 
przyznającego, że no pewnie – że jak 
prawie każdy popróbował marihuany 
i nie ma powodu, żeby tego żałować.
  Minister Philpott zapowiedziała le-
galny pot za rok, a w międzyczasie ba-
łagan w związku z tym odwlekaniem 
się robi – jak to w sytuacji, gdy wciąż 
jeszcze nie wolno, ale prawie już wol-
no.
  Pół roku temu władze miejskie Van-
couver uchwaliły przepisy dotyczące 
punktów sprzedaży medycznej mari-
huany, których jest tu ponad sto. Usta-
lono, że muszą one być oddalone od
szkół, centrów rekreacyjnych i na-
wzajem od siebie przynajmniej o trzy- 
sta metrów. Teraz postanowiono ten
przepis egzekwować, nakazując za-
mknięcie wszystkich nie spełniających 

tego warunku miejsc handlu do pół-
nocy 29 kwietnia. Nakazu posłuchało 
22 właścicieli takich punktów – reszta 
się opiera, zbierając 250-dolarowe 
mandaty za każdy dzień nielegalnej 
działalności. Jeden z opornych tłuma-
czy swoją postawę względami oby-
watelskimi, argumentując, że nie pod-
porządkuje się nakazowi, ponieważ 
jest to jego zdaniem korzystniejsze dla 
państwa, bowiem – gdyby nakazu po-
słuchał – musiałby przenieść się z to-
warem na ulicę i prowadzić sprzedaż 
bezpodatkową.
 Sprzedaż medycznej marihuany zbyt 
długo nie budziła widocznego sprze-
ciwu władz, i jasne w związku z tym 
było, że nie uda się jednym nakazem 
zamknąć w wyznaczonym terminie 
stu lokali (licencję uzyskało mniej niż 
tuzin z nich). Rząd prowincji napo-
myka już o tym, że mimo zapowie-
dzi rządu federalnego, zalegalizowanie 
marihuany w B.C. zajmie przynaj-
mniej z dwa lata, co – jeśli się spełni – 
najpewniej wprowadzi zamęt, że hej.
  Jaki jest stosunek społeczeństwa do 
trawki, pokazuje taki między innymi 
przykład. Na Commercial Drive przy 
14th Avenue znajduje się najstarszy 
w Vancouver, otwarty w 1997 roku, 
local sprzedaży i konsumpcji medycz-
nej marihuany, B.C. Compassion Club
Society (BCCCS), z którego korzysta 
6000 ludzi. Po przeciwnej stronie ulicy 
– w odległości nawet nie stu metrów 
– jest po lewej stronie przedszkole, a po 
prawej szkoła. Lokal otrzymał zezwo-
lenie na dalszą działalność, ponieważ 
pracujący w jego sąsiedztwie szkolni 
i przedszkolni nauczyciele podpisali 
oświadczenie w tej sprawie, w którym 
stwierdzili, że nie mają żadnych za-
strzeżeń do tego miejsca.
  Jodie Emery wystosowała pismo do 
Justina Trudeau i minister Jane Phil-
pott z żadaniem włączenia do konsul-
tacji w sprawie legalizacji marihuany 
osób, które dobrze na marihuanie się 
znają, a więc jej użytkowników. Krót-
ko po powrocie z Nowego Jorku pani 
minister zapowiedziała, że tak się sta-

nie, tłumacząc przy tym, że ta policja 
i inni to dlatego, że rząd zdecydował 
się korzystać najpierw z bardziej tra-
dycyjnego doradztwa. Pal sześć – rzą-
dowi tak pewnie wypada. Gorsze jest
to, że u liczącej 31 lat Jodie Emery 
widać od pewnego czasu objawy nie-
przyjemnej chęci szybkiego starzenia 
się, czyli pragnienie politycznej karie-
ry.

***
 20 kwietnia na Sunset Beach rzucały 
się w oczy grupy młodzieży, napły-
wające falami po szkole i krążące na 
obrzeżach marihuanowej manifestacji. 
Część z nich zapuszczała się głębiej, 

licząc prawdopodobnie na to, że ktoś 
ze sprzedających nie będzie dociekał 
ich wieku. Zakazany owoc kusi. To 
też ważny powód, przemawiający za 
prawnym unormowaniem sprzedaży 
rekreacyjnego ziela.
  Od 20 kwietnia do pierwszych dni 
maja marihuana nie schodzi z czo-
łówki kanadyjskich wiadomości.

Dzień Ziemi

 Dzień Ziemi obchodzony był w nie-
dzielę, 24 kwietnia. Po Commercial 
Drive – od Broadway do Grandview 
Parku – przeszedł barwny pochód, zło-
żony w znacznej części, może nawet 
w większości, z nielubianych przez 
polskiego ministra Waszczykowskie-
go wegetarianów i rowerzystów. Było
bicie w bębny i orkiestra dęta. Na trans-
parentach niesiono hasła przypomi-
nające o tym, że There is no Planet B 
– co odnosiło się głównie do zamia-
rów budowy rurociągów naftowych 
i ruchu tankowców w miejscowych 
portach.
  Tymczasem grunt pod budowę ru-
rociągu Kinder Morgan, którym ma
popłynąć ropa z piasków bitumicz-
nych Alberty do Burnaby (Metro Van-
couver), jest już przygotowany – tak 
samo zresztą, jak pod budowę rurocią-
gu Energy East do Saint John w No-
wym Brunszwiku. Stoją za tym: pre-
mier Justin Trudeau, premier B.C. 
Christy Clark i premier Alberty Ra-
chel Notley.
  Z panią premier Notley to jest taka 
dość nieszczęsna sprawa. Najpierw, 
w maju ubiegłego roku, kiedy obję-
ła urząd szefa rządu Alberty, w całej 
Kanadzie wypatrowano, jakie to też 
zmiany w tej będącej od czterdziestu 
pięciu lat w rękach konserwatystów 
prowincji nastąpią po historycznym 
przejęciu władzy przez lewicową Par-
tię Nowej Demokracji (NDP). Okazało 
się, że nowa premier nie ma żadnego 
pomysłu na zmianę oblicza Alberty, 
bo Alberta brudną ropą stoi. Stąd też 
Rachel Notley stała się najzacieklejszą 
orędowniczką budowy rurociągów.

  Christy Clark natomiast...
  Na Dzień Ziemi ukazał się w „Van-
couver Sun” artykuł Vaughna Palmera 
pt. Ingredients simmering for pipeline 
deal (Składniki na porozumienie w 
sprawie rurociągu wolno się gotują), 
spekulujący, do zawarcia jakiego u-
kładu z Rachel Notley dąży premier 
B.C. Wiąże się on z budową za ponad 
8,3 miliarda dolarów hydroelektrowni 
na Peace River, o którym to projekcie 
wspominałem w poprzednim numerze 
„Aha!”. Jeśli rząd Alberty zgodzi się 
na dostawę (zakup) energii z naszej 
prowincji to, po pierwsze, pokazując, 
że w trosce o klimat korzysta z ener-
gii nie pochodzącej z paliw kopal-
nych, może mu się udać zepchnąć na 
dalszy plan temat eksploatacji pias-
ków bitumicznych – a po drugie (i to 
jest najważniejsze), w podzięce za tę
transakcję Christy Clark ogłosi w re-
wanżu, że pięć warunków, od których 
uzależniona jest budowa rurociągów 
naftowych zostało spełnionych i Ra-
chel Notley podskoczy z radości.
  Oczywiście taki plan nie mógłby się 
obejść bez wsparcia rządu federalne-
go. Ottawa musiałaby pomóc finanso-
wo w jego realizacji, a Justin Trudeau 
nagimnastykowałby się, szukając spo-
łecznej zgody na budowę rurociągów 
w imię gospodarczego interesu. Z cze-
go widać, że niełatwo być Justinem 
Trudeau: skarpetki w pirackie wzory 
nie idą w parze z interesami wielkich 
korporacji.
  Parcie premier Alberty do budowy 
rurociągów do portów B.C. i zjedno-
czenie się w imię doraźnych korzyści 
Christy Clark i Justina Trudeau mo-
że bardzo nie podobać się wyborcom 
w naszej prowincji – a szczególnie 
pokoleniu millennials (generacji Y), 
którego przedstawiciele mają wielkie 
szanse dożyć skutków dzisiejszego za- 
nieczyszczania środowiska naturalne-
go i postępujących zmian klimatycz-
nych. (Według niektórych przewidy-
wań podnoszenie się poziomu ocea-
nów może doprowadzić już za pięć-
dziesiąt lat do zniknięcia pod wodą 
nadbrzeżnych miast, jak Nowy Jork 


