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  Od stycznia do końca października 
zmarły w tej prowincji z przedawko-
wania narkotyków 622 osoby. Jest to 
56,7-procentowy wzrost w porówna-
niu z analogicznym okresem roku u-
biegłego, w którym było 397 takich
zgonów. Przyczyną tego wzrostu jest 
50 razy silniejszy od heroiny środek 
przeciwbólowy i anestezjologiczny 
(opioid) pod nazwą fentanyl, który po-
jawił się w tym roku na nielegalnym 
rynku narkotykowym i odpowiedzial-
ny jest za co najmniej 60% tegorocz-
nych śmierci, o których mowa.

  Większość fentanylu trafia do Kana-
dy z Chin. Zamówiony online lek łat-
wo szmuglowany jest w zwyczajnych
przesyłkach pocztowych. Po sprosz-
kowaniu go w maszynie mielącej tab-
letki na proszek, którą można kupić 
całkowicie legalnie, nie różni się on od 
innych narkotyków – kokainy, heroi-
ny czy oksykodonów (np. morfiny, od 
której jest 100 razy silniejszy) – będąc 
od nich, jak to już zostało powiedzia-
ne, znacznie mocniejszym, a przy tym 
nieporównywalnie tańszym. I to właś-
nie jest najgorsze, ponieważ handla-
rzom opłaca się, i to bardzo, mieszanie 
fentanylu z droższymi narkotykami. 
Kupujący kokainę czy heroinę narko-
man nie wie, że zawierają one do-
mieszkę, której bardzo niewielka ilość 
może mu zafundować odjazd z tego 
świata.
 Sytuacja jest kryzysowa. W tygodniu 
do 26 listopada w Metro Vancouver 
było 494 wezwań pogotowia ratun-
tunkowego do ofiar przedawkowania, 
w tym 271 do Vancouver Downtown 
Eastside i 81 do Surrey. Ale kryzys nie 
odnosi się tylko do tego rejonu. Na 
Wyspie Vancouver w ciągu 72 godzin 
zmarło w tych dniach z powodu fen-
tanylu siedem osób.
  Rząd prowincji przeznaczył 15 mi-
lionów dolarów na przeciwdziałanie 
przedawkowaniu, a premier Clark u-
dała się do Ottawy, aby wezwać rząd
federalny do przedsięwzięcia kroków 
zapobiegających alarmowej sytuacji. 

Chiny jakby zgodziły się coś zrobić, 
aby powstrzymać wysyłkę fentanylu 
do Kanady, ale nie bardzo wiadomo
na czym ma to polegać. Tymczasem 
w mieście pojawili się ochotnicy na 
rowerach – sanitariusze i grupa nazy-
wająca się Spikes on Bikes (na zdję-
ciu) – krążący po dzielnicach, w któ-
rych narkomania jest najbardziej roz-
powszechniona, zaopatrzeni w nalok-
son – lek osłabiający działanie opio-
idów, a więc ratujący życie w przy-
padku zażycia fentanylu. Prowadzi się 
kampanię nakłaniającą narkomanów 

do noszenia przy sobie sprayu z nalok-
sonem – rząd prowincji rozdał do tej 
pory 15 tysięcy tego antidotum.
   Ale jakby mało było nieszczęścia 
z fentanylem, pojawił się nowy opioid 
– sto razy bardziej toksyczny od fen-
tanylu i 10 tysięcy razy silniejszy od 
morfiny – nazywający się karfentanyl 
i służący oryginalnie do obezwładnia-
nia słoni i innych wielkich zwierząt. 
17 listopada w mieszkaniu przy Na-
naimo i Dundas Street w Vancouver 
znaleziono zwłoki 39-letniego męż-
czyzny, a także sprzęt do preparowa-
nia narkotyków i nieznaną substancję, 
którą przekazano do policyjnego la-
boratorium, gdzie stwierdzono, że za-
wiera ona karfentanyl. Tym samym 
była to pierwsza w Vancouver śmierć 
spowodowana tym opioidem.
  1 grudnia policja w Victorii prze-
chwyciła przesyłkę z Chin zawierają-
cą 1,45 kilograma fentanylu, wartego 
w sprzedaży ulicznej 400 tysięcy do
larów (zamówienie wysyłki fentany-
lu z Chin kosztuje ok. 2700 dolarów 
za kilogram), co stanowi ilość mogącą 
spowodować 725 tysięcy przypadków 
przedawkowania. Prowadzący śledz-
two dotarli do domu w Saanich, B.C., 
gdzie znaleźli inne narkotyki o łącznej 
wartości 1,2 miliona dolarów, w tym 
6052 pojedyncze dawki heroiny z do-
datkiem fentanylu. Nikt jednak nie 
wierzy, że ten sukces policji zmieni 
coś w dopływie zabójczego opioidu 
na nasze ulice.

FENTANYL

  Jednym to się podoba, dla innych jest 
to inwazja straszliwego kiczu – świą-
teczne dekoracje przed domami, a więc
plastikowe mikołaje z żarówką w brzu-
chu i takież bałwany, renifery z głupim 
wyrazem pyska, wieńce ze wstęgą i 
czerwono-białe skarpety dla wielkolu-
da, oraz setki świecących lampek. Cza-
sem też krasnale, bajkowi żołnierze 
z wąsami i jeszcze różne takie.
 W ostatni weekend listopada, krótko 
po północy, pod tak pięknie udekoro-
wany dom w Pitt Meadows – co zosta-
ło zarejestrowane przez kamerę do mo-
nitoringu – zajechał samochód, z któ-
rego wyskoczyło trzech młodych męż-
czyzn i pospiesznie zaczęło niszczyć 

to całe piękno, powalając na ziemię 
plastikowego mikołaja, krasnale, reni-
fery itd. oraz zrywając i depcząc gir-
landy lampek.
  Policja jest na tropie wandali, ale ich 
czyn wywołuje pytanie, o co w tym 
chodziło – albo, co to się, moi państ-
wo, z ludźmi porobiło. Chyba to dru-
gie pytanie jest bardziej zasadne, po-
nieważ sprawcy zniszczenia nie wy-
glądają na nagraniu wideo na ekstre-
malnych estetów, ani też na funda-
mentalistów religijnych, którzy chcieli
w ten sposób przypomnieć, czego do-
tyczą te święta.
  Niestety, pewnie po prostu wracali 
oni z imprezki. Żadnej w tym idei.

Co to się wyprawia


