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  W ubiegłym roku było w Kolumbii 
Brytyjskiej 914 przypadków śmierci 
spowodowanej fentanylem. W stycz-
niu br. takich zgonów było 116.
  O fentanylu pisaliśmy w grudnio-
wym „Aha!”. Przypomnijmy, że jest 
to środek przeciwbólowy i anestezjo-
logiczny (opioid), 50 razy silniejszy od 
heroiny i 100 razy od morfiny. Wyso-
ka śmiertelność wywołana fentanylem,
który pojawił się na przestępczym ryn-
ku narkotykowym przed rokiem, bie-
rze się stąd, że jest on mieszany przez 
handlarzy narkotyków, dla zwiększe-
nia zysku, z heroiną czy kokainą, od 
których jest znacznie tańszy. Kupują-
cy te narkotyki junkie nie wie o tej do-
mieszce, więc używa swojej „normal-
nej”, dotychczasowej „działki”, która 
okazuje się kilkadziesiąt razy moc-
niejsza, co musi prowadzić do prze-
dawkowania.
  W pierwszym dniu marca przyleciał 
do BC premier Justin Trudeau, żeby
osobiście zapoznać się z kryzysową
sytuacją i przedyskutować sprawę na
miejscu. W czwartek, 2 marca, po po-
rannym joggingu w bazie wojskowej 
Esquimalt koło Victorii premier spot-
kał się z prezydentem miasta Lisą 
Helps, z którą rozmawiał o społecznej 

 Organizacja Narodów Zjednoczonych 
oświadczyła w tych dniach, że jest za-
niepokojona ryzykiem, jakie podejmu-
ją uchodźcy z USA, wędrujący w śnie-
gu i mrozie czasem ponad dwadzie-
ścia godzin do Kanady w poszukiwa-
niu azylu. Biuro Wysokiego Komisa-
rza Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców zwraca uwagę, że jest to 
wędrówka na ślepo, ponieważ braku-
je oznakowań wskazujących drogę do 
granicy. Obawiający się deportacyjnej 
polityki prezydenta Trumpa uciekinie-
rzy trzymają się najczęściej torów ko-
lejowych, które prowadzą ich do Ma-
nitoby, do przygranicznego miastecz-
ka Emerson, położonego sto kilomet-
rów od Winnipeg. Stąd też w oświad-
czeniu mowa jest o Manitobie. ONZ 
nie ma żadnych zastrzeżeń do przy-
jmowania uchodźców przez kanadyj-
ską służbę graniczną, policję i miesz-
kańców Manitoby. 
 Oficjalne dane podają liczbę 183 osób, 
które od stycznia do początku marca
przedostały się do Manitoby przez zie-
loną granicę. Przewiduje się, że z wio-
sennym ociepleniem ilość uchodźców 
się zwiększy.

  Do Emerson przybył federalny mini-
ster bezpieczeństwa publicznego Ralph 
Goodale, by zapoznać się na miejscu
z organizacją przyjmowania szukają-
cych azylu ludzi. Był zachwycony, co
też oświadczył publicznie: The reac-
tion of the community has been truly 
inspiring and I really want to say on 
behalf of the prime minister and the 
government of Canada and most im-
portantly all Canadians that you have 
represented the very best instincts and 
values of Canadians in responding.
  Minister zadeklarował natychmiasto-
we przekazanie 30 tysięcy dolarów na 
pokrycie nieprzewidzianych, spowo-
dowanych nadzwyczajną sytuacją wy-
datków z budżetu Emerson. Miejsco-
wi strażacy na przykład, uczestniczą-
cy aktywnie w akcji pomocy uchodź-
com, wydali już jedną trzecią swoje-
go tegorocznego budżetu. Na sytuację 
w Emerson nie pozostaje obojętny, 
rzecz jasna, także rząd prowincji. Pie-
niędzy potrzeba jednak więcej – orga-
nizacja pomocy uchodźcom w Winni-
peg zaapelowała o 300 tysięcy…
 Oczywiście, Manitoba nie jest jedyną
kanadyjską prowincją, do której na-

pływają uchodźcy z USA – do Que-
bec w samym tylko styczniu przybyło 
nielegalnie ponad 450 osób zza połud-
niowej gracy, które złożyły podania o 
azyl.

opozycji wobec zatwierdzonego przez 
jego rząd planu rozbudowy rurociągu 
Trans Mountain. W Victorii premier 
potwierdził także postanowienie zale-
galizowania marihuany przed nasta-
niem lata. Legalizacja – powiedział –
uniemożliwi nieletnim dostęp do nar-
kotyku i uszczupli dochody gangów.
  Po południu szef rządu przybył do 
Vancouver, gdzie spotkał się z pre-
mier BC Christy Clark, z którą dys-
kutował sprawę eksportu tutejszego
drewna do południowego sąsiada i sy-
tuację związaną ze śmiertelnym opioi-
dem. W piątek, w towarzystwie funk-
cjonariuszy miejscowej policji, pre-
mier pojawił się w tutejszej dzielnicy 
nędzy i narkomanii, czyli Vancouver 
Downtown Eastside, gdzie rozmawiał 
z narkomanami i odwiedził niedawno
tu otwartą klinikę (Hope to Health Re-
search Clinic) prowadzącą badania nad 
narkomanią i związanymi z nią choro-
bami, jak np. HIV/AIDS, a także nad 
gender i zdrowiem seksualnym.
 W lutym rząd federalny przekazał pro-
wincji, w związku z zabijającym ludzi 
fentanylem, 10 milionów dolarów na 
ratownictwo medyczne. Żadne nowe 
propozycje przeciwdziałania siejące-
mu śmierć opioidowi się nie pojawiły.

Miasteczko Emerson, Manitoba Premier Trudeau w Vancouver

– Zajmijcie się sprawą umierających 
z przedawkowania narkomanów i bez-
domnością w mieście – rzucił na ko-
niec spotkania z przedstawicielami me-
diów prezydent miasta Gregor Robert-
son i zniknął.
  Zniecierpliwienie Robertsona brało 
się stąd, że od kilku dni, nie bacząc na
inne sprawy, podśmiewano się z niego 
w związku z zamówionym przez City 
Hall nowym logo Vancouver, za które 
miasto zapłaciło 8000 dolarów. Logo 

zostało zatwierdzone przez radnych 
głosami 7 do 2, bez wcześniejszych 
konsultacji z rzeczoznawcami, którzy
odezwali się sami z siebie, nie prosze-
ni, następnego dnia, wołając, że cesarz
jest nagi. Że projekt nowego logo Van-
couver, to po prostu wciskanie miastu
kitu
 W ostatni dzień lutego decyzja o przy-
jęciu przez miasto nowego znaku gra-
ficznego została przez Gregora Ro-
bertsona zawieszona.
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