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 Zastrzeżenia do udziału policji w do-
rocznej, organizowanej przez środo-
wisko LGBT Pride Parade, która jest 
jedną z największych letnich atrakcji 
Vancouver, zgłosili działacze ruchu 
Black Lives Matter. Policja – mówili, 
mając na myśli policję po obu stronach 
49. równoleżnika – nie jest wolna od 
uprzedzeń rasowych, nie każdy czuje 
się bezpiecznie na widok policyjnego 
munduru, który może się kojarzyć z ra-
sizmem i kolonializmem, więc warto 
się zastanowić, czy funkcjonariusze te-
go organu godni są iść ramię w ramię 
z gejami w radosnej manifestacji po-
koju i równości.

  Ta wiadomość w chwili oddawa-
nia magazynu „Aha!” do druku nie 
jest stuprocentowo pewna. Jest pew-
na w 99,9%. W stu procentach będzie 
pewna, gdy gazeta znajdzie się w skle-
pach. Chodzi o to, że wciąż trwa prze-
liczanie głosów w okręgu wyborczym 
Courtenay-Comox, gdzie różnica mię-
dzy kandydatką Partii Nowej Demo-
kracji (NDP) a kandydatem liberałów 
wynosi zaledwie dziewięć głosów na 
korzyść tej pierwszej.
 Dlaczego to kolejne liczenie głosów 
w tym jednym okręgu jest takie waż-
ne? Rzecz otóż w tym, że w przepro-
wadzonych 9 maja wyborach w Ko-

  Vancouver Pride Society podzięko-
wało pięknie za uwagi aktywistów 
Black Liver Matter – które podniesio-
ne zostały nie tylko w naszym mieś-
cie, ale w całej Kanadzie – uznając, 
że są to zastrzeżenia uzasadnione. Za 
to policja – zarówno miejska, jak i re-
gionalna Królewska Konna – poczuła 
się urażona, co oczywiste, bo nikt nor-
malny nie chce wyjść na rasistę i ho-
mofoba. Zaczęła się więc prosić, słać 
negocjatorów, przypominać, że ma 
w swoich szeregach także gejów…
  Osiągnięto w końcu porozumienie 
satysfakcjonujące obie strony kilku-
miesięcznych pertraktacji. Policjanci 
wezmą udział w paradzie, pójdą ra-
zem z innymi organami miejskimi 

– z władzami municypalnymi, ze stra-
żakami itd. Tylko jeden na pięciu ma-
szerujących funkcjonariuszy będzie 
umundurowany – reszta, większość, 
przejdzie przez West End w t-shirts 
i bez broni; nie będzie również ozna-
kowanych samochodów policyjnych. 
Organizatorzy Pride Parade uznali, 
że ich dążenie, by nie być marginali-
zowanym społecznie dotyczy również 
policji. Ale powiedzieli też jasno, że 
stróże porządku muszą dokładać więk-
szych starań, aby ich wizerunek w spo-
łeczeństwie był taki jak należy.
 Płynie z tej wiadomości dla czytel-
ników „Aha!” w tym mieście przy-

pomnienie, że wybrali życie w kraju, 
który w pewnych sprawach różni się 
istotnie od Polski. Nie tylko tym, że 
w Kanadzie nie ma żużla. 
– Kto z kraju z obfitością pony prze-
nosi się do kraju bez pony? – dziwi się 
Jerry Seinfeld w jednym z odcinków 
sitcomu Seinfeld, gdy niejaka Manya, 
na wydanym przez siebie obiedzie 
mówi, że kiedy była małą dziewczyn-
ką w Polsce, to miała pony. Wszyscy
mieli pony!
  Warto dobrze się nad tym zastano- 
wić w kontekście doniesienia o pomy-
ślnym zakończeniu rozmów w spra-
wie udziału policji w paradzie LGBT 
i całej związanej z tym sytuacji. 
  I w ogóle.

O Canada!

lumbii Brytyjskiej rządzący w tej pro-
wincji nieprzerwanie od szesnastu lat 
liberałowie nie zdobyli (tak to wygląda 
dotąd) większości miejsc w legislatu-
rze. Zabrakło jednego miejsca; dotych-
czasowe wyniki pokazują, że na 87 
miejsc zdobyli oni 43, przy 41 dla NDP 
i trzech (uwaga, uwaga) dla Zielonych. 
I stąd ta ostatnia iskra nadziei dla partii 
Christy Clark w Courtenay-Comox.
  Tymczasem, przy obecnych wyni-
kach, okazuje się, że nagle, niespodzie-
wanie najważniejsi stali się Zieloni. 
Od nich, od tego z którą z dwóch partii 
wejdą w koalicję, zależy przyszły rząd 
tej prowincji.
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