nr 242 - SIERPIEŃ 2017

3

Bułka z hot dogiem.
Polityczna sobota i festiwal
sztuki na koniec dnia
Tysiące ludzi (według policji cztery
tysiące) zaczęły zbierać się w sobotę,
19 sierpnia, pod City Hall w Vancouver na godziny przed zwołaną na
wczesne popołudnie przez Worldwide Coalition Against Islam i Cultural
Action Party antyislamską, antyimigrancką i odrzucającą kulturową różnorodność demonstracją, żeby protestować przeciwko rasistom. „Nie pozwólmy uczynić z nazizmu czegoś
normalnego” – głosiło hasło na jednym
z licznych transparentów. Na ustaloną
godzinę drugą zjawiła się garstka neonazistów, wśród których nie wiadomo
nawet, czy obecni byli przywódcy wymienionych wyżej skrajnie prawicowych partii.

Żeby pozwolić sobie na żart powiem,
że ta wielokulturowość wyglądała bardzo jednokulturowo w niesamowicie
długim ogonku po bułkę z hot dogiem.
Przypomnę, że Don Davies jest od
lat gościem Dożynek w Zgodzie, która mieści się również w jego okręgu
wyborczym. Uścisnęliśmy sobie dłoń,
przy czym przypomniałem mu, kim
jestem, mimo że zapewnił (jak co roku), że mnie pamięta – w co jednak nie
za bardzo wierzę. Ale lubię człowieka.
A i on zdaje się szczerze lubić Polaków.
W Slocan Parku pojawił się w tym
roku również Adrian Dix – były przewodniczący New Democratic Party
(2011-2014), poseł do legislatury pro-

Przemawia Adrian Dix
ła młodzież zetemesowska (jedni i drudzy są dla mnie bardzo rozpoznawalni,
chociażby po języku). Może chodzi
o spotkanie się skrajności (lewicowej i
prawicowej), o zamknięcie koła. Może
o to, że głoszący internacjonalizm komunizm był w rzeczywistości bardzo
nacjonalistyczny. A może po prostu o
to, że członkowie peerelowskich orga-

Don Davies MP
Policja zmuszona była zamknąć 12th
Avenue od Main po Cambie Street.
Aresztowano pięć osób. Odprowadzony przez policję z miejsca wydarzeń
został m.in. niejaki Brian Ruhe – antysemita zaprzeczający holocaustowi –
który wyciągnął łapsko w hitlerowskim
geście, czego pozazdrościło mu widać
kilka osób z jego otoczenia, również
wyciągających łapska – tylko jakby
mniej śmiało i na krócej.
Poza tym większych incydentów nie
odnotowano. Poparcie dla tysięcy uczestników kontrdemonstracji wyrazili prezydent miasta Gregor Robertson,
premier prowincji John Horgan i przywódca Zielonych Andrew Weaver.
Również premier Justin Trudeau przesłał im na twitterze słowa uznania, pisząc: Way to go, Vancouver. Diversity
will always be our strength.
O demonstracji nienawiści nie omieszkał wspomnieć Don Davies MP
(Member of Parliament – członek Parlamentu), poseł z mojego okręgu wyborczego – Vancouver Kingsway –
który tego samego dnia organizował
dla swoich wyborców doroczne BBQ
w Slocan Parku. W swoim krótkim
wystąpieniu przeciwstawił rasistowskiej demonstracji pod City Hall wartość kanadyjskiej wielokulturowości.

wincji i minister zdrowia w obecnym
rządzie.
A po tym wszystkim, na zakończenie dnia, Vines Festival w Trout Lake
– ze śpiewami, sztalugami, przebierańcami, zabawami dla dzieci…
Jeśli zaś – wracając do nazistowskiej
demonstracji pod City Hall – uważasz, mój drogi rodaku, któremu nieobca jest islamofobia, że właściwie
wszystko było w porządku (wolność
słowa przecież!), ponieważ demonstracja zwołana została głównie przeciwko muzułmanom, to spieszę cię
poinformować, że ideologia Cultural
Action Party, jak i partii antyislamskiej, głosi dążenie do „kulturalnego
oczyszczenia” Kanady z imigrantów
– nie tylko muzułmanów – i wprowadzenie mocnej dominacji kultury
anglosaskiej, do której ty nie należysz,
bo jest członkiem gorszej, według ww.
nazistów, rasy słowiańskiej. Walnij się
więc w łeb i pomyśl o tym.
Wolność słowa natomiast jest wolnością słowa w granicach prawa, zabraniającego m.in. mowy nienawiści
i nawoływania do przemocy.
A tak przy okazji, to nie mogę oprzeć
się wrażeniu, że szczególną inklinację
do skrajnej prawicy mają byli członkowie partii komunistycznej, jak i by-

nizacji byli ogólnie kulturalnie słabowici, izolowani od świata, prowincjonalni, i łatwo im było nakłaść do głowy głupoty o przewodniej sile takich
jak oni. Teraz, kiedy zabrakło im komunizmu, taką „siłą” staje się dla nich
nazizm. Do tego jeszcze ich wieś była
zawsze rasowo czysta.
Sobota, 19 sierpnia, przeżyta była za-

tem bardzo aktywnie, co pozytywne.
Żałuję tylko, że w Slocan Parku nie
spożyłem bułki z hot dogiem, kiszonym ogórkiem i kawałkiem arbuza,
bo nie chciało mi się stanąć w długiej
kolejce. Pewnie odbiję to sobie golonką na Dożynkach w Zgodzie.
tekst i zdjęcia AJ

