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13-letnia Jianne Turtle jest członkinią rdzennej wspólnoty 
Ahishinaabe z Grassy Narrows żyjącej w Ontario               
w Kanadzie. Podczas gdy młodzi członkowie tej 
społeczności walczą o lepsze jutro, “rząd dużo mówi,      
ale nic nie robi” – twierdzi Jianne.

Gdy w latach 60. kanadyjski rząd zezwolił ścieralni drewna 
na wyrzucenie do rzeki 10 ton trujących odpadów               
i zanieczyszczenie jej rtęcią, wspólnota z Grassy Narrows 
doznała poważnych szkód.  Niszczycielski wpływ 
zanieczyszczenia odczuwalny jest do dziś. 25-letni Rodney 
Bruce powiedział: “Zawsze uczono mnie, aby naprawiać 
wyrządzone przez siebie krzywdy”.

Rybołówstwo jest istotną częścią życia społeczności          
z Grassy Narrows. Jednak po 50 latach zatruwania ryb 
rtęcią, ich spożywanie stanowi zagrożenie dla zdrowia.      
W ten sposób społeczność została ograbiona ze zdrowia, 
naruszono także jej kulturę i zwyczaje. Rząd nie uczynił 
prawie nic, aby zażegnać najgorszy obecnie kryzys 
sanitarno-epidemiologiczny w kraju.

 W 2017 r. rząd kanadyjski złożył obietnicę rozwiązania 
tego kryzysu “raz na zawsze”. Wymagałoby to oczyszczenia 
rzeki, zapewnienia społeczności specjalistycznej opieki 
medycznej oraz przyznania stosownych odszkodowań.

Młodzi członkowie społeczności nie spoczną, dopóki rząd 
nie dotrzyma swoich obietnic. Kanada musi pomóc 
wspólnocie z Grassy Narrows w odzyskaniu tego, co zabrała 
jej rtęć.

Domagaj się zdrowej przyszłości dla młodzieży z Grassy 
Narrows.

KANADA

DORASTANIE Z ZATRUCIEM RTĘCIĄ

NAPISZ DO RZĄDU KANADY 
JUŻ DZIŚ

Domagaj się od rządu 
Kanady przywrócenia 
społeczności z Grassy Narrows 
tego, co odebrała jej rtęć.                 
Cała wspólnota i jej przyszłe 
pokolenia mają prawo do 
życia w czystym i zdrowym 
środowisku.

ADRES

Prime Minister of Canada 
80 Wellington Street 
Ottawa, Ontario K1A 0A2

Zwrot grzecznościowy: 
Szanowny Panie Premierze

Ambasada Kanady                
ul. Jana Matejki 1/5                  
00-481 Warszawa                        
Polska

OKAŻ WSPARCIE MŁODZIEŻY 
Z GRASSY NARROWS

Zamieść post na swoim profilu 
w kontach społecznościowych: 
“Solidarity from [nazwa 
Twojego kraju] for the youth of 
Grassy Narrows. It’s time for 
#mercuryjustice - #freegrassy”.

NAPISZ LIST

ZMIE  YCIE
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