
Młodzież z Grassy Narrows – KANADA 
 
 
WZÓR LISTU PO ANGIELSKU 
 
 
Prime Minister of Canada 
80 Wellington Street 
Ottawa, Ontario K1A 0A2 
 
Dear Prime Minister 

The indigenous Anishinaabe community of Grassy Narrows, Ontario, has been hard-hit by 
mercury poisoning. The terrible impacts of toxic mercury dumped into the English and Wabigoon 
River system in the 1960s are still seen today.  

Because of government inaction, generations of young people have grown up with devastating 
health problems and the loss of their cultural traditions.  

In 2017, the federal government promised to deal with the mercury crisis “once and for all” – 
now is the time to make good on that promise.  

Restore what mercury contamination has taken from the people of Grassy Narrows. These young 
people and future generations must have the opportunity to grow up in a thriving community 
and a healthy environment. 

Yours sincerely 

 

  



TŁO SPRAWY 
 
Młodzi ludzie z Grassy Narrows w północno-zachodnim Ontario w Kanadzie walczą o zdrową 
przyszłość dla siebie i swojej społeczności. 50 lat temu ścieralnia drewna położona w górze rzeki 
wypuściła około 10 ton rtęci do systemu rzecznego. Żyjąca tam rdzenna ludność Anishinaabe 
trudni się rybołówstwem na potrzeby własnego utrzymania i rzemiosłem. Stężenie rtęci w rybach 
z okolicznych rzek ma tragiczny wpływ na zdrowie kolejnych pokoleń. Przez prawie pieć dekad 
władze federalne i lokalne nie ujawniały najważniejszych informacji dotyczących wpływu tej 
sytuacji na stan zdrowia społeczności z Grassy Narrows, odmawiały oczyszczenia rzek, nie 
organizowały specjalistycznej opieki zdrowotnej, a nawet negowały fakt, że istniało 
niebezpieczeństwo zatrucia rtęcią.  
 
Gdyby rząd Kanady podjął zdecydowane kroki i wypełniał swoje zobowiązania w obszarze praw 
człowieka, życie młodych ludzi z Grassy Narrows miałoby szansę potoczyć się zupełnie inaczej. 
Najnowsze badania ekspertów wykazały, że zatrucie rzek rtęcią doprowadziło do jednego z 
najgorszych kryzysów sanitarno-epidemiologicznych w Kanadzie, a młode osoby są nim 
szczególnie dotknięte. Żądania sprawiedliwości wysuwane przez młodzież z Grassy Narrows 
zaowocowały ostatnio ważnymi obietnicami ze strony władz federalnych i lokalnych. Niestety 
przedstawiciele władz wciąż nie robią wystraczająco dużo, aby zaspokoić potrzeby społeczności 
Grassy Narrows. 
 
Po latach bezczynności nadszedł wreszcie dobry moment na działanie. Władze federalne  
i lokalne, mimo iż nadal unikają oficjalnego przyznania, że doszło do zatrucia rzek rtęcią, złożyły 
społeczności z Grassy Narrows ważne obietnice. Prowincja Ontario stała się przedmiotem 
niespotykanego dotąd zainteresowania ze strony mediów. W tym roku na temat Grassy Narrows 
wypowiedzieli również Specjalni Sprawozdawcy ONZ ds. zdrowia oraz ds. odpadów toksycznych.   
 
Amnesty International współpracuje ze społecznością z Grassy Narrows od 2005 r. W 2009 r., 
Amnesty rozpoczęła kampanię przeciwko karczowaniu i wyrębowi drzew, w ramach globalnej 
kampanii w obronie praw ekonomicznych i społecznych. Amnesty International Kanada 
opracowuje obecnie kampanię dotyczącą zaniechań władz federalnych i lokalnych w zakresie 
przyznania i informowania o kryzysie sanitarno-epidemiologicznym spowodowanym zatruciem 
rzek rtęcią. 
 
  


