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Geography has made us neighbors. History has made us friends. 
Economy has made us partners, and necessity has made us allies.

(John Fitzgerald Kennedy)*

WPROWADZENIE

Kanada to drugi, a Stany Zjednoczone czwarty pod względem wielkości kraj świata. 
Rozdziela je najdłuższa na świecie granica międzypaństwowa, która liczy 8891 km. 
Sztucznie przecina kontynent północnoamerykański niemal w połowie. Spojrzenie na 
mapę wystarcza, aby się zorientować, że regiony geografi czne w Ameryce Północnej 
(np. szlaki wodne, doliny i łańcuchy górskie) przebiegają w kierunku północ-południe1. 
To zjawisko uwidacznia również charakter zasiedlenia Kanady, w której 90% ludności 
mieszka w 150-kilometrowym pasie na północ od granicy z USA. Bliskość geografi cz-
na ma głębokie konsekwencje dla stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Sprawia, że 
relacje te mają unikalny charakter zarówno pod względem zasięgu, jak i wszechstronno-
ści. Opierają się na głębokich związkach polityki i gospodarki obu państw, na znacznej 
bliskości kultur, wartości społecznych, stylów życia, na związkach rodzinnych, a także 
(z wyjątkiem mniejszości frankofońskiej w Kanadzie) na wspólnocie językowej2. Inten-
sywność kontaktów kanadyjsko-amerykańskich nie ma sobie równych na świecie. W po-
łowie lat 90. XX w. przypominał o tym prezydent Bill Clinton, mówiąc w parlamencie 
kanadyjskim o ludziach, ideach i towarach krążących swobodnie po obu stronach gra-
nicy. W latach 70. XX w. granicę kanadyjsko-amerykańską przekraczało rocznie ponad 
70 mln ludzi. Obecnie ich liczba wynosi już ponad 550 mln osób rocznie3. Wymiana 
handlowa między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi jest największa na świecie i stale 
rośnie. W ciągu ostatnich 30 lat jej wartość powiększyła się z 300 mln do ponad 1,5 mld 
dolarów amerykańskich dziennie4. Tak głębokie kontakty doprowadziły do nawiązania 
wyjątkowych stosunków między oboma krajami. Jeden z najbardziej znanych socjolo-

*  Bliskość geografi czna sprawiła, że zostaliśmy sąsiadami. Historia zawiązała przyjaźń, gospodarka 
przyniosła partnerstwo, a konieczność uczyniła nas sojusznikami. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie 
cytaty z tekstów obcojęzycznych przetłumaczył autor niniejszej publikacji (M.G.).

1  D.R. Skidmore, Canadians-American Relations, Toronto: Wiley Publishers of Canada limited, 1979, 
s. 10.

2  60% Kanadyjczyków i ponad 82% Amerykanów posługuje się w domu językiem angielskim. Zob. CIA 
World Factbook 2007, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html#People 
oraz CIA World Factbook 2007, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
us.html#People (20.05.07).

3  B. Gorham, Canada Lauded for Safe Border, „Toronto Star” 2003, February 7, s. A3; M. Janigan, An 
open border?, „Maclean’s” 2001, vol. 114, issue 39, s. 42.  

4  Ibidem.
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gów, Seymour Martin Lipset, napisał nawet, że Amerykanie i Kanadyjczycy „są prawdo-
podobnie tak podobni do siebie jak żadni inni ludzie na świecie”5. 

Stosunki Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, oglądane z dalekiej perspektywy, wy-
dają się jednymi z najbardziej harmonijnych relacji między dwoma niezależnymi pań-
stwami na świecie. Powszechnie uważa się, że mogą służyć za model relacji między 
krajami o wielkiej dysproporcji w potencjale gospodarczym, militarnym oraz odpowie-
dzialności, która się z tym łączy. Doświadczenia stosunków między Kanadą a Stanami 
Zjednoczonymi przyniosły najwięcej pozytywnych wzorców dla państw półkuli zachod-
niej. Faktem jest, że przez 70 lat od momentu uzyskania względnej niezależności przez 
Dominium Kanady liczba sporów kanadyjsko-amerykańskich była relatywnie niska. 
Stanowiło to powód do dumy dla polityków z obu stron 49. równoleżnika6. Bliższa ana-
liza wskazuje jednak, że proces integracji kanadyjsko-amerykańskiej nie do końca od-
powiada stereotypowemu sposobowi jego postrzegania. Zmiana perspektywy badawczej 
z regionalnej na bilateralną ukazuje odmienność interesów obu państw, a także odsłania 
konfl ikty występujące na linii Ottawa–Waszyngton. Różnice zdań między stolicami do-
tyczą i dotyczyły wielu dziedzin, były i są obiektywnie uwarunkowane oraz głęboko 
uświadomione przez społeczeństwo kanadyjskie. Znajduje to swój wyraz zarówno w po-
lityce zagranicznej, jak i wewnętrznej Kanady. Był to dla mnie najważniejszy powód 
zainteresowania się polityką Kanady wobec Stanów Zjednoczonych. 

Warto zaznaczyć, że istnieje kilka fundamentalnych różnic między Kanadą a Stanami 
Zjednoczonymi, które swoimi korzeniami sięgają czasów sprzed wojny o niepodległość 
USA7. Oba kraje znacząco odróżnia rozwój systemu politycznego, kształt instytucji społecz-
nych oraz stopień aktywności państwa8. Niektórzy naukowcy uważają wręcz, że Kanada 
zawdzięcza swoje istnienie świadomemu odrzuceniu American Dream, gdyż bez buntu 
przeciwko Stanom Zjednoczonym nie byłoby Kanady9. 

Analiza historyczna stosunków kanadyjsko-amerykańskich prowadzi do konstata-
cji, że polityka kanadyjska wobec USA zmieniała się w sposób falowy – najpierw pro-
wadziła do ochłodzenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, by następnie dążyć do 
ich zacieśnienia. Sekwencje te powtarzały się w nieregularnych odstępach. Pierwszym 

5  S.M. Lipset, Continental Divide: The Values and Institutions of the United States and Canada, New 
York: Routlege, 1989, s. 2.

6  Granica kanadyjsko-amerykańska bywa potocznie nazywana 49. równoleżnikiem (49th parallel). W rze-
czywistości taki przebieg ma tylko jedna czwarta jej długości. Por. A. McEwen, The Value of International 
Boundary Commissions: the Canadian/American Experience, http://www.ucalgary.ca/~amcewen/ibc.pdf 
(27.04.06), s. 1.

7  Zgadzam się z autorami książki Canada and The United States. Ambivalent Allies, którzy twierdzą, 
że traktat paryski z 1783 r. miał dla przyszłego państwa kanadyjskiego przede wszystkim znaczenie ideolo-
giczne. Wprowadził on północne kolonie na odmienną ścieżkę rozwoju, dlatego Kanada jest często określana 
przez badaczy amerykańskich jako „droga, którą nie poszliśmy”. Zob. J.H. Thompson, S.J. Randall, Canada 
and The United States. Ambivalent Allies, Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1994, s. 15. 

8  Badacze wskazują także na odmienny sposób kolonizacji terenów dzisiejszej Kanady, będący wyni-
kiem innych warunków geografi cznych, odrębny charakter osadnictwa i wynikające z tego bariery społecz-
ne (zwłaszcza w Quebecu), różny typ awansu społecznego w obu państwach (amerykański indywidualizm 
kontra kanadyjski kolektywizm), brak legendy „Dzikiego Zachodu” w Kanadzie oraz odmienność struktury 
religijnej i etnicznej. Por. A. Reczyńska, U.S.A. and Canada. The Basic Differences in the Historical Process, 
w: Visions of Canadian Studies: Teaching, Research, Methodology, N. Burke, J. Kwaterko (red.), Warszawa: 
Uniwersytet Warszawski, 2000.

9  Our American Cousins, T.S. Axworthy (red.), Toronto: Lorimer, 1987, s. x.
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przykładem może być sromotna przegrana liberałów kierowanych przez premiera Wil-
frida Lauriera w 1911 roku i – tym samym – upadek wynegocjowanego wtedy układu 
o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Charakterystyczny był slogan, pod któ-
rym kanadyjscy konserwatyści walczyli wtedy z Laurierem: „No Truck or Trade with the 
Yankees”*. Podobne wypowiedzi można było odnaleźć podczas kampanii ratyfi kacyjnej 
układu o wolnym handlu (Free Trade Agreement) 77 lat później.

Wyraźne zbliżenie kanadyjsko-amerykańskie nastąpiło podczas II wojny światowej. 
Przyjaźń premiera Williama Lyona Mackenzie Kinga i prezydenta Franklina Delano 
Roosevelta zaowocowała powołaniem wielu instytucji bilateralnych i zacieśnieniem 
kontaktów gospodarczych. Kolejne ochłodzenie stosunków zostało wywołane próbą 
zmiany priorytetów w wymianie handlowej podjętą przez kanadyjskiego premiera Johna 
Diefenbakera. Kierowany przez niego rząd starał się przesunąć punkt ciężkości i uczynić 
swym najważniejszym partnerem handlowym Wielką Brytanię, niejako kosztem kon-
taktów handlowych z USA. Fiasko tego planu było jednym z czynników, które dopro-
wadziły w 1963 r. do przegranej konserwatystów i powrotu do władzy Partii Liberalnej. 

Badając stosunek Kanady do USA, trudno się również oprzeć wrażeniu, że ma on 
charakter ambiwalentny. Historia relacji z południowym sąsiadem pokazuje, że Kana-
dyjczycy kochają i podziwiają Amerykanów oraz ich państwo, a równocześnie nienawi-
dzą go i pogardzają nim. Z jednej strony dążą do zacieśnienia relacji, przede wszystkim 
gospodarczych, z drugiej strony jednak chcą zachować swą symboliczną odmienność 
w każdym wymiarze i sprzeciwiają się zbyt daleko posuniętej integracji politycznej10. 
Wynika to przede wszystkim z faktu, że stosunki między Kanadą a USA nigdy nie były 
równe. Stany Zjednoczone w tych relacjach zawsze dysponowały zdecydowanie więk-
szą siłą. Anna Reczyńska trafnie zanotowała, że: „[…] wzajemne stosunki kanadyjsko-
-amerykańskie są od dawna poprawne, ale nie można ich nazwać równymi, lecz naj-
wyżej wyjątkowymi”11. Przez cały XVIII i XIX w. w społeczeństwie kanadyjskim dało 
się zauważyć poczucie zagrożenia ze strony USA. Próbowano mu się przeciwstawić, 
pielęgnując kontakty z Wielką Brytanią. W wyniku II wojny światowej pozycja mię-
dzynarodowa Londynu uległa jednak osłabieniu. Ottawa postawiła więc na rozwój so-
juszy i układów międzynarodowych. Lester B. Pearson, minister spraw zagranicznych, 
a następnie premier Kanady12, uważał, że tylko multilateralizm może zagwarantować 
Kanadzie bezpieczeństwo. W swoich pamiętnikach napisał: „Nie chcieliśmy zostać sam 
na sam z naszym bliskim przyjacielem i sąsiadem”13. W XX w. tradycje ekspansjoni-

* Żadnych kontaktów, żadnego handlu z Jankesami.
10  Matthew Mendelson, dyrektor Canadian Opinion Research Archives na Queen’s University, uważa, że 

badacze opinii publicznej mają duże problemy z właściwym uchwyceniem tego stosunku. Zob. J. Gatehouse, 
W. Lowther, Americica Lite: Is That Our Future?, „Maclean’s”, 2002, 25/11, http://www.macleans.ca/xta
-asp/storyview.asp?viewtype=search&tpl=search_frame&edate=2002/11/25&vpath=/xta-doc1/2002/11/25/
cover/75850.shtml&maxrec=3&recnum=2&searchtype=BASIC&pg=1&rankbase=108&searchstring=Ame-
rica +Lite (06.12.02).

11  A. Reczyńska, op.cit., s. 36.
12  L.B. Pearson kierował kanadyjskim MSZ w okresie 1948–1957. W latach 1963–1968 był premierem 

z ramienia Partii Liberalnej. Zob. Pearson, Lester Bowles, w: The Canadian Encyclopedia, 2007, http://www.
canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006175 (10.05.07).

13  Canadian Foreign Policy: Historical Readings, J.L. Granatstein (red.), Toronto: Copp Clark Pitman, 
1993, s. 10.
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styczne Stanów Zjednoczonych, historycznie związane ze zdobyczami terytorialnymi14, 
coraz częściej przybierały jednak formę inwestycji gospodarczych i ekspansji kulturo-
wej. Stwarzało to, zdaniem części społeczeństwa, obiektywne zagrożenie dominacją po-
lityczną i ekonomiczną ze strony USA15. 

Czas rządów Pierre’a Elliotta Trudeau jest kluczowy dla zrozumienia współczesnej 
Kanady i jej dzisiejszych stosunków z USA. Na lata 1968–1984, kiedy Trudeau pełnił 
funkcję premiera, przypada wzrost dążeń separatystycznych w prowincji Quebec, nasilenie 
się sporów na linii Ottawa–prowincje zachodnie (m.in. Alberta), kryzys konstytucyjny, świa-
towy kryzys paliwowy, jak również szczytowy okres wzrostu nacjonalizmu kanadyj-
skiego. Wszystkie te czynniki wpłynęły na stosunki Kraju Klonowego Liścia z sąsiadem 
z południa. W wybranym przeze mnie okresie (1968–1984), po raz drugi od II wojny 
światowej, Kanada podjęła próbę zmiany relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Aby to 
osiągnąć i ograniczyć zależność handlową i polityczną od USA, Pierre Elliott Trudeau 
zdecydował się na przedefi niowanie roli i celów całej kanadyjskiej polityki zagranicznej. 

Reorientacja Kanady wobec Stanów Zjednoczony zaczęła się już na początku kaden-
cji premiera Pierre’a Trudeau. W 1968 r. rozpoczęto opracowywanie nowych założeń 
polityki zagranicznej Kanady, która miała odpowiadać zmienionym warunkom środo-
wiska międzynarodowego. Jednym z jej założeń było zdywersyfi kowanie kontaktów za-
granicznych. Zgodnie ze słowami premiera: „[...] 70% kanadyjskiej polityki zagranicz-
nej jest uwarunkowane przez stosunki Kanady ze Stanami Zjednoczonymi”16. Celem 
Kanady powinna więc być – zdaniem Trudeau – maksymalizacja swobody działania 
w pozostałych 30%. Zamiast pozostać „dobrym chłopcem” społeczności międzynaro-
dowej, wiernym sojusznikiem USA i mediatorem udzielającym się na forum Narodów 
Zjednoczonych, polityka zagraniczna Kanady miała się skupić na obronie swoich wy-
brzeży, rozwoju współpracy z krajami frankofońskimi czy ustanowieniu stosunków dy-
plomatycznych z Chińską Republiką Ludową. 

Posunięcia gospodarcze prezydenta Richarda Nixona przyspieszyły wypracowywa-
nie programu zmierzającego do zmniejszenia zależności gospodarczej od Stanów Zjed-
noczonych. W październiku 1972 r. Mitchell Sharp, minister spraw zagranicznych Ka-
nady, opublikował artykuł Stosunki Kanada–Stany Zjednoczone: opcje na przyszłość17. 
Rozważano w nim różne warianty relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Za najkorzystniej-
sze uznano „[...] kompleksową, długoterminową strategię na rzecz wzmocnienia i roz-
wijania niezależnej kanadyjskiej gospodarki i innych aspektów życia, celem wewnętrz-
nego i zewnętrznego wzmocnienia państwa i tożsamości jego obywateli”18. W programie 
tzw. trzeciej opcji postulowano restrukturyzację przemysłu kanadyjskiego, powstanie 
nowych instytucji regulujących stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i intensyfi kację 
kontaktów z Europą Zachodnią oraz Japonią. Największy wpływ na relacje z USA miały 
powstanie Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych oraz program zmian w przemyśle 
petrochemicznym Kanady (Krajowy Program Energetyczny). 

14  Kanada w ciągu swych dziejów była pięciokrotnie atakowana przez Amerykanów. 
15  M. Spaliński, Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Kanady, Warszawa: Polski In-

stytut Spraw Międzynarodowych, 1986, s. 51.
16 T.S. Axworthy, P.E. Trudeau, Towards a Just Society: The Trudeau Years, Ontario: Viking, 1990, s. 75.
17  M. Sharp, Canada–U.S. Relations: Options for the Future, „International Perspectives” 1972, Special 

Fall issue (November/December).
18  Ibidem, tłum. za: W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa: Scholar, 2002, s. 516.



15

Era Trudeau jest interesująca również ze względu na osobowość premiera oraz 
jego wpływy i niezwykłą popularność wśród Kanadyjczyków. Szesnastoletnie rządy 
Pierre’a Trudeau zostawiły trwały ślad w polityce kanadyjskiej na następnych 40 lat19. 
Po 16 latach od ustąpienia ze stanowiska premiera, w 1999 r. został on uznany przez 
kanadyjskich wydawców prasowych za najbardziej medialną postać XX w. w Kandzie 
(Canadian Newsmaker of the 20th Century)20. W 2004 r. w plebiscycie telewizji CBC 
zajął trzecie miejsce wśród najwybitniejszych Kanadyjczyków w historii21.

Pierre Trudeau był z wykształcenia prawnikiem, synem francusko-kanadyjskiego 
milionera. Studiował na Université de Montréal, następnie na Uniwersytecie Harvarda, 
w London School of Economics oraz w Institut d’Études Politiques w Paryżu. W 1965 r. 
Trudeau zapoczątkował na kanadyjskiej scenie politycznej zmianę pokoleniową. Jawił 
się mieszkańcom Kraju Klonowego Liścia jako młody22, pełen energii nonkonformista, 
który zmieni dotychczasowy sposób uprawiania polityki. Kanadyjczyków ujmowały 
jego poglądy dotyczące równości praw kobiet oraz homoseksualistów23. Fundamentem 
jego fi lozofi i było przekonanie, że każdy obywatel – bez względu na pochodzenie spo-
łeczne i status – ma te same prawa i możliwości osiągnięcia w życiu sukcesu. Trudeau 
szybko stał się idolem dla wielu ludzi w Kanadzie, a dziennikarze ukuli nawet specjalne 
określenie „trudeaumania” dla podkreślenia specyfi cznej atmosfery otaczającej nowego 
premiera. Trudeau był charyzmatycznym erudytą, człowiekiem szarmanckim, ale też 
znanym ze swej ekstrawagancji24, używania niewybrednego słownictwa25 czy niekon-
wencjonalnych zachowań, jak piruet wykonany za plecami królowej Elżbiety II26. Był 
pierwszym politykiem w Kanadzie, który wykorzystał siłę telewizji. Otaczała go aura 
dostępna do tej pory jedynie gwiazdom muzyki lub fi lmu27. Wielu Kanadyjczyków było 
także pod wrażeniem uroku i wyglądu osobistego Trudeau. „Trudeaumania” zaczęła 
słabnąć dopiero w 1971 r., gdy premier Kanady się ożenił. Do dzisiaj okres jego rządów 

19  Trudeau zmarł 28 września 2000 r.
20  Trudeau Named Newsmaker of Century, „CBC” 1999, http://www.cbc.ca/canada/story/1999/12/06/

trudeau991206.html (10.05.06).
21  Pierwsze miejsce zajął Tommy Douglas, a drugi był Terry Fox. The Greatest Canadian, „CBC”, 

http://www.cbc.ca/greatest/ (10.05.06).
22  P.E.Trudeau sprawiał wrażenie młodszego, niż był w rzeczywistości. Gdy został premierem, 20 kwiet-

nia 1968 r., miał skończone 48 lat. Urodził się 18 października 1919 r. w Montrealu.
23  W 1967 r., będąc ministrem sprawiedliwości w rządzie Lestera B. Pearsona, Trudeau pilotował poprawki 

do kodeksu karnego (Criminal Code of Canada) znoszące delegalizację związków homoseksualnych oraz ła-
godzące przepisy dotyczące aborcji i rozwodów. To z tego okresu pochodzi jego słynna fraza: „Państwo nie ma 
nic do roboty w sypialniach narodu”. Trudeau’s Omnibus Bill: Challenging Canadian Taboos, „CBC”, http://
archives.cbc.ca/300c.asp?id=1-73-538 (10.04.06). Por. J. Green, Religion, Politics, and Democratic Conversa-
tion, „Not in Polite Company”, http://www.uregina.ca/arts/womens-studies/nipc/green.htm (12.12.05).

24  Często powtarza się, że był pierwszym premierem, który przychodził na posiedzenia Izby Gmin 
w sandałach.

25  Dnia 7 maja 1971 r. w trakcie debaty w Izbie Gmin miał powiedzieć „fuck off”. Zob. ‛Fuddle Dud-
dle’ Incident, „CBC” 2006, http://archives.cbc.ca/IDC-1-73-571-2955-20/that_was_then/politics_economy/
trudeau_fuddle_duddle (20.05.07).

26  Wydarzenie to posłużyło za tytuł jednego z opracowań dotyczących jego polityki zagranicznej. Zob. 
J.L. Granatstein, R. Bothwell, Pirouette. Pierre Trudeau and Canadians Foreign Policy, Toronto, Buffalo, 
London: University of Toronto Press, 1990.

27  Był często zatrzymywany na ulicy i proszony o autograf lub pozowanie do zdjęcia. Przyjaźnił się 
ze sławnymi osobami, m.in. z Barbrą Streisand.
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jest czule wspominany przez wielu Kanadyjczyków, a Trudeau stał się ikoną popkultury, 
co – jak na polityka – było zjawiskiem w historii Kanady unikalnym. 

Trudeau sprawował rządy w jednym z najbardziej skomplikowanych i obfi tujących 
w gwałtowne wydarzenia okresów w historii Kanady. Przez niemal 16 lat najważniejszą 
kwestią jego polityki było zachowanie jedności państwa oraz przekształcenie jej w no-
woczesne państwo, które dba o dobrobyt swych obywateli. Premier zdołał utrzymać 
spójność kraju, choć walka z separatyzmem Quebecu doprowadziła m.in. do wprowa-
dzenia stanu wojennego w tej prowincji (16 października 1970 r.). Trudeau zapoczątko-
wał również politykę dwujęzyczności, która zrównała w Kanadzie status języka francu-
skiego i angielskiego. Jego największym sukcesem była dokonana w 1982 r. patriacja 
konstytucji, co stanowiło symboliczne przecięcie ostatnich więzów zależności Ottawy 
od Londynu28. 

PROBLEM BADAWCZY 

Wybierając do analizy okres rządów Pierre’a Elliotta Trudeau, kierowałem się w pew-
nym stopniu zainteresowaniem osobowością tego polityka, ale przede wszystkim wagą 
wydarzeń z lat 1968–1984 dla relacji Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Duże znacze-
nie miał dla mnie fakt, że stosunki kanadyjsko-amerykańskie są zagadnieniem ogromnie 
ciekawym, a w Polsce niemal zupełnie nieznanym. Liczba informacji publikowanych 
w polskich mediach na temat relacji Ottawy z Waszyngtonem jest niewielka, a artykuły 
na temat Kanady pojawiają się prawie wyłącznie w związku z ważnymi wydarzeniami 
o charakterze międzynarodowym29. Wynika to zarówno z naturalnych związków Pola-
ków z Europą, jak i ze skupiania zainteresowania Ameryką raczej na sferze globalnej 
polityki USA niż na jej wycinku północnoamerykańskim. Taki stosunek do problemu re-
lacji kanadyjsko-amerykańskich charakteryzuje nie tylko Polaków. Co ciekawe, również 
znaczna część Amerykanów pomija problemy relacji z północnym sąsiadem, uważając 
je za mało znaczącą częścią polityki zagranicznej swego kraju30. 

Najważniejsze pytanie, na które staram się odpowiedzieć, dotyczy sposobu ułoże-
nia relacji Kanady z mocarstwem zza południowej granicy. Podstawowa hipoteza pracy 
brzmi: Polityka Kanady jest w wielu sferach uwarunkowana przez obecność wielokrot-

28  Por. M. Grzybowski, Parlament Kanady, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994. 
29  Taka sytuacja zaistniała m.in. w okresie poprzedzającym inwazję USA na Irak w 2003 r. Kanada 

odmówiła wtedy udziału w koalicji państw wspierających Waszyngton. Zob. np. wywiad z Billem Graha-
mem, ministrem spraw zagranicznych Kanady w gabinecie Paula Martina, P. Kościński, Mocniejsze więzi 
z Europą, „Rzeczpospolita” 2003, nr 9/06, http://www.rzeczpospolita.pl/a/rz/2003/06/20030609/200306090
116.html (10.05.07).

30  W literaturze kanadyjskiej często przytaczany jest błąd, który popełnił prezydent Ronald Reagan 
w listopadzie 1983 r. Pytany przez dziennikarzy, kto jest największym partnerem handlowym Stanów Zjed-
noczonych, odpowiedział, że Japonia. Tymczasem to Kanada jest największym partnerem handlowym USA, 
o czym przywódcy tego kraju czasem zapominają, traktując Kraj Klonowego Liścia niemal jak kolejny stan 
Unii. W latach 70. XX w. podobną ignorancją wykazał się Richard Nixon. E.E. Mahant, G.S. Mount, An 
Introduction to Canadian-American Relations, Methuen Publications: Agincourt, Ontario, 1994, s. 11. Por. 
„National Post” 2004, September 28, s. A1.
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nie silniejszego sąsiada. W związku z tym, przy formułowaniu założeń i prowadzeniu 
działalności politycznej, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i wewnętrznej, 
Kanada napotyka wiele ograniczeń. Konstatacja ta wywołuje dalsze pytania, na które 
staram się udzielić odpowiedzi: Jak silnie bliskość supermocarstwa ograniczała nieza-
leżność Kanady w interesującym mnie okresie? Jak realne było osłabienie wolności po-
dejmowania decyzji przez to państwo pod wpływem czynników warunkowanych przez 
USA? Czy i w jakim stopniu część działań kanadyjskich miała na celu jedynie spraw-
dzenie lub demonstrację „możliwości” podejmowania własnych decyzji, odmiennych od 
tych zapadających w Waszyngtonie? Czy tak wielki brak równowagi między sąsiadują-
cymi państwami utrudnia, odsuwa w czasie czy całkowicie przekreśla działania na rzecz 
utworzenia ich unii politycznej? Czy jest to czynnik jedyny, czy tylko jeden z wielu? Jaki 
wpływ i znaczenie ma dla ewentualnego zbliżenia bliskość kulturowa i geografi czna? 
Jaką rolę odgrywają intensywne kontakty między instytucjami rządowymi obu państw, 
ogromna wymiana handlowa, a także gigantyczny przepływ osób? 

Punktem wyjścia niniejszej książki jest szersza refl eksja nad kanadyjską polityką za-
graniczną. Pierre Elliott Trudeau, rozpoczynając w 1968 r. niemal 16-letnie rządy w Ka-
nadzie, zdecydował się na dokonanie przeglądu głównych celów polityki zagranicznej 
swojego kraju. Analiza zaproponowanych zmian służy mi jako materiał do znalezienia 
odpowiedzi na kolejne ważne pytania: Czy Kanada w okresie rządów Trudeau mogła 
i czy może obecnie prowadzić politykę zagraniczną niezależną od Stanów Zjednoczo-
nych? Czy – z perspektywy historycznej – jedyną realną drogą dla Kanady pozostaje kurs 
na integrację z USA? W książce staram się zweryfi kować popularne wśród kanadyjskich 
badaczy i polityków twierdzenie, że Kanada przeszła drogę od kolonii Imperium Bry-
tyjskiego do wasala Stanów Zjednoczonych, z jedynie krótkim okresem niepodległości. 

W pracy zwróciłem również uwagę na metody, przy których użyciu kanadyjscy po-
litycy reagowali na posunięcia Stanów Zjednoczonych. Zarówno sytuacja wewnętrzna, 
jak i stan środowiska międzynarodowego wpływały na ustalanie taktyki Ottawy. Kana-
da, przy formułowaniu swojej polityki, musiała (i do dzisiaj musi) uwzględniać obec-
ność supermocarstwa, z którym dzieli południową granicę. Stany Zjednoczone stanowią 
największy, choć mocno złożony, czynnik wpływający na formułowanie polityki przez 
rząd w Ottawie. Jego oddziaływanie najlepiej ilustrują słynne słowa premiera Trudeau 
wygłoszone podczas wizyty w Waszyngtonie w 1969 r.: „Sąsiedztwo ze Stanami Zjed-
noczonymi to jak spanie ze słoniem. Bez względu na to, jak przyjazne i łagodne byłoby 
to zwierzę, każdy jego pomruk czy poruszenie może grozić niebezpieczeństwem”31. 

TEORIE STOSUNKÓW KANADYJSKO-AMERYKAŃSKICH 

Rozpoczynając analizę stosunków kanadyjsko-amerykańskich, warto dokonać krótkie-
go przeglądu ujęć teoretycznych wykorzystywanych przez naukowców zajmujących się 
tą tematyką. Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiot badań w dużym stopniu zale-
ży od przyjętej perspektywy badawczej. Wśród naukowców popularne są co najmniej 

31  „The New York Times” (dalej jako NYT) 1969, March 26, s. 15. 
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dwa ujęcia stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Pierwsze analizuje te relacje z per-
spektywy Ottawy. Zajmuje się więc głównie polityką Kraju Klonowego Liścia wobec 
USA. Z tego punktu widzenia stosunki kanadyjsko-amerykańskie są tak wszechstronne 
i tak kompleksowe, że aż trudne do uchwycenia za pomocą spójnej strategii politycznej. 
Zwolennicy tej perspektywy badawczej uważają, że Stany Zjednoczone są zbyt odporne 
na zorganizowane działania ze strony Ottawy. Najlepszym sposobem na ułożenie relacji 
z USA są więc działania ad hoc, podejmowanie ciągłych prób zachowania własnych 
interesów i szukanie obszarów niszowych, które pozwolą na ograniczenie przemożnego 
wpływu Stanów Zjednoczonych. Takie stanowisko zajmował też Pierre Trudeau w po-
czątkowym okresie swych rządów32. Obecnie jest ono jednak coraz mniej popularne 
wśród naukowców. 

Druga perspektywa badawcza daje możliwość spoglądania na relacje Kanady ze Sta-
nami Zjednoczonymi przez pryzmat 49. równoleżnika. Głównym tematem analiz stają 
się więc stosunki kanadyjsko-amerykańskie postrzegane jako wielość wspólnych intere-
sów i konieczność wspólnego zarządzania. Ujęcie to zakłada również, że pomimo zde-
cydowanej różnicy potencjałów i przewagi władzy (power) Stanów Zjednoczonych Kraj 
Klonowego Liścia może znaleźć sposoby na przeciwdziałanie nierównościom33. 

Współcześnie większość naukowców zajmujących się relacjami kanadyjsko-
-amerykańskimi decyduje się na przyjęcie drugiej perspektywy badawczej. Można jed-
nak wśród nich wyróżnić kilka odmiennych sposobów oceny historii stosunków kana-
dyjsko-amerykańskich. Zwolennicy pierwszej szkoły akcentują pokojowy charakter 
tych relacji i postępującą integrację, która prowadzi do dojrzałego partnerstwa obu kra-
jów34. Reprezentanci drugiego podejścia zwracają uwagę na ważną zmianę, która nastą-
piła w latach 60. XX w. Dążenie Kraju Klonowego Liścia do zachowania odmienności 
od USA spowodowało wtedy zaburzenia w relacjach dwustronnych35. Trzecia szkoła 
uważa, że historia stosunków kanadyjsko-amerykańskich ma charakter cykliczny. Kana-
da przeszła drogę od kolonii do niezależnego państwa, by po raz drugi stać się rodzajem 
kolonii, tym razem Stanów Zjednoczonych36. Echa takiego myślenia i prób przeciw-
stawiania się mu były obecne w przyjętej przez rząd Trudeau w 1972 r. strategii trzeciej 
opcji37. Czwarta szkoła postrzega historię stosunków kanadyjsko-amerykańskich jako 
ciągłe próby uzyskania niezależności przez Kraj Klonowego Liścia i następujące szybko 
reakcje odwetowe ze strony Stanów Zjednoczonych, które przeciwdziałały jakimkol-

32  Więcej piszę na ten temat, omawiając przegląd kanadyjskiej polityki zagranicznej w rozdziale I.
33  Takie możliwości daje znaczne zaangażowane Stanów Zjednoczonych w globalne problemy świata, 

co powoduje, że władze tego kraju nie mogą poświęcić tyle uwagi stosunkom bilateralnym co przywódcy Ka-
nady. Bardzo dobre przygotowanie Ottawy do negocjacji jest często jej kluczowym atutem. Zdaniem przed-
stawicieli tej perspektywy badawczej Stany Zjednoczone kierują się również dobrą wolą w stosunkach z są-
siadem z północy. J. Kirton, Lecture 16: Canada-US Relations: Competing Theories, G8 Online Collection 
2004, February 2, University of Toronto, http://eres.library.utoronto.ca/coursepage.asp?cid=3049&page=01, 
s. 4–5. (10.02.06), 

34  Zwolennikiem tego ujęcia jest m.in. Max Cohen. Ibidem.
35  Wśród naukowców opowiadających się za takim podejściem można wyróżnić Johna Holmesa. Ibidem.
36  Taki pogląd po raz pierwszy zaprezentował Roger Frank Swanson. Zob. R.F. Swanson, The United 

States as a National Security Threat to Canada, „Behind the Headlines” 1970 (July), vol. 29.
37  Szczegółowo analizuję ten problem w rozdziale II niniejszej pracy.
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wiek zmianom38. Piąte podejście zakłada, że stosunki Kanady z USA prowadzą do coraz 
większego osłabienia samodzielności Kanady i utraty odrębnej tożsamości. Klasycznym 
reprezentantem takiego poglądu jest Kanadyjczyk George Grant39.

Dalsze podziały wśród naukowców badających stosunki na kontynencie północno-
amerykańskim wywołują różnice w wyjaśnianiu zmian w relacjach kanadyjsko-amery-
kańskich. Można wymienić pięć głównych modeli obecnych w literaturze przedmiotu. 
Każdy z nich ma podobną budowę i wszystkie koncentrują się na ekonomicznej stro-
nie tych stosunków. Autorzy wspomnianych modeli teoretycznych przyjmują założenie 
o uzależnieniu sfery politycznej od gospodarczej. Traktują również bilateralne stosunki 
kanadyjsko-amerykańskie jako oddzielny system, na który nie mają wpływu wydarzenia 
zewnętrzne. 

Pierwszy model zakłada, że postępująca integracja ekonomiczna Kanady i Stanów 
Zjednoczonych nieuchronnie prowadzi do integracji politycznej obu krajów. Taki po-
gląd zaprezentował po raz pierwszy amerykański dyplomata George Ball w książce The 
Discipline of Power opublikowanej w 1968 r.40 Drugi model, którego autorem był rów-
nież Amerykanin, Livingston Merchant, zakłada, że sytuacja wygląda odwrotnie. Za-
cieśnianie więzów gospodarczych prowadzi raczej do powiększania autonomii politycz-
nej, a nie do absorpcji. Merchant uważa, że bogatsza Kanada ma większe możliwości 
niezależnych działań politycznych41. Według trzeciego modelu integracja ekonomiczna 
prowadzi do homogenizacji kulturowej. Zwolennikiem takiego ujmowania stosunków 
kanadyjsko-amerykańskich jest wspominany już wcześniej George Grant. Zwolenni-
cy czwartego ujęcia sądzą, że zacieśniające się więzy gospodarcze Kanady ze Stanami 
Zjednoczonymi sprzyjają raczej powstawaniu kanadyjskiego nacjonalizmu kulturowe-
go, który pobudza ruch w kierunku politycznej niezależności. Autorką tego modelu jest 
Naomi Black42. Piątym, najbardziej znanym i najpopularniejszym ujęciem, jest model 
specjalnych stosunków łączących Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi. Zakłada on, że 
wpływ USA na Kraj Klonowego Liścia jest ograniczany przez wyjątkowość występują-
cych w tym stosunku więzów. 

Analizując ów ostatni model specjalnych stosunków, można wyróżnić pięć cech cha-
rakterystycznych. Pierwszą jest brak równowagi między partnerami. Zwolennicy tego 
ujęcia podkreślają, że Kanada może być traktowana najwyżej jako państwo średniej 
wielkości, natomiast Stany Zjednoczone są supermocarstwem. Znaczna różnica poten-
cjałów powinna – zgodnie z opinią badaczy popierających ten model – prowadzić w nor-
malnych warunkach do takiego rozwoju stosunków, w jakim Kanada może w najlepszym 
razie dostosowywać swoje działania do posunięć USA i być skazana na ponoszenie zna-
czących kosztów takiego układu. Zwolennicy modelu specjalnych stosunków wskazują 
jednak na odmienność relacji kanadyjsko-amerykańskich od takiego wzoru. Uważają 
oni, że relacje Ottawy z Waszyngtonem są oparte na wyjątkowych zasadach, normach 

38  Sztandarową postacią tej szkoły był Kari Levitt. Zob. K. Levitt, Silent Surrender, Toronto: Macmil-
lan, 1970.

39  Na przykład G. Grant, Lament for a Nation, Ottawa: Carleton University Press, 1965. 
40  G.W. Ball, The Discipline of Power: Essentials of a Modern World Structure, Boston: Little, Brown, 

1968. 
41  L. Merchant, Neighbours Taken for Granted: Canada and the United States, New York: Praeger, 

1966.
42  J. Kirton, Lecture 16…, s. 6.
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i procedurach, które niwelują różnicę sił między sąsiadami. Obecność tych składników 
prowadzi do zmiany wyniku relacji Kanady z USA i dzięki temu nie przypomina kla-
sycznego układu, w którym jedno z państw dysponuje dużo mniejszym potencjałem43. 

Kolejnym rysem modelu specjalnych stosunków jest postrzeganie przez polityków 
kanadyjskich i amerykańskich stosunków bilateralnych jako układu odizolowanego od 
wpływów pochodzących z szerszego systemu międzynarodowego. Pozwala to, zdaniem 
zwolenników tego ujęcia badawczego, na skoncentrowanie się Ottawy na sferze dwu-
stronnych kontaktów gospodarczych, a Waszyngtonu na globalnych kwestiach polityczno-
-militarnych. 

Specjalne stosunki państw północnoamerykańskich charakteryzuje także znaczna in-
stytucjonalizacja tych relacji. Przejawia się to m.in. w istnieniu gęstej sieci kontaktów 
dyplomatycznych. Duża jest również liczba kontaktów międzyrządowych, np. między 
amerykańskimi departamentami a kanadyjskimi ministerstwami. Podkreśla się rolę po-
nad 20 wspólnych instytucji międzypaństwowych, wśród których na pierwszy plan wy-
bija się Międzynarodowa Komisja Wspólna (International Joint Commission)44. 

Innym elementem modelu specjalnych stosunków kanadyjsko-amerykańskich jest 
przekonanie o przewadze wspólnoty wartości i interesów łączących społeczeństwa obu 
państw nad różnicami. Piątym składnikiem jest stabilny i pokojowy charakter tych re-
lacji. W owym modelu stosunki kanadyjsko-amerykańskie są harmonijne i przynoszą 
korzyści obu stronom.

Przekonanie o istnieniu specjalnych stosunków było bardzo popularne wśród poli-
tyków i naukowców zajmujących się relacjami kanadyjsko-amerykańskimi w okresie 
rządów Pierre’a Trudeau. Badania pokazują jednak, że model ten nie do końca odpowia-
dał rzeczywistości. Pierwszy zarzut, z którym się spotkał, był związany z faktem, że od 
1970 r. to Kanada w coraz większym stopniu była zwycięzcą bezpośrednich negocjacji 
ze Stanami Zjednoczonymi. Potwierdzają to liczne badania45. Nie można więc mówić 
o zrównoważonych owocach wzajemnych relacji. Po drugie od XIX w. rosła również 
liczba konfl iktów między Ottawą i Waszyngtonem. Stało się to szczególnie widoczne 
na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Trzecim czynnikiem była malejąca w ciągu 
XX w. względna różnica potencjałów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą46.

Na podstawie powyższych wniosków przedstawiciele neorealizmu (np. John Kir-
ton) zaproponowali nowy model stosunków kanadyjsko-amerykańskich (model dosto-
sowywania się do Ameryki, adjusting to America model), który moim zdaniem, dzięki 
odmiennej optyce, uwalnia relacje północnoamerykańskich sąsiadów od narosłych od 
lat stereotypów fałszujących prawdziwy ich obraz. Nie oznacza to, że model ten jest po-
zbawiony wad (z których najważniejszą jest przecenianie siły Kanady, a w opisywanym 
okresie zwłaszcza doniosłości zmian dokonanych przez Pierre’a Trudeau), ale dzięki 
zerwaniu z przeszłością może być interesującą alternatywą dla próby oceny działań de-
cydentów. Model dostosowywania się do Ameryki opiera się na trzech podstawowych 
założeniach: pierwszeństwo sfery politycznej i militarnej nad gospodarczą, pierwszoplanowa 

43  Ibidem, s. 7.
44  Ibidem, s. 8. Więcej o Międzynarodowej Komisji Wspólnej piszę w rozdziale VI niniejszej pracy.
45  Na przykład prowadzone przez Davida Leytona-Browna. Ibidem. 
46  Znakomicie pokazał to prof. Ch.F. Doran w książce Forgotten Partnership: U.S.–Canada Relations 

Today, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
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rola Stanów Zjednoczonych oraz kluczowe znacznie globalnego systemu międzynarodowe-
go47. Zwolennicy tego modelu uważają, że rozważania dotyczące stosunków kanadyjsko-
-amerykańskich należy przeprowadzać na tle systemu międzynarodowego, w którym 
w dalszym ciągu zasadnicze znaczenie mają klasyczne elementy określające pozycję 
państwa, np. siła militarna. Zmniejszające się znacznie Stanów Zjednoczonych jako ak-
tora dominującego w systemie międzynarodowym powoduje znaczące zmiany również 
w obrębie stosunków kanadyjsko-amerykańskich48. 

Model adjusting to America zakłada, że relacje między Kanadą a Stanami Zjednoczo-
nymi, w zależności od okresu, należy lokować między dwiema skrajnościami. Pierwsza 
z nich dotyczy sytuacji, gdy Stany Zjednoczone są hegemonem i wychodzą zwycięsko 
z konfl iktów światowych. Prowadzą wtedy unilateralną politykę zagraniczną, którą defi -
niują na podstawie założeń globalnych. Waszyngton traktuje w tym czasie Kanadę jako 
kraj, który nie wymaga znaczącej uwagi (take for granted). Kontakty międzyrządowe 
są prowadzone na niskim szczeblu, co pozwala Ottawie na przeforsowywanie własnego 
stanowiska. 

Druga skrajność dotyczy sytuacji, gdy Stany Zjednoczone są osłabione i decydują się 
na prowadzenie polityki izolacjonistycznej, skupionej na sprawach półkuli zachodniej. 
Politycy w Waszyngtonie traktują wtedy Kanadę z dużo większą uwagą, wiedząc, że 
Kraj Klonowego Liścia jest niezbędny do wyjścia z kryzysu. Ottawa uzyskuje wówczas 
dostęp do wysokiego szczebla decyzyjnego w administracji amerykańskiej, odbywają 
się regularne spotkania przywódców obu krajów, a premierzy Kanady koordynują poli-
tykę wobec Stanów Zjednoczonych, opierając ją na kanadyjskim interesie narodowym. 

Szesnaście lat rządów Pierre’a Trudeau przypada na okres, w którym Stany Zjedno-
czone przechodziły przez jeden z najtrudniejszych etapów w swojej historii. Próbowały 
się dostosować do sytuacji, w której ich względny potencjał w stosunku do innych ak-
torów stosunków międzynarodowych ulegał zmniejszeniu. Stosunki kanadyjsko-amery-
kańskie również ulegały zmianie, a dostosowywanie się do nowych warunków okazało 
się procesem trudnym i niepozbawionym konfl iktów.

Warto również przytoczyć trzy główne ujęcia, którymi naukowcy posługują się przy 
opisywaniu i wyjaśnianiu polityki zagranicznej Kanady. Ich zwolennicy różnie postrze-
gają status i rolę tego kraju w systemie międzynarodowym. Pierwsze ujęcie, reprezen-
towane obecnie przez najmłodszą grupę politologów, jednoczące naukowców takich jak 

47  J. Kirton, Lecture 17: Adjusting America: Canada–US Relations, 1968–2004, G8 On-
line Collection,2004, February 12, University of Toronto, http://eres.library.utoronto.ca/coursepage.
asp?cid=3049&page=01 (10.02.06).

48  Od 1968 r., wraz z porażką w Wietnamie, spadł ogólny potencjał polityczno-gospodarczo-militarny 
Stanów Zjednoczonych. W 1965 r. USA miały 46% potencjału dziewięciu głównych mocarstw i 57% państw 
grupy G7. Do 1975 r. wskaźnik ten zmniejszył się odpowiednio do 38 i 46%. W 1980 r. wynosił już 35 i 41%. 
Spadek ten był połączony ze zmianami w całym systemie. Przykładowo między 1965 a 1980 r. ZSRR spadł 
z  drugiego na czwarte miejsce na świecie w hierarchii (spadek z 34 do 27%). W tym samym okresie Japonia 
i Niemcy wyprzedziły Związek Radziecki, gdyż zanotowały wzrost potencjału z 31% potencjału amery-
kańskiego w 1965 r. do 72% 15 lat później. Pozycja Kanady również uległa zmianie i, w przeciwieństwie 
do tego, o czym mówił Trudeau na początku swojej kadencji, potencjał ten ciągle rósł – od prawie 8% w 1965 
r., prawie 8,5% pięć lat później, do 11,5% w 1976 r. Mniej więcej 10% spadek zanotowała Kanada jedynie 
w 4-letnim okresie pomiędzy rokiem 1980 a 1984. J. Kirton, Lecture 9: Trudeauvian Era and Clark Interlude, 
G8 Online Collection 2003, November 4, University of Toronto. http://eres.library.utoronto.ca/coursepage.
asp?cid=3049&page=01, s. 4 (10.02.06).
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B. Thordarson, D.B. Dewitt czy J. Kirton, patrzy na politykę zagraniczną Trudeau przez 
pryzmat neorealizmu i zakłada, że Kanada może stanowić nową jakość w stosunkach 
międzynarodowych49. Jako „wiodące mocarstwo” (foremost power) w coraz bardziej 
współzależnym świecie Kraj Klonowego Liścia – zdaniem tych badaczy – może wpły-
wać na przebieg wydarzeń. 

Drugi sposób patrzenia na Kanadę przez teoretyków stosunków międzynarodowych 
traktuje ją jako państwo średniej wielkości (middle power)50. Jest to najbardziej popu-
larne ujęcie, reprezentowane przez praktyków takich jak były premier Lester B. Pearson 
oraz szerokie spektrum teoretyków, np. przez Jacka Granatstein i Roberta Bothwella51. 
Kanada w ich ujęciu działa efektywnie przez struktury organizacji międzynarodowych, 
nie jest natomiast w stanie funkcjonować skutecznie w stosunkach dwustronnych z Wa-
szyngtonem. Jest to spowodowane małą wagą, jaką amerykańscy urzędnicy przykładają 
do posunięć Ottawy. 

Trzecią grupę stanowią naukowcy, dla których punktem odniesienia są teorie zależ-
ności (dependencia theories). Kanada w tym ujęciu nie jest w stanie realizować polity-
ki zagranicznej niezależnej od Stanów Zjednoczonych. Wszechobecna amerykanizacja 
kultury, gospodarki i polityki powoduje utratę suwerenności przez Kanadę i brak moż-
liwości przeciwdziałania temu. Takie ujęcie reprezentują między innymi Stephen Clar-
kson52 oraz John Holmes53. 

W mojej pracy staram się wykorzystywać wszystkie ujęcia w zależności od podejmo-
wanego zagadnienia. Nie da się, jak sądzę, arbitralnie wybrać tylko jednego, choć dwie 
pierwsze opcje wydają się w pełniejszy sposób oddawać rzeczywisty układ stosunków 
kanadyjsko-amerykańskich.

STRUKTURA PRACY 

Pisząc niniejszą pracę, skoncentrowałem się przede wszystkim na politycznych i gospo-
darczych płaszczyznach stosunków kanadyjsko-amerykańskich. To właśnie tam wystą-
piły bowiem najbardziej widoczne różnice między stanowiskiem zajmowanym przez 
Kanadę i Stany Zjednoczone. W ramach tak zakreślonego pola badawczego skupiam 
się na tych zagadnieniach, które bezpośrednio wpłynęły na stosunki obu państw. Można 
wyróżnić takie trzy podstawowe obszary. Były to: polityka zagraniczna (w tym kwestia 
suwerenności Kanady nad wodami Arktyki), stosunki gospodarcze (w tym zagadnienie 

49  D.B. Dewitt, J. Kirton, Canada as a Principal Power: A Study in Foreign Policy and International 
Relations, Toronto–New York: Wiley, 1983. Por. A.F. Cooper, Canadian Foreign Policy: Old Habits and New 
Directions, Toronto: Prentice Hall, 1997.

50  Państwa średniej wielkości są zdolne do działań transgranicznych i regionalnych.
51  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit. Por. K.R. Nossal, The Politics of Canadian Foreign Policy, 

Toronto: Prentice Hall, 1997, s. 7.
52  S. Clarkson, Uncle Sam and Us, Toronto: James Lorimer & Canadian Institute for Economic Policy, 

1982.
53  J.W. Holmes, Life with Uncle: The Canadian–American Relationship, Toronto, Buffalo, London: 

University of Toronto Press, 1981.
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inwestycji zagranicznych i polityki energetycznej) oraz ochrona środowiska naturalnego 
(w tym problem delimitacji granic w Zatoce Maine). 

Kanadyjsko-amerykańskie stosunki w sferze kultury obejmują problematykę szerszą 
niż ramy tej publikacji. Uważam, że wymagają one odrębnych badań, które umożliwiły-
by ocenę wpływu kultury amerykańskiej na Kanadą oraz uwzględniły wiele czynników 
społecznych. Zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą nie miały również bezpo-
średniego wpływu na działania podejmowane przez rząd Pierre’a Trudeau wobec Stanów 
Zjednoczonych. Wyjątkiem były kwestia usuwania reklam z programów amerykańskich 
stacji telewizyjnych retransmitowanych w Kanadzie oraz cofnięcie ulg podatkowych 
amerykańskim czasopismom „Time” i „Reader’s Digest”. Również Kanadyjczycy od-
dzielają relacje kulturalne od zagadnień polityczno-gospodarczych. Praktycznym dowo-
dem na zajmowanie takiego stanowiska może być zachowanie kontroli rządu w Ottawie 
nad inwestycjami w dziedzinie kultury i środków przekazu w układzie o wolnym handlu 
z USA (Free Trade Agreement). Uregulowania te obowiązują do dzisiaj. 

Niniejsza książka składa się z sześciu rozdziałów. Stanowią one analizę najważ-
niejszych problemów w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich w okresie 1968–1984. 
W rozdziale pierwszym omawiam genezę i podstawowe założenia polityki zagranicznej 
prowadzonej przez premiera Pierre’a Trudeau. Skupiam się na analizie zmian zainicjo-
wanych w 1968 r., które dwa lata później zaowocowały opublikowaniem nowej strategii. 
Problematykę tę omawiam na tle priorytetów ustalonych wcześniej przez rząd Lestera B. 
Pearsona. Istotne znaczenie ma również zamieszczona w tej części pracy ocena zmian 
w polityce obronnej Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii obecności Kraju 
Klonowego Liścia w Sojuszu Północnoatlantyckim. 

W rozdziale drugim analizuję przyczyny, założenia i skutki przyjęcia przez Kanadę 
polityki tzw. trzeciej opcji wobec USA. Prezentuję zwłaszcza zależności między dok-
tryną Nixona (w tym działaniami administracji amerykańskiej w związku z kryzysem 
w bilansie płatniczym USA w 1971 r.) a krokami podjętymi przez Kanadę. W rozdziale 
tym staram się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy decyzje Kanady zostały wymuszone 
przez USA, czy były świadomymi krokami w kierunku rozluźnienia zależności, a ich ge-
nezy należy szukać gdzie indziej. W ostatniej części dokonuję oceny efektów programu 
trzeciej opcji na tle zamierzeń jej twórców.

W rozdziale trzecim skupiam się na problemie amerykańskich inwestycji w Kana-
dzie. W okresie 1968–1984 były one, obok napięć na tle polityki energetycznej, naj-
ważniejszym źródłem konfl iktów między Ottawą i Waszyngtonem. Przedstawiam także 
szeroki kontekst zarówno ekonomiczny, jak i polityczny związany z obecnością ame-
rykańskiego kapitału w Kanadzie. Ukazuję również stosunek premiera Kanady do na-
cjonalizmu gospodarczego. Poddaję analizie przyczyny i cele podjęcia przez gabinet 
Pierre’a Trudeau kroków mających na celu ograniczenie napływu kapitału zagraniczne-
go, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych. Omawiam także amerykańskie reakcje na 
kroki podjęte przez Ottawę, w szczególności na powołanie Agencji Kontroli Inwestycji 
Zagranicznych. Celem trzeciego rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w ja-
kim stopniu polityka rządu Trudeau w stosunku do amerykańskich inwestycji wynikała 
z konieczności zademonstrowania Kanadyjczykom działania rządu federalnego na rzecz 
przeciwdziałania amerykańskiej kontroli gospodarki Kraju Klonowego Liścia. Interesu-
je mnie stwierdzenie, czy celem powołania Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych 
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było jedynie udzielenie Amerykanom ostrzeżenia, że nie mogą cieszyć się nieograniczo-
nym prawem do inwestowania w Kanadzie, czy Agencja miała też inne zadania. Z punk-
tu widzenia niniejszej pracy istotna wydaje się kwestia czynników, które spowodowały, 
że rząd Trudeau nie ugiął się pod presją żądań kontynentalistów oraz administracji Ro-
nalda Reagana i nie zrezygnował całkowicie z podjętej strategii.

W rozdziale czwartym ukazuję politykę energetyczną jako najważniejszy czynnik 
defi niujący stosunki kanadyjsko-amerykańskie w okresie rządów Pierre’a Trudeau 
oraz źródło konfl iktów między tymi krajami. Pokazuję, w jaki sposób strategia Stanów 
Zjednoczonych wpływała na kształtowanie polityki energetycznej Kanady w okresie 
1968–1984. Pragnę również podkreślić znaczenie upolitycznienia obecności w Kana-
dzie amerykańskich korporacji petrochemicznych. Opisuję wpływ dwóch kryzysów 
energetycznych z lat 1973 i 1979 na stosunki Ottawy i Waszyngtonu. Analizuję podjęte 
przez rząd Trudeau działania mające na celu doprowadzenie do samowystarczalności 
energetycznej Kanady. Koncentruję się szczególnie na działalności Petro-Canada oraz 
Krajowego Programu Energetycznego (National Energy Program). Istotną częścią tego 
rozdziału jest analiza działań amerykańskiej dyplomacji, mających na celu wymuszenie 
rezygnacji rządu Kanady z tych programów. Staram się udzielić odpowiedzi na pytanie 
o faktyczne powody odejścia od strategii kandyzacji i zwrócenia się w stronę sektoro-
wych propozycji wolnego handlu.

W rozdziale piątym podejmuję niezwykle istotne zagadnienie suwerenności Kanady 
w Arktyce. Analizuję możliwości unilateralnego działania Ottawy w sytuacji zagrożenia 
interesów Stanów Zjednoczonych. Rozdział ten konfrontuje nowe priorytety polityki 
zagranicznej i obronnej wprowadzone przez gabinet Trudeau z polityką Waszyngtonu 
w odniesieniu do swobody żeglugi na morzach. Prezentuję również nowy sposób pa-
trzenia na zagadnienie suwerenności, które politologia określa jako ujęcie funkcjonalne. 
Ta część pracy ma pozwolić na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Kanada może 
prowadzić politykę zagraniczną niezależną od Stanów Zjednoczonych. 

W rozdziale szóstym, ostatnim, prezentuję sferę stosunków ekologicznych jako źród-
ło konfl iktów Kanady i USA w okresie 1968–1984. Ukazuję wpływ, jaki na stosunki 
dwustronne miała polityka wewnętrzna każdego z państw. W kontekście relacji kana-
dyjsko-amerykańskich problemy uważane tradycyjnie za wewnętrzne uległy bowiem 
umiędzynarodowieniu. Zaprezentowałem też rolę negocjacji w rozwiązywaniu sporów 
bilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszej amerykańsko-kanadyjskiej 
instytucji dwustronnej, jaką jest Międzynarodowa Komisja Wspólna. Przegląd prob-
lemów ze sfery ekologicznej pozwala pokazać nowe metody stosowane w relacjach 
kanadyjsko-amerykańskich. Analizuję je w szczególności w odniesieniu do problemu 
tzw. kwaśnych deszczów. Interesującą kwestią jest zbadanie odmiennego stosunku pre-
zydentów Jimmy’ego Cartera i Ronalda Reagana do zagadnień ochrony środowiska. 
Problem ten stanowi podstawę do analizy osobistego wpływu przywódców na rozwój 
stosunków dwustronnych. Sprawa powiększenia przez oba kraje w latach 70. XX w. 
stref suwerenności i jurysdykcji na morzu pozwoliła zaś na ukazanie roli parlamentów 
obu krajów oraz możliwości oddziaływania stanów i prowincji. Rozdział przedstawia 
pytania o kierunek zmian w relacjach Kanady i USA w kwestii zacieśniających się 
kontaktów na szczeblach lokalnych i regionalnych, z pominięciem centrum. Istotnym 
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zagadnieniem jest kwestia różnicy potencjałów Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz 
wpływu elementów tej asymetrii i zależności na wzajemne stosunki. 

Zakończenie jest próbą udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania i hipotezy 
rozprawy. Próbuję w nim rozstrzygnąć zwłaszcza kwestię, w jakim stopniu polityka 
Pierre’a Trudeau wobec Stanów Zjednoczonych była rzeczywiście nowym sposobem na 
ułożenie stosunków Kanady z południowym sąsiadem, a w jakim reakcją na określoną, 
własną sytuację wewnętrzną oraz na układ środowiska międzynarodowego. Staram się 
ocenić, czy zaproponowana pod koniec kadencji Trudeau zmiana priorytetów w stosun-
kach z USA była osobistą porażką premiera, czy była raczej nieunikniona w sytuacji asy-
metrii obu partnerów, sprzeciwu Waszyngtonu wobec najważniejszych posunięć Ottawy 
oraz niekorzystnej koniunktury gospodarczej.

UWAGI TERMINOLOGICZNE

W książce posługuję się kilkoma terminami, które wymagają wyjaśnienia. Pierwszym 
jest pojęcie nacjonalizmu. W ujęciu podręcznikowym termin ten defi niuje się jako: 
„[...] postawy i ideologie uwydatniające odrębność narodu, szczególne znaczenie przy-
należności do narodu, moralną wartość solidarności narodu oraz nadrzędność interesu 
narodu w stosunku do interesu jednostek i wszelkich innych grup społecznych”54. Na-
leży jednak pamiętać o różnym rozumieniu pojęcia nacjonalizmu w Polsce i w krajach 
anglosaskich, a w szczególności w Kanadzie, gdzie pojęcie to powinno być stosowane 
w liczbie mnogiej. Nie da się bowiem wyróżnić tylko jednego jego typu, a co gorsza – 
różne rodzaje są sobie wzajemnie przeciwstawne, a nawet mogą pozostawać w konfl ik-
cie55. Najczęściej mówi się o czterech zasadniczych typach nacjonalizmu kanadyjskiego: 
anglosaskim, frankofońskim, ludności rodzimej oraz regionalizacji, inaczej zwanej tzw. 
nacjonalizmem prowincjonalnym. Z punktu widzenia niniejszej pracy najbardziej intere-
sujący jest nacjonalizm anglosaski, a zwłaszcza jego szczególny rodzaj, czyli kanadyj-
ski nacjonalizm państwowy. Ten typ nacjonalizmu obejmuje procesy ze sfery polityki, 
ekonomii i stosunków społecznych, które inicjowały władze państwowe, aby wzmocnić 
siłę instytucji państwa i zwiększyć jego jedność. Te procesy w Kanadzie nazywa się ka-
nadyzacją życia. Ich obecność można prześledzić od początku powstania federacji kana-
dyjskiej, ale szczególnie widoczne stały się w latach 60. i 70. XX w. Miało to związek 
z jednej strony z faktem, że Quebec po raz pierwszy poważnie zagroził jedności kraju, 
a z drugiej ze wzrostem zagrożenia ekonomicznego i „cywilizacyjno-kulturowego” ze 
strony Amerykanów. Kanadyjski nacjonalizm państwowy jest uznawany w Kanadzie za 
gatunek najbardziej sprzyjający rozwojowi kraju i zdecydowanie kreatywny56. Ma więc 
wiele cech wspólnych z pojęciem patriotyzmu i na ogół nie ma charakteru wartościujące-

54  Nacjonalizm, w: Encyklopedia powszechna PWN, 2006, http://encyklopedia.pwn.pl/49496_1.html 
(10.03.06).

55  M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjskie wymiary nacjonalizmu z perspektywy środkowoeuropejskiej, 
„Przegląd Polonijny” 1995, nr 1, s. 115.

56  Ibidem, s. 117–118.
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go. W celu doprecyzowania terminologii, mówiąc o antynacjonalizmie Trudeau, stosuję 
pojęcie nacjonalizmu w rozumieniu tego terminu zgodnym ze znaczeniem polskim57. 

Najlepszym ujęciem dla analizy sytuacji gospodarczej Kanady w latach 1968–1984 
jest odwołanie się do pojęcia nacjonalizmu gospodarczego. Philip Resnick w książce 
The Land of Cain: Class and Nationalism in English Canada 1945–1975 napisał, że idea 
nacjonalizmu gospodarczego łączy się z „[...] troską, aby kwestie polityczne, gospodar-
cze i kulturalne państwa zdefi niowanego terytorialnie, były kontrolowane i kierowane 
przez obywateli lub przedsiębiorstwa, które są członkami danego państwa, a nie przez 
siły zewnętrzne”58. W książce używam pojęcia nacjonalizmu gospodarczego zgodnie 
z defi nicją Encyklopedii Powszechnej PWN, która mówi, że jest on: 

[…] ideologią i polityką, których celem jest osiągnięcie przez państwo siły ekonomicznej 
zapewniającej polityczną niezależność. Charakterystyczne dla nacjonalizmu gospodarczego 
jest dążenie państwa do utrzymania bądź odzyskania kontroli nad zasobami naturalnymi kraju 
oraz formułowanie priorytetów polityki gospodarczej na podstawie systemu wartości, odwo-
łującego się do kategorii potrzeb narodowych59. 

W niniejszej pracy skupiam się na stosunku anglojęzycznej części ludności Kanady 
do problemów zależności gospodarczej od USA. Terminem najczęściej używanym przez 
tę część Kanadyjczyków do opisu procesu emancypacji ekonomicznej Kraju Klonowego 
Liścia spod wpływu Stanów Zjednoczonych była kanadyzacja60. Często w tym kontek-
ście pojawia się również sformułowanie „odkupienia Kanady” (Buy Canada Back)61. 

Aby dopełnić obrazu podjętej przeze mnie problematyki, warto poświęcić również 
kilka zdań nastrojom antyamerykańskim wśród Kanadyjczyków. Badacze doszukują się 
ich źródeł nie w typowych dla innych krajów problemach modernizacji, a wskazują ra-
czej, że u korzeni kanadyjskiego antyamerykanizmu leżą wpływy gospodarcze, politycz-
ne i kulturowe USA62. Obawa amerykańskiej dominacji kulturowej, szczególnie w sferze 

57  Zob. J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak” 1997, nr 3, s. 4–31. Por. E. Polak, Problemy nacjo-
nalizmu i federalizmu na przykładzie Kanady i prowincji Quebec, „Cywilizacja w Czasie i Przestrzeni” 1998, 
nr 4, s. 99.

58  P. Resnick, The Land of Cain: Class and Nationalism in English Canada 1945–1975, Vancouver: New 
Star Books, 1977, s. 30.

59  Nacjonalizm gospodarczy, w: Encyklopedia powszechna PWN, 2006, http://encyklopedia.pwn.pl/
haslo.php?id=3945095 (10.12.2010).

60  Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to pojęcie skrajnie różnie rozumiane przez poszczególne podmioty 
włączające się w procesy kanadyzacji. To właśnie różne rozumienie terminu „kanadyzacja” jest jedną z pod-
stawowych kwestii, które różnicują nacjonalizmy kanadyjskie. Zob. M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjskie 
wymiary..., s. 115–116.

61  Jak pisze Robert Gilpin, silne uzależnienie Kanady od gospodarki Stanów Zjednoczonych doprowa-
dziło dodatkowo do powstania w Kanadzie rywalizacji pomiędzy nacjonalizmem frankofońskim a anglosa-
skim. Rosnące nadzieje Kanadyjczyków z prowincji angielskojęzycznych na ograniczenie napływ kapitału 
z USA zderzyły się z dążeniami frankofonów do rozwoju gospodarczego Quebecu i „dogonienia” Ontario 
właśnie poprzez napływ inwestycji z południa. Gilpin zauważa, że to, czym „[...] Ottawa jest dla Quebecu, 
tym Ameryka jest dla Ottawy”. R. Gilpin, American Direct Investment and Canada’s Two Nationalisms, 
w: The Infl uence of the United States on Canadian Development: Eleven Case Studies, R.A. Preston (red.), 
Durham, N.C.: Duke University Press, 1972, s. 124.

62  „Znający się na rzeczy Amerykanie szybko się uczą, że ich największym grzechem z kanadyjskiej 
perspektywy jest położenie geografi czne bezpośrednio obok Kanady [oraz] że mogą rzucać polityczny i go-
spodarczy cień dziesięciokrotnie większy niż Kanada”. Cyt. za: P. Hollander, Anti-Americanism: Critiques at 
Home and Abroad 1965–1990, New York, Oxford: Oxford University Press, 1992, s. 413–414.
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identyfi kacji narodowej, była głównym źródłem tarć i spięć. Zwraca się również uwagę 
na tzw. imperatyw rozprzestrzeniania trendów. Zgodnie z nim to, co się dzieje w USA 
(np. morderstwo na ulicach Nowego Jorku), zdarzy się za chwilę w Kanadzie (morder-
stwo na ulicach Toronto)63. Obawa o zalanie amerykańską „tandetą”, podkreślana przez 
Seymura M. Lipseta, wywołuje obawy o utratę „odrębnego charakteru” wytworów kul-
tury kanadyjskiej. Tendencja Amerykanów do niedostrzegania odmienności kultury ka-
nadyjskiej przyczyniła się również do stanowczości Kanadyjczyków w sygnalizowaniu 
politycznej i kulturowej asertywności. 

Można wyróżnić dwa typy kanadyjskiego antyamerykanizmu: starszy wyrastał z iden-
tyfi kacji z brytyjską tradycją i wartościami i był w zasadzie formą kulturowej wyższo-
ści64. Od lat 60. XX w. ten typ antyamerykanizmu został zastąpiony przez nowy rodzaj, 
uznający USA za imperium, które chce narzucić swój system wartości i zniszczyć „Du-
cha Kanadyjskiego”65. Taki podział, zdaniem badacza problematyki P. Hollandera, od-
powiada mniej więcej podziałowi na prawicę i lewicę w Kanadzie. Starszy typ antyame-
rykanizmu częściej bywał reprezentowany przez prawicę i konserwatystów, natomiast 
młodszy bywa przypisywany lewicy, która zwracała uwagę na zagadnienia polityczno-
-ekonomiczne oraz wpływy kulturowe. Kanadyjski nacjonalizm był więc w gruncie rze-
czy „lokalną wersją międzynarodowych postaw lewicowych i antyamerykańskich”66. 
Warto zauważać, że krytyka kultury amerykańskiej dokonywana w Kanadzie nie jest 
niczym nowym ani odkrywczym. Wszystko to, co mówiono w latach 60. i 70. XX w., 
zostało powiedziane w samych Stanach Zjednoczonych już wcześniej.

W rozdziale dotyczącym Arktyki używam terminu „suwerenność” w dwóch zna-
czeniach. Po pierwsze jako „wykonywanie przez państwo zwierzchnictwa terytorialne-
go i prawa do normowania stosunków wewnętrznych”, po drugie zwracając uwagę na 
posiadanie przez państwo „zdolności do samodzielnego, niezależnego od jakiegokol-
wiek podmiotu występowania w stosunkach międzynarodowych”67. Defi nicja pierwsza, 
o charakterze prawnym, kładzie nacisk na zwierzchność terytorialną, czyli zdolność do 
samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów sprawowania władzy politycznej 
nad określonym terytorium68. Drugie znaczenie terminu dotyczy zaś stanu faktycznego 
i zakłada, że o zwierzchności państwa nad określonym terytorium decyduje fakt objęcia 
go w posiadanie i kryterium sprawowania kontroli przejawiające się przez „akt ciągłego 
sprawowania władzy”69. 

Innych pojęć stosowanych w niniejszej książce używam zgodnie z defi nicjami za-
mieszczonymi w przypisach. Opieram się przede wszystkim na pracy Erharda Cziomera 

63  R. Winks, The Prevalence of Canadian History: U.S. and Imperial Perspective, Toronto: Macmillan 
Canada, 1979, s. 72.

64  P. Hollander, op.cit., s. 415.
65  Ibidem.
66  Ibidem.
67  Niepodległość, w: Encyklopedia powszechna PWN, 2006, http://encyklopedia.pwn.pl/51008_1.html 

(10.04.06).
68  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa: LexisNexis, 2003, s. 121.
69  D.M. McRae, Arctic Sovereignty: Loss by Dereliction?, „Northern Perspectives” 1994–1995 (winter), 

vol. 22, no. 4, http://www.carc.org/pubs/v22no4/loss.htm (10.10.06).
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i Lubomira W. Zyblikiewicza Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych70, An-
drzeja J. Chodubskiego Wstęp do badań politologicznych71 oraz Ziemowita J. Pietrasia 
Pojęcie i klasyfi kacja ról międzynarodowych72. Pojęcia związane z prawem morza i de-
limitacją szelfu kontynentalnego w większości są zgodne z terminologią używaną przez 
Leonarda Łukaszuka73 oraz Remigiusza Bierzanka i Janusza Symonidesa74.

PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ I LITERATURY

Na wstępie pragnę zauważyć, że temat stosunków kanadyjsko-amerykańskich ma boga-
tą literaturę. W dużej części kanadyjską, gdyż jest to problem pomijany przez badaczy 
amerykańskich, podczas gdy Kanadyjczycy są nieomal obsesyjnie nim zainteresowa-
ni. Amerykanie uważają, że ich stosunki z Kanadą to tylko część polityki zagranicznej 
i że problem ten pojawia się wyłącznie w kontekście ważnych wydarzeń (np. II wojna 
światowa, integracja gospodarek krajów Ameryki Północnej i podpisanie układu NAFTA). 
W Kanadzie relacje z południowym sąsiadem są natomiast zawsze traktowane jako 
osobny problem75. 

Niniejsza książka w znacznym stopniu czerpie z badań źródeł i literatury kanadyjskiej. 
Pobyt na stypendium badawczym w Ottawie umożliwił mi zapoznanie się ze zbiorami 
National Archives of Canada (w pracy zbiory z niej pochodzące oznaczam skrótem NA). 
Szczególnie interesujące okazały się dokumenty z grupy Department of External Affairs 
(RG25), a wśród nich Briefi ng Books, które pozwoliły na dostęp do materiałów będą-
cych kopią dokumentów znajdujących się w zbiorach dotyczących Pierre’a Trudeau, 
w czasie mojego pobytu (2004 r.) ciągle zamkniętych dla badaczy. Ważne akta zgroma-
dzono również w kolekcji Central Registry, a w jego ramach w Political Affairs (United 
States). Zbiory Privy Council Offi ce (RG2) pozwoliły mi zaś zapoznać się z memoran-
dami i stenogramami z obrad gabinetu Trudeau76. Dużo mniejszą wagę dla opracowywa-
nego przeze mnie tematu miały zbiory współpracowników Trudeau – dostępne jedynie 

70  E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2005. 

71  A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
2004.

72  Z.J. Pietraś, Pojęcie i klasyfi kacja ról międzynarodowych, Lublin: [Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych], 1989.

73  L. Łukaszuk, Międzynarodowe prawo morza, Warszawa: Scholar, 1997.
74  R. Bierzanek, J. Symonides, op.cit.
75  J.H. Thompson i S.J. Randall, autorzy książki Canada and The United States: Ambivalence Allies, 

jednoznacznie sugerują, że jest to jeden ze skutków różnic między oboma państwami, pisząc: „Asymetria 
w stosunkach dwustronnych znajduje swoje odbicie w wielu kwestiach, wśród nich w różnicy wagi przykła-
danej przez naukowców z Kanady i Stanów. Przeglądając literaturę naukową z takich dziedzin jak historia 
czy politologia, można być zdumionym liczbą kanadyjskich badaczy specjalizujących się w dziedzinie, którą 
nazywają stosunkami kanadyjsko-amerykańskimi oraz brakiem zainteresowania tą tematyką ze strony Ame-
rykanów”. J.H. Thompson, S.J. Randall, op.cit., s. 2.

76  Część tych stenogramów jest również dostępna w formie zeskanowanych dokumentów na stronach 
internetowych National Archives w Ottawie.
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częściowo. Te, do których wgląd jest możliwy (np. zespół Mitchella Sharpa), zawierały 
materiały o niewielkim znaczeniu. 

Dokumenty z ostatniego okresu rządów Trudeau uzyskałem dzięki wizytom w Privy 
Council Offi ce w Ottawie (w pracy stosuję skrót – PCO). Większość materiałów uży-
tych w pracy musiała przejść specjalną procedurę odtajnienia, która trwała niemal rok77. 
Wśród uzyskanych dokumentów najważniejsze okazały się kolekcje Cabinet Documents 
i Cabinet Conclusions. 

Materiały administracji Stanów Zjednoczonych uzyskałem dzięki dostępowi do 
zbioru Foreign Relations of the United States78. Szczególnie interesujące okazały się 
dokumenty dotyczące polityki gospodarczej i monetarnej prezydenta Richarda Nixo-
na. Skorzystałem również z dokumentów dostępnych w elektronicznych bazach danych 
gromadzących fotokopie materiałów amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego 
(National Security Council)79.

Rozszerzenie bazy źródłowej stanowią dokumenty drukowane. W dużej części są to 
publikacje źródłowe materiałów kanadyjskiego rządu i jego poszczególnych resortów. 
Szczególnie istotne okazały się te wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(Statements and Speeches). Wykorzystałem również sprawozdania z obrad kanadyjskiej 
Izby Gmin House of Commons Debates, 28th–32nd Canadian Parliament.

Korzystałem także z pamiętników Pierre’a Trudeau oraz jego współpracowników, 
Mitchella Sharpa i Marka MacGuigana80. Wśród wielu biografi i Trudeau najważniejsze 
wydają się dwie: dwutomowa publikacja Trudeau and Our Times81 oraz dużo skrom-
niejsza, ale bardzo ciekawa książka Northern Magus: Pierre Trudeau and Canadians82. 
Wśród opracowań na szczególną uwagę zasługuje dogłębna analiza kanadyjskiej polityki 
zagranicznej opracowana przez historyków kanadyjskich, Jacka Lawrance’a Granatste-
ina i Roberta Bothwella, Pirouette: Pierre Trudeau and Canadian Foreign Policy83. Po-
mocne okazały się również inne publikacje: Roberta Bothwella84, Stephena Clarksona85, 

77  W Kanadzie obowiązuje 20-letni okres karencji w dostępie do materiałów rządowych. Po tym czasie 
zamawiane po raz pierwszy dokumenty przechodzą procedurę odtajnienia. W zależności od liczby instytucji, 
które muszą się wypowiedzieć, trwa ona od 30 dni do kilku–kilkunastu miesięcy. 

78  Foreign Relations of the United States, 1969–1976, vol. III, vol. IV, Washington: Government Print-
ing, 2001.

79  Te bazy to Declassifi ed Document Retrieval System oraz Digital National Security Archive.
80  P.E. Trudeau, Memoirs, Toronto: McClelland and Stewart, 1993; M. MacGuigan, An Inside Look 

at External Affairs During the Trudeau Time: the Memoirs of Mark MacGuigan, Calgary: University of 
Calgary Press, 2002; M. Sharp, Which Reminds Me...  A Memoir, Toronto: University of Toronto Press, 
1994.

81  S. Clarkson, Ch. McCall, Trudeau and Our Times, Toronto: McClelland And Stewart, 1990.
82  R. Gwyn, The Northern Magus: Pierre Trudeau and Canadians, Toronto: McClelland and Stewart, 

1980.
83  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit.
84  Np. R. Bothwell, Canada and the United States: The Politics of Partnership, Toronto: University of 

Toronto Press, 1992. 
85  Np. S. Clarkson, Canada And The Reagan Challenge, Toronto: James Lorimer & Canadian Institute 

for Economic Policy, 1982; S. Clarkson, Uncle Sam...
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Bruce,a Thordarsona86, Michaela Tuckera87, Kima Richarda Nossala88 oraz Dona Muntona89, 
G. Bruce’a Doerna i Glena Tonera90. Z publikacji amerykańskich z pewnością należy 
wymienić pozycję Charlesa F. Dorana Forgotten Partnership: U.S.–Canada Relations 
Today91. Na uwagę zasługuje również monografi a J.H. Thompsona i S.J. Randalla92, 
E. Wondera93 oraz N.F. Caldwell jr.94 Polska literatura dotycząca stosunków kanadyjsko
-amerykańskich jest bardzo uboga. Na uwagę zasługują właściwie dwie pozycje: autor-
stwa Wiesława Dobrzyckiego95 oraz Mariana Spalińskiego96.

* * *

Praca niniejsza powstała w czasie moich studiów doktoranckich w Instytucie Amery-
kanistyki i Studiów Polonijnych i jest oparta na częściowo zmienionej wersji rozprawy 
doktorskiej obronionej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego w grudniu 2007 r. Jej napisanie nie byłoby możliwe 
bez kilku wyjazdów badawczych i stypendiów.

Od października do grudnia 2003 r. przebywałem na kwerendzie bibliotecznej w In-
stytucie Johna F. Kennedy’ego w Berlinie, gdzie znajduje się jedna z najlepszych biblio-
tek amerykanistycznych i kanadystycznych w Europie. W marcu 2004 r., dzięki fi nanso-
wej pomocy Central European Association for Canadian Studies, uzyskałem możliwość 
pobytu w centrum studiów kanadyjskich na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Cze-
chach. W okresie od sierpnia do listopada 2004 r., dzięki grantowi badawczemu Inter-
national Council for Canadian Studies, odbyłem kwerendę w bibliotece University of 
Ottawa oraz National Archives w Kanadzie.

Materiały niezbędne do napisania niniejszej pracy zostały również zgromadzone 
dzięki kwerendom w polskich bibliotekach uniwersyteckich. Oprócz ogromnie cennych 
zbiorów bibliotecznych Zakładu Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonij-

86  B. Thordarson, Trudeau and Foreign Policy. A Study in Decision-making, Toronto: Toronto University 
Press, 1972.

87  M. Tucker, Canadian Foreign Policy: Contemporary Issues and Themes, Toronto: McGraw-Hill Ry-
erson Ltd., 1980.

88  Np. K.R. Nossal, The Politics…; K.R. Nossal, The Unmaking of Garrison: United States Politics and 
the Management of Canadian-American Boundary Waters, „Behind the Headlines” 1978, vol. 37, issue 1.

89  D. Munton, Dependence and Interdependence in Transboundary Environmental Relations, „Interna-
tional Journal” 1980–1981, vol. 36; D. Munton, D. Swanson, Forecasting the Political Economy of Canadian-
-American Relations, 1976–1986: Report on a Delphi Exercise, Halifax: Centre for Foreign Policy Studies, 
Dalhousie University, 1976.

90  G.B. Doern, G. Toner, The Politics of Energy: The Development and Implementation of the NEP, 
Agincourt, Ontario: Methuen Publications, 1985.

91  Ch.F. Doran, op.cit.
92  J.H. Thompson, S.J. Randall, op.cit.
93  E. Wonder, The US Government Response to the Canadian National Energy Program, „Canadian 

Public Policy” 1982.
94  N.F. Caldwell, jr., Arctic Leverage: Canadian Sovereignty and Security, New York: Praeger Publis-

hers, 1990.
95  W. Dobrzycki, System..., 2002.
96  M. Spaliński, op.cit.
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nych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego szczególnie ważna okazała się kolekcja Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przeprowadziłem również kwerendę w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 
gdzie znajduje się obszerny zbiór czasopism kanadyjskich, wśród nich „International 
Journal” oraz „Canadian Journal of Political Science”. Ograniczenia i luki istniejące 
w zbiorach polskich bibliotek starałem się uzupełnić, wykorzystując internetowe bazy 
danych (EBSO, JSTOR czy ProQuest), które zapewniają dostęp do elektronicznej wersji 
kanadyjskich i amerykańskich czasopism naukowych (m.in. „Canadian Journal of Hi-
story”, „Canadian Review of American Studies” oraz „Journal of Canadian Studies”). 
Cenną pomocą okazała się również elektroniczna biblioteka Questia. 

Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić wdzięczność mojej promotorce dr hab. An-
nie Reczyńskiej, prof. UJ, za poświęcony czas, wiele uwag merytorycznych i wyrozu-
miałość. Pragnę także podziękować recenzentom: prof. dr hab. Halinie Parafi anowicz 
z Uniwersytetu w Białymstoku – za cenne sugestie i wskazówki – oraz Kierownikowi 
Katedry Amerykanistyki prof. dr hab. Andrzejowi Mani – za krytyczne uwagi, wspar-
cie i ogromną życzliwość dla moich zainteresowań kanadyjskich. Dziękuję ponadto 
wszystkim, którzy udzielili mi pomocy w czasie pobytu w Kanadzie, w szczególności 
prof. Janowi Grabowskiemu z University of Ottawa za gościnę i opiekę.

Niniejsza książka nie zostałaby wydana, gdyby nie zaangażowanie Dyrektora Insty-
tutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ prof. dr hab. Adama Walaszka oraz Kie-
rownika Zakładu Kanady UJ dr hab. Anny Reczyńskiej, prof. UJ. Praca została sfi nan-
sowana przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, częściowo z dotacji 
Pana Henry’ego Slaby z Kanady na rozwój studiów kanadystycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, a także przez rząd Kanady, za co również składam podziękowanie. 

Na koniec pragnę serdecznie podziękować mojemu przyjacielowi dr. Radosławowi 
Rybkowskiemu za wiarę i pomoc w trudnych momentach.

Wszystkim wymienionym powyżej i niewymienionym osobom raz jeszcze serdecz-
nie dziękuję.
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ZAŁOŻENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ 
PIERRE’A ELLIOTTA TRUDEAU

I bear solemn witness to the fact that NATO heads of state and of 
government meet only to go through the tedious motions of read-
ing speeches, drafted by others, with the principal objective of not 
rocking the boat. 

(Pierre Elliott Trudeau)*

I.1. GENEZA ZMIAN

Kanada wyszła z II wojny światowej z nowoczesną gospodarką, ciesząc się takim pre-
stiżem i zaufaniem społeczności międzynarodowej, jakiego w tak krótkim czasie nie 
osiągnęło żadne inne państwo. Ówczesne mocarstwa (prócz Stanów Zjednoczonych) 
były zniszczone przez długą wojnę. Kanada miała okazję wykorzystać swój potencjał, 
a jej przywódcy – entuzjazm do budowania nowego ładu międzynarodowego. Szansą 
stała się próba utworzenia regionalnego paktu polityczno-wojskowego państw zachod-
nich. Okazało się jednak, że nie była to łatwa droga. Politycy kanadyjscy (m.in. Hume 
Wrong) różnili się z przywódcami amerykańskimi, francuskimi i brytyjskimi co do isto-
ty sojuszu atlantyckiego. Osią sporu stała się propozycja Ottawy, aby wprowadzić do 
układu o charakterze militarnym postanowienia o zacieśnianiu przez państwa członkow-
skie wzajemnej współpracy także w dziedzinie społecznej i gospodarczej1. Stanowisko 
takie spotkało się z zarzutami rozmywania wojskowej istoty układu. Długie dyskusje 
poskutkowały jednak wprowadzeniem do paktu szerszej niż tylko militarne koncepcji 
bezpieczeństwa. W tekście traktatu powołującym Sojusz Północnoamerykański znalazł 
się „kanadyjski” artykuł drugi, zawierający zapisy o konieczności promowania wolnych 
instytucji świata zachodniego i upowszechniania zasad demokracji niezbędnych dla po-
kojowych stosunków międzynarodowych. Państwa członkowskie zobowiązały się, że 
w międzynarodowej polityce gospodarczej będą dążyły do „usuwania nieporozumień” 

*  Oświadczam uroczyście, że szefowie rządów i głowy państw należących do NATO spotykają się 
głównie w celu żmudnego czytania przemówień, których sami nie pisali, ale których podstawowym celem 
jest uniknięcie jakiegokolwiek zamieszania.

1  M. Spaliński, Polityka zagraniczna Kanady po II wojnie światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993, s. 102.
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i „wzajemnej współpracy gospodarczej”2. Jak pokazał rozwój stosunków atlantyckich, 
inicjatywa kanadyjska nie wyszła jednak nigdy poza ramy formuły traktatowej.

Podobna wizja przyświecała politykom reprezentującym Kanadę na forum Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych. Przywódcy w Ottawie traktowali ONZ jako ponadnarodo-
wą władzę, będącą w stanie utrzymać spokój i porządek na świecie3. Od 1956 r., czyli 
od momentu utworzenia pokojowych sił ONZ, wojska kanadyjskie uczestniczyły w nie-
mal wszystkich organizowanych przez nie misjach4. Przez 20 powojennych lat politycy 
kanadyjscy kładli nacisk na współpracę międzynarodową i rozwiązywanie konfl iktów 
bez użycia siły. W połowie lat 60. era napięć miała się ku końcowi, a założenia polityki 
zagranicznej Kanady wymagały rewizji. Odwilż w bloku państw związanych z ZSRR, 
a także powstanie wspólnego rynku w Europie Zachodniej prowadziły do zmniejszenia 
znaczenia wspólnoty atlantyckiej. W 1967 r. kanadyjskie siły pokojowe zostały wyrzu-
cone przez prezydenta Nassera z Gazy, co wywołało szok w społeczeństwie kanadyj-
skim5. Kanadyjczycy zaczęli zadawać sobie pytania nie tylko o znaczenie misji poko-
jowych, ale także o to, w jaki sposób należy postrzegać zmieniający się świat i miejsce 
zajmowane w nim przez Kanadę. 

Zmniejszenie po II wojnie światowej międzynarodowej roli Wielkiej Brytanii oraz 
zdecydowane zwiększenie zainteresowania Londynu Europą zostało boleśnie odczute 
przez Kanadyjczyków. Próby odbudowy tradycyjnych więzi Ottawy z Londynem podej-
mowane w latach 50. XX w. przez premiera Johna Diefenbakera nie powiodły się i Ka-
nada musiała zaakceptować przywództwo Stanów Zjednoczonych oraz reprezentowane 
w tym kraju wartości. Ottawa sformalizowała sojusz z USA w ramach porozumienia 
NORAD z 1958 r. Obrona Kanady została zapewniona dzięki potencjałowi militarnemu 
sąsiada, w tym dzięki posiadanej przez niego broni atomowej. Wspólna obrona ze Sta-
nami Zjednoczonymi stała się znakiem rozpoznawczym kanadyjskiej polityki obronnej, 
a amerykańska gospodarka, społeczeństwo i kultura stały się wzorem dla wielu Kana-
dyjczyków. Zgrabnie podsumował to dziennikarz Anthony Westell: „Bezpieczeństwo 
USA oznaczyło bezpieczeństwo Kanady, a wojny, w których uczestniczyły Stany Zjed-
noczone, stały się wojnami toczonymi przez Kanadę”6. Wśród elit politycznych w Otta-
wie panowała opinia, że mimo iż Kanada musi uczestniczyć w sporze wolnego świata 
z państwami komunistycznymi, jej wkład militarny nie ma żadnego znaczenia. Oznacza-

2  Zob. W. Dobrzycki, System międzyamerykański, Warszawa: Scholar, 2002, s. 101. Artykuł 2. Traktatu 
Północnoatlantyckiego podpisanego w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r. brzmi: „Strony będą się przyczyniały 
do dalszego rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków międzynarodowych przez wzmacnianie swych 
wolnych instytucji, przez spowodowanie lepszego zrozumienia zasad, na których te instytucje są oparte, oraz 
przez pobudzanie warunków stabilizacji i dobrobytu. Będą one dążyły do usuwania nieporozumień w swej 
międzynarodowej polityce gospodarczej i będą popierały współpracę gospodarczą pomiędzy którymikolwiek 
z nich lub wszystkimi”. Cyt. za NATO, On-line Library, http://www.nato.int/docu/other/pl/treaty-pl.htm, 2001 
(14.04.10).

3  A. Westell, Paradox: Trudeau as Prime Minister, Scarborough, Ontario: Prentice-Hall of Canada, Ltd., 
1972, s. 193.

4  Zob. Canada. Foreign Affairs and International Trade Canada, Canada and Peacekeeping: Missions, 
http://www.international.gc.ca/peacekeeping/missions-en.asp, 2003 (10.03.06).

5  A.F. Cooper, op.cit., s. 179.
6  A. Westell, op.cit., s. 194.
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ło to faktycznie akceptację założenia, że przyszłość Kanady była zdeterminowana przez 
arsenał USA7.

W latach 60. przez Stany Zjednoczone przetoczyła się jednak burza zmian społecz-
nych. Amerykanie zaczęli kwestionować wartości, które dotychczas stanowiły pewnik. 
Kanadyjczycy zostali w ten sposób zmuszeni do rewizji dotychczasowych ocen sąsiada 
z południa, a dokonali tego, kierując się głównie opiniami krytyki amerykańskiej. Gaze-
ty kanadyjskie były pełne doniesień o kiepskiej kondycji gospodarczej USA, społeczeń-
stwie, w którym rządzi przemoc, i o „strasznej wojnie w Wietnamie”8. Takie nastroje 
nieobce były również Pierre’owi Trudeau, czego dowodem jest wypowiedź z jednego 
ze spotkań na Uniwersytecie Queen’s w Ontario: 

Cywilizacja i kultura w Ameryce Północnej jest bardziej zagrożona przez wewnętrzne za-
mieszki niż przez zewnętrzną presję. [...] nie jesteśmy w rzeczywistości tak bardzo zagrożeni 
przez ideologie faszyzmu czy komunizmu, a nawet bomby atomowe i rakiety balistyczne, jak 
jesteśmy zagrożeni przez ogromne sektory społeczeństwa na świecie – dwie trzecie światowej 
populacji – ludzi, którzy chodzą codziennie do łóżka głodni […]9. 

Model amerykański przestawał więc satysfakcjonować Kanadyjczyków, jednak nie 
było łatwo o racjonalną alternatywę. Dla rosnącej części społeczeństwa coraz bardziej 
widoczna stawała się w tym czasie potrzeba ponownego ustalenia priorytetów w odnie-
sieniu do świata. Artykuły prasowe, książki – wśród nich słynna An Independent Foreign 
Policy for Canada? Stephena Clarksona – dowodziły, że nadszedł najwyższy czas na 
zmiany, bo również cały świat uległ zdecydowanym przeobrażeniom. Sytuację polity-
ków kanadyjskich utrudniał fakt, że nastroje w społeczeństwie kanadyjskim sprzyjały 
pojawieniu się nastawienia nacjonalistycznego10. 

Kanadyjski nacjonalizm jest terminem odnoszącym się do wielu różnych ideologii, 
których wspólną cechą jest uznanie, że interesy Kanady są ważniejsze niż interesy innych 
państw, w szczególności Stanów Zjednoczonych. W ideologii tej główną rolę bardzo często 
odgrywa więc antyamerykanizm. Historycznie można wyróżnić dwa odmienne jego rodza-
je. Do lat 60. XX w. dominował starszy typ, który sięga swoimi korzeniami do związku 
kanadyjskiej identyfi kacji narodowej z tradycją i wartościami brytyjskimi. Jego echa można 
dostrzec w National Policy z XIX w. i słowach pierwszego premiera Kanady sir Johna A. 
Macdonalda: „Urodziłem się brytyjskim poddanym i takim umrę. […] Wielka Brytania to 
sprawdzona fl aga i polityka”11. Tego typu nacjonalizm pod koniec II wojny światowej ucho-
dził już za bardzo konserwatywny, a nawet przestarzały sposób myślenia. Wśród społeczeń-
stwa dominowało nastawienie na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi zwane kontynenta-
lizmem. W ciągu następnych 20 lat pojawił się jednak nowy typ antyamerykanizmu, a wraz 
z nim nacjonalizm ponownie zaczął być postrzegany jako siła postępowa i reformatorska. 

7  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 8–9.
8  J.H. Thompson, S.J. Randall, op.cit., s. 245–246. Por. obraz USA w książce K. Michałek, Amerykań-

skie stulecie, Warszawa: Wydawnictwo Mada, 2004, s. 353–362.
9  Sesja naukowa na Uniwersytecie Queen’s, Kingston Ontario, 8 listopada 1968, cyt. za: P.E. Trudeau, 

Conversation with Canadians, Toronto: University of Toronto Press, 1972, s. 153–154.
10  Doskonałą analizę kanadyjskiego nacjonalizmu z lat 60. i 70. zawiera artykuł R. Edwardsona, „Ki-

cking Uncle Sam Out of the Peaceable Kingdom”: English-Canadian „New Nationalism” and Americaniza-
tion, „Journal of Canadian Studies” 2002–2003, vol. 37, no. 4.

11  John A. Macdonald, w: Encyclopedia Americana, Danbury, Conn.: Grolier Incorporated, 1995, t. 8, 
s. 16.
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Stany Zjednoczone zyskały w tym czasie wymiar złowrogiego imperium, dla którego celem 
jest narzucenie amerykańskich wartości i zniszczenie kanadyjskiego ducha. „Degrengolada” 
społeczna i polityczna w Stanach Zjednoczonych w latach 60. tylko podsycała dążenie do jak 
najszybszego zwiększenia zakresu suwerenności Kanady. Nacjonalizm i antyamerykanizm 
zyskały dodatkowo na popularności w czasie obchodów stulecia Dominium Kanady, gdy 
nastąpił szybki wzrost poczucia tożsamości narodowej Kanadyjczyków, a część społeczeń-
stwa doszła wręcz do przekonania, że ich kraj radzi sobie lepiej niż Stany Zjednoczone. Taki 
sposób myślenia wspierała działalność Waltera Gordona12, George’a Granta13 czy nagłośnio-
ny raport Watkinsa dotyczący inwestycji zagranicznych w Kanadzie14. Wojna w Wietnamie 
urosła do wydarzenia symbolizującego wszelką brutalną agresję silniejszych państw prze-
ciwko słabszym. Kanadyjczycy dawali wyraz akceptacji takiego poglądu, udzielając schro-
nienia Amerykanom uchylającym się przed poborem. Jak aktywni w protestach wobec USA 
byli mieszkańcy Kraju Klonowego Liścia, przekonał się m.in. prezydent Lyndon B. Johnson 
podczas przemówienia na wystawie Expo w 1967 r. w Montrealu, które było zagłuszane 
antywojennymi i antyprezydenckimi okrzykami15. 

Krytyka „starego” typu uprawiania polityki zagranicznej i wzrost sympatii nacjo-
nalistycznych wywołały w latach 60. XX w. w Kanadzie debatę dotyczącą właściwego 
miejsca tego kraju w świecie. Stosunki zagraniczne stały się po raz pierwszy od II wojny 
światowej tematem kontrowersyjnym: rozmawiali o nich politycy, dyplomaci, naukow-
cy i dziennikarze. Wychodziły książki i artykuły dotyczące tej problematyki, odbywały 
się konferencje naukowe16. W takiej atmosferze Pierre Trudeau był traktowany przez 
wyborców jako wyraziciel tego nastroju, oczekiwano, że będzie tym „lepszym typem 

12  W. Gordon, minister fi nansów w rządzie L.B. Pearsona, lider ruchu stawiającego sobie za cel ograni-
czenie napływu obcego kapitału do Kanady. Zob. Gordon, Walter Lockhart, w: The Canadian Encyclopedia, 
http://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0003323 (10.03.06).

13  G. Grant, polityk i fi lozof religii, autor bardzo popularnej w latach 60. książki Lament for a Nation, 
która podnosiła temat zagrożenia samodzielnego bytu Kanady. Zdaniem Granta Kanada miała wkrótce stać 
się częścią ujednoliconego, wielkiego państwa zarządzanego przez Waszyngton. Zob. Grant, George Parkin, 
w: The Canadian Encyclopedia, http://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1
ARTA0003395 (10.03.06).

14  Tak zwany raport Watkinsa (Foreign Ownership and the Structure of Canadian Industry) wydany 
w 1968 r. przez zespół do zbadania struktury kanadyjskiego przemysłu (Task Force on the Structure of Cana-
dian Industry), któremu przewodniczył Mel Watkins. Znalazły się w nim zalecenia mające na celu maksyma-
lizację zysków z obecności zagranicznych przedsiębiorstw w Kanadzie oraz minimalizację strat i zagrożeń 
dla gospodarki Kraju Klonowego Liścia. Zob. Foreign Ownership and the Structure of Canadian Investment, 
Task Force on, w: The Canadian Encyclopedia, http://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=T
CE&Params=A1ARTA0002898 (10.03.06). Więcej informacji znajduje się w rozdziale III niniejszej pracy.

15  J.H. Thompson, S.J. Randall, op.cit., s. 222.
16  Nie należy oczywiście przeceniać ich wpływu na decyzje wyborcze. Badania dowodzą, że polityka 

zagraniczna i obronna znajdowała się poza główną sferą zainteresowań wyborców w czasie kampanii w 1964 
i 1968 r. Nie można także mówić o silnym niezadowoleniu wszystkich warstw społeczeństwa. Zgodnie z wy-
nikami badania opinii publicznej z grudnia 1968 r., 64% Kanadyjczyków opowiadało się za pozostawieniem 
wojsk kanadyjskich w Europie. Opinia publiczna w Kanadzie popierała zobowiązania sojusznicze Kanady 
i tylko w niewielkim stopniu sprzeciwiała się posiadaniu broni jądrowej. Rozczarowanie dotychczasowym 
sposobem prowadzenia polityki zagranicznej przez Kraj Klonowego Liścia ograniczało się do środowiska 
akademickiego wspieranego przez prasę, m.in. dziennik „Globe and Mail” i tygodnik „Maclean’s”. P. Lyon, 
A Review of the Review, maszynopis na prawach rękopisu, Ottawa: School of International Affairs, Carleton 
University, [bdw], s. 3–4 oraz B. Thordarson, op.cit., s. 34–38.
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polityka”17. Uważano, że dzięki swojej niezależności może poprowadzić politykę Kana-
dy w całkowicie nowym kierunku. Przyszły premier doskonale wyczuwał te nadzieje, 
sugerując niejednokrotnie, że podobnie jak 25 lat wcześniej Kanada była ponownie „na 
progu zmian”18.

Głównym celem krytyków było doprowadzenie do przeobrażenia polityki zagranicz-
nej prowadzonej przez Ottawę. Proponowane zmiany miały obejmować m.in. zmniej-
szenie wydatków na obronę, ograniczenie zaangażowania w Europie oraz redukcję za-
leżności od USA. W zamian za to krytycy chcieli zwiększenia pomocy zagranicznej 
dla krajów rozwijających się, większej aktywności w rejonie Azji i Ameryki Łacińskiej 
czy ustanowienie stosunków dyplomatycznych z Chińską Republiką Ludową19. Najważ-
niejszą zmianą, której domagali się akademicy, było przeobrażenie dotychczasowego 
sposobu utrzymywania stosunków z USA20. Wrogość polityki Stanów Zjednoczonych 
była czynnikiem napędowym krytyki NATO, NORAD, cichej dyplomacji czy kontynen-
talnej współpracy ekonomicznej ze strony środowisk akademickich. W tym środowisku 
powszechnie uważano, że Kanada nie nawiązała stosunków z Chinami Ludowymi i nie 
próbowała zdywersyfi kować swojej polityki zagranicznej, gdyż obawiała się presji ame-
rykańskiej21.

Paradoksalnie, w Kanadzie więcej było debaty publicznej nad założeniami polityki 
zagranicznej niż związanych z tą problematyką dyskusji rządowych. Duży wpływ na 
taki rozwój sytuacji miała osoba ministra spraw zagranicznych Paula Martina seniora. 
Jego doświadczenia wywodziły się jeszcze z Ligi Narodów, a od lat 40. i 50. XX w. 
mocno zaanagażował się w politykę sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi. 
W konsekwencji był on zdecydowanym zwolennikiem kontynuowania współpracy w ra-
mach ONZ i NATO i zupełnie nie był zainteresowany gruntowną analizą założeń poli-
tyki zagranicznej. Wymagałoby to bowiem zakwestionowania jego własnego dorobku 
oraz osiągnięć całego pokolenia dyplomatów tzw. złotego okresu dyplomacji kanadyj-
skiej. Tak jak większość urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Department 
of External Affairs, MSZ) minister Martin senior był zadowolony z ustalonych w cza-
sach zimnej wojny kierunków polityki zagranicznej, a zwłaszcza z wagi, jaką kolejne 
rządy Kraju Klonowego Liścia przykładały do obrony Europy i uczestnictwa w NATO, 
gdyż przyczyniało się to do urzeczywistnienia długofalowych interesów Kanady, czyli 
„stabilniejszego i bardziej bezpiecznego świata”22. Do 1967 r. minister Martin blokował 
rozpoczęcie dyskusji na temat zmian, sprzeciwiając się na forum rządu premierowi Le-
sterowi B. Pearsonowi23.

17  A. Westell, op.cit., s. 194. Por. R. Edwardson, op.cit., s. 141 oraz B. Thordarson, op.cit., s. 214.
18  Przemówienie P. Trudeau w Izbie Gmin, 23 kwietnia 1969 r., cyt. za: P.E. Trudeau, Conversation…, 

s. 168.
19  B. Thordarson, op.cit., s. 30–32, 109. Najlepszy obraz poglądu środowiska daje zbiór esejów pod red. 

S. Clarksona, An Independent Foreign Policy for Canada?, Toronto: McClelland and Stewart Limited and 
Universty League for Social Reform, 1968.

20  Por. R. Edwardson, op.cit., s. 134. Autor, defi niując nowy nacjonalizm kanadyjski, zwraca uwagę 
przede wszystkim na sprzeciw przedstawicieli tego nurtu wobec rosnących więzi kontynentalnych z USA.

21  B. Thordarson, op.cit., s. 110.
22  P.V. Lyon, Review..., s. 2.
23  A. Westell, op.cit., s. 195.
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Z odtajnionej niedawno korespondencji wiadomo, że premier Lester B. Pearson nie-
pokoił się coraz większym krytycyzmem Kanadyjczyków w stosunku do polityki zagra-
nicznej i po dojściu do wniosku, że przemiany w sytuacji międzynarodowej na świecie 
wymagają świeżego spojrzenia, zdołał w końcu przełamać opór MSZ. Na jego wyraźną 
prośbę został powołany zespół pod przewodnictwem Normana Robertsona, profesora 
Uniwersytetu Carleton w Ottawie i byłego podsekretarza stanu w MSZ, który rozpoczął 
niezależny przegląd polityki zagranicznej. W skład grupy weszli też dwaj pracownicy 
ministerstwa: Geoffrey Murray i Geoffrey Pearson, uważani za przeciwników utrzymy-
wania status quo za wszelką cenę. Zespół przedstawił końcowy raport 5 kwietnia 1968 r., 
już w czasie konwencji wyborczej Partii Liberalnej. Mimo że został on jeszcze przesłany 
do premiera Lestera B. Pearsona i ministra Paula Martina seniora, gabinet jednak się już 
nim nie zajął24. Warto jednak przyjrzeć się bliżej temu dokumentowi, gdyż wiadomo, że 
Pierre Trudeau otrzymał jego kopię. Bliższa analiza raportu dowodzi również, że wbrew 
utartym opiniom przygotowywał on grunt pod nową politykę zagraniczną zaproponowa-
ną przez nowego przywódcę Partii Liberalnej25.

I.2. RAPORT ROBERTSONA

Przegląd polityki zagranicznej autorstwa Normana Robertsona jest czytany przez badaczy 
przez pryzmat poglądów Lestera B. Pearsona i traktowany najczęściej jako racjonalizacja 
konieczność zachowania w polityce zagranicznej istniejącego porządku i dotychczaso-
wych strategii26. Naukowcy, uzasadniając tę opinię, wskazują na główną rekomendację 
raportu, zgodnie z którą wystąpienie Kanady z NATO mogło w tym czasie doprowadzić 
do reakcji łańcuchowej ze strony mniejszych państw w Europie. Również – jak stwier-
dzał raport – oszczędności fi nansowe, które zamierzano dzięki temu osiągnąć, mogły się 
okazać złudne. Zostałyby w większości skonsumowane na zakup nowego sprzętu dla 

24  E. Keeble, Rethinking the 1971 White Paper and Trudeau’s Impact on Canadian Defense Policy, 
„The American Review of Canadian Studies” 1997 (winter), vol. 27, no. 4 http://gateway.proquest.com/
openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqd&rft_val_fmt=info:ofi /fmt:kev:mtx:journal&genre=articl
e&rft_dat=xri:pqd:did=000000390781001&svc_dat=xri:pqil:fmt=text&req_dat=xri:pqil:pq_clntid=3345 
(10.01.2006).

25  NA, RG25, Series A-4, Vol. 3170, File no. 36–1968/1, Canadian Foreign Policy Review by 
N.A.  Robertson, April 5, 1968, 1968. Na stronie 10. raportu możemy przeczytać: „Wydaje się, że NATO bę-
dzie ciągle pełnić funkcję koordynatora planów wojskowych opartych na założeniu zobowiązania wszystkich 
członków do powstrzymania agresji. Tak długo jak istnienie bloku sowieckiego zawiera konotacje dotyczące 
współzawodnictwa ideologicznego i jak długo istnieje możliwość osiągnięcia rozbrojenia w Europie drogą 
negocjacji, Sojusz odgrywa rolę platformy służącej konsultacjom politycznym. Jest oczywiste, że unilate-
ralne osłabienie NATO w sytuacji braku podobnej reakcji ze strony Europy Wschodniej niosłoby z sobą 
niewiele pozytywnych skutków”. 

26 G. Murray pisał w jednym z listów, że sam premier Pearson był krytycznie nastawiony do tego, co 
przedostawało się do opinii publicznej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w szczególności do informacji 
o stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i wojnie w Wietnamie. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 
20-1-2-PAG-USA, Letter from G.S. Murray to J.R. Sharpe, Director, Arms Control and Disarmament, DEA, 
February 9, 1972. Zob. B. Thordarson, op.cit., s. 26–27.
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mobilnej jednostki zdolnej do działań na innych kontynentach, niezbędnej do utworze-
nia w takiej sytuacji27. 

Moim zdaniem trafniejsze jest jednak przypisanie złego przyjęcia raportu Robertsona 
dążeniu Pierre’a Trudeau i jego doradców do zdystansowania się od poglądów premiera 
L.B. Pearsona i do stworzenia wrażenia, że program Trudeau zawiera nowe elementy 
w sferze polityki zagranicznej28. Analiza wskazuje bowiem na fakt, że mimo iż w 1968 r. 
raport Robertsona nie zalecał żadnych istotnych posunięć w polityce wobec NATO, da-
wał możliwość późniejszych zmian w naturze militarnych zobowiązań29. W tym świetle 
przypisywane P. Trudeau „zerwanie z przeszłością” w sprawach polityki zagranicznej 
i obronnej nie było tak zupełnie świeżym pomysłem, a urzędnicy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych widzieli potrzebę podobnych zmian dużo wcześniej30. Część rekomenda-
cji raportu Robertsona zostało wykorzystanych przez nową ekipę. 

Z punktu widzenia późniejszych decyzji premiera Trudeau istotne jest założenie au-
torów raportu o braku możliwości kontynuowania przez Kanadę roli „uczciwego pośred-
nika” (honest broker), gdyż nie będzie to odpowiadać rozwojowi wydarzeń w następnej 
dekadzie. Znaczenie Kraju Klonowego Liścia w ONZ ulegało bowiem zmniejszeniu, 
a pełnienie funkcji rozjemcy (peacekeeper) mogło napotykać coraz większe problemy31. 
Raport Robertsona zakładał także, iż podstawowe interesy Kanady to utrzymanie pań-
stwa jako federalnego i dwukulturowego. Miała temu służyć współpraca międzynaro-
dowa i sojusze obronne. Przetrwanie Kanady, zdaniem Robertsona, zależało więc od 
znalezienia sposobu na współpracę zarówno z USA, jak i z Quebeckiem. Europa miała 
natomiast równoważyć bliskość i zażyłość z USA w sferze gospodarki32. 

Raport Robertsona zawierał również ważne stwierdzenie, że polityka obronna ma 
służyć polityce zagranicznej i sama w sobie nie może wyznaczać celów państwa. Stało 
się to główną tezą poglądów premiera Trudeau33. Raport zakładał także, że obrona Ka-
nady miała obejmować wzmożoną ochronę jej wybrzeży. Stanowiło to kolejny punkt 
zbieżny z ideałami Trudeau. Filozofi a ta została w 1969 r. użyta przez premiera do uza-
sadnienia konieczności wycofania z Europy części wojsk kanadyjskich stacjonujących 
tam w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wbrew utartej opinii raport Robertsona 
nie sprzeciwiał się całkowicie wycofaniu wojsk z Europy. Zwracał za to uwagę na bez-
celowość ich utrzymywania, gdyby jednostki te miały za zadanie obronę jedynie Europy. 
Zmiana ich zadań wymagałaby także, zdaniem autorów raportu, zakupu dodatkowego 
sprzętu pozwalającego na ich szybki przerzut z Kanady. Większy sens mogłoby mieć 
wycofanie tych jednostek i ich zaangażowanie w misjach pokojowych. Tu jednak au-

27 Miała powstać w zamian za jednostkę stacjonującą w Niemczech.
28  Wywiad z G. Pearsonem, Ottawa, 29 czerwca 1993, cyt. za: E. Keeble, op.cit.
29  B. Thordarson, op.cit., s. 27. Geoffrey Pearson i Geoffrey Murray także nie zgadzali się z zarzutami, 

że raport, którego byli współautorami, bronił status quo i nie zawierał nowych treści. Obaj dostrzegali podo-
bieństwa z decyzją rządu P. Trudeau z 1969 r. dotyczącą NATO i rezultatem późniejszego przeglądu polityki 
zagranicznej.

30  Analizując poglądy Pierre’a Trudeau na politykę zagraniczną, warto sięgnąć do artykułu Edny Keeble 
Rethinking the 1971 White Paper and Trudeau’s Impact on Canadians Defence Policy. Zob. E. Keeble, op.cit.

31  NA, RG25, Series A-4, Vol. 3170, File 36-1968/1, Canadian Foreign Policy Review by N.A. Robert-
son, April 5, 1968, s. 3. Por. E. Keeble, op.cit.

32  Ibidem, s. 16, 31.
33  Ibidem, s. 28.
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torzy raportu zajmowali stanowisko, że nie będzie to dobra decyzja, gdyż „nie należy 
przydzielać wojsku podwójnej roli”34. 

Robertson i jego zespół przeanalizowali sposób prowadzenia polityki Kanady wo-
bec Stanów Zjednoczonych, który zdaniem krytyków powodował, że na arenie między-
narodowej głos kanadyjski był zagłuszany przez potężnego sąsiada z południa. Raport 
zwracał uwagę, że krytycy relacji z USA byli w dużym stopniu nieświadomi komplek-
sowości relacji z południowym sąsiadem i byliby zdumieni, widząc, jak dużą niezależ-
ność demonstruje Kanada w stosunkach bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi. Nie 
było to dostrzegane przez kanadyjskich nacjonalistów, gdyż przyglądali się oni jedynie 
sprawom o wymiarze światowym. Autorzy raportu uznali taką sytuację za trudną do 
uniknięcia35. Ich zdaniem jedyne, co może zrobić rząd Kanady, to z uwagą śledzić poglą-
dy Waszyngtonu na problemy światowe, gdyż – w związku z położeniem geopolitycz-
nym – stosunki z USA w dużym stopniu warunkowały bezpieczeństwo i dobrobyt Kraju 
Klonowego Liścia. Ottawa, zgodnie z raportem, powinna przy każdej okazji ostrożnie 
szacować, czy w jej interesie leży wyrażanie poglądów odmiennych od stanowiska Sta-
nów Zjednoczonych. Omawiany dokument stwierdzał wyraźnie, że taką postawę można 
przyjmować jedynie wówczas, gdy w rządzie panuje jednoznaczne przekonanie, że po-
lityka USA jest niebezpieczna lub błędna, a interes Kanady może być w związku z tym 
bezpośrednio zagrożony36. W wyjątkowych okolicznościach – ze względu na sytuację 
wewnętrzną – Robertson uważał za wskazane odcięcie się od polityki Waszyngtonu37. 
Raport stwierdzał: 

Jeśli zgadzamy się z USA, gdyż ich interes jest zgodny z naszymi celami i interesami, nie po-
winniśmy się wahać z otwartym wyrażaniem tego. Jeśli się nie zgadzamy, powinniśmy w spo-
sób rozważny […] wybierać między cichym i spokojnym przekonywaniem a otwartą dez-
aprobatą. Jeżeli tylko to możliwe, powinniśmy przede wszystkim dążyć do poufnej i szczerej 
dyskusji, a nie prowadzić do upublicznienia zagadnień, które nas różnią38.

Takie ujęcie problemu było zgodne z poglądami Pierre’a Trudeau.
W kwestii polityki obronnej za podstawowe i bezpośrednie zagrożenia dla Kana-

dy autorzy raportu uznali atak wymierzony w Stany Zjednoczone. Ich zdaniem jeśli 
Waszyngton dzięki swojej polityce obronnej zdoła zapobiec takiemu atakowi, to bez-
pieczeństwo Kanady będzie zagwarantowane39. Robertson opowiadał się więc m.in. za 

34  E. Keeble, op.cit. Co ciekawe, raport Robertsona dokonywał także przeglądu obszarów pomocy mię-
dzynarodowej i stosunków z Ameryką Łacińską, zasadniczych z punktu widzenia poglądów Trudeau na po-
litykę zagraniczną.

35  Raport stwierdzał otwarcie, że podstawowy problem związany z krytyką metod, które stosuje Ottawa 
w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, to „ogromna trudność znalezienia alternatywnego podejścia”. NA, 
RG25, Series A-4, Vol. 3170, File 36-1968/1, Canadian Foreign Policy Review by N.A. Robertson, April 5, 
1968, s. 173.

36  Sprawę dodatkowo komplikował fakt, że „każdy przypadek zaistnienia zbieżności polityki [Kanady 
i USA – przyp. M.G.], nawet jeżeli jest to przypadkowy zbieg okoliczności”, krytycy traktowali jako przejaw 
„groźnego i wszechogarniającego wpływu Waszyngtonu”. Ibidem, s. 145.

37  W raporcie ujęto to w następujący sposób: „Biorąc pod uwagę siłę kultury amerykańskiej i jej wpływ 
na życie i sposób myślenia Kanadyjczyków, […] może być to niezbędny składnik polityki zagranicznej Ka-
nady, tak aby odzwierciedlała, do pewnego stopnia […] potrzebę społeczeństwa do posiadania odmiennej 
opinii”. Ibidem, s. 24.

38  Ibidem, s. 178–179.
39  Ibidem, s. 28.
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utrzymaniem Układu o Obronie Powietrznej Ameryki Północnej (North American Air 
Defense Agreement – NORAD). W podobnym tonie wypowiadał się również Trudeau.

I.3. POGLĄDY PIERRE’A TRUDEAU NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ 

Pierre Trudeau w okresie walki o przywództwo w Partii Liberalnej wiedział wiele o spra-
wach międzynarodowych, ale nie o uprawianiu polityki zagranicznej. Sfera międzynaro-
dowa pozostawała w tle jego głównych zainteresowań. W swoich pamiętnikach wspomi-
nał, że nigdy nie był zafascynowany ani teoretyczną, ani praktyczną stroną uprawiania 
polityki zagranicznej40. Publicznie znane poglądy Trudeau dotyczyły przede wszystkim 
tematyki związanej z jego rodzinną prowincją Quebec. Przyszły premier dał się poznać 
jako zaciekły przeciwnik nacjonalizmu i ruchu separatystycznego, których krytykę pro-
wadził zarówno z pozycji fi lozofa, jak i polityka41. Trudeau był autorem licznych artyku-
łów naukowych, w których wspierał kanadyjski federalizm, pluralizm i jak największy 
udział obywateli w życiu publicznym42. To problemy polityki wewnętrznej Kanady skło-
niły Pierre’a Trudeau do rozpoczęcia kariery polityka i to im poświęcał najwięcej czasu. 
Naczelną ideą stało się zapewnienie francuskojęzycznym Kanadyjczykom właściwego 
miejsca w federalnym systemie politycznym zjednoczonej Kanady. Wpłynęło to na spo-
sób, w jaki premier podchodził do zagadnień polityki zagranicznej. 

Krótka kariera polityczna (Trudeau był od 1965 r. sekretarzem parlamentarnym Pear-
sona, a od kwietnia 1967 r. ministrem sprawiedliwości) nie była związana z polityką 
zagraniczną. Jeszcze mniej uwagi premier poświęcał kwestiom obronności. Nigdy nie 
odbył regularnej służby wojskowej, a wojsko było dla Trudeau „czymś zupełnie obcym – 
organizacją mającą uczyć, jak zabijać”43.

Nie należy jednak nie doceniać zainteresowań międzynarodowych Pierre’a Trudeau. 
Liczne podróże, które odbył w czasach studenckich, były za czasów jego młodości czymś 
wyjątkowym. Przyszły premier dał się poznać jako wytrawny globtroter, który nie lu-
bił podążać utartymi szlakami. Odwiedził m.in. Chiny w okresie rewolucji, która dała 
władzę Mao Zedongowi. Na podstawie wspomnień z pobytu w tym państwie Trudeau 
napisał wraz z przyjacielem Jacquesem Hé bertem książkę Two Innocents in Red China44. 
Na początku lat 50. XX w. był w Polsce i w Związku Radzieckim. Podróżował również 
po Afryce. Doświadczenia związane z wyjazdami ukształtowały specyfi czny sposób pa-
trzenia Pierre’a Trudeau na stosunki międzynarodowe, w których najważniejsza rola 

40  P.E. Trudeau, Memoirs..., s. 202. Por. T. Keating, Continuity and Change: Trudeau and the World, 
w: Trudeau’s Shadow: The Life and Legacy of Pierre Elliott Trudeau, A. Cohen, J.L. Granatstein (red.), To-
ronto: Vingate Canada, 1999, s. 197.

41  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 6.
42  Ibidem.
43  Ibidem, s. 7.
44  J. Hé bert, P.E. Trudeau, Two Innocents in Red China, Toronto, New York: Oxford University Press, 

1968.
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przypadała kontaktom interpersonalnym, a w kręgu zainteresowania pozostawały raczej 
kultura i edukacja, a nie polityka45. 

W okresie współpracy z czasopismem „Cité Libre”46, którego był współzałożycie-
lem, Trudeau rzadko poruszał tematy związane z polityką zagraniczną. Gdy jednak spra-
wy międzynarodowe dotykały problematyki, która najbardziej interesowała przyszłego 
premiera, często publicznie zabierał głos. Tak było ze sporem o uznanie dyplomatyczne 
Chińskiej Republiki Ludowej, z wojną w Wietnamie czy problemem wyposażenia wojsk 
kanadyjskich w broń atomową47. W tych sprawach był bardzo krytyczny w stosunku do 
polityki premiera Lestera B. Pearsona48. 

Analiza wypowiedzi Pierre’a Elliotta Trudeau w okresie przed wyborami pod ką-
tem spraw międzynarodowych wykazuje zainteresowanie Trudeau nowymi prądami 
intelektualnymi i przychylanie się do opinii młodszej generacji naukowców, krytycz-
nie nastawionych do ówczesnej formy prowadzenia polityki zagranicznej. Wyjątkowa 
intuicja podpowiadała przyszłemu premierowi, że polityka kanadyjska powinna służyć 
kanadyjskim interesom. A tak zdaniem Trudeau się nie działo. Uważał on, że politycy 
w Ottawie byli zbyt zajęci rywalizacją radziecko-amerykańską rozpoczętą po II wojnie 
światowej. Nie postrzegał ZSRR i ChRL w kategoriach moralnych i był „znudzony bez-
myślną retoryką zimnej wojny”49. Jego racjonalny sposób patrzenia na świat nie zgadzał 
się z koniecznością utrzymywania równowagi na świecie za pomocą stałego zagrożenia 
opartego na posiadaniu arsenałów atomowych. Rola „rozjemcy” (helpful fi xer), według 
ówczesnej opinii Trudeau, przestała służyć interesom Kanady. Podobnie nie było sensu 
mówienia o Kanadzie jako o państwie średniej wielkości (middle power). Dobrze ilu-
struje to cytat z wywiadu z 1968 r. Trudeau mówił wtedy: 

Osobiście staram się traktować sceptycznie siłę naszego oddziaływania w świecie. […] Uwa-
żam, że powinniśmy zachowywać się skromnie, dużo skromniej niż to było dotychczas. […] 
W latach powojennych, byliśmy znaczącą siłą z powodu destrukcji Europy, ale obecnie wra-
camy do naszej normalnego potencjału, takiego jaki on jest, i sądzę, że musimy zdawać sobie 
sprawę, że mamy ograniczoną energię, ograniczone zasoby intelektualne i ludzkie […] Nie 
powinniśmy się starać rządzić światem50.

Aby nadrobić wcześniejszy brak zainteresowania polityką międzynarodową, w okre-
sie pracy w ministerstwie sprawiedliwości Pierre Trudeau sformułował nieofi cjalny think 

45  H. von Riekhoff, The Impact of Prime Minister Trudeau on Foreign Policy, „International Journal” 
1978 (spring), vol. 33, no. 2, s. 267–268.

46  „Cité Libre” to periodyk wychodzący w Montrealu w latach 1950–1959 i 1960–1966. Skupiona wokół 
niego była grupa intelektualistów i inteligencji quebeckiej, zwolenników modernizacji , przeciwników Union 
Nationale i tradycyjnego quebeckiego nacjonalizmu. M. Kijewska-Trembecka, Québec i Québécois. Ideo-
logie dążeń niepodległościowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 170–175.

47  H. von Riekhoff, op.cit., s. 267.
48  Trudeau napisał w artykule, że Pearson kierował się „cynizmem”, „uległością” i nazwał jego rząd 

„idiotami”. Zob. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 7.
49  Ibidem, s. 8.
50  NA, MG 31 E 44, Albert Edgar Ritchie, Vol. 8, File 17, Prime Minister’s Comments on Foreign Policy 

and Matters Related to it, October 14, 1969, s. 21. Będąc premierem, Trudeau podsumował swoje poglądy, 
mówiąc, że woli patrzeć na Kanadę jako państwo „największe z małych niż jako najmniejsze z mocarstw”. 
Zob. też M.B. Stein, J.G. Stein, From Swinger to Statesman – Canada Comes of Age in the Time of Pierre 
Elliott Trudeau, „Options Politiques” 2003, Juin–Julliet, s. 74.
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tank, który często zajmował się analizą podstawowych celów i interesów Kanady51. Jego 
negatywne oceny wyrażane wcześniej uległy wtedy skrystalizowaniu. 

Jeszcze w czasie trwania kampanii wyborczej52, 29 maja 1968 r., Trudeau wydał jed-
ną z najważniejszych deklaracji swoich założeń w polityce zagranicznej, zatytułowaną 
Kanada i świat (Canada and the World)53. W dokumencie tym został położony nacisk 
na ukazanie przeobrażeń, jakie dokonały się w Kanadzie oraz w globalnej społeczności 
międzynarodowej. Zdaniem Trudeau potencjał militarny i gospodarczy Kanady syste-
matycznie się zmniejszał. Pociągało to za sobą zmianę ról, które Kanada odgrywała 
w systemie międzynarodowym. Zmiany wynikały też z nowych zagrożeń, jakie pojawi-
ły się w związku z przemianami społecznymi. Dokument wskazywał jednak, że Kanada 
posiada pewne atuty, które mogą być wykorzystane na arenie międzynarodowej i mogą 
doprowadzić do wzrostu pozycji państwa na świecie. Premier wskazywał na nie, mó-
wiąc: 

Myślę, że […] Kanada znajduje się w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, ze względu na brak 
konieczności własnej obrony. Wiemy z całą pewnością, że Stany Zjednoczone będą nas bro-
nić. […] W tym sensie jesteśmy dużo bardziej wolni niż inne narody i sądzę, że powinniśmy 
używać tej wolności dla przetarcia szlaków, które państwa o średnim potencjale mogą użyć 
do skierowania świata ku pokojowemu rozwojowi, a których to sposobów wiele krajów euro-
pejskich nie może stosować […]54.

W deklaracji z maja 1968 r. znalazła się też zapowiedź rozpoczęcia procesu przeglądu 
polityki zagranicznej. Premier mówił, że chciałby się przyjrzeć fundamentom polityki 
zagranicznej Kanady, aby „stwierdzić, czy można efektywniej realizować obecne intere-
sy, cele i priorytety”55. Trzy miesiące później, podczas sesji na Uniwersytecie Queen’s, 
Trudeau sprecyzował swoje stanowisko w następujący sposób: 

Chcemy, aby Kanada odgrywała rolę w stosunkach międzynarodowych w obszarach, gdzie 
może rzeczywiście rolę tę odgrywać. Myślę, że minęły już czasy wszechstronności [...] i roz-
poczynamy próbę zorientowania naszej polityki zagranicznej w stronę obszarów, na które 
mamy wpływ56. 

Centralną kwestią w dokumencie Kanada i świat była jednak zapowiedź podjęcia 
próby sprostania nowym wyzwaniom, które rysowały się przed Kanadą, m.in. uzna-
nia dyplomatycznego Chińskiej Republiki Ludowej, uwzględnienia zwiększającego się 
znaczenia krajów Trzeciego Świata czy konieczności wzmocnienia więzi z państwami 
rejonu Pacyfi ku, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Zachodniej. Zacieśnienie związków 
politycznych, kulturalnych czy gospodarczych z innymi krajami miało na celu zmniej-

51  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 11.
52  Kampania wyborcza trwała od 24 kwietnia do 25 czerwca 1968 r.
53  Canada. Department of External Affairs, Statements and Speeches, 68/17, May 29 1968. Edna Keeble 

podaje ciekawy fakt, powołując się na Geoffreya Murraya, że przemówienie Trudeau z 29 maja 1968 r. zo-
stało zaczerpnięte ze szkicu przygotowanego przez MSZ i bazowało na raporcie Robertsona. Zob. E. Keeble, 
op.cit.

54  NA, MG 31 E 44, Albert Edgar Ritchie, Vol. 8, File 17, Prime Minister’s Comments on Foreign Policy 
and Matters Related to it, October 14, 1969, s. 7.

55  Canada. Department of External Affairs, Statements and Speeches, 68/17, May 29 1968.
56  NA, MG 31 E 44, Albert Edgar Ritchie, Vol. 8, File 17, Prime Minister’s Comments on Foreign Policy 

and Matters Related to it, October 14, 1969, s. 7.
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szenie koncentracji Kanady na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Według założeń 
premiera przeanalizowania wymagała również współpraca z organizacjami między-
narodowymi, w tym z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Istotna z punktu widzenia 
wzmocnienia kraju oraz ogromnej rangi, jaką nadał tej sprawie Trudeau, była zapowiedź 
zintensyfi kowania współpracy z krajami frankofońskimi. W razie wygranej w wyborach 
miała także zostać utworzona nowa agencja zajmująca się udzielaniem pomocy zagra-
nicznej – Kanadyjska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (Canadian International 
Development Agency – CIDA). 

W przemówieniu z maja 1968 r. Pierre’a Trudeau zarysował również obszary, któ-
re będą wymagały specjalnej uwagi w czasie dokonywania przeglądu. Były to: obrona 
narodowa, w tym stosunki z USA oraz militarne zaangażowanie w NATO i NORAD57. 
Zmiany w tych obszarach okazały się najtrudniejszym wyzwaniem. Warto zarysować 
szerzej poglądy przyszłego premiera w tych sprawach.

Pierre Trudeau sprzeciwiał się stacjonowaniu 10 000 żołnierzy kanadyjskich w Eu-
ropie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego tylko i wyłącznie na wypadek wojny lą-
dowej. Kwestionował tym samym obowiązujące od dziesięcioleci stanowisko kolejnych 
rządów Kraju Klonowego Liścia, głoszące konieczność utrzymania ustalonego po II woj-
nie światowej status quo. Krytyka Trudeau była również skierowana przeciwko utrzy-
mywaniu w bogatych Niemczech ponad 100 samolotów zdolnych do przenoszenia broni 
atomowej, ciężkich czołgów i innego uzbrojenia. Brak możliwości użycia ich w innych 
teatrach wojennych, zdaniem Trudeau, był nonsensem z punktu widzenia Kanady i rea-
liów świata u progu lat 70. XX w. Przyszły premier nie zgadzał się z twierdzeniem, że Ot-
tawa jest zobligowana do pełnienia takiej funkcji w NATO i że warunki zimnej wojny nie 
pozwalają na jakąkolwiek dowolność w tej kwestii. Uważał, że sytuacja, w której NATO 
praktycznie stało się polityką zagraniczną Kanady, wymaga jak najszybszej zmiany. Jego 
zdaniem to polityka zagraniczna powinna kształtować politykę obronną, a nie odwrotnie. 
Podkreślając to, premier Trudeau powiedział w kwietniu 1969 r.:

Kiedy powstawało NATO z bardzo ważnym zadaniem utrzymania pokoju na świecie […], 
Europa była zniszczona przez wojnę i musiała być broniona i wzmocniona przed możliwą 
agresją. […] Dwadzieścia lat później Europa została już odbudowana […]. Nasz wkład w Eu-
ropę, zapoczątkowany na początku II wojny światowej, był wtedy bardzo istotny, ale teraz jest 
marginalny. Z punktu widzenia siły militarnej jest to jedna zmechanizowana dywizja przeciw-
ko osiemdziesięciu […]. Tak wygląda nasz wkład58. 

Trudeau uważał, że w związku z tą zmianą Kanada musi mieć większą wolność 
w decydowaniu o swojej polityce zagranicznej. Kraj Klonowego Liścia ma prawo do 
zadawania pytań o sens jego wkładu do NATO. Nie miało to żadnego związku, zda-
niem Trudeau, z niechęcią do Europy. W jednym z przemówień powiedział: „Chcemy 
utrzymać przyjaźń z Europą, ale nie chcemy, aby polityka obronna determinowała na-

57  Dokument stwierdzał: „Powinniśmy zdecydowanie przeanalizować, w konsultacji z naszymi sojusz-
nikami, pełnioną przez nas militarną funkcję w Europie. Powinniśmy przyjrzeć się naszej roli w NORAD, 
w świetle technologicznego rozwoju współczesnego uzbrojenia i naszego fundamentalnego sprzeciwu wobec 
rozprzestrzeniania broni jądrowej”. Cyt za: „The Globe and Mail” (dalej jako G&M), 1968, May 30, s. 2.

58  NA, MG 31 E 44, Albert Edgar Ritchie, Vol. 8, File 17, Prime Minister’s Comments on Foreign Policy 
and Matters Related to it, October 14, 1969, s. 10–11.
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szą politykę zagraniczną, dlatego będziemy zadawać pytania”59. Premier nie zgadzał się 
z częstymi opiniami, że wyjście z NATO może uruchomić lawinę podobnych kroków 
ze strony państw europejskich. Powiedział nawet: 

[…] kiedy mówi się nam, że nie powinniśmy korzystać z okazji, która może przyczynić się do 
utrzymania pokoju na świecie, kiedy mówi się nam, że jeżeli wycofamy się z NATO, a nawet 
w niewielkim stopniu zmniejszymy nasze zaangażowanie, to pociągnie to inne państwa do 
wystąpienia z NATO, to nie dopuszczam czegoś takiego. […] Nie przyjmuję do wiadomości, 
że nasi przyjaciele i sojusznicy będą kierować się bezmyślnie w swoich decyzjach tym, co 
robią Kanadyjczycy. Nie sądzę, że będą nas naśladować po prostu dlatego, że to robimy. Nie 
wierzę w coś takiego60. 

Skoro sytuacja na Starym Kontynencie się zmieniła, napięcie między krajami Zachodu 
a państwami bloku radzieckiego uległo zmniejszeniu, to zdaniem Trudeau dotychczasowa 
rola Kraju Klonowego Liścia w Sojuszu Północnoatlantyckim powinna zostać zmodyfi ko-
wana61. Premier Trudeau podsumowywał to następująco: 

Gdy w 1949 r. zakładaliśmy NATO, to myślę, że nie mogliśmy czekać na rozstrzygnięcia 
polityczne, aby sprostać potrzebie bezpieczeństwa, ponieważ kwestia bezpieczeństwa była 
sprawą numer jeden. Ale dwadzieścia lat później jestem skłonny powiedzieć, że nie możemy 
czekać, aż wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem zostaną rozwiązane, aby się za-
brać za sprawy polityczne związane z bezpieczeństwem na świecie62. 

Zdaniem Trudeau po 20 latach NATO stało się w zbyt dużym stopniu sojuszem militar-
nym, a jego funkcje polityczne uległy niepotrzebnemu okrojeniu. NATO musiało bardziej 
się zainteresować kontrolą zbrojeń i zmniejszeniem napięcia międzynarodowego – uważał 
Trudeau. Determinowanie polityki zagranicznej przez członkostwo w NATO ogranicza-
ło możliwość realizowania przez wojsko kanadyjskie ważniejszych, zdaniem premiera, 
zadań. Priorytetem w polityce obronnej Kanady powinna się stać „obrona suwerenności, 
we wszystkich wymiarach, które ten termin obejmuje”63. 

Na podstawie ówczesnych wypowiedzi Trudeau krytycy ze środowisk uczelni wyż-
szych uważali, że reprezentuje on poglądy zbliżone do ich wizji koniecznych zmian. 
Nie było to jednak takie oczywiste. Trudeau nie podzielał jednak zdania tej części spo-
łeczeństwa, która uważała, że rosnący wpływ Stanów Zjednoczonych na Kanadę za-
graża jej przetrwaniu. W wystąpieniach Trudeau brakowało poważnej krytyki polityki 
amerykańskiej64. Nie zamierzał podejmować gwałtownych kroków mających uniezależ-
nić Kanadę od USA, a tym bardziej sprzeciwiać się we wszystkich sprawach polityce 
Waszyngtonu. Kanada powinna się skupić na rozwiązywaniu bilateralnych problemów, 
które z konieczności pojawiały się w skomplikowanych i obszernych stosunkach dwu-
stronnych. To „rozwiązywanie problemów” miało prowadzić do „zwiększania wzajem-

59  Ibidem, s. 11.
60  Ibidem, s. 12.
61  B. Thordarson, op.cit., s. 106.
62  NA, MG 31 E 44, Albert Edgar Ritchie, Vol. 8, File 17, Prime Minister’s Comments on Foreign Policy 

and Matters Related to it, October 14, 1969, s. 12.
63  Ibidem.
64  W przemówieniu z 29 maja 1969 r. znalazło się łagodne stwierdzenie, że celem Kanady powinno po-

zostać utrzymanie wzajemnego zaufania i szacunku w relacjach z południowym sąsiadem. Canada. Depart-
ment of External Affairs, Statements and Speeches, 69/8, April 12, 1969.
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nego zaufania”, które przeciwdziałałoby „utracie tożsamości kanadyjskiej i niezależno-
ści państwowej”65.

Istotnym elementem, który pojawił się w kampanii wyborczej Trudeau, był nacisk 
na udział społeczeństwa w rządzeniu, głównie na drodze dialogu między rządem a Ka-
nadyjczykami. Badacze zwracają uwagę na ten element, pisząc, że chociaż premier nie 
mógł uważać się za wybitnego znawcę spraw zagranicznych i obronnych, to wybrał 
właśnie tę problematykę na pierwszy test wymiany opinii ze narodem66. Uważał prawdo-
podobnie, że może sobie pozwolić na więcej właśnie na tym polu, gdyż ta problematyka 
nie miała jego zdaniem największego znaczenia. Bliskości USA pozwalała na relatywny 
luksus swobody, gdyż Stany Zjednoczone, w swoim własnym interesie, były zobowią-
zane opiekować się Kanadą.

I.4. PRZEGLĄD POLITYKI OBRONNEJ KANADY

Pierre Trudeau zapoczątkował zmiany w polityce zagranicznej Kanady tuż po 20 kwiet-
nia 1968 r., kiedy objął stanowisko premiera po rezygnacji Lestera B. Pearsona67. Opinia 
publiczna dowiedziała się o tej decyzji miesiąc później, w czasie przemówienia Kanada 
i świat, w którym znalazły się słowa o „gruntownym i wszechstronnym przeglądzie po-
lityki zagranicznej”68. Premier początkowo chciał ustalić strategię polityki zagranicznej, 
zanim podejmie decyzje dotyczące obronności, w tym te najważniejsze – odnoszące się 
do NATO. Miało to być zgodne z założeniem, że polityka obronna wynika z przyjętej 
strategii w całej polityce zagranicznej. Okazało się jednak, że już na corocznym spot-
kaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwietniu 1969 r. Kanada powinna przedstawić 
swoje zobowiązania i określić swój wkład wojskowy69. Nastąpił więc faktyczny podział 
przeglądu polityki zagranicznej na dwa nurty: politykę obronną oraz pozostałe kwestie70. 
Wzmocniony wygranymi wyborami z 25 czerwca 1968 r. Trudeau z pełnym zaangażo-
waniem rozpoczął wprowadzanie w życie swojego planu. Urzędnicy mieli uwzględnić 
„wady i zalety każdej opcji możliwej do podjęcia”71. 

Kwestia NATO przyciągała najwięcej uwagi krytyków wcześniejszej polityki Kana-
dy. Sojusz stał się w ich opinii symbolem status quo, blokiem militarnym zdominowa-
nym przez Stany Zjednoczone, sojuszem wojskowym, który osłabia wiarygodność Ka-
nady w kontaktach z państwami Trzeciego Świata. Powszechna opinia wśród krytyków 

65  Ibidem.
66  P. Lyon, A Review..., s. 7.
67 J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 12–13.
68  Canada. Department of External Affairs, Statements and Speeches, 68/17, May 29, 1968.
69  Problemem okazał się też fakt, że Kanada musiała jak najszybciej ustalić wydatki w roku fi skalnym 

1969/1970. Por. B. Thordarson, op.cit., s. 121.
70  Decyzję o jego rozpoczęciu formalnie podjął gabinet 15 maja 1968 r., a nadzorować go miało Mini-

sterstwo Obrony (Department of Defence). MSZ miał się zająć pozostałymi problemami polityki zagranicz-
nej, ale w praktyce zachował znaczący głos także przy określaniu uzasadnienia decyzji dotyczących obronno-
ści. NA, RG2, PCO, Series A-5-a, Vol. 6338, Cabinet Minutes, May 15, 1968, s. 8–10 oraz J.L. Granatstein, 
R. Bothwell, op.cit., s. 14.

71  NA, RG2, PCO, Series A-5-a, Vol. 6338, Cabinet Minutes, July 19, 1968. 
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głosiła również, że NATO utrudnia pełnienie funkcji rozjemcy i może pochłonąć każdą 
ilość pieniędzy z budżetu, która w innym wypadku mogłaby być użyta na wszechstronną 
pomoc międzynarodową72. Z drugiej strony zwolennicy polityki zagranicznej Kraju Klo-
nowego Liścia z poprzedniego okresu byli zdania, że NATO stało się symbolem najbar-
dziej chwalebnego okresu w historii relacji Kanady ze światem. Nie do przecenienia był 
dla nich fakt osiągnięcia stabilizacji politycznej w Europie oraz uzyskania przez Ottawę, 
poprzez współpracę z sojusznikami, możliwości wywierania wpływu na politykę USA73. 

Mimo znanego stanowiska nowego premiera w kwestii NATO urzędnicy MSZ pró-
bowali wykorzystać rezultaty prac Normana Robertsona74. Premier nie zgodził się jed-
nak na takie rozwiązanie, uznając, że największą słabością dokumentu jest zbyt łatwe 
stwierdzenie braku możliwości wyboru innych metod osiągnięcia bezpieczeństwa Ka-
nady75. Zlecił więc przygotowanie nowego przeglądu polityki zagranicznej, który nie 
byłby powtórzeniem dotychczasowych poglądów urzędników MSZ76. 

Kolejne próby również nie zyskały akceptacji premiera77. Rząd odrzucił raporty za-
równo Ministerstwa Obrony z 30 maja 1968 r., jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w lipcu 1968 r. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że zdaniem Pierre’a Trudeau 
urzędnicy z MSZ ciągle nie chcieli zbadać wszystkich możliwych opcji, w tym neutral-
ności Kanady i wycofania się z NATO78. Stanowisko premiera podzielała duża część 
członków nowego gabinetu, Biura Tajnej Rady (Privy Council Offi ce)79 i Biura Premiera 

72  B. Thordarson, op.cit., s. 122–127.
73  Ibidem, s. 122.
74  Marcel Cadieux, podsekretarz stanu w MSZ, w notatce adresowanej do ministra spraw zagranicznych 

Mitchella Sharpa sugerował, że jako punkt wyjścia przeglądu może służyć Raport Robertsona. NA, RG25, 
Vol. 10064, File 20-1-2-1968, Under-secretary to Secretary of State for External Affairs (SSEA), Foreign 
Policy Review, April 26, 1968.

75 Raport Robertsona dowodził, że obecność militarna w Europie zwiększa bezpieczeństwo Kanady, 
przyczyniając się do stabilizacji w rejonie, gdzie spotykały się przeciwne interesy obu supermocarstw, a po-
tencjalny konfl ikt mógł doprowadzić do wybuchu starcia z użyciem broni atomowej. Kanada powinna być jak 
najbliżej związana z sojusznikami europejskimi dla zapewnienia przeciwwagi dla nieuchronnej zależności od 
USA. Obecność kanadyjskich żołnierzy w Europie była także traktowana jako niezbędny element utrzymania 
dobrych stosunków transatlantyckich. Por. I.L. Head, P.E. Trudeau, The Canadian Way: Shaping Canada’s 
Foreign Policy 1968–1984, Toronto: McClelland and Stewart Inc., 1995, s. 65.

76 NA, RG2, Privy Council Offi ce, Series A-5-a, Vol. 6338, Cabinet Minutes, May 15, 1968.
77 Memorandum z 27 maja 1968 r. Minister spraw zagranicznych M. Sharp wyznaczył w nim kierunki 

dociekań, dzieląc przegląd na trzy kategorie. Do pierwszej zaliczył te obszary, w których społeczeństwo 
wyrażało krytykę istniejących rozwiązań, czyli przede wszystkim sprawę NATO, NORAD, misje pokojowe, 
politykę wobec ChRL i Ameryki Łacińskiej. Druga kategoria obejmowała sprawy zdaniem Sharpa wyma-
gające zintensyfi kowania działań, m.in. stosunki z krajami frankofońskimi, Zachodnią i Wschodnią Europą, 
politykę kulturalną, pomoc gospodarczą, kwestię rozbrojenia i ograniczenia zbrojeń. Do ostatniej kategorii 
zaliczył problemy, które nie mogły być traktowane w osobny, izolowany sposób, jak poprzednie. Należały do 
nich stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Dodatkowym powodem odłożenia tego tematu było oczekiwanie 
na rozwiązanie problemu Wietnamu oraz na wybór nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stosunki 
na linii Ottawa–Waszyngton miały być w dużym stopniu zależne „od stylu polityki zagranicznej, który rząd 
Kanady zamierzał uprawiać”. NA, MG32-B41-Mitchell Sharp, Vol. 37, File 2, 3-0-1, Mitchell Sharp, Memo-
randum for the Prime Minister, May 27, 1968, Review of Foreign Policy.

78 J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 14.
79  Biuro Tajnej Rady pełni funkcję sekretariatu gabinetu. Por. R.J. Jackson, D. Jackson, Politics in Can-

ada: Culture, Institutions, Behaviour and Public Policy, Scarborough, Ontario: Prentice-Hall Inc. Canada, 
1997, s. 280 i nast.
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(Prime Minister’s Offi ce)80, dla których istotny był głos krytyków wywodzących się z ka-
nadyjskich uczelni. Trudeau najpełniej wyraził swoje stanowisko w jednym z wywiadów 
prasowych, mówiąc:

[…] częścią mojego zadania, jako premiera, jest spotykanie się od czasu do czasu z ministrami 
i ich urzędnikami zaangażowanymi w ten przegląd i potrząsanie nimi tak mocno jak potrafi ę 
[sic!]. […] Często czynię to prywatnie w czasie różnych spotkań, mówiąc – spójrz, wróćmy 
do założeń, które są na samym początku – na początku nie chcemy wiedzieć, czy samolot A jest 
lepszy niż samolot B, chcemy wiedzieć, czy powinniśmy mieć samolot, czy neutralność nie 
jest lepsza niż zaangażowanie w sojusze obronne i tak dalej. […] Przegląd […] dotyka pod-
stawowych pytań i dotyczy podstawowych, nieokreślonych założeń81.

Urzędnicy MSZ reagowali zdziwieniem, że ich poglądy nie znajdują zrozumienia 
u Trudeau i są ciągle odrzucane. Powtarzali opinię: „w taki sposób nigdy się nie dowie-
my, o co mu chodzi”82. Taka sytuacja wytworzyła ścisłą współpracę między premierem 
a Ivanem Headem, profesorem prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Alberty w Ed-
monton. Został on najpierw asystentem ds. prawnych w Biurze Premiera, a w 1970 r. 
premier mianował go osobistym doradcą ds. polityki zagranicznej. Był to po części efekt 
braku zaufania Trudeau do rad udzielanych mu przez biurokratów i do samej idei służby 
dyplomatycznej83. 

Nie dziwi więc, że w czasie przeglądu polityki obronnej Kraju Klonowego Liścia zor-
ganizowano spotkania z naukowcami zajmującymi się tą problematyką. Trudeau, chcąc 
stymulować dyskusję, zezwolił też swoim ministrom na publiczne wyrażanie własnego 
stanowiska w tej kwestii84. Wśród naukowców, których stanowisk wysłuchał Trudeau, 
znajdowali się: James Eayrs, John Holmes, Stephen Clarkson, Jack Granatstein, Fran-
klyn Griffi ths, Lewis Hertzman, Peter C. Dobell i Robert Spencer85. Spotkania ministra 
i urzędników MSZ z przedstawicielami środowisk akademickich nie przebiegały jednak 
bezkonfl iktowo. Relacje świadków wskazują, że obie strony zamiast otwarcie dyskuto-
wać, tylko usztywniały swoje stanowiska. Niektórzy z uczestników wspominają wręcz, 
że był to swego rodzaju „dialog z głuchym”, gdyż obie strony „mówiły innymi języka-

80  P. Lyon, A Review..., s. 13. Biuro Premiera gromadzi osobistych doradców premiera. Por. R.J. Jackson, 
D. Jackson, op.cit., s. 278 i nast.

81  NA, MG 31 E 44, Albert Edgar Ritchie, Vol. 8, File 17, Prime Minister’s Comments on Foreign Policy 
and Matters Related to it, October 14, 1969, s. 7.

82  Cyt. za: J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 16. W swoich wspomnieniach P. Trudeau napisał, że 
wielokrotnie dochodziło do „testowania dobrej woli między urzędnikami i ministrami, a solidarność gabinetu 
była wystawiana na poważną próbę”. L. Head, P. Trudeau, op.cit., s. 8.

83  W jednym z wywiadów Trudeau powiedział: „Uważam, że cała koncepcja współczesnej zawodowej 
dyplomacji, jest już trochę przestarzała. Wydaje mi się, że swoimi korzeniami sięga czasów telegrafu, kiedy 
potrzebna była depesza od wysłannika, aby zdobyć informacje o tym, co dzieje się w jakimś kraju. Obecnie, 
w większości wypadków można o tym przeczytać w gazetach. Uważam więc, że istnieje potrzeba przyjrze-
nia się sposobowi działania dyplomatów. Powinni być bliżej ludzi. […] Sądzę, że dyplomacja powinna być 
bardziej zorientowana na kulturę niż na dostarczanie czystych informacji”. NA, MG 31 E 44, Albert Edgar 
Ritchie, Vol. 8, File 17, Prime Minister’s Comments on Foreign Policy and Matters Related to it, October 14, 
1969, s. 7.

84  Na dwóch biegunach znajdowali się zwolennik kontynuowania dotychczasowej polityki, minister 
obrony Léo Cadieux oraz dyrektor poczt (Postmaster General) Eric Kierans, który opowiadał się za całkowi-
tym wyjściem z NATO. Zob. B. Thordarson, op.cit., s. 123, 155–156.

85  Ibidem, s. 124–127.



Założenia polityki zagranicznej Pierre’a Elliotta Trudeau 49

mi”, wychodząc z innych przesłanek, i zwracały uwagę na inne zjawiska86. W efekcie 
należy uznać, że zmiany, które starał się wprowadzić Trudeau w polityce obronnej Kana-
dy, były przejawem jego własnych poglądów, przeforsowanych przeciwko biurokracji87. 

Urzędnicy Ministerstw Obrony i Spraw Zagranicznych nie powtórzyli drugi raz błędu 
zbyt pobieżnego potraktowania odmiennych scenariuszy polityki zagranicznej i obron-
nej Kanady. Nowe raporty zostały przygotowane wspólnie przez międzyministerialną grupę 
zajmującą się sprawami Europy (Special Task Force on Europe – STAFEUR) oraz przez 
Ministerstwa Obrony i Spraw Zagranicznych. Ukończono je pod koniec lutego 1969 r. 
Oba rozpatrywały pełne spektrum możliwości: od ogłoszenia neutralności przez Kanadę 
do zachowania status quo. Mimo pogłębionej analizy ich rekomendacje były podobne 
do wcześniejszych. Dokumenty zalecały zmniejszenie zaangażowania militarnego Ot-
tawy, ale miało to nastąpić w ciągu następnych kilku lat w związku ze starzeniem się 
sprzętu wojskowego88. Raport MSZ i Ministerstwa Obrony utrzymywał, że zachowanie 
pokoju w Europie jest kluczowe dla Kanady i stanowi priorytet, zaraz po stosunkach ze 
Stanami Zjednoczonymi89. 

Do podobnych konkluzji doszła 29 marca 1969 r. komisja ds. polityki zagranicznej 
i obronnej Izby Gmin (Standing Committee on External Affairs and National Defence)90. 
Jej szeroko zakrojone przesłuchania ekspertów ds. międzynarodowych i obronnych od-
biły się potężnym echem w prasie. W czasie trzymiesięcznej pracy komisja wysłuchała 
zwolenników zarówno neutralności Kanady91, jak i pozostania w NATO przy wycofaniu 
oddziałów z Europy92. Wypowiadali się również naukowcy, dla których dotychczasowa 
polityka Ottawy wymagała jedynie niewielkich korekt93. Krytycy nie zdołali przeko-
nać członków komisji, która uznała ich poglądy za zbyt idealistyczne i nacechowane 

86  Ibidem, s. 126.
87  E. Keeble, op.cit.
88  P. Lyon, A Review..., s. 11. 
89  Historycy wskazują na wpływ szoku po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację przy 

pisaniu tych raportów. Zob. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 19 oraz B. Thordarson, op.cit., s. 144.
90  P. Lyon, A Review..., s. 12.
91  Prof. James Eayrs z Uniwersytetu Toronto uważał, że pieniądze przeznaczane na obronę powietrzną 

Ameryki Północnej i Europy Zachodniej są „iluzorycznym szukaniem prestiżu” i powinny być skierowane na 
patrolowanie terytorium kanadyjskiego, gdyż była to jedyna funkcja, która nie mogła być przekazana innemu 
państwu. Jeszcze dalej szli Michael Brecher z Uniwersytetu McGill, Kenneth McNaught z Uniwersytetu 
Toronto, zwolennicy całkowitej neutralności Kanady. John Warnock z Uniwersytetu Saskatchewan uważał 
wręcz, że będąc członkiem NATO i NORAD, Kraj Klonowego Liścia był „rozszerzeniem amerykańskiego 
systemu militarnego”. Zob. B. Thordarson, op.cit., s. 128–129.

92  Prof. Jack Granatstein z Uniwersytetu York uważał, że nie należy wychodzić z Sojuszu Północno-
atlantyckiego, ale podstawowym zadaniem wojsk kanadyjskich powinien być udział w misjach pokojowych. 
Wojska wycofane z Europy powinny pełnić funkcję mobilnych oddziałów, które można byłoby szybko prze-
rzucać w najbardziej zapalne rejony świata. Stephen Clarkson z Uniwersytetu Toronto twierdził, że podstawą 
polityki kanadyjskiej powinna być pomoc międzynarodowa, ale członkostwo w NATO nie stoi na przeszko-
dzie w wypełnianiu tego zadania. Zob. ibidem, s. 129.

93  Prof. Adam Yarmolinski z Uniwersytetu Harvarda podkreślał rolę militarną NATO w Europie, która 
ciągle była traktowana jako największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa świata. Podkreślał symbo-
liczną rolę Sojuszu i możliwość „reakcji łańcuchowej”, którą wywołałaby decyzja o wystąpieniu Kanady 
z NATO. Prof. Albert Legault z Uniwersytetu Laval był jedynym Kanadyjczykiem, który bronił członkostwa 
Kraju Klonowego Liścia w Sojuszu. Jego zdaniem było to raczej „wyznanie wiary” niż kwestia bezpie-
czeństwa narodowego. Legault zwracał uwagę, że NATO pozwala Kanadzie na wyjście z „orbity wpływów 
amerykańskich”. Zob. ibidem, s. 130.
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antyamerykanizmem. Posłowie byli przekonani, że kanadyjska opinia publiczna nigdy 
nie zaakceptowałaby polityki zagranicznej opartej na wrogości w stosunku do USA94. 
Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko emerytowanego generała kanadyjskich sił 
zbrojnych Charlesa Foulkesa przedstawione w czasie prac komisji Izby Gmin. Był on 
pierwszą osobą na wysokim stanowisku, która uważała, że jedną z najważniejszych 
kwestii, którymi powinno się zająć wojsko, była sprawa zwierzchności Kanady nad 
Arktyką95. W ciągu następnego roku, w związku z wyprawą amerykańskiego tankowca 
„Manhattan”, okazało się to zasadniczym problemem politycznym.

Ocena przedstawionych w lutym 1969 r. dokumentów MSZ i Ministerstwa Obro-
ny nieomal wywołała konfrontację na forum komitetów rządowych. Część ministrów 
była bowiem przeciwna rekomendacjom zawartym w raportach. Chcieli, aby Kanada jak 
najszybciej wyszła ze struktur wojskowych NATO. Ich zdaniem sojusz należało opuś-
cić przede wszystkim ze względów moralnych, stosunki ze światem komunistycznym 
oprzeć zaś na negocjacjach96. W sytuacji podziału opinii w gabinecie i szybko zbliża-
jącego się spotkania ministrów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego 
premier Trudeau zdecydował się na podjęcie jeszcze jednej próby doprowadzenia do 
kompromisu. Hume Wright i Marshall Crowe, urzędnicy z Biura Tajnej Rady i Biu-
ra Premiera, oraz Ivan Head, najbardziej zaufany człowiek Trudeau, doradca do spraw 
międzynarodowych, otrzymali zadanie sformułowania stanowiska w sprawie obecno-
ści Kanady w NATO, które przyniesie świeże spojrzenie na ten problem. Szybko udało 
im się przygotować dokument, który znalazł uznanie premiera i został wniesiony pod 
obrady gabinetu97. Tym razem rekomendowano redukcję kanadyjskich sił zbrojnych 
do 50 000 w ciągu 10 lat. Z 9800 żołnierzy stacjonujących w Europie do domu mia-
ło wrócić 6000. W zamian, głosił raport, należy utworzyć specjalną mobilną jednostkę 
stacjonującą w Kanadzie, ale oddelegowaną pod dowództwo NATO w Brukseli. W jej 
skład wchodziłoby 1800 dobrze wyszkolonych żołnierzy, którzy w razie potrzeby byliby 
transportowani samolotami przez Atlantyk98. 

Na przełomie marca i kwietnia 1969 r. rząd, po kilkudniowych burzliwych debatach, 
podjął w końcu decyzję99. Był to kompromis, na mocy którego Kanada miała pozostać 
w Sojuszu Północnoamerykańskim, ale udział jej sił zbrojnych w obronie Europy miał 
zostać zredukowany. Dnia 3 kwietnia 1969 r. Trudeau wygłosił przemówienie, w którym 
zapewnił: „Odrzuciliśmy możliwość całkowitego pacyfi zmu. Nie możemy być neutralni, 
musimy być sprzymierzeni”100. NATO miało w dalszym ciągu stanowić okazję do odgry-

94  Ibidem, s. 129–130.
95  R.B. Byers, Defence and Foreign Policy in the 1970s: The Demise of Trudeau Doctrine, „Internatio-

nal Journal” 1978 (spring), vol. 33, no. 2, s. 325. Szersze omówienie tego problemu znajduje się w rozdziale 
V niniejszej pracy.

96  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 20.
97  Raport zatytułowany Canadian Defence Policy – a Study ukończono 29 marca 1969 r. Zob. P. Lyon, 

A Review..., s. 13 oraz B. Thordarson, op.cit., s. 137.
98  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 20–21 oraz B. Thordarson, op.cit., s. 157–158.
99  NA, RG2, PCO , Series A-5-a , Vol. 6340, Cabinet Minutes, March 29, 1969, s. 2–8; NA, RG2, PCO, 

Series A-5-a, Vol. 6340, Cabinet Minutes, April 1, 1969, s. 2–5; NA, RG2, PCO, Series A-5-a, Vol. 6340, 
Cabinet Minutes, April 3, 1969, s. 4–5.

100  A New Defence Policy for Canada, Statement to the Press by the Prime Minister, Mr. Pierre-Elliott 
Trudeau, on April 3, 1969, w: Canadian Foreign Policy 1966–1976: Selected Speeches and Documents, 
A.E. Blanchette (red.), Ottawa: Institute of Canadian Studies of Carlton University, 1980, s. 48.
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wania politycznej roli przez Kanadę. Zmiany były jednak konieczne i we wspomnia-
nym przemówieniu znalazło się bardzo często później powtarzane sformułowanie o „za-
planowanym i rozłożonym na etapy zmniejszaniu liczby sił zbrojnych w Europie”101. 
Wojska kanadyjskie w Europie miały pozostać tylko przez rok, a ich liczebność miała 
zostać ustalona w toku konsultacji z członkami Sojuszu. Premier poinformował także, 
iż Kanada zamierza kontynuować współpracę z USA w celu obrony kontynentu północno-
amerykańskiego w ramach NORAD102. Trudeau zapowiedział natomiast ograniczenie 
roli broni jądrowej w doktrynie obronnej Kanady.

Przemówienie przyniosło kluczowe informacje o nowych priorytetach polityki 
obronnej Kraju Klonowego Liścia103. Na pierwszym miejscu w nowej strategii znala-
zła się obrona granic Kanady, na drugim obrona Ameryki Północnej we współpracy 
z USA. NATO uzyskało natomiast dopiero trzecie miejsce. Wykonywanie zadań pod-
czas międzynarodowych misji pokojowych ulokowano jeszcze niżej104. Było to zgodne 
z poglądami premiera, który w czasie debaty na forum gabinetu zapowiedział, że uwaga 
Kanady powinny być skoncentrowana na kontynencie północnoamerykańskim. W takim 
też tonie wypowiadał się publicznie105. 

Dziewięć miesięcy przeglądu zagadnień związanych z obronnością Kraju Klono-
wego Liścia przyniosło więc wyartykułowanie podstawowych celów polityki obronnej 
Kanady. Odpowiedzi na wiele pytań (m.in. jak szybko nastąpi redukcja wojsk kana-
dyjskich w Europie i jaka będzie jej skala) udzielono jednak dopiero podczas pełnego 
ogłoszenia strategii obronnej, które nastąpiło dwa lata później. W międzyczasie na rząd 
Pierre’a Trudeau posypała się lawina międzynarodowej krytyki.

Gdy 28 maja 1969 r. minister obrony narodowej Léo Cadieux na forum Rady Północno- 
atlantyckiej w Brukseli przedstawiał stanowisko swojego gabinetu dotyczące planów 
redukcji wojsk kanadyjskich w Europie, spotkał się z nienotowaną dotąd krytyką ze stro-
ny ministrów krajów członkowskich106. W komentarzach po spotkaniu cytowano opinię 
sekretarza obrony USA Roberta McNamary o „osłabieniu pierwszej linii frontu”, którą 
trudno będzie uzupełnić krajom NATO. Denis Healer, minister obrony Wielkiej Brytanii, 
ostro krytykował przerzucanie przez Kanadę odpowiedzialności za bezpieczeństwo Eu-
ropy na inne kraje, dodając na konferencji prasowej, że reakcja rady była „jednogłośna, 
spontaniczna i w najwyższym stopniu nieprzyjazna”107. 

Kanadyjczycy spodziewali się podobnych reakcji. Już w marcu 1969 r., w czasie 
przyjęcia w ambasadzie Kanady w Waszyngtonie, gdzie Pierre Trudeau spotkał się 
m.in. ze specjalnym doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Henry’m 

101  Ibidem. 
102  Ibidem.
103  Jest ono traktowane przez naukowców jako prezentacja „fi lozofi i obrony” rządu Trudeau. Zob. 

B. Thordarson, op.cit., s. 139.
104  A New Defence Policy for Canada..., s. 48.
105  12 kwietnia 1969 r. w Calgary Trudeau powiedział, że nacisk położony na aspekt obrony suweren-

ności wynika z założenia, że polityka zagraniczna i wynikająca z niej strategia obronna powinny „służyć 
naszym interesom narodowym i być wyrazem naszej identyfi kacji narodowej poza granicami kraju”. Canada. 
Department of External Affairs, Statements and Speeches, 69/8, April 12, 1969.

106  Minister wspominał w wywiadzie, że „wszyscy naskoczyli” na niego zaraz po poinformowaniu o de-
cyzji rządu Kanady. Zob. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 27.

107  P. Lyon, A Review..., s. 16.
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Kissingerem i Robertem McNamarą, uwidocznił się rozdźwięk na tle poglądów kanadyj-
skich dotyczących Sojuszu Północnoamerykańskiego. McNamara zwracał m.in. uwagę 
na niedocenianie przez Ottawę wpływu, jaki decyzja w sprawie NATO może  wywrzeć 
na stosunki kanadyjsko-amerykańskie108. Trudeau odpowiadał, że niewielka jednostka 
kanadyjska w Niemczech Zachodnich nie ma znaczenia militarnego. Deklarował, że Ka-
nada powinna podjąć bardziej konstruktywne wysiłki. Zaoszczędzone środki zdaniem 
kanadyjskiego premiera mogłyby być wykorzystane do obserwacji sowieckich okrętów 
podwodnych w Zatoce Hudsona. Trudeau uznał, że: „zbyt często, z punktu widzenia 
militarnego, kanadyjska obecność w Europie miała za zadanie nie tyle przestraszyć wro-
gów, ile zaimponować przyjaciołom”109. Uczestniczący w spotkaniu ambasador Marcel 
Cadieux był wstrząśnięty jednomyślnością przedstawicieli USA i wagą, jaką przykładali 
do obecności Kanady w Europie, i to zarówno w sensie wojskowym, jak i – przede 
wszystkim – w sensie politycznym, moralnym i psychologicznym110. Potwierdzały to 
depesze z innych kanadyjskich placówek dyplomatycznych. Obecność Kanady w NATO 
była traktowana jako coś więcej niż zaangażowanie militarne, a redukcja sił zbrojnych 
miałaby wpływ nie tylko na stosunki z państwami europejskimi, ale też na dwustron-
ne relacje z Waszyngtonem111. Jednomyślność ministrów obrony krajów NATO w maju 
1969 r. można tłumaczyć obawą, że wskutek coraz silniejszej presji społecznej Stany 
Zjednoczone mogłyby podjąć decyzję podobną do tej podjętej przez Kraj Klonowego 
Liścia. Wiązało się to z obawą o bezpieczeństwo Europy Zachodniej, gdyż na miejsce 
po ewentualnym wycofaniu wojsk amerykańskich mogło zabraknąć wystarczających sił. 
We wszystkich państwach NATO były bowiem widoczne silne tendencje – zarówno po-
lityczne, jak i ekonomiczne – do zredukowania wydatków na zbrojenia112. 

Należy jednak zauważyć, że Waszyngton nie zdecydował się ostatecznie na próbę 
wpłynięcia na decyzję Ottawy. Trudeau w wywiadzie dla tygodnika „Time” potwierdzał: 
„Nie czuliśmy, że w zamian za współpracę w kwestiach militarnych i strategicznych 
oferuje się nam przychylność w sprawach bilateralnych”113. Była to zasługa poglądów 
Henry’ego Kissingera, który przygotowywał grunt pod politykę odprężenia114.

Nie wydaje się też prawdopodobne, aby premier Trudeau, tak przekonany o słusz-
ności swojej decyzji, pod wpływem obiekcji Amerykanów był w stanie zmienić swoje 
stanowisko. W publicznych wypowiedziach bronił tego posunięcia. Na spotkaniu w Cal-
gary 12 kwietnia 1969 r. premier powiedział: 

Musimy mieć swobodę w kształtowani polityki zagranicznej. Nie zgadzam się z twierdze-
niami, że nie powinniśmy skorzystać z okazji do przyczynienia się do pokoju na świecie. 
Nie zgadzam się ze stwierdzeniami, że gdy wycofamy się z NATO, nawet nie całkowicie, to 
spowoduje to, że inne państwa postąpią tak samo [...]. W naszym przypadku wkład w obronę 

108  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 10319, File 27-8-USA, Vol. 2, Oct. 23/1967-May 0/1969, Marcel Ca-
dieux, Memorandum for Offi ce of Political-Military Affairs, Conversation at Canadian Embassy Residence, 
Washington, March 25, concerning Canada and NATO, March 26, 1969. 

109  Ibidem. 
110  Ibidem.
111  NA, RG25, Series A-4, Accession no. 1996-1997/728, Vol. 9789, Canadian Forces in Europe, April 

25, 1968, s. 3.
112  P. Lyon, A Review..., s. 17.
113  „Time” 1969, April 4, s. 13.
114  B. Thordarson, op.cit., s. 144.
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Europy jest [...] minimalny, ale ponieważ ciągle uważamy NATO za istotną siłę w świecie, to 
jesteśmy uprawnieni [...] do stawiania pytań, jak nasz udział ma wyglądać115. 

Dowodzi to siły oddziaływania premiera w kanadyjskim systemie politycznym. 
Trudeau przeforsował swoje poglądy wbrew resortom obrony oraz spraw zagranicznych, 
komisji parlamentarnej oraz międzynarodowej opinii publicznej. W istocie premier 
swoje osobiste poglądy uczynił stanowiskiem państwa. Można to po części tłumaczyć 
faktem istnienia w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych poparcia dla poglądu premiera 
o zamożności Europy wystarczającej, aby sprostać zadaniu swojej obrony. Ten argument 
przeciwstawia się jednakże podstawowemu założeniu systemu wspólnej obrony, według 
której każdy z sojuszników w równej części ponosi jej koszty116. Sytuację pogorszył 
dodatkowo fakt, że ogłoszenie o redukcji kanadyjskich sił zbrojnych zbiegło się z inter-
wencją wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji117. Zwraca jednak uwagę ude-
rzające podobieństwo decyzji dotyczących NATO i osobistych poglądów premiera. Brak 
uczucia wrogości Trudeau w stosunku do ZSRR może tłumaczyć, że zdecydował się on 
na zmniejszenie zobowiązań w stosunku do Sojuszu Północnoatlantyckiego pół roku 
po wydarzeniach „praskiej wiosny”. Premier nie był przekonany, że istnieje zagrożenie 
militarne ze strony krajów komunistycznych. Akceptował natomiast obronę oferowaną 
przez USA, ponieważ Kanada znajdowała się w ich strefi e wpływów. Stąd między inny-
mi w nowej strategii obronnej znalazło się stwierdzenie o zasadniczej roli NORAD. Po-
dobnie wyglądała sytuacja z decyzją o rezygnacji z broni nuklearnej. Trudeau opowiadał 
się za tym od początku swojej kariery publicznej. Osobistej decyzji Trudeau należy także 
przypisać publiczny charakter ogłoszenia decyzji o redukcji liczebności wojsk kanadyj-
skich w Europie. Był to sygnał mający zwrócić uwagę społeczeństwa kanadyjskiego na 
sprawy polityki zagranicznej i obronnej, która od tej pory powinna służyć ważniejszym 
i naglącym celom narodowym, a nie poszukiwaniom pokoju i bezpieczeństwa świata118.

Trudno też uznać, że decyzja dotycząca NATO w istocie była kompromisem. Z jed-
nej strony oczywiste było, że warunki polityczne nie sprzyjały opuszczeniu Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, ale z drugiej to premier zdecydował, że nawet w takich okolicz-
nościach skala redukcji zobowiązań militarnych Kanady ma być znacząca119. Zgadzam 
się z poglądami bardzo krytycznego w stosunku do decyzji premiera Trudeau Peytona 
Lyona, który uważał, że redukcja sił przez Kanadę była „motywowana głównie przez 
osobistą niechęć premiera do NATO”120. Sądził on, że zamiast wydawać pieniądze na 

115  Canada. Department of External Affairs, Statements and Speeches, 69/8, April 12, 1969.
116  Kanada, podobnie jak Europa Zachodnia, w rzeczywistości nie przeznaczała oczekiwanych przez 

Stany Zjednoczone środków, a jej wydatki jako odsetek PKB lokowały ją niemal na samym końcu wśród 
członków NATO. Kanada wydawała 3,6% PKB na obronę – minimalnie więcej niż Belgia, Dania i Luksem-
burg. Zob. NA, RG25, Series A-4, Accession no. 1996–1997/728, Vol. 9789, Canadian Forces in Europe, 
April 25, 1968, s. 1 oraz P. Lyon, A Review..., s. 18.

117  Niektórym urzędnikom kanadyjskiego MSZ dało to powód do podejrzeń, że premier nie „rozumie 
zagrożenia sowieckiego”, a minister M. Sharp zastanawiał się nad rezygnacją, aby dać sygnał alarmowy 
społeczeństwu. Zob. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 18.

118  B. Thordarson, op.cit., s. 159.
119  Ibidem, s. 158–159.
120  P. Lyon, A Review..., s. 22. Zmiany w relacjach Kanady z NATO budziły zainteresowania także 

w Polsce i krajach Układu Warszawskiego. Zob. S. Golach, Rola Kanady w pakcie północnoatlantyckim, 
Warszawa 1975.
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sprawy obrony, można je spożytkować gdzieś indziej. Po raz kolejny należy podkreślić, 
że priorytetem była obrona jedności Kanady.

Po długiej dyskusji w rządzie i w parlamencie, ostatecznie 13 sierpnia 1969 r. ga-
binet zdecydował, że siły zbrojne zostaną zredukowane o 20%, a ich liczba sięgnie 82 000 
żołnierzy. Kontyngent kanadyjski w NATO miał liczyć ostatecznie 5000 żołnierzy. Ka-
nada miała do 1972 r. utrzymać zdolność przenoszenia broni jądrowej przez samoloty 
stacjonujące w Europie. Po tym okresie zamierzano zrezygnować z używania broni ato-
mowej na Starym Kontynencie121. Przegląd polityki obronnej Kraju Klonowego Liścia 
zakończyła prezentacja powyższych założeń przez ministra obrony Léo Cadieux w Izbie 
Gmin 19 września 1969 r.122 Dwa lata po wrześniowej decyzji dotyczącej redukcji sił 
zbrojnych Kanady w NATO rząd wydał białą księgę dotyczącą polityki obronnej, która 
przekładała priorytety ogłoszone w 1969 r. na język praktyki123.

I.5. PRZEGLĄD POLITYKI ZAGRANICZNEJ KANADY

Decyzja dotycząca NATO zakończyła pierwszą fazę zleconego przez premiera Trudeau 
przeglądu polityki zagranicznej i od kwietnia 1969 r. rząd skupił się na pracy nad rapor-
tami dotyczącymi pięciu wybranych obszarów polityki zagranicznej. Wszystkie raporty 
„sektorowe” udało się ukończyć do września 1969 r.124 Urzędnicy MSZ, aby wypełnić 
w całości polecenie premiera i gabinetu o przygotowaniu dogłębnego przeglądu polityki 
zagranicznej, musieli zbudować jeszcze „szkielet pojęciowy” (conceptual framework), 
który pozwoliłby na połączenie poszczególnych obszarów aktywności państwa w polity-
ce zagranicznej125. Odpowiedzialnym za to został Geoffrey Murray, współautor raportu 
Robertsona, a także szef specjalnej grupy analityków w MSZ (Policy Analysis Group), 
wzorowanej na amerykańskiej Policy Planning Staff126. 

Pierwszą rzeczą, której dokonał Murray, było zaznajomienie się z poglądami pre-
miera. Następnie zapoznał się także z paradygmatem analizy systemowej w stosunkach 
międzynarodowych127. Murray zakładał, że skupi się na czterech elementach: intere-

121  NA, RG2, PCO, Series A-5-a , Vol. 6340, Cabinet Minutes, August 13, 1969, s. 7–9. 
122  G&M 1969, September 20, s. 1.
123  Canada. Department of National Defence, Defence in the 70s. White Paper on Defence. Ottawa: 

Information Canada, 1971.
124  W Ministerstwie Spraw Zagranicznych działała od 1968 r. międzyministerialna grupa STAFEUR 

pod kierownictwem ambasadorów Roberta Forda (w ZSRR) i Paula Trembaly (w Belgii), której głównym 
zadaniem była analiza stosunków z Europą. Na wiosnę 1969 r. udało się ukończyć przegląd tego zagadnie-
nia. Kilka miesięcy wcześniej powstał dokument dotyczący stosunków Kanady z krajami Ameryki Łaciń-
skiej. W podobnym czasie dokonano przeglądu polityki w stosunku do Organizacji Narodów Zjednoczonych 
i spraw związanych z pomocą międzynarodową. Trwały również prace, seminaria i konsultacje urzędników 
MSZ z ekspertami zajmującymi się krajami rejonu Pacyfi ku.

125  B. Thordarson, op.cit., s. 177.
126  Politolodzy podkreślają paradoks, że współautor raportu potraktowanego przez Trudeau jako obrona 

status quo stał się autorem nowej polityki zagranicznej. Zob. M. Halloran, J. Hilliker, G. Donaghy, op.cit., 
s. 6 oraz J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 30.

127  Analiza systemowa to ujęcie badawcze w naukach społecznych uznające pojęcie systemu i jego ana-
lizę za kluczowe dla zrozumienia zjawisk społecznych. W naukach politycznych analiza systemowa polega 
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sie narodowym128, celach129, otoczeniu międzynarodowym, innych wyznacznikach130 
ograniczających swobodę Kanady (w tym zasobach będących w jej posiadaniu) i na 
tej podstawie zaproponuje możliwe do podjęcia działania, czyli strategię131 w polityce 
zagranicznej. Zamierzał analizować wyznaczniki wewnętrzne i zewnętrzne, a w szcze-
gólności potencjał demografi czny i ekonomiczny132. 

Działania te przyniosły rezultat w postaci szkicu, który został wysłany do rządowego 
Komitetu ds. Priorytetów i Planowania w listopadzie 1969 r.133 Podstawowym założe-
niem tego dokumentu było stwierdzenie, że „polityka zagraniczna jest rozszerzeniem 
polityki wewnętrznej, jej uwarunkowań i interesów”134. Po drugie, aby ustalić „właściwe 
cele, usunąć sprzeczności [...] i osiągnąć pewien stopień spójności”, należało spojrzeć 
całościowo na politykę zagraniczną135. Po trzecie szkic stwierdzał, że w latach 70. XX w. 
Kanada prawdopodobnie będzie „równie aktywna w środowisku międzynarodowym jak 
w przeszłości, ale być może będzie to manifestowane w mniej widoczny sposób”136. 
Murray podkreślał następnie, że niezbędne będzie ulepszenie koordynacji wewnątrz rzą-
du „w celu uzyskania optymalnej efektywności”137. 

Cele Kanady w polityce zagranicznej niekoniecznie musiały się przy tym różnić od 
celów w polityce wewnętrznej, stwierdzał dalej szkic Murraya. Te pierwsze są projekcją 
tych drugich na forum międzynarodowym. Zdaniem autora przyjęte cele nie powinny 
służyć do zwiększania prestiżu Kanady, odgrywania przez nią jakiejś określonej roli 
międzynarodowej138 czy wywierania wpływu tylko dla samego wpływu. Działania po-
dejmowane przez państwo mają wynikać z realizowania określonych celów w polityce 
zagranicznej. Dotychczasowy sposób działania przywódców Kanady zdaniem autora 
raportu wynikał z faktu, że ich subiektywna wizja międzynarodowej roli Kanady nie 
pokrywała się z obiektywnymi możliwościami oraz realną pozycją państwa w stosun-
kach międzynarodowych. Murray uważał to za przyczynę niezadowolenia opinii pub-

na konstruowaniu modelu pojęciowego zjawisk politycznych, to jest modelu systemowego. Ujęcie syste-
mowe zostało po raz pierwszy zastosowane w naukach przyrodniczych przez Ludwika von Beralanffy. Zob. 
E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, op.cit., s. 108 i nast. oraz A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, 
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 119 i nast.

128  Interes narodowy – podstawowy interes państwa stanowiący podstawę do formułowania interesów 
w innych zakresach i dziedzinach polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Zob. E. Cziomer, L.W. Zy-
blikiewicz, op.cit., s. 130.

129  Cele polityki zagranicznej – świadome i systematyczne działanie oraz dążenia państw do adaptacji 
środowiska międzynarodowego dla własnych potrzeb i interesów. Zob. ibidem, s. 129.

130  Wyznaczniki – system wzajemnie warunkujących się przesłanek, powodujący określony skutek i wy-
starczających, by dany skutek wystąpił. Zob. ibidem, s. 123–124.

131  Strategia to formułowanie celów długofalowych, wynikających z wartości nadrzędnych danego pań-
stwa. Zob. ibidem, s. 122.

132  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 30.
133  NA, RG25, Vol. 3171, File 36-1969/3, Cabinet Material About: Foreign Policy in the Seventies, 

1969–1970, Letter from Marcel Cadieux, Under-Secretary of State for External Affairs to Michel Dupuy, 
ECP, November 19, 1969. 

134  NA, RG25, Vol. 3171, File 36-1969/3, Cabinet Material About: Foreign Policy in the Seventies, 
1969–1970, Mitchell Sharp, Memorandum to Cabinet, November 18, 1969, s. 1.

135  Ibidem.
136  Ibidem.
137  Ibidem.
138  Rola międzynarodowa jest spójnym systemem wybranych przez państwo działań w stosunkach ze-

wnętrznych. Zob. Z.J. Pietraś, op.cit., s. 16–17.
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licznej w Kanadzie. Jego zdaniem interes narodowy Kraju Klonowego Liścia to „po-
lityczny, gospodarczy, społeczny, kulturalny, duchowy i fi zyczny dobrobyt wszystkich 
Kanadyjczyków teraz i w przyszłości”. Wyznaczył w związku z tym dwa główne cele: 
„utrzymanie (preservation) i rozkwit Kanady” oraz „promocję lepszego środowiska 
międzynarodowego”139. Takie ujęcie tematu znalazło uznanie u premiera i wśród człon-
ków gabinetu. Szkic został zaakceptowany przez Komitet ds. Priorytetów i Planowania 
4 grudnia 1969 r.140 

139  NA, RG25, Vol. 3171, File 36-1969/3, Cabinet Material About: Foreign Policy in the Seventies, 
1969–1970, Mitchell Sharp, Memorandum to Cabinet, November 18, 1969, s. 2.

140  NA, RG2, PCO, Series A-5-a, Vol. 6340, Cabinet Minutes, December 4, 1969, s. 23–24. Od tego czasu 
wielokrotnie poprawiany w czerwcu 1970 r. został ostatecznie przyjęty przez cały gabinet. Zob. J.L. Granatste-
in, R. Bothwell, op.cit., s. 32–33. Por. NA, RG2, PCO, Series A-5-a , Vol. 6359, Cabinet Minutes, March 13, 
1970, s. 16–17; NA, RG25, Series A-4, Vol. 3171, File no. 36-1969/3, Cabinet Material About: Foreign Policy 
in the Seventies, 1969–1970, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, February 12, 1970. 

Schemat I.1. Sześciokąt opisujący politykę zagraniczną Kanady

Źródło: opracowanie własne na podstawie Standing Committee on External Affairs and National Defence, 
Fourth Report Respecting „Foreign Policy for Canadians” 1971, s. 48. Przedruk za zgodą Ministra Robót 
Publicznych i Usług Rządowych Kanady (Minister of Public Works and Government Services Canada), 2010.
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Szczególnym poparciem premiera Trudeau cieszyła się próba grafi cznego ujęcia no-
wego sposobu formułowania polityki zagranicznej Kanady. Murray zastosował do tego 
celu model oparty na kolorowym sześciokącie (zob. schemat I.1). Miało to symbolizo-
wać równorzędność podstawowych interesów Kanady: suwerenności i niezależności, 
pokoju i bezpieczeństwa, demokracji i sprawiedliwości141, wzrostu gospodarczego, jako-
ści życia i zrównoważonego środowiska naturalnego. Wszystkie te cele zostały umiesz-
czone po sześciu stronach fi gury. Wewnątrz wydzielonych w ten sposób części sześcio-
kąta znajdowały się strategie służące realizacji każdego z nich142. Gabinet miał dokonać 
rozłożenia akcentów w razie pojawienia się konfl iktu między tymi celami. Ostatecznie 
sześciokąt nie został umieszczony w fi nalnym wydaniu przeglądu polityki zagranicznej. 
Jedyną jego pozostałością były kolory użyte przy oznaczaniu obszarów środowiska między-
narodowego, którymi zajmował się przegląd143.

Uderzające podobieństwo między szkicem przygotowanym przez Murraya a poglą-
dami premiera Trudeau było całkowicie zamierzone. Zdaniem jednego z urzędników 
MSZ była to „próba ujęcia zagadnień przeglądu w taki sposób, aby były zgodne ze 
sposobem postrzegania polityki zagranicznej przez premiera”144. Praca Murraya była 
analizowana w najważniejszych komitetach rządowych. Ustalono wtedy hierarchię pod-
stawowych interesów Kanady. Najważniejszą kwestią, zdaniem gabinetu, były sprawy 
związane z rozwojem gospodarczym, dobrobytem społeczeństwa i bezrobociem. Uzna-
no równocześnie, że nie ma bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju i zdecy-
dowano o przesunięciu ich do drugiego rzędu celów nowej polityki zagranicznej145. 

Po wielu poprawkach, w czerwcu 1970 r., przegląd polityki zagranicznej został za-
kończony146. Po raz pierwszy w historii Kanada wydała białą księgę (White Paper) do-
tyczącą polityki zagranicznej147. Została ona przekazana Izbie Gmin i dla pobudzenia 
debaty publicznej wydana 25 czerwca jako zestaw sześciu książeczek pod wspólnym 
tytułem Polityka zagraniczna dla Kanadyjczyków (Foreign Policy for Canadians)148. 
Pięć z nich dotyczyło wybranych obszarów geografi cznych lub organizacji, które uzna-
no za istotne (Europa, kraje rejonu Pacyfi ku, Ameryka Łacińska, ONZ, pomoc między-
narodowa). Nie znalazły się w nich żadne kontrowersyjne sformułowania. Ich tekst był 
rozszerzeniem tego, o czym w czasie kampanii wyborczej i później mówił Trudeau. 
Europa miała w dalszym ciągu być obszarem priorytetowym dla „jedności i identyfi kacji 
narodowej” Kanady i Kanadyjczyków. Miała służyć jako sposób na dywersyfi kację kon-
taktów międzynarodowych zdominowanych przez stosunki z południowym sąsiadem. 

141  Zmienione ostatecznie na określenie: sprawiedliwość społeczna (social justice).
142  NA, RG25, Vol. 3171, File 36-1969/3, Cabinet Material About: Foreign Policy in the Seventies, 

1969–1970, Mitchell Sharp, Memorandum to Cabinet, November 18, 1969, s. 2.
143  Był zbyt skomplikowany, a niektórym ministrom przypominał nawet znak stopu. R. Bothwell, 

I.M. Drummond, J. English, Canada Since 1945: Power, Politics and Provincialism, Toronto: University of 
Toronto Press, 1989, s. 423.

144  Cyt. za: B. Thordarson, op.cit., s. 181.
145  Ibidem.
146  NA, RG2, PCO, Series A-5-a , Vol. 6359, Cabinet Minutes, June 11, 1970, s. 15–17.
147  Biała księga w terminologii kanadyjskiej oznacza ofi cjalne przedstawienie polityki rządu w jakiejś 

kwestii. Zob. White Paper, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.canadianencyclopedia.ca/in-
dex.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0008558 (10.01.07).

148  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy for Canadians, Ottawa: Queen’s Printer, 
1970.



58 Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...

Stary Kontynent był postrzegany jako przeciwwaga dla wpływu Stanów Zjednoczo-
nych149. Należało rozwijać kontakty z Ameryką Łacińską, ale Kanada nie miała się sta-
rać o członkostwo w Organizacji Państw Amerykańskich, gdyż naruszałoby to swobodę 
działania Ottawy150. Książeczki dotyczące zagadnień pomocy międzynarodowej i ONZ 
również nie zawierały nowych informacji. 

Przegląd kontaktów z państwami rejonu Pacyfi ku ofi cjalnie potwierdzał zamiar usta-
nowienia stosunków dyplomatycznych z Chińską Republiką Ludową. Było to odbie-
rane jako jeden z najważniejszych mierników niezależności Kanady w polityce zagra-
nicznej151. Według powszechnej opinii społeczeństwa Kraju Klonowego Liścia Ottawa 
nie dokonała wcześniej tego posunięcia wyłącznie na skutek presji ze strony Waszyng-
tonu152. Decyzja o uznaniu ChRL cieszyła się poparciem ponad połowy Kanadyjczyków. 
Rosło ono wraz ze zmniejszaniem się poparcia dla polityki amerykańskiej w Wietnamie. 
Nie było to więc posunięcie kontrowersyjne w odbiorze społecznym, a w pełni zgadzało 
się z przekonaniami P. Trudeau153. 

W Polityce zagranicznej dla Kanadyjczyków zwraca uwagę również ujmowanie 
współpracy z krajami leżącymi nad Pacyfi kiem z punktu widzenia integralności Kanady. 
Rejon ten był bowiem obszarem strategicznych interesów gospodarczych zachodniej 
części Kraju Klonowego Liścia154. „Jeżeli chcemy uniknąć alienacji zachodniej Kanady, 
nasza polityka w stosunku do państw leżącym nad Pacyfi kiem musi być bardziej dyna-
miczna” – podsumował to podejście w jednym z wywiadów premier Trudeau155.

W książeczce szóstej, dotyczącej ogólnych zagadnień międzynarodowych, po raz ko-
lejny znalazło się stwierdzenie, że Kanada odrzuca rolę „rozjemcy”, która była znakiem 
polityki premiera Lestera B. Pearsona. Nowy sposób ujmowania interesu narodowego 
Kanady został zdefi niowany jako „integralność terytorialna i dobrobyt”. Dokument 
stwierdzał:

Kanada, tak jak inne państwa musi podejmować działania zgodnie z tym, jak postrzega swoje 
interesy i cele. [...] Polityka zagraniczna jest tematem ciągłego defi niowania przez rząd. Jest 
realizacją narodowych interesów i celów w środowisku międzynarodowym. [...] [Polityka 
zagraniczna – M.G.] jest rozszerzeniem za granicę polityki wewnętrznej156. 

Polityka zagraniczna miała być konstruowana tak, aby wynikała ze specyfi cznych 
potrzeb narodowych Kanady i nie miała być wyłącznie reakcją na zewnętrzne zdarzenia.

Broszura szósta wyznaczała 11 obszarów priorytetowych polityki zagranicznej Kraju 
Klonowego Liścia na lata 70. XX w. Na pierwszym miejscu znalazł się rozwój gospo-
darczy, następnie sprawiedliwość społeczna i poprawa jakości życia obywateli. Pozo-
stałe obszary wymieniane we wcześniejszych szkicach (pokój i bezpieczeństwo oraz 
suwerenność i niezależność) mogły być potraktowane jako priorytetowe w momencie 

149  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy for Canadians..., Europe, s. 28.
150  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy for Canadians..., Latin America, s. 22–24.
151  Opinia Johna Holmesa, cyt. za: B. Thordarson, op.cit., s. 174. 
152  Nie było kontaktów USA i Kanady w sprawie uznania ChRL. W czasie swoich badań nie natrafi łem 

na żadne dokumenty sugerujące takie kontakty.
153  Ibidem, s. 174–175.
154  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy for Canadians..., Pacifi c, s. 25.
155  Cyt. za: B. Thordarson, op.cit., s. 176.
156  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy..., część ogólna, s. 8–9.
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pojawienia się zagrożenia lub niekorzystnego rozwoju środowiska zewnętrznego. Roz-
brojenie, uczestnictwo w misjach pokojowych oraz sprawy związane ze środowiskiem 
naturalnym znalazły się na jeszcze dalszym planie157. 

I.6. PODSUMOWANIE

Zaprezentowane w czerwcu 1970 r. stanowisko w istocie nie było niczym nowym. Jego 
główne założenie, że polityka zagraniczna musi być ujmowana jako rozszerzenie polity-
ki wewnętrznej poza granice kraju, można odnaleźć już w przemówieniu Trudeau z maja 
1968 r.158 Podobnie było z najważniejszymi kwestiami zawartymi w częściach dotyczą-
cych poszczególnych regionów: z zacieśnieniem kontaktów z krajami Trzeciego Świata 
czy zwiększeniem pomocy zagranicznej. Zwraca za to uwagę uderzające podobieństwo 
Polityki zagranicznej dla Kanadyjczyków do osobistych poglądów premiera, a zwłaszcza 
założenia, iż zachowanie jedności kraju było najważniejszym celem wszelkiej działal-
ności. Trudeau uważał bowiem, że najpoważniejsze zagrożenia płyną z wewnątrz kraju. 
Starał się więc, za pomocą wszelkich możliwych środków, przeciwdziałać im. 

W nowej polityce zagranicznej rząd kanadyjski zamierzał położyć szczególny nacisk 
na wzrost gospodarczy, a co za tym idzie, wzrost dobrobytu Kanadyjczyków. Podczas 
przeglądu uznano więc, że najważniejsze zagrożenia to m.in. protekcjonizm oraz rosnący 
wpływ amerykańskich korporacji na ekonomię Kanady159. Wzrost gospodarczy miał być 
jednak środkiem, a nie celem samym w sobie. Trudeau uważał, że jedynie państwo posia-
dające zdrową gospodarkę może się stać atrakcyjne dla obywateli. Był to również warunek 
konieczny do zwiększania aktywności w innych sferach polityki zagranicznej. Minister 
Sharp podsumował te założenia, mówiąc: „Wzrost gospodarczy [...] jest fundamentem do 
osiągnięcia podstawowych celów: jedności, niezależności, dobrobytu i odrębnej tożsamo-
ści narodowej”160. Wydarzenia w następnych latach rządów Trudeau pokazały, jak ważne 
w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich były kwestie gospodarcze.

Ze szczególną uwagą w Polityce zagranicznej dla Kanadyjczyków potraktowano rów-
nież zagadnienie suwerenności, stwierdzając, że jednym z podstawowych założeń polityki 
zagranicznej jest „przetrwanie Kanady jako niezależnej jednostki politycznej”161. Należało 
zatem przeciwdziałać jakiejkolwiek utracie suwerenności i niezależności na rzecz Stanów 
Zjednoczonych162. Problem suwerenności pojawiał się również w ujęciu jednego z sześciu 
podstawowych tematów polityki zagranicznej. Miała być akcentowana w momencie poja-
wienia się zagrożenia. Wkrótce, w związku z rejsem amerykańskiego tankowca „Manhat-
tan” i wzrostem oczekiwań społeczeństwa kanadyjskiego, okazało się, że najważniejszym 
aspektem kanadyjskiej suwerenności stała się integralność terytorialna163.

157  Ibidem.
158  B. Thordarson, op.cit., s. 168 oraz G&M 1970, June 26, s. 6.
159  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy..., część ogólna, s. 29–30.
160  Cyt. za: B. Thordarson, op.cit., s. 184.
161  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy..., część ogólna, s. 10.
162  B. Thordarson, op.cit., s. 185.
163  Problemy te omawiam w rozdziale V niniejszej pracy.
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Co najdziwniejsze, w opublikowanym przeglądzie polityki zagranicznej brakowało 
osobnego opracowania dotyczącego stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Mimo że 
w czasie dyskusji wewnątrz rządu stosunki Kanady z USA przewijały się jako osobny 
temat, publikacja Polityka zagraniczna dla Kanadyjczyków nie zawierała książeczki po-
święconej temu zagadnieniu. Rząd tłumaczył to obecnością problemu we wszystkich 
częściach raportu164. I tak, np. w dokumencie dotyczącym Europy znalazło się sformuło-
wanie, że związki gospodarcze, polityczne i kulturalne z tym kontynentem mają służyć 
jako przeciwwaga dla wpływu Stanów Zjednoczonych165. Było to jednak stanowczo zbyt 
mało, biorąc pod uwagę skalę kontaktów obu państw. Do błędu szybko przyznali się 
urzędnicy rządowi, którzy niedługo po opublikowaniu przeglądu uznali, że temat wy-
maga specjalnego potraktowania w przyszłości. Trzeba było na nie czekać dwa lata166.

Decyzja o niepublikowaniu osobnego opracowania nt. stosunków kanadyjsko-
-amerykańskich, najbardziej znaczącego dla obszaru polityki zagranicznej Kanady, spot-
kała się z powszechną dezaprobatą167. Do pewnego stopnia zgadzam się z opiniami, że 
brak ten wynikał z delikatności relacji kanadyjsko-amerykańskich i z oporu gabinetu 
przed przyjęciem z góry wyznaczonego stanowiska, m.in. odnośnie do kwestii wspólnej 
polityki energetycznej. Uważano, że uda się zachować dotychczasowy stan spraw opie-
rający się na działaniach podejmowanych ad hoc168. Wydaje się to tym bardziej przeko-
nujące, że takie ujęcie jest charakterystyczne dla zdecydowanej większości kanadyjskich 
naukowców zajmujących się analizą polityki zagranicznej Kraju Klonowego Liścia 
wobec Stanów Zjednoczonych. Uważają oni, że stosunki z południowym sąsiadem są 
zbyt „wszechogarniające, rozległe, zróżnicowane, złożone i ważne, aby objęła je pełna 
i spójna koncepcja”169. Brak „książeczki” dotyczącej Stanów Zjednoczonych znajduje 
więc uzasadnienie w założeniu, że żadna strategia przyjęta przez Kanadę w polityce 
wobec USA nie może być skuteczna, biorąc pod uwagę wielkość tego państwa, jego 
bliskość, podobieństwo oraz odporność na skoordynowane działania. Kraj Klonowego 

164  Na konferencji prasowej w 1970 r. minister spraw zagranicznych Mitchell Sharp tłumaczył to nastę-
pująco: „[…] zdecydowaliśmy się na niewydawanie [osobnego opracowania – M.G.] dotyczącego Stanów 
Zjednoczonych, po części dlatego, że ogólne opracowanie w przeważającej mierze dotyczy Stanów Zjed-
noczonych”. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, 
Vol. 3: January 1974 to July 30, 1976, G.A.H. Pearson, Memorandum from PAG, to PDB, March 30, 1976, 
Canada and the Third Option, s. 1 oraz NA, RG2, PCO, Series A-5-a, Vol. 6359, Cabinet Minutes, June 11, 
1970, s. 17.

165  Canada. Department of External Affairs, Foreign Policy..., Europe, s. 28.
166  Geoffrey Murray, autor wstępnej broszury, przyznał po latach, że brak kompleksowego przeglą-

du polityki Kraju Klonowego Liścia wobec USA był błędem. W jednym z listów stwierdził z przykrością, 
że pomiędzy 1967 a 1971 r. zmarnowano czas, co dało się boleśnie odczuć podczas szoku nixonowskie-
go. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, MFNUM 4436, File 20-1-2-PAG-USA, Letter from G.S. Murray to 
J.R. Sharpe, Director, Arms Control and Disarmament, DEA, February 9, 1972. s. 3. Więcej na temat szoku 
nixonowskiego i jego skutków dla Kanady piszę w rozdziale II niniejszej pracy.

167  R. Bothwell, Canada–United States Relations: Options for the 1970s, „International Journal” 2003 
(spring), vol. 58, no. 2, http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqd&rft_
val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&rft_dat=xri:pqd:did=000000506536721&svc_
dat=xri:pqil:fmt=text&req_dat=xri:pqil:pq_clntid=3345 (10.10.04).

168  B. Thordarson, op.cit., s. 188 oraz R.B. Byers, op.cit., s. 330.
169  J. Kirton, Lecture 16: Canada–US Relations...
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Liścia może jedynie improwizować i reagować na posunięcia sąsiada170. Nie od dzisiaj 
jednak wiadomo, że najlepszą improwizacją jest improwizacja przygotowana. A żeby 
móc elastycznie reagować, należy wcześniej się przygotować. W czasie przeglądu poli-
tyki zagranicznej nie widziano takiej potrzeby, co należy uznać za błąd.

Patrząc na problem z punktu widzenia wpływu Trudeau na podejmowane decyzje, 
można częściowo usprawiedliwić urzędników kanadyjskich odpowiedzialnych za prze-
gląd. Stosunki z południowym sąsiadem nie cieszyły się zainteresowaniem premiera, 
który nie zachęcał do analizowania tego problemu. Uważał, że zależność Kanady od 
amerykańskiego przemysłu i technologii należało uznać za fakt, a pewien stopień inte-
gracji gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi był nawet pożądany171. Jego stanowi-
sko stało w oczywistej opozycji do narastającego poparcia nacjonalizmu gospodarcze-
go wśród Kanadyjczyków. Zmiana poglądów Trudeau w następnych latach wynikała 
przede wszystkim z kalkulacji politycznej. Premier zaczął wykorzystywać antyamery-
kanizm Kanadyjczyków do swego rodzaju manipulacji wyborcami. Taka gra sprawiała 
mu satysfakcję intelektualną. Z punktu widzenia stosunków kanadyjsko-amerykańskich 
zlekceważenie w 1970 r. kwestii kontaktów z najważniejszym partnerem było dużym 
błędem, o czym Trudeau boleśnie się przekonał rok później.

W rezultacie Polityka zagraniczna dla Kanadyjczyków spotkała się z mieszanymi 
reakcjami wśród zainteresowanych przeglądem mieszkańców Kraju Klonowego Liś-
cia. Większość gazet kanadyjskich była pozytywnie nastawiona do wyników przeglą-
du. Dziennikarze w przewadze popierali odrzucenie przez Trudeau pretensji Kanady do 
funkcji pośrednika i moderatora w stosunkach międzynarodowych172. Tylko dla niewielu 
komentatorów prasowych było to niebezpieczne odejście od najważniejszych wartości 
z przeszłości173. Z dużą krytyką spotkało się za to podkreślanie kwestii wzrostu gospo-
darczego jako priorytetu. Obawiano się, że w wypadku wystąpienia konfl iktu interesów 
rząd nie zawaha się w imię ekonomii poświęcić innych interesów Kanady (np. zobowią-
zań międzynarodowych). Stąd zarzuty m.in. dziennika „The Globe and Mail”, że zbyt 
wiele uwagi poświęcono dolarowi, a zbyt mało dyplomacji174. 

Przekonująco brzmiała krytyka rezultatów przeglądu polityki zagranicznej rządu 
Trudeau przedstawiona przez byłego premiera L.B. Pearsona. Uważał on, że dotych-
czasowe bezpieczeństwo Kanady było wynikiem solidarności i kolektywnej współpracy 
międzynarodowej. Nie zgadzał się z „egoistyczną defi nicją interesu narodowego” zapro-

170  A nawet jeżeli Kanada zbuduje strategię, nie powinna publicznie jej przedstawiać, gdyż potrzebuje 
„taktycznej przewagi” nad Stanami Zjednoczonymi. 

171  Znalazło to odbicie w Polityce zagranicznej dla Kanadyjczyków. Dokument, analizując zagadnienie 
wzrostu gospodarczego, stwierdzał więc: „[...] celem jest osiągnięcie maksymalnego poziomu dobrobytu, 
zgodnego z założeniem przetrwania Kanady jako państwa niezależnego politycznie”. Kraj Klonowego Liścia 
powinien więc uważnie się przyglądać sytuacji w coraz bardziej „współzależnym świecie” i stosować nieza-
leżną politykę tylko w sytuacjach, gdy jego interesy są zagrożone. Canada. Department of External Affairs, 
Foreign Policy..., część ogólna, s. 10, 39. Zob. też B. Thordarson, op.cit., s. 188.

172  Ibidem, s. 195.
173  Podnoszono zarzut, że porzucenie roli „rozjemcy” będzie oznaczało, że Kanada przestanie być ak-

tywna na forum międzynarodowym i zaniecha udziału w operacjach mających na celu zachowanie pokoju. 
Zmniejszenie zaangażowania w NATO mogło z kolei oznaczać „porzucenie odpowiedzialność za świat i być 
pierwszym krokiem w kierunku izolacjonizmu”. Cyt. za: R. Bothwell, I.M. Drummond, J. English, op.cit., 
s. 423.

174  G&M 1970, June 27, s. 6.
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ponowaną przez Trudeau. Skoro rząd nie był skłonny płacić większej ceny za neutral-
ność, to suwerenność i niezależność Kanady będzie zależna od siły innych175. Trudno nie 
zgodzić się ze smutną refl eksją, że wyjątkową cechą polityki zagranicznej Kanady na 
początku lat 70. XX w. było „równoczesne przyjmowanie do wiadomości i ignorowanie 
tego faktu”176. Inne zarzuty stawiane Polityce zagranicznej dla Kanadyjczyków koncen-
trują się wokół decyzji o porzuceniu idealizmu, którym kierowała się większość ekip 
rządzących po II wojnie światowej177. 

Charakter doktryny Trudeau178 jest różnie oceniany przez politologów i historyków. 
Silną pozycję ma stanowisko, zgodnie z którym doktryna Trudeau była w istocie kon-
tynuacją polityki zagranicznej, jaką kolejne liberalne rządy Kraju Klonowego Liścia 
prowadziły od II wojny światowej. Różnice dostrzegalne są jedynie w stylu uprawiania 
tej polityki. Zwolennicy tego ujęcia argumentują, że pomimo bardzo widocznego na-
stawienia premiera na zmianę jego dokonania w istocie nie przyniosły wiele trwałych 
zmian w polityce zagranicznej. Taki pogląd prezentują m.in. historycy J.L. Granatstein i R. 
Bothwell w opracowaniu dotyczącym polityki zagranicznej Kanady w latach 1968–1984 
Pirouette: Pierre Trudeau and Canadian Foreign Policy. Podkreślają oni, że innowacje 
zaproponowane przez Trudeau miały charakter „powierzchownej zmiany formy, a nie 
substancji”179. Należy zgodzić się z takim rozumowaniem, zwłaszcza biorąc pod uwa-
gę efekty. Przykładowo próby zwiększenia znaczenia samodzielnej obrony kraju, jako 
przeciwieństwa obrony kolektywnej, nie przyniosły wymiernego skutku180.

Druga ze szkół dostrzega również związek polityki zagranicznej Trudeau z inter-
nacjonalizmem L.B. Pearsona, ale wskazuje, że zmiany, których dokonał nowy premier, 
były znaczące, ale na tyle epizodyczne, że mogły być z łatwością przeczekane przez 
urzędników przyzwyczajonych do podążania utartymi ścieżkami. W rezultacie zmia-
ny te nie miały charakteru trwałego. Przykładowo biała księga dotycząca spraw obron-
ności z 1971 r., której zadaniem było szczegółowe omówienie priorytetów wyzna-
czonych w kwietniu 1969 r., nie potwierdzała preferowanej dwa lata wcześniej przez 
Trudeau intencji przesunięcia znaczących środków z obszaru kolektywnej obrony w celu 
osiągnięcia niezależnej polityki obronnej. Nie zaprzestano ani uczestnictwa w misjach 
pokojowych, ani członkostwa w sojuszach obronnych (NATO i NORAD). Siły oddele-
gowane pod dowództwo Sojuszu Północnoamerykańskiego w 1971 r. uległy powięk-
szeniu, a samoloty służące obronie kontynentu w dalszym ciągu miały być wyposażone 
w broń atomową. Politolodzy Denis Stairs i Peyton Lyon, zaliczani do drugiej szkoły, 
mogli więc z ulgą ocenić, że w rezultacie Kanada nie odeszła na długo od doktryny 
w polityce zagranicznej wytyczonej po II wojnie światowej181. Wynikało to z braku kon-
troli Kanady nad systemem międzynarodowym. Stairs ujął to następująco: 

175  R. Bothwell, I.M. Drummond, J. English, op.cit., s. 424.
176  Ibidem.
177  Jak ciekawie ujęli to badacze, Trudeau ukrył za „[...] naukowym żargonem usprawiedliwienie dla 

egoistycznego podejścia”, które zastępowało „[...] politykę inspirującą, a czasem nawet skrojoną na miarę 
bohaterów”. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 34.

178  Określenia tego użył po raz pierwszy P. Lyon w artykule The Trudeau Doctrine, Por. P. Lyon, The 
Trudeau Doctrine, „International Journal” 1970–1971 (winter), vol. 26.

179  J. Kirton, Lecture 9..., s. 3.
180  E. Keeble, op.cit.
181  Ibidem.
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Prawdziwe przekształcenia odbywają się we wspólnocie międzynarodowej, a nie wśród poje-
dynczych aktorów, co powoduje, że pomijając drobne różnice w synchronizacji, wynik poli-
tyki byłby taki sam, niezależnie od tego, czy Pearson pozostałby na stanowisku i czy zostałby 
przeprowadzony przegląd182. 

Znaczący jest także przywoływany na potwierdzenie przez Stairsa przykład opłat 
importowych nałożonych przez prezydenta Richarda Nixona w 1971 r.183

Przedstawiciele trzeciej szkoły badaczy wskazują, że wraz z objęciem przez Trudeau 
władzy dokonał się zwrot w polityce zagranicznej Kanady w kierunku neo-realizmu184. 
Uważają oni, że nowy premier świadomie odrzucił tradycyjne ujęcie Pearsona i starał 
się stworzyć alternatywę. Dowodem na to twierdzenie było zachowanie Trudeau jeszcze 
przed objęciem stanowiska szefa rządu. Przedstawiciel tego nurtu, John Kirton, wska-
zuje na fakt sprzeciwienia się w lipcu 1967 r. przez Trudeau, jeszcze wtedy ministra 
sprawiedliwości w gabinecie L.B. Pearsona, preferowanemu przez ówczesną dyploma-
cję załagodzeniu skandalu po wystąpieniu Charlesa de Gaulle’a w Montrealu. Okrzyk 
prezydenta Francji „Niech żyje wolny Quebec!” został potraktowany przez Trudeau jako 
ingerencja w najbardziej podstawowy interes narodowy Kanady. Zdaniem przyszłego 
premiera jedynym rozwiązaniem, które Ottawa mogła zaakceptować, były albo przepro-
siny, albo uznanie generała za persona non grata. To właśnie dzięki stanowczej postawie 
ministra sprawiedliwości gabinet zaakceptował to drugie rozwiązanie185. Polityka zagra-
niczna Kanady po 1968 r. przez zwolenników neorealizmu jest traktowana jako zbiór 
daleko idących zmian i bezpośrednie odejście od multilateralizmu preferowanego przez 
L.B. Pearsona. Nie wydaje się, aby krytyczna analiza działań Trudeau na forum między-
narodowym potwierdzała te założenia, chociaż oczywiście należy wskazać, że zarówno 
polityka wobec Stanów Zjednoczonych w Arktyce, jak i doktryna bilateralizmu z końca 
lat 80. są tutaj wyjątkami186. 

Czwarta ze szkół oceniających politykę zagraniczną Kanady w dobie rządów Trudeau 
również jest źródłem wartościowych spostrzeżeń. Ta perspektywa badawcza kładzie 
nacisk na dokonane wtedy rozszerzenia tradycyjnej doktryny Pearsona i innowacyjny 
stosunek Ottawy do wybranych problemów. Najczęściej za profesorem Michaelem Tu-
ckerem wskazuje się na cztery takie obszary187. Moim zdaniem najbardziej wartościo-
we są dwa z nich. Pierwszym obszarem, do którego rozszerzenia przyczyniły się rządy 
Trudeau, było podejście funkcjonalne zastosowane do ochrony wód Arktyki. Łączyło 
ono interes narodowy z umiejętnym wykorzystaniem prawa międzynarodowego. Drugą 
sferą był nacisk na zaangażowanie kanadyjskiej opinii publicznej w proces formuło-
wania i realizowania polityki zagranicznej. Wynikało z tego eksponowanie transnaro-
dowych i transgranicznych kontaktów między Kanadą a USA188. Wydaje się jednak, że 

182  D. Stairs, The Political Culture of Canadian Foreign Policy, „Canadian Journal of Political Science” 
1982 (December), vol. 15, no. 4, s. 684–685.

183 Dodatkowe opłaty celne na towary importowane do USA były częścią programu gospodarczego pre-
zydenta R. Nixona mającego zmniejszyć defi cyt na rachunku obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych. 
Wpływ tej decyzji na stosunki kanadyjsko-amerykańskie analizuję w rozdziale II niniejszej pracy.

184  D. Dewitt, J. Kirton, op.cit., s. 68–84. 
185  J. Kirton, Lecture 9..., s. 1.
186  Ibidem, s. 4–5.
187  M. Tucker, op.cit., s. 1–23.
188 Ibidem, s. 16–21. 



64 Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...

opisywanie Kanady, która podejmowała w tym czasie działania „w imieniu społeczności 
międzynarodowej” (tak oceniane jest uznanie dyplomatyczne Chin Ludowych czy wy-
cofanie części wojsk kanadyjskich z Europy), jako „państwa nauczyciela” (mentor state) 
jest przecenianiem roli Kraju Klonowego Liścia. Ostatnia sfera wyróżniona przez Tu-
ckera, w której Trudeau zaoferował innowacyjne podejście, czyli sprzeciw wobec dzia-
łania ad hoc, reagowania na wydarzenia, co było, zdaniem Tuckera, symbolem polityki 
Pearsona, okazała się w sferze stosunków kanadyjsko-amerykańskich tylko mrzonką. 

Ostatecznie należy zauważyć, że przegląd polityki obronnej i zagranicznej Kana-
dy był przede wszystkim manifestacją osobistych poglądów premiera Pierre’a Trudeau 
(w tym niechęci do NATO), któremu ogromnie zależało na potwierdzeniu opinii innowa-
tora. Jego własne przemyślenia stały się rdzeniem wszystkich dokumentów wydanych 
w ciągu pierwszych lat od objęcia stanowiska szefa rządu. Dało mu to mocne wejście 
do polityki i zapisało się w pamięci Kanadyjczyków. Trudeau uznał politykę zagranicz-
ną za element kreowania własnego wizerunku. Premier świetnie wyczuwał też trendy 
panujące w społeczeństwie kanadyjskich i postanowił wykorzystać je tak, jak zrobiłby 
to specjalista od public relations. Nowe priorytety służyły więc uspokojeniu krytycz-
nie nastawionej kanadyjskiej opinii publicznej189. Wydaje się, że przede wszystkim o to 
chodziło Trudeau. Był to jednak cel krótkoterminowy i polityka zagraniczna szybko 
wypadła z listy najważniejszych spraw interesujących premiera Kanady.

Powody późniejszej zmiany zainteresowań Trudeau i odsunięcia polityki zagranicz-
nej na dalszy plan były różne. Z jednej strony sprawy międzynarodowe z pewnością 
przestały być dla premiera wehikułem wyborczym i nie dawały szansy na zdobycie po-
parcia społecznego. Z drugiej strony Trudeau oswoił się z problemami polityki zagra-
nicznej i do pewnego stopnia zrealizował swój program zapowiadanych zmian. Okazało 
się oczywiście, że część tych kontrowersyjnych albo nie została w ogóle wprowadzona 
w życie, albo bardzo szybko uległa załagodzeniu. Wraz ze zdobywaniem doświadcze-
nia w polityce zagranicznej poglądy premiera stawały się coraz mniej kontrowersyj-
ne, a wpływ na sprawy stosunków międzynarodowych Kanady i zagadnień obronności 
zmniejszał się. Do pewnego stopnia znajduje to uzasadnienie w problemach wewnętrz-
nych (symbolem stało się zwycięstwo separatystycznej Parti Québécois w wyborach 
w 1976 r.), na których skupił się Trudeau.

Nie należy jednak mówić o całkowitej utracie zainteresowania premiera Kanady po-
lityką zagraniczną i obronną, a raczej potraktować skupienie się na innych zagadnie-
niach jako zdobycie potrzebnej wiedzy w zakresie spraw międzynarodowych. Zgadzam 
się z opinią Edna Keeble’a, że można mówić o naocznym przekonaniu się Trudeau o nie-
wielkim zakresie możliwych zmian polityki obronnej Kanady190. Premier uświadomił 
sobie ograniczenia nakładane przez system międzynarodowy, w tym przede wszystkim 
bliskość Związku Radzieckiego (a obecnie Rosji) i zagrożenia z tym związane oraz 
niewielki potencjał militarny Kanady. Zdał sobie sprawę, że Kanada, decydując się na 

189  B. Thordarson, op.cit., s. 205–206. Autor zwraca uwagę, że w 1969 r. można było łatwo uniknąć 
pogorszenia stosunków z sojusznikami z NATO, stosując inny sposób przekazania decyzji o redukcji wojsk. 
Publiczny charakter prac rządu Trudeau nad tym zagadnieniem, otwarte kwestionowanie roli Sojuszu oraz 
brak wcześniejszego poinformowania innych państw były powodem przynajmniej czasowej utraty zaufania 
do Kanady.

190  E. Keeble, op.cit.
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uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i w NORAD, już podjęła strategiczne zo-
bowiązania. Z tej perspektywy polityka bezpieczeństwa Kanady i ograniczenia nakłada-
ne przez system międzynarodowy okazały się zdecydowanie ważniejsze od priorytetów 
premiera w polityce obronnej. Świadczy o tym wyraźnie wzrost znaczenia przywiązy-
wanego premiera do roli NATO od połowy lat 70. XX w. Stało się tak, mimo że osobiste 
przekonania Trudeau były wcześniej zupełnie odmienne. 



KANADYJSKA POLITYKA TRZECIEJ OPCJI 

Polityka trzeciej opcji jest próbą zwycięstwa polityki nad geografi ą. 

(Robert Bothwell)

II.1. PIERRE TRUDEAU A STANY ZJEDNOCZONE

Stosunek Pierre’a Trudeau do Stanów Zjednoczonych ewoluował od czasów młodzień-
czych podróży zagranicznych do Chin i Związku Radzieckiego. Początkowo był on kry-
tyczny, ale obaw przed amerykańską dominacją nad Kanadą można się doszukać jedynie 
w poglądach Trudeau z lat 50. XX w.1 Analiza późniejszych wystąpień przyszłego pre-
miera wskazuje przede wszystkim na obojętność, z jaką traktował Stany Zjednoczone. 
Trudeau nie interesował się ani amerykańską kulturą popularną, ani polityką tego kraju, 
co może dziwić, biorąc pod uwagę studia na Uniwersytecie Harvarda. Jego doradcy 
śmiali się, że jedynymi amerykańskimi produktami, które interesowały Trudeau, były 
fi lmy2. 

Co ciekawe, w czasie antykomunistycznej kampanii zainicjowanej przez senatora Jo-
sepha McCarthy’ego władze amerykańskie uznały, że kontakty przyszłego premiera Ka-
nady z komunistami (m.in. w czasie pobytu w ChRL i Europie Wschodniej) są niebez-
pieczne. Spowodowało to wydanie zakazu wjazdu Trudeau do USA, który obowiązywał 
aż do połowy lat 60. XX w.3 „Nie jest więc dziwne, że jego stosunek do USA nie był 
przepełniony miłością i szacunkiem” – pisał dziennikarz Lawrence Martin w znakomitej 
książce analizującej kontakty kanadyjskich premierów z amerykańskimi prezydentami4. 
Trudeau niejednokrotnie dawał temu wyraz w początkowym okresie swojej kariery po-
litycznej. Poparł m.in. sprzeczną z oczekiwaniami Waszyngtonu decyzję premiera Johna 
Diefenbakera o nierozmieszczaniu broni jądrowej (tzw. rakiet BOMARC) na terytorium 

1  Por. P.E. Trudeau, Against the Current: Selected Writings 1939–1996, Toronto: McClelland & Stewart, 
1996, s. 34–35.

2  Wypowiedź Keitha Davey’a, stratega Partii Liberalnej z wyborów w 1968 r. Cyt. za: J.L. Granatstein, 
R. Bothwell, op.cit., s. 96.

3  L. Martin, The Presidents and the Prime Ministers: Washington and Ottawa Face to Face: The Myth 
of Bilateral Bliss 1967–1982, Toronto: Doubleday Canada, 1982, s. 236.

4  Ibidem. Można założyć, że gdy w 1968 r. Trudeau został premierem, to doświadczenia związane z za-
kazem wjazdu do USA nie stanowiły bezpośredniego motywu jego działania.

II
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Kanady5. Co więcej, Trudeau był przekonany, że to Biały Dom stał za późniejszym 
upadkiem rządu Diefenbakera. Nie dziwi więc wstrzemięźliwa reakcja Amerykanów 
w związku z przejęciem władzy przez Trudeau. Potwierdza to notatka z kwietniu 1968 r. na-
pisana przez Marcela Cadieux, podsekretarza stanu w kanadyjskim Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. Pisał on w niej o niepokoju w administracji amerykańskiego prezydenta 
L.B. Johnsona w związku z objęciem fotela premiera przez Trudeau. o tym, że nowe 
osoby, które pojawiły się w rządzie Kanady, oraz wypowiedzi Trudeau dotyczące poli-
tyki zagranicznej budziły obawy w Waszyngtonie, informowała również amerykańska 
prasa6. 

Ważną rolę odegrała także atmosfera, w jakiej Trudeau obejmował rządy. Przez poli-
tyków amerykańskich był postrzegany przez pryzmat wcześniejszych posunięć Kanady, 
m.in. krytycznych wypowiedzi premiera Lestera B. Pearsona o wojnie w Wietnamie 
oraz nastrojów antyamerykańskich podsycanych przez zwolenników większej niezależ-
ności Kanady na arenie międzynarodowej. Prowadziło to członków administracji prezy-
denta USA znajdujących coraz mocniejsze podstawy do podejrzewania Kanadyjczyków 
o wrogie nastawienie do Stanów Zjednoczonych7. 

W takiej atmosferze politycy amerykańscy często odbierali wypowiedzi i dzia-
łania Pierre’a Trudeau emocjonalnie i uważali je za niezwykle irytujące. Wynikało to 
po części z faktu, że premier Kanady kwestionował utarte poglądy, co w Waszyngto-
nie było uznawane za przejaw zbytniej pewności siebie8. Warto pamiętać, że Trudeau, 
wyrastający w dwujęzycznej rodzinie, miał dużo mniej obaw o wpływ kultury Stanów 
Zjednoczonych na Kanadyjczyków niż przedstawiciele elit anglojęzycznej Kanady. 
Ten brak kompleksów w stosunku do potężnego sąsiada prowadził jednak do częstych 
podejrzeń o antyamerykanizm premiera Kanady i jego związki z komunizmem. Dnia 7 
stycznia 1969 r., w czasie debaty w Kongresie USA, Trudeau został nawet nazwany 
„kanadyjskim Castro”9. Amerykanów denerwowała powtarzana przez premiera Kanady 
opinia, że ZSRR nie żywi agresywnych intencji wobec krajów zachodnich. W 1968 r. 
Trudeua stwierdził, że to rosnąca od początku zimnej wojny potęga Chin Ludowych 
będzie w przyszłości stanowić większe zmartwienie dla ZSRR niż Stany Zjednoczone. 
Opierając się na tym rozumowaniu, Trudeau uważał, że należy przestać się bać obecno-
ści Związku Radzieckiego w Europie i prowadzić otwartą politykę względem Moskwy. 
Takim rozumowaniem należy tłumaczyć np. pobłażliwą reakcję Ottawy na interwen-
cję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.10 Nie zostało to jednak 
dobrze odebrane w Waszyngtonie. Jeszcze bardziej negatywnie przyjęto wypowiedź 
Trudeau w czasie jego pobytu w Moskwie wiosną 1971 r. Światowe media z całej wi-
zyty odnotowały wówczas jedynie stwierdzenie premiera o „przytłaczającym wpływie” 

5  Por. Bomarc Missile Crisis, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.canadianencyclopedia.
ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0000854 (10.02.06).

6  Por. NYT 1968, December 3, s. 46.
7  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3785, M. Cadieux, Memorandum for the Minister, April 27, 

1968, Your Call on Mr. Rusk: Canada–United States Relations, s. 1.
8  Peter Newman, jeden z najbardziej znanych kanadyjskich dziennikarzy, nazwał Trudeau „osobą sieją-

cą zamieszanie” (agent of ferment). Zob. B. Thordarson, op.cit., s. 78. 
9  NA, RG25, Vol. 8888, File: 20-USA-1-3, Part 14, Political Affairs – UNITED STATES OF AMERICA 

– Policy and Background – Foreign Policy Trends, 1968/09/01-1969/05/31.
10  B. Thordarson, op.cit., s. 67–68.
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Stanów Zjednoczonych na Kanadę11. Amerykański dyplomata Robert Ford skomentował 
to z przekonaniem: „Jestem pewien, że ta chwila nieuwagi odzwierciedlała głęboko za-
korzenioną nieufność w stosunku do Stanów Zjednoczonych i przyjacielskie uczucia do 
Związku Radzieckiego, które żywił premier”12. Była to niestety opinia znacznej części 
amerykańskiego establishmentu.

Takie wpadki P. Trudeau z pewnością nie budowały zaufania amerykańsko-kana-
dyjskiego. Należy jednak wyraźnie oddzielić antyamerykanizm od antyimperializmu. 
Poglądy Trudeau mogą być zaklasyfi kowane jedynie jako odpowiadające defi nicji dru-
giego pojęcia13. Przede wszystkim traktował on USA jako potężny kraj, którego społe-
czeństwo powinno zawsze pamiętać o niezwykłej presji, której poddawana jest Kanada 
tylko przez fakt sąsiedztwa z największym mocarstwem na świecie. Powodowało to 
silnie odczuwaną przez społeczeństwo Kraju Klonowego Liścia potrzebę odróżniania 
się od bliskiego i podobnego społeczeństwa amerykańskiego14. O antyimperializmie 
Trudeau może świadczyć oskarżenie wysunięte przez niego w 1963 r. wobec liberałów 
i premiera Lestera B. Pearsona. Padły wtedy zarzuty o uległość wobec amerykańskich 
„militarystów” i zgodę na wyposażenie kanadyjskiej armii w broń jądrową15. Nastawie-
nie antyimperialistyczne premiera Kanady może ułatwić zrozumienie jego stosunku do 
Stanów Zjednoczonych i wprowadzenie w 1972 r. polityki trzeciej opcji. Należy jednak 
zwrócić uwagę na sprzeczności w ocenie poglądów Pierre’a Trudeau16.

Najwłaściwsze wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, że Pierre Trudeau w stosunkach 
ze Stanami Zjednoczonymi starał się dokonywać racjonalnych wyborów, a nie opierać 
się na magicznych formułach czy działać pod wpływem emocji17. Premier także w tej 
dziedzinie kierował się ideą przeciwwag, jedną z najbardziej charakterystycznych rysów 
swojego światopoglądu18. To właśnie naruszenie naturalnego balansu było przyczyną 

11  NYT 1971, May 21, s. 3.
12  R. Ford, Our Man in Moscow: A Diplomat’s Refl ections on the Soviet Union, Toronto: University of 

Toronto Press, 1989, s. 119, cyt. za: R. Bothwell, Canada–United States Relations, op.cit.
13  Zwrócił na to uwagę Philip C. Bom, kanadyjski politolog z Regent University. Zob. P.C. Bom, 

Trudeau’s Canada: Truth and Consequences, St. Catharines, Ontario: Guardian Publishing Company Ltd., 
1977, s. 128.

14  C. McCall, S. Clarkson, Trudeau and Our Times, vol. 2, Toronto: McClelland and Stewart, 1994, 
s. 199 oraz J. Kinsman, Who Is My Neighbour? Trudeau and Foreign Policy, „International Journal” 2002 
(winter), vol. 57, no. 1, http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqd&rft_
val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&rft_dat=xri:pqd:did=000000712296971&svc_
dat=xri:pqil:fmt=text&req_dat=xri:pqil:pq_clntid=3345 (10.10.04). 

15  Bom podkreśla też zafascynowanie Trudeau przywództwem Fidela Castro na Kubie na początku lat 60. 
XX wieku. Zob. ibidem.

16  Wielu politologów polemizuje z przypisywaniem antyimperializmu premierowi, uważając, że patrzył 
on na „[...] Stany Zjednoczone jako sojusznika Kanady, a nie imperialistyczne mocarstwo, przed którym 
Kanada musiałaby się bronić”. Zob. B. Thordarson, op.cit., s. 66. Richard Gwyn, jeden z biografów premiera 
Kanady, uważa wręcz, że stosunki ze Stanami Zjednoczonymi były jedną z niewielu dziedzin polityki zagra-
nicznej, które Trudeau uważał za sprawy pierwszej kategorii. Zob. G. Radwansky, Trudeau, Scarborough, 
Ontario: Macmillan-NAL Publishing, 1978, s. 165–166.

17  NA, RG25, Series A-4, Vol. 3170, File 36-1968/1. Geoffrey Murray, Foreign Policy Review 1968–
1972 – Historical Sketch, s. 8. W swoich wspomnieniach Trudeau napisał o konieczności uprawiania pomy-
słowej, ale racjonalnej polityki w stosunku do USA. Zob. I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 267.

18  W przypadku Kanady jednym z historycznych sposobów na ucieczkę od bliskości Stanów Zjedno-
czonych było zawieranie sojuszy międzynarodowych (np. NATO). Por. B. Thordarson, op.cit., s. 61, 77 oraz 
P.E. Trudeau, Federalism and French Canadians, Toronto: Macmillan of Canada, 1968, s. xxiii.
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poczucia zdominowania Kanadyjczyków przez wszechobecne Stany Zjednoczone. Waż-
ne dla Trudeau stało się więc utrzymywanie kontaktów z innymi państwami, przede 
wszystkim w odniesieniu do spraw gospodarczych, ale także w sferze wymiany kul-
turalnej19. W jednym z wystąpień Trudeau powiedział: „Sztuka współżycia ze Stanami 
Zjednoczonymi polega nie na próbach odróżniania się od Amerykanów we wszystkich 
dziedzinach życia, ale wybraniu takich dziedzin, w których nasze wartości uznajemy za 
wyższe”20.

Analiza założeń kanadyjskiej polityki zagranicznej dokonana w poprzednim rozdzia-
le wskazuje, że dla Pierre’a Trudeau najważniejszą wartością była integralność Kanady. 
Z niej wynikała niechęć premiera Kraju Klonowego Liścia do zawierania jakiegokol-
wiek typu unii ze Stanami Zjednoczonymi. Trudeau uważał bowiem, że Kanada jest 
krajem takiej wielkości, jaka umożliwia sprawne rządzenie i pogodzenie różnorodnych 
interesów społeczno-politycznych. Integracja z USA prowadziłaby, zdaniem Trudeau, 
do powstania „tygla”, który nie sprzyjałby podtrzymywaniu ideałów politycznych, 
cenionych przez premiera najbardziej21. Taki sposób patrzenia na Stany Zjednoczone 
był zbliżony do podejścia nacjonalistów kanadyjskich krytycznych wobec tradycyjne-
go sposobu uprawiana stosunków z USA22. Nie przeszkadzało to jednak Trudeau być 
przeciwnikiem nacjonalizmu23, który miał podstawową wadę – odwoływał się do ra-
cji związanych z emocjami, a nie z rozumem24. Podobną logikę stosował premier tak-
że w odniesieniu do niezależności Kanady w kontaktach z Waszyngtonem. Traktował 
niezależność jako środek, a nie cel sam w sobie25. Dla Trudeau amerykańska potęga 
gospodarcza i technologiczna stanowiła zagrożenie nie dla suwerenności w prawnym 

19  Trudeau kładł większy nacisk na dywersyfi kację handlu i kontaktów kulturalnych niż na zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem, które uważał za chronione przez Stany Zjednoczone. Zob. B. Thordarson, 
op. cit., s. 77–78.

20  Ibidem, s. 66.
21  Chodziło przede wszystkim o dualizm kulturowy (w tym dwujęzyczność) oraz wielokulturowość. 

Zob. rozdział I niniejszej pracy, por. B. Thordarson, op.cit., s. 62.
22  Warto zauważyć, że Pierre Trudeau bardzo nieprecyzyjnie używał terminów „naród” (nation) i „pań-

stwo narodowe” (nation-state i national state) oraz „państwo oparte na dominacji jednej grupy etnicznej” 
(nationalist state). Analiza tekstów premiera Kanady wskazuje, że za właściwą uważał koncepcję państwa 
jako instytucji służącej wszystkim obywatelom, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego. Trudeau uważał 
takie państwo za bardzo pożyteczną instytucję, która może służyć realizacji aspiracji mieszkańców pod wa-
runkiem, że jest to państwo zbudowane wokół konsensusu opartego na racjonalnych przesłankach. Państwo, 
które opiera się na koncepcji narodu jako zbiorowości osób o tym samym pochodzeniu etnicznym, było 
natomiast obiektem jego zdecydowanych ataków. Por. rozdział III niniejszej pracy.

23  Nazywając premiera Kanady przeciwnikiem nacjonalizmu, należy pamiętać o różnicach w odbio-
rze pojęcia nacjonalizmu w Polsce i w krajach anglosaskich. W Kanadzie pojęcie to ma szerszy zakres niż 
w nauce polskiej i na ogół nie ma charakteru wartościującego. Mówiąc o antynacjonalizmie Trudeau, stosuję 
pojęcie nacjonalizmu w rozumieniu tego terminu zgodnym z nauką polską. Por. J. Szacki, O narodzie i na-
cjonalizmie, „Znak” 1997, nr 3, s. 4–31.

24  Sprzeciw Trudeau wobec nacjonalizmu wynikał nie z negacji wartości państwa, a z obaw o używanie 
emocji jako siły spajającej obywateli. Dla premiera Kanady spójność powinna być zagwarantowana drogą 
uznania przez obywateli, że ich interes może być najlepiej zabezpieczony w ich własnym państwie. Trudeau 
stawiał na racjonalizm. Nacjonalizm jako ideologia oparta na homogeniczności etnicznej stał w sprzeczności 
z zasadami liberalizmu (równe prawa dla wszystkich, bez względu na pochodzenie etniczne), podstawowymi 
dla światopoglądu Trudeau. Warto zaznaczyć, że antynacjonalizm Trudeau odnosił się tylko do pojęcia natio-
nalist state, a nie do nation-state. Więcej na ten temat piszę w rozdziale III niniejszej.

25  NA, RG25, Series A-4, Vol. 3170, File 36-1968/1, Geoffrey Murray, Foreign Policy Review 
1968–1972 – Historical Sketch, s. 8.
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znaczeniu tego terminu, ale poprzez ograniczanie swobody działania zgodnego z kierun-
kami wyznaczonymi w danym państwie. Także poparcie dla wolnego handlu stawiało 
Trudeau w opozycji do nacjonalistów gospodarczych, którzy opowiadali się za protek-
cjonizmem. Warto jednak pamiętać, że premier odrzucał możliwość całkowitej integra-
cji gospodarczej z USA, gdyż był zdania, że miałoby to negatywny wpływ na tożsamość 
narodową Kanadyjczyków26.

Choć Pierre Trudeau był odporny na wpływ kultury Stanów Zjednoczonych, zdawał 
sobie sprawę z potencjału politycznego i gospodarczego, jakim dysponuje Waszyngton. 
Rozumiał, że USA to mocarstwo, a mocarstwa mają swoje interesy, w tym zabezpie-
czenie najbliższego sąsiedztwa. Kanada, przez swoje położenie geopolityczne, musiała 
radzić sobie z tym faktem. Trudeau akceptował ten stan rzeczy, podobnie jak akceptował 
istnienie strefy wpływu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich27. Gdy jakaś 
kwestia była w oczywisty sposób związana z interesem narodowym Kanady, wówczas 
Pierre Trudeau przed podjęciem działania nie oglądał się na stosunek Waszyngtonu. Je-
żeli jednak premier uważał, że posunięcia amerykańskie nie były bezpośrednio związane 
z interesem Kraju Klonowego Liścia, to zwykle nie ingerował w ich przebieg i nie anga-
żował się w nie. Przykładem było postępowanie Ottawy w czasie wojny w Wietnamie. 
Jeremy Kinsman, jeden z najbliższych współpracowników Trudeau, podsumował stosu-
nek premiera do kwestii Wietnamu: „Ponieważ nie byliśmy bezpośrednio zainteresowa-
ni tymi wydarzeniami, Trudeau nie wyrażał publicznie swoich prywatnych poglądów”28. 
Należy jednak pamiętać, że kiedy podjęcie jakiegoś działania mogło przysporzyć gło-
sów wyborców lub zapewnić stworzenie większości w parlamencie, premier wyznawał 
zasadę Canada fi rst. Do takiej sytuacji doszło w 1973 r., gdy Trudeau poparł rezolucję 
kanadyjskiej Izby Gmin potępiającą amerykańskie naloty na Wietnam29. 

Przez pierwsze dwa lata urzędowania Pierre’a Trudeau jego polityka wobec Stanów 
Zjednoczonych nie była jasno zdefi niowana. Wyborcy niewiele dowiedzieli się na przy-
kład z mowy tronowej wygłoszonej we wrześniu 1968 r. Z 13 akapitów poświęconych 
sprawom wewnętrznym na politykę zagraniczną przypadały jedynie trzy30. Mowa tro-
nowa nie zawierała, co charakterystyczne, żadnej wzmianki o najważniejszym partne-
rze gospodarczym Kanady – Stanach Zjednoczonych. W pierwszym roku urzędowania 
Pierre Trudeau nie odbył również żadnej podróży zagranicznej. Fiaskiem zakończyły 
się próby doprowadzenia do spotkania z prezydentem USA Lyndonem B. Johnsonem. 
Doszło jedynie do krótkiej rozmowy telefonicznej31. W 1969 r. premier Trudeau dwu-
krotnie spotykał się z następcą Johnsona – Richardem Nixonem. Dnia 25 marca, pod-
czas pierwszej wizyty, Trudeau zadeklarował publicznie, że Kanada chce prowadzić 

26  B. Thordarson, op.cit., s. 64.
27  R. Bothwell, Canada–United States...
28  Ibidem.
29  O uwarunkowaniach politycznych związanych z mniejszościowym charakterem rządu stworzonego 

przez liberałów w 1972 r. piszę szerzej w rozdziale III niniejszejn pracy.
30  Po raz pierwszy po II wojnie światowej sprawy wewnętrzne Kanady zostały umieszczone wyżej na 

liście priorytetów niż współpraca międzynarodowa. Jedność państwa i dobrobyt jego obywateli stały się 
głównymi celami polityki zagranicznej nowego rządu. Zob. E. Hovius, Nixon and Trudeau: Two Directions, 
One Path, http://www.everythingispolitical.ca/journal/essay33.doc, s. 7 (10.02.06).

31  Amerykanie uważali, że w dużej mierze wynikało to z niechęci Trudeau do kontaktów z kończącym 
kadencję Johnsonem. Zob. L. Martin, op.cit., s. 238.
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„znacząco niezależną” politykę wobec Stanów Zjednoczonych32. Badacze wskazują na 
szczególne trudności w kontaktach Trudeau z Nixonem, które wynikały z różnic świato-
poglądowych33. Po pierwsze Trudeau, dążąc do osiągnięcia swojego podstawowego celu 
politycznego, jakim było utrzymanie jedności kraju, wiedział, że jest to również jeden 
z głównych wymogów prowadzenia efektywnej polityki zagranicznej. Uważał, że jeżeli 
opinia publiczna będzie podzielona w kwestii jej celów, to utrudnione będzie skutecz-
ne oddziaływanie na wydarzenia na świecie. Zgodnie z opinią kanadyjskiego premiera 
cele polityki zagranicznej wynikały bowiem z dążeń społeczeństwa34. Trudeau uważał, 
że polityka zagraniczna w większym stopniu powinna pomagać w realizowaniu polity-
ki wewnętrznej niż służyć jako środek zmieniający środowisko międzynarodowe, tam 
gdzie brak jest bezpośredniego interesu Kanadyjczyków35. Taki sposób myślenia różnił 
się od klasycznego realizmu, za którym opowiadali się Richard Nixon i Henry Kissinger. 
W ich założeniach cele w polityce wewnętrznej były oddzielone od interesów realizo-
wanych poprzez politykę zagraniczną36. Dodatkowo przypięta premierowi Kanady przez 
część amerykańskiej prasy etykieta komunisty nie sprzyjała kontaktom z republikań-
ską administracją USA37. Trudeau, którego zmartwiło, że Kanada „została uwięziona 
w kulturze konserwatywnego antykomunizmu”, został zaliczony przez prezydenta USA 
do grupy „liberałów i intelektualistów”, których ten ostatni darzył szczególną pogar-
dą38. Tylko wzajemnemu zrozumieniu między Henry Kissingerem, doradcą Nixona ds. 
bezpieczeństwa narodowego, a Ivanem Headem, doradcą Trudeau ds. zagranicznych, 
można przypisać ustalenie bezpośredniej łączności telefonicznej między przywódcami 
USA i Kanady. 

Do kolejnego spotkania przywódców obu sąsiadujących państw doszło dopiero po 
dwóch latach, w 1971 r. Kanada zakończyła już proces zmian w polityce zagranicznej 
oraz odrzuciła tradycyjną rolę państwa aktywnie zaangażowanego w rozwój wydarzeń 
na świecie. Trudeau zdecydował, że Kraj Klonowego Liścia powinien zrezygnować 
z roli mediatora w konfl iktach, która to rola od czasów II wojny światowej stanowiła 
o sile i międzynarodowej pozycji Kanady. Tradycyjne obszary polityki zagranicznej zo-
stały zepchnięte na dalszy plan. Udział wojsk kanadyjskich w NATO został zmniejszo-
ny. Na pierwszy plan wysunięto podstawowe interesy narodowe Kanady. 

Opublikowane w 1970 r. wyniki przeglądu kanadyjskiej polityki zagranicznej, za-
tytułowane Polityka zagraniczna dla Kanadyjczyków, nie pozwalały jednak Ameryka-
nom na wypracowanie sobie opinii w kwestii kierunku, w jakim będą podążały stosunki 
z północnym sąsiadem. W kanadyjskim opracowaniu brakowało bowiem osobnej ana-
lizy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykańscy krytycy tego dokumentu byli 
jednak zdania, że jego zapisy są tak niejednoznaczne, że można je odczytywać bądź jako 

32  J. Kirton, Lecture 9..., Por. P.E. Trudeau, Conversation with Canadians..., s. 173.
33  J. Kinsman, op.cit.
34  I.L. Head, P.E. Trudeau, The Canadian Way: Shaping Canada’s Foreign Policy 1968–1984, Toronto: 

McClelland and Stewart Inc., 1995, s. 5–17.
35  B. Thordarson, op.cit., s. 83.
36  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 47.
37  Jeremy Kinsman, bliski współpracownik Trudeau, uważa jednak, że premier nie był zbyt tolerancyjny 

w odniesieniu do komunizmu. Wskazuje, że najważniejszą motywacją, którą kierował się premier Kanady, 
była chęć zmniejszenia napięcia między Wschodem a Zachodem. Zob. J. Kinsman, op.cit.

38  Ibidem.
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zachętę do zaangażowania się w sprawy międzynarodowe, bądź jako promocję samo-
wystarczalności gospodarczej. Wyniki kanadyjskiego przeglądu polityki zagranicznej 
nie wzbudziły zainteresowania ani R. Nixona, ani H. Kissinger. Prezydent i jego dorad-
ca interesowali się przede wszystkim najważniejszymi problemami w polityce między-
narodowej (od Wietnamu aż po wyścig zbrojeń), zostawiając kontakty z państwami in-
nymi niż wielkie mocarstwa w rękach personelu z Departamentu Stanu39.

Nieobecność Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej Trudeau została latem 
1971 r. przerwana. Dnia 15 sierpnia tego roku prezydent Richard Nixon w wystąpieniu 
telewizyjnym poinformował, że ze względu na ogromne wydatki na wojnę w Wietna-
mie i chroniczny defi cyt handlowy Stany Zjednoczone zdecydowały się na jednostronne 
wprowadzenie dodatkowych opłat importowych. Prezydent zapowiedział też anulowa-
nie wymienialności dolara na złoto, co oznaczało faktyczny koniec systemu z Bretton 
Woods40. Od tej pory kurs dolara amerykańskiego miał być płynny i zależeć od sytuacji 
na rynkach międzynarodowych. Decyzja ta nie była wcześniej zapowiedziana ani kon-
sultowana z przywódcami żadnego państwa. Kanada, której obroty handlowe w mniej 
wiecej 70% pochodziły z eksportu i importu do USA, poczuła się zagrożona. Zdarzenia 
z 15 sierpnia 1971 r. określa się w literaturze jako szok nixonowski41.

II.2. SZOK NIXONOWSKI I KONIEC POLITYKI WYJĄTKOWOŚCI 
W STOSUNKU DO KANADY 

Na początku lat 70. XX w. Stany Zjednoczone zajmowały najważniejszą pozycję w bi-
lansie handlowym Kanady. Wartość handlu kanadyjsko-amerykańskiego od 1945 r. ule-
gała stałemu zwiększeniu42. Po II wojnie światowej niemal każdy rząd w Ottawie starał 
się doprowadzić się do rozszerzenia kontaktów gospodarczych Kraju Klonowego Liścia 
z innymi państwami świata, lecz wysiłki te miały zazwyczaj skutki odwrotne do zamie-
rzonych43. Kierunek południowy pozostawał niemal jedynym, w którym zwracali się 
przedsiębiorcy kanadyjscy. Z biegiem lat zmieniały się produkty eksportowane i impor-
towane do Kanady, ale utrwalił się schemat, zgodnie z którym na południe wysyłano 
towary nieprzetworzone (głównie surowce mineralne, ropę naftową, drewno itp.), a im-

39  Jak pisze historyk Robert Bothwell, „Kanada nie fi gurowała na liście Kissingera wśród krajów lub 
spraw, które zasługiwały na automatyczne przedstawienie prezydentowi”. R. Bothwell, Canada–United States...

40  System z Bretton Woods to międzynarodowy system walutowy oparty na wymianie dolara amerykań-
skiego na złoto, powołany do życia na konferencji walutowo-fi nansowej ONZ w amerykańskiej miejscowo-
ści Bretton Woods, która odbyła się w dniach 1–22 lipca 1944 r. Utworzono wtedy Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. System Bretton Woods, w: Encyklopedia PWN, 
2007, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3880620 (10.04.07). 

41  P. Jachowicz, Gospodarka świata 1945–2000: (USA, Europa Zachodnia, Japonia), Warszawa: Ofi cy-
na Wydawnicza WSM SIG, 2003.

42  W 1968 r. 22,6% kanadyjskiego PKB stanowił eksport, z tego udział Stanów Zjednoczonych wynosił 
ponad 2/3. Zob. I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 265.

43  I.M. Drummond, The Implications of American Economic Nationalism, w: Foremost Nation: Ca-
nadian Foreign Policy and a Changing World, N. Hillmer, G. Stevenson (red.), Toronto: McClelland and 
Stewart, 1977.



74 Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...

portowano wyroby przetworzone, pochodzące z masowej produkcji. Handel z Kanadą 
cieszył się specjalnymi względami Amerykanów, którzy traktowali sąsiada z północy 
zdecydowanie łagodniej i nie stosowali wobec niego wszystkich programów gospodar-
czych44. Politycy w Ottawie tak przyzwyczaili się do łagodnego traktowania ich kraju 
przez polityków w Waszyngtonie, że uważali taką sytuację za oczywistą. Kanadyjscy 
producenci i eksporterzy czuli się pewnie i bezpiecznie45. 

Od lat 60. XX w. międzynarodowa pozycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych 
zaczęła się jednak zmieniać. Administracja amerykańska coraz częściej borykała się 
z problemami defi cytu na rachunku obrotów bieżących. Mimo podejmowanych prób 
przeciwdziałania trudności płatnicze odbijały się na amerykańskim przemyśle. Kolejni 
prezydenci byli zmuszeni do działań, które niekiedy dotykały również północnego sąsia-
da. Tak stało się np. w 1966 r., kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się na kupowanie 
uranu jedynie z własnych zasobów. Kanada odczuła to boleśnie, gdyż była jednym z naj-
większych eksporterów tego surowca na świecie46. W Ottawie zdano sobie sprawę, że 
sytuacja gospodarcza Kraju Klonowego Liścia stawała się coraz bardziej uzależniona od 
polityki gospodarczej prowadzonej przez kolejne administracje amerykańskie.

Prezydent USA Richard Nixon oparł swój program gospodarczy przede wszystkim na 
zasadach wolnego handlu. Sprzeciwiał się próbom zmiany kursu w stronę protekcjoni-
zmu47, które podjął zdominowany przez Demokratów Kongres. Nixon wpisywał się więc 
w tradycyjny dla powojennych prezydentów Stanów Zjednoczonych program zwiększania 
oddziaływania międzynarodowego USA poprzez znoszenie ograniczeń w handlu48. Oka-
zało się jednak, że taka polityka gospodarcza na początku lat 70. XX w. powodowała nara-
stanie problemu zrównoważenia bilansu płatniczego Stanów Zjednoczonych oraz uderzała 
w te grupy społeczeństwa, głównie w przemysłowców, których poparcie było niezbędne 
do zapewnienia reelekcji. Prezydent Nixon zdecydował się więc na próbę zmiany warun-
ków wymiany handlowej USA z państwami sojuszniczymi49. Osobą, która miała wykonać 
ten plan, stał się coraz bardziej wpływowy John Connally, od 1970 r. sekretarz skarbu 
Stanów Zjednoczonych. Henry Kissinger, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego 
i najważniejszy człowiek w administracji Nixona, zajmował się przede wszystkim sprawa-
mi politycznymi, a kwestie gospodarcze, jak sam przyznawał, „nudziły go”50. Dla Nixona 
nie miało większego znaczenia, że Connally nie miał doświadczenia ani w dziedzinie fi -

44  W 1963 r. Kanada została wyłączona spod decyzji o dodatkowych opłatach dla obcokrajowców poży-
czających pieniądze w USA (interest equalization tax). Podobnie postąpił Waszyngton pięć lat później, gdy 
uczynił wyjątek w stosunku do Kanady, jeśli chodzi o ograniczenia w inwestowaniu za granicą. Administra-
cja USA nałożyła je na amerykańskie fi rmy, próbując ratować bilans płatniczy. Henry H. Flower, ówczesny 
sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, w marcu 1968 r. mówił o „wyjątkowych stosunkach fi nansowych” 
między Kanadą a USA. Zob. NYT 1968, March 9, s. 28. Por. I.M. Drummond, op.cit., s. 6–8.

45  „Jeżeli Amerykanie mieli kłopoty handlowe ze swoimi partnerami, to zawsze był to ktoś inny, a nie 
Kanada” – zauważył historyk Robert Bothwell. Zob. R. Bothwell, Canada–United States…

46  Ibidem.
47  Z perspektywy protekcjonizm USA budził największe obawy Kanadyjczyków, gdyż wiązał się z trud-

nościami handlowymi i płatniczymi Kanady. Por. I.M. Drummond, op.cit., s. 3, 9.
48  R. Bothwell, Canada–United States…
49  L. Zyblikiewicz, USA, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2004, s. 355–356.
50  Editorial Note, Document 71, w: Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Vol. III, Foreign 

Economic Policy, 1969–1972, International Monetary Policy, 1969–1972, Washington: Government Printing, 
2001, http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/nixon/iii/5342.htm (10.02.06).
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nansów międzynarodowych, ani w dyplomacji. Najważniejszy dla prezydenta był fakt, że 
sekretarz opowiadał się za większą interwencją w sprawy gospodarcze oraz za usztywnie-
niem pozycji Waszyngtonu51. Connally był zdania, że wszyscy sojusznicy USA polegają 
na ich sile militarnej i dlatego powinni pomóc zrównoważyć rosnący defi cyt handlowy 
mocarstwa. Miało to przede wszystkim polegać na podniesieniu wartości walut narodo-
wych w stosunku do dolara, a także na znoszeniu barier w kontaktach gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi. Connally traktował każdy przejaw defi cytu w handlu z jakimś 
krajem jak zjawisko negatywne, które należało wyeliminować czy to za pomocą dodat-
kowych opłat importowych, czy też poprzez stworzenie systemu specjalnych zachęt dla 
przedsiębiorców amerykańskich. Miało to służyć zwiększeniu eksportu i zrównoważeniu 
obrotów na rachunku bieżącym52. 

Od 1970 r. głównym celem posunięć gospodarczych sekretarza Connally’ego sta-
ła się pomoc dla amerykańskich eksporterów. Jego działania miały doprowadzić do 
zmniejszenia ceny towarów wysyłanych za granicę. Międzynarodowy system walutowy, 
stworzony na konferencji walutowo-fi nansowej ONZ w Bretton Woods w 1944 r., za-
kładał sztywne związanie dolara amerykańskiego ze złotem, na poziomie 35 dolarów za 
uncję53. Na początku lat 70. XX w. okazało się jednak, że USA nie są w stanie utrzymać 
takiego parytetu, gdyż dolar był zbyt drogi. Obawiano się, że w razie dewaluacji swojej 
waluty Amerykanie mogą wpaść w pułapkę. Gdyby inne państwa również zdewaluo-
wały swoje waluty, cała operacja nie miałaby sensu i Waszyngton wróciłby do punktu 
wyjścia. Dlatego też Connally chciał przeciwdziałać takiemu rozwojowi sytuacji. Przy-
gotował więc pakiet działań obejmujący m.in. dodatkowe opłaty celne. Państwa, które 
nie zdecydowałyby się na dewaluację swojej waluty, miały zostać wyłączone spod dzia-
łań programu sekretarza skarbu54. 

W dokumentach Departamentu Skarbu można odnaleźć raporty, które jasno wskazy-
wały, że najbardziej widoczne pogorszenie pozycji handlowej Stanów Zjednoczonych za-
notowano z Japonią, Kanadą i Wspólnotą Europejską55. Sekretarz Connally był zdania, że: 

Kanada odgrywa kluczową rolę w naszych negocjacjach dotyczących polityki monetarnej. 
Ponieważ Kanada jest naszym największym partnerem handlowym, którego udział w wymia-
nie handlowej wynosi 24 procent, jej działania mają szczególne znaczenie56. 

Główną przeszkodę w opinii Connally’ego stanowił funkcjonujący od 1965 r. 
tzw. Auto Pact, czyli kanadyjsko-amerykańskie porozumienie dotyczące przemysłu mo-

51  J.S. Odell, The U.S. and the Emergence of Flexible Exchange Rates: An Analysis of Foreign Policy 
Change, „International Organization” 1979, vol. 33, issue 1, s. 67.

52  R. Bothwell, Canada–United States... Nadwyżka Kanady w handlu z USA wynosiła w 1970 r. 750 mln 
dolarów kanadyjskich. W 1971 r. wzrosła do 1,1 mld dolarów kanadyjskich. Zob. B. Muirhead, From Special 
Relationship to Third Option: Canada, the U.S., and the Nixon Shock, „American Review of Canadian Stud-
ies” 2004, vol. 34, issue 3, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5008438189 (10.02.06). 

53  Bretton Woods System, w: Encyclopædia Britannica, 2007, http://www.britannica.com/eb/artic-
le-247599 (16.04.06).

54  R. Bothwell, Canada–United States... 
55  Requirements for a Secure U.S. Balance-of-Payments Position, September 10, 1971, Document 76, 

w: Foreign Relations of the United States 1969–1976, vol. III...
56  DDRS, White House, J. Connally, Memorandum for the President, Visit of the Prime Minister 

Trudeau, December 6, 1971, s. 1.
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toryzacyjnego (Canada–United States Automotive Products Agreement)57. Amerykański 
sekretarz skarbu kładł nacisk na związaną  tym układem nadwyżkę Kanady w handlu ze 
Stanami Zjednoczonymi z 1970 r. i domagał się zmiany warunków układu58. W podob-
nym tonie wypowiadał się również prezydencki doradca ds. gospodarki międzynarodo-
wej Peter Petersom, pisząc do Richarda Nixona: „Brakuje krytycznego porozumienia 
z Kanadą w sprawie całkowitego usunięcia ważnych ograniczeń taryfowych w branży 
motoryzacyjnej”59. Dla Kanady stanowiło to zagrożenie, gdyż wspomniany wyżej sektor 
stanowił 32% jej eksportu do USA60. Auto Pact był też trudnym problemem wewnętrz-
nym, gdyż każde ustępstwo ze strony Ottawy wywoływało oskarżenia rządu przez ka-
nadyjską opinię publiczną o podporządkowanie i uległość w stosunku do sąsiedniego 
mocarstwa. 

Podstawowym zagadnieniem była przewaga ekonomii skali61, z której korzystał 
przemysł samochodowy w USA. Zdaniem Kanadyjczyków ich branża samochodowa 
mogła być równie wydajna jak w Stanach Zjednoczonych, gdyby miała zapewniony 
podobnie duży rynek zbytu. Gdy więc rząd L.B. Pearsona podpisywał porozumienie 
z administracją L.B. Johnsona, naciskał wówczas na umieszczenie w nim zapisów, które 
miały chronić Kanadę. Gabinet w Ottawie obawiał się bowiem, że amerykańskie fi r-
my motoryzacyjne mogą zamknąć fabryki w Kraju Klonowego Liścia. Wprowadzone 
osłony miały być wzmocnione zobowiązaniami podjętymi przez same przedsiębiorstwa. 
Takie działania przyniosły sukces. Mimo że porozumienie w momencie podpisywania 
spotkało się z krytyką w Kanadzie, rozwój wydarzeń doprowadził jednak do zmiany 
nastawienia kanadyjskiej opinii publicznej. Na początku lat 70. XX w. dawni krytycy 

57  Porozumienie motoryzacyjne w styczniu 1965 r. podpisali premier Lester B. Pearson i prezydent 
Lyndon B. Johnson. Znosiło ono cło na samochody, ciężarówki, autobusy i części do ich produkcji w obro-
tach między Kanadą a USA. Na układzie zyskali najwięksi amerykańscy producenci samochodów, którzy 
w zamian za ten przywilej zobowiązali się utrzymać produkcję samochodów w Kanadzie powyżej wartości 
z 1964 r. Układ zmniejszał defi cyt Kanady w obrotach ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej rząd w Ot-
tawie chronił swój rynek wysokimi cłami. Amerykańscy producenci wybudowali więc fabryki za swoją gra-
nicą, aby obejść to ograniczenie. Mimo że jedynie niewielka część samochodów była sprowadzana z USA, 
Kanada miała duży defi cyt handlowy w sektorze motoryzacyjnym. Wynikało to z faktu, że części do produk-
cji samochodów były importowane (głównie ze Stanów Zjednoczonych). W efekcie podpisania Auto Pact 
do 1968 r. ponad ośmiokrotnie zwiększył się eksport samochodów z Kanady do Stanów Zjednoczonych, 
nastąpił też spadek cen oraz stworzono tysiące nowych miejsc pracy. Defi cyt handlowy Kanady przekształcił 
się zaś w nadwyżkę. Zob. Canada–US Automotive Products Agreement, w: The Canadian Encyclopedia, 
2006, http://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0001245 (10.02.06). 

58  Canada–United States Auto Pact (1965): Historical Context, http://canadianeconomy.gc.ca/english/
economy/1965canada_us_auto_pact.html (10.03.06).

59  Information Memorandum from the President’s Assistant for International Economic Affairs (Pe-
terson) to President Nixon, December 10, 1971, Document 260, w: Foreign Relations of the United States, 
1969–1976, Vol. IV...

60  R. Bothwell, Canada–United States... 
61  Ekonomia skali (korzyści skali) to zmniejszanie się przeciętnych kosztów całkowitych w miarę 

zwiększenia skali produkcji. Wraz ze wzrostem ilości wytwarzanego towaru lub rozrostem skali świadczo-
nych usług koszty stałe rozkładają się na coraz większą liczbę sprzedawanych jednostek i przez to są w coraz 
mniejszym stopniu odczuwalne dla producenta lub usługodawcy. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makro-
ekonomia, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 336.
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całkowicie popierali Auto Pact, a rząd był narażony na krytykę w razie jakiejkolwiek 
modyfi kacji osłon62. 

Sekretarz Connally domagał się zmian właśnie tych korzystnych dla Kanady osłon, 
zwłaszcza związanych ze wskaźnikami określającymi minimalną zawartość części lo-
kalnej (kanadyjskiej) produkcji w fi nalnym produkcie fabryk motoryzacyjnych w Kraju 
Klonowego Liścia. Administracja prezydenta R. Nixona uważała, że zgodnie z duchem 
porozumienia takie zapisy powinny być przejściowe, tym bardziej że w handlu samo-
chodami i ich częściami USA miały defi cyt z Kanadą63. Rząd Trudeau znajdował się 
jednak pod ostrzem krytyki ze strony związków zawodowych i reprezentującej ich inte-
resy Nowej Partii Demokratycznej (New Democratic Party – NDP), która uważała, że 
zniesienie przywilejów zakończy się utratą pracy dla kanadyjskich robotników64. Dodat-
kowo NDP argumentowała, że amerykański defi cyt jest wyrównywany przez dywidendy 
z zainwestowanego w Kanadzie kapitału. Gabinet zdawał sobie sprawę, że osłony tak 
naprawdę nie miały większego znaczenia ekonomicznego, jednak presja opinii publicz-
nej miała w tym wypadku znaczenie decydujące, szczególnie że w 1972 r. miały się 
odbyć wybory federalne65. 

Decyzja o uruchomieniu programu działań mających poprawić bilans płatniczy Sta-
nów Zjednoczonych (łącznie z zerwaniem Auto Pact) została podjęta nieomal z dnia 
na dzień. Do jej opracowania nie zostali dopuszczeni urzędnicy z Departamentu Stanu 
gdyż – zdaniem Johna Connally’ego – resort ten reprezentował „obce rządy”66. Pro-
gram amerykańskiego sekretarza skarbu, nazwany Nowym Programem Ekonomicznym, 
15 sierpnia 1971 r. został przedstawiony w orędziu telewizyjnym prezydenta Richarda 
Nixona. Co ciekawe, jedynie przypadek sprawił, że w orędziu Nixon nie poinformował 
o anulowaniu Auto Pact. Zbieg okoliczności sprawił, że na urlopie w USA przebywał 
urzędnik amerykańskiej ambasady w Ottawie Julius Katz. Dotarł on do już wydrukowa-
nych materiałów przeznaczonych dla dziennikarzy i zdołał dotrzeć do sekretarza stanu 
Williama Rogersa, który z kolei wyperswadował prezydentowi podjęcie tak radykalnej 
decyzji67.

W momencie ogłaszania przez prezydenta USA Nowego Programu Ekonomicznego 
w Kanadzie trwały wakacje, a Pierre Trudeau pływał na jachcie po Adriatyku. Pomimo 
drastyczności działań zapowiedzianych w orędziu R. Nixona premier nie zdecydował 
się na powrót do Kanady. Zastępował go minister spraw zagranicznych Mitchell Sharp, 
który musiał się zmierzyć z najpoważniejszym, od momentu objęcia władzy przez ekipę 
Trudeau, kryzysem w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich. Na konferencji prasowej 

62  NA, MG32 – B41, Vol. 36, File 10, 2–37, Record of a Conversation between the Secretary of State for 
External Affairs and Secretary of State Rogers in the State Department on December 3, 1971, s. 3–5.

63  B. Muirhead, op.cit. oraz Canada–US Automotive Products Agreement, op.cit.
64  Funkcjonowanie kanadyjskiego systemu parlamentarnego po II wojnie światowej opisuje M. Grzy-

bowski, Szkice kanadyjskie (państwo–ustrój–obywatele), Kielce–Kraków: [Ofi cyna Poligrafi czna APLA], 
2003, s. 83–88.

65  Minister Pepin na posiedzeniu gabinetu 2 grudnia 1971 r. stwierdził, że zawieszenie osłon w porozu-
mieniu motoryzacyjnym nie jest istotne z punktu widzenia ekonomicznego, a jedynie politycznego. Zob. NA, 
RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, December 2, 1971, s. 4, 5.

66  Editorial note, Document 164, w: Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Vol. IV... 
67  Katz uważał bowiem, że porozumienie motoryzacyjne, mimo drobnych wad, było korzystne dla obu 

stron, a jego jednostronne anulowanie przez Waszyngton mogło być szkodliwe dla interesów amerykańskich. 
Zob. R. Bothwell, Canada–United States... oraz J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 65.



78 Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...

Sharp mówił o decyzji Nixona: „Myślałem, że to sen”, jednak szybko zdał sobie sprawę 
z determinacji Amerykanów68. Członkowie rządu wiedzieli, że kanadyjsko-amerykań-
skie porozumienie motoryzacyjne stanowi dla Kongresu i Connally’ego jeden z poważ-
niejszych problemów i że mimo uniknięcia zerwania układu 15 sierpnia wkrótce będzie 
obiektem poważnych zadrażnień69. Zdecydowano się na stanowcze odparcie zarzutów 
Amerykanów.

Ministrowie kanadyjscy uważali przede wszystkim, że niewiele osób w Waszyng-
tonie zdaje sobie sprawę, jaką rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych odgrywają 
kontakty handlowe z sąsiadem z północy. Ignorancja ta nie byłaby niczym dziwnym, 
zważywszy na fakt, że najwyżsi urzędnicy amerykańscy, łącznie z prezydentem Nixo-
nem, w wypowiedziach publicznych wielokrotnie mylnie uznawali Japonię za główne-
go partnera handlowego70. Ale przeoczeniem jednostronnego upłynnienia kursu dolara 
przez Kanadyjczyków 1 maja 1970 r. politycy w Ottawie byli już bardzo zdziwieni71. 
Zwłaszcza, że było to dokładnie to, czego żądali od swoich sojuszników Amerykanie 
mający nadzieję na stworzenie większej liczby miejsc pracy w USA oraz utrzymanie 
pozycji supermocarstwa72. 

Opinię publiczną w Kanadzie najbardziej niepokoiło wprowadzenie 10% opła-
ty importowej, którą jeden z bankierów z Toronto opisał jako „podatek kalibru broni 
jądrowej”73. Mogła ona bowiem zaszkodzić swobodnemu przepływowi towarów przez 
granicę z USA, a tym samym odbić się na poziomie życia i zatrudnienia w Kanadzie. 
Kanadyjskie prognozy sporządzone bezpośrednio po orędziu Nixona mówiły, że poda-
tek może dotyczyć jednej czwartej kanadyjskiego eksportu do USA, co oznaczało po-
tencjalnie około 2,5 mld dolarów kanadyjskich strat oraz likwidację 90 tys. miejsc pracy 
w ciągu roku74. Później okazało się, że opłata nie miała dotyczyć towarów zwolnionych 
z cła na mocy innych porozumień, np. samochodów i części do ich produkcji oraz ropy 
naftowej75. 

W liście wysłanym 17 sierpnia 1971 r. przez kanadyjskiego ministra spraw zagra-
nicznych Mitchella Sharpa do prezydenta Richarda Nixona znalazły się argumenty, któ-
re Kanada wysuwała w ciągu wielu spotkań z Amerykanami w następnych miesiącach76. 

68  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3789, Canadian Mission to Washington, D.C. to Discuss 
United States Economic Measures – Briefi ng Book: August 1971, Transcript of the press conference of Sharp, 
August 16, 1971, s. 2. Dnia 18 sierpnia 1971 r. odbyło się pierwsze posiedzenie gabinetu. Mitchell Sharp 
stwierdził na nim z przekąsem: „Powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że sekretarz Connally prawdopodobnie 
uważa, że Kanada nie jest całkowicie wolna od odpowiedzialności za bieżące problemy Stanów Zjednoczo-
nych”. NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, August 18, 1971, s. 3.

69  Ibidem, s. 4.
70  „National Post” 2004, September 28, s. A1.
71  S. Clarkson, Uncle Sam and US: Globalisation, Neoconservatism, and the Canadian State, Toron-

to, Buffalo, London: University of Toronto Pres, Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2002, 
s. 146–148.

72  R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 376.
73  Premier Trudeau mówił o „drakońskiej polityce”. G&M 1971, August 16, s. 2. 
74  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 67 oraz B. Muirhead, op.cit.
75  Około 70% eksportu kanadyjskiego do USA było zwolnione z cła. NA, RG2, Series B-2, Vol. 6396, 

Cabinet Document 14–72, Memorandum to Cabinet, January 11, 1972.
76  Rząd w Ottawie zapewniał, że w pełni akceptuje cele, które stawiała sobie administracja w Waszyng-

tonie, w tym „szybkie osiągnięcie porozumienia zmierzającego do poprawienia międzynarodowego systemu 
monetarnego, tak by zapewniał rozsądną podstawę do utrzymania wzrostu handlu”. NA, RG25, Series A-4, 
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Jednocześnie, w celu wyjaśnienia obaw Kanady, minister Sharp zapowiadał wysłanie na 
rozmowy z Connally’m delegacji rządowej. Na jej czele stanęli ministrowie fi nansów 
Edgar J. Benson oraz przemysłu i handlu Jean-Luc Pepin77. Na wyniki tego spotkania 
czekały też inne państwa, gdyż Connally chciał użyć Kanady jako „zasadniczego ele-
mentu w rozbiciu wspólnej polityki europejskiej”78. Rozmowy delegacji kanadyjskiej 
z sekretarzem skarbu nie układały się jednak dobrze79. Nie udało się osiągnąć poro-
zumienia nawet w kwestii faktu, czy Kanada posiada defi cyt czy nadwyżkę w handlu 
z USA. Obie strony przedstawiały bowiem odmienne dane dotyczące bilansu płatnicze-
go80. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Ottawę bilans był praktycznie zrów-
noważony, gdyż uwzględniały one również przepływ dywidend i innych opłat ze strony 
fi rm kanadyjskich do właścicieli w USA81. Waszyngton uważał zaś, że z roku na rok 
defi cyt po stronie amerykańskiej się powiększa82. Efektem spotkania było całkowite od-
rzucenie przez przedstawicieli Ottawy żądań amerykańskich. Urzędnicy Kraju Klono-
wego Liścia twierdzili, że amerykańskie restrykcje nie powinny w ogóle obejmować ich 
kraju, gdyż Kanada nie wprowadziła nieuczciwych ograniczeń w handlu z USA. Takie 
stanowisko Ottawa podtrzymywała przez całą jesień 1971 r.

Zdaniem kanadyjskiego badacza Bruce’a Muirheada sekretarz Connally miał rację, 
uważając, że Kanada miała nadwyżkę w handlu towarowym (balance on merchandise). 
Nie był jednak, w opinii Muirheada, w pełni świadom faktu, że ogólny bilans na rachunku 
obrotów bieżących pozostawał korzystny dla Stanów Zjednoczonych. W handlu dobra-
mi niematerialnymi (non-merchandise trade) USA miały bowiem w latach 1969, 1970 
i 1971 nadwyżkę (odpowiednio: 1 mld 317 mln, 1 mld 286 mln oraz 1 mld 491 mln dola-

Vol. 9789, MFNUM 3789, Canadian Mission to Washington, D.C. to Discuss United States Economic Mea-
sures – Briefi ng Book: August 1971, Letter from Mr. Mitchell Sharp to Mr. Richard Nixon, President of the 
United States of America, August 17, 1971, s. 1–2.

77  NA, MG32-B41-Mitchell Sharp, Vol. 32, File 21, Transcript of the Press Conference Given by the 
Honourable Mitchell Sharp, Acting Prime Minister, East Block, August 18, 1971, s. 1.

78  Memorandum of Conversation, July 25, 1972, Document 236, w: Foreign Relations of the United 
States, 1969–1976, Vol. III... Henry Kissinger uważał, że działając w ten sposób, sekretarz skarbu atakował 
przede wszystkim Kanadę. 

79  NA, RG2, Series A-5-a , Vol. 6381, Cabinet Minutes, August 20, 1971, s. 2–3.
80  Memorandum for the Record, December 6, 1971, Document 85, w: Foreign Relations of the United 

States, 1969–1976, Vol. III... 
81  NA, RG2, Series A-5-a , Vol. 6381, Cabinet Minutes, August 20, 1971, s. 2. Zgodnie z danymi kana-

dyjskimi bilans w obrocie towarowym ze Stanami Zjednoczonymi w 1969 r. był niekorzystny dla Kanady 
(defi cyt 569 mln dolarów kanadyjskich). W 1970 r. Ottawa zanotowała nadwyżkę w handlu towarowym 
w wysokości 1 mld 100 mln dolarów. Zgodnie z tradycją Kanada miała zwykle defi cyt w handlu nietowaro-
wym ze swoim południowym sąsiadem, który równoważył nadwyżkę w handlu towarowym. Ogólny defi -
cyt w 1970 r. (po uwzględnieniu handlu nietowarowego) zamykał się, według danych rządu kanadyjskiego, 
w kwocie 214 mln dolarów kanadyjskich. Zob. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3788, Meeting of 
the Prime Minister of Canada, the Right Honourable Pierre Elliott Trudeau and the President Richard Nixon 
in Washington, D.C. – Briefi ng Book: December 6, 1971, Balance of Payments: Canada–United States, De-
cember 3, 1971, s. 2–3.

82  Dane amerykańskie mówiły o tym, że Kanada od 1968 r. miała nadwyżkę w handlu z USA. W 1968 r. 
było to 435 mln dolarów amerykańskich, w 1969 – 800 mln, w 1970 – 1 mld 675 mln, a w 1971 r. aż 1 mld 
880 mln. Przepływ kapitału kanadyjskiego do USA wynikający z wypłaty dywidend i odsetek od kredytów 
wynosił w 1968 r. 1 mld 330 mln, w 1969 – 1 mld 415 mln, w 1970 – 1 mld 655 mln, a w 1971 r. – 1 mld 680 
mln. Zdaniem Amerykanów podstawowy bilans płatniczy Kanady (handel, usługi, kapitał długoterminowy) 
był dodatni i wyniósł około 1 mld dolarów amerykańskich w 1971 r. Zob. DDRS, White House, J. Connally, 
Memorandum for the President, April 7, 1972, Canadian Trade Negotiations and Your Trip to Canada, s. 3.
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rów kanadyjskich). Ogólny defi cyt Kanady wynosił 845 mln w 1969 r., 165 mln w 1970 
r. i 282 mln w 1971 r.83

Okres między sierpniem a grudniem 1971 r. był w relacjach kanadyjsko-amerykań-
skich bardzo napięty. Dotychczasowa słaba komunikacja między sąsiadami spowodo-
wała, że na spotkanie przywódców obu państw trzeba było czekać niemal cztery miesią-
ce. Kanada początkowo nie została nawet uwzględniona w harmonogramie specjalnych 
spotkań prezydenta Nixona z najważniejszymi partnerami gospodarczymi USA84. Od 
sierpnia do grudnia doszło jedynie kilkakrotnie do spotkań delegacji niższego szczebla, 
ale nie przyniosły one zadowalających rezultatów. Urzędnicy kanadyjscy byli wstrząś-
nięci – dotychczasowe metody współpracy z Amerykanami przestały działać. Kanadyj-
czycy nie mogli zrozumieć, czemu nie są traktowani na dotychczasowych specjalnych 
warunkach. Ich zdaniem pozycja Ottawy nie zmieniła się znacząco od lat 60. i nie była 
w żadnym stopniu podobna do sytuacji Japonii i krajów EWG. Kanadyjczycy przedsta-
wiali wiele dowodów, które wskazywały, że są uczciwym partnerem handlowym USA. 
Ottawa argumentowała, że zdecydowała się m.in. na unilateralne wprowadzenie ustaleń 
ostatniej rundy rokowań GATT, co zwiększyło eksport ze Stanów Zjednoczonych do Ka-
nady, oraz po raz kolejny przypominała, że jednostronnie uwolniła kurs dolara85. Plany 
Connally’ego były przez polityków kanadyjskich postrzegane jako zapowiedź ogromnej 
zmiany w relacjach między Waszyngtonem a Ottawą. 

Ogłoszenie Nowego Programu Ekonomicznego podważyło przekonanie Kanadyj-
czyków, ugruntowane od II wojny światowej i dające poczucie bezpieczeństwa, że jeśli 
interesy i cele działań Ottawy są znane w Waszyngtonie, to administracja amerykańska 
będzie miała na nie wzgląd86. Tymczasem okazało się, że rząd Trudeau stał się obiektem 
ogromnej presji ze strony USA. Dodatkowo Kanada została osamotniona przez Japonię 
i EWG, które ugięły się i dostosowały do żądań Connally’ego. Dowodem na zmianę 
amerykańskiego nastawienia do północnego sąsiada był fakt, że sformułowania „spe-
cjalne stosunki” czy „partnerstwo”, którymi tradycyjnie określano relację z Kanadą, zo-
stały usunięte ze słownika urzędników Departamentu Stanu87. 

Możliwość przezwyciężenia impasu w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich oba 
kraje zawdzięczają bezpośrednim kontaktom najbliższych doradców premiera i prezy-
denta. Ivan Head, doradca do spraw międzynarodowych premiera Kanady, zadzwonił do 
Henry’ego Kissingera i udało się doprowadzić do ustalenia terminu osobistego spotka-
nia Pierre’a Trudeau z Richardem Nixonem88. Amerykański doradca ds. bezpieczeństwa 
narodowego był bardzo zdziwiony, że Kanada nie miała wcześniej wyznaczonej daty 

83  B. Muirhead, op.cit.
84  P.E. Trudeau. I. Head, op.cit., s. 187.
85  Od czasu uwolnienia kursu dolara kanadyjskiego w maju 1970 r. zyskał on do sierpnia 1971 r. na 

wartości w stosunku do dolara amerykańskiego o 8%. Zob. J. Powell, A History of Canadian Dollar, Ottawa: 
Bank of Canada, [1999], http://www.bank-banque-canada.ca/en/dollar_book/dollar_book.pdf, s. 71. Zob. też 
NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3788, Prime Minister’s meeting with the President of the United 
States Washington, December 6, 1971: Suggested Talking Points On Economic And Financial Situation, s. 2.

86  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, MFNUM 4632, File 20–4-11, M. Dupuy, Origin of the Third Op-
tion, January 31, 1983.

87  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, MFNUM 4436, File 20-1-2-PAG-USA, M. Cadieux, Dispatch from 
Canadian Embassy in Washington to DEA, January 27, 1972, s. 3.

88  J. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 68–69.
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spotkania. Trudeau i Head wspominają, że Kissinger sądził, iż tak ważna część stosun-
ków USA ze światem zewnętrznym, jaką stanowiły relacje z sąsiadem z północy, nie 
może być kierowana jedynie przez Departament Skarbu, i zdecydował się na bezpo-
średnią interwencję u prezydenta Nixona89. Warto jednak pamiętać o badaniach Daizo 
Sakurady, japońskiego politologa śledzącego okoliczności wprowadzenia przez Stany 
Zjednoczone zmian w polityce ekonomicznej, który uważa, że od połowy listopada 1971 r. 
Nixon otrzymywał ostrzeżenia o szkodach, jakie wprowadzony w sierpniu program go-
spodarczy przynosił Stanom Zjednoczonym. To na podstawie tych informacji prezydent 
zdecydował się na złagodzenie swojej strategii i uruchomienie mniej konfrontacyjnych 
metod działania90.

Spotkanie przywódców USA i Kanady odbyło się 6 grudnia 1971 r. w Waszyngtonie 
i zakończyło się osiągnięciem niemal całkowitego porozumienia. Premier był świadom 
znaczenia spotkania z Nixonem i skupił się na odpowiednim przygotowaniu. Rozmowa 
dwóch przywódców była właściwie wykładem, który poprowadził Pierre Trudeau, przed-
stawiając racje przemawiające za wyłączeniem Kanady spod programu ekonomicznego 
Connally’ego. Pod koniec tego przemówienia premier zapytał wprost prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych: 

Czy rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował, że Kanada nie może mieć nigdy nadwyżki 
w handlu z USA? To oznaczałoby, że Kanada nie ma wyboru i musi wyprzedawać więcej 
swoich zasobów Amerykanom, żeby sfi nansować swój dług wobec nich. Jeżeli tak, to Ottawa 
będzie zmuszona wyciągnąć z tego wnioski i może się to wiązać z rozpoczęciem polityki 
nieprzyjaznej Amerykanom91. 

Richard Nixon został przyparty do muru przez Trudeau i nie mając wyboru, musiał 
potwierdzić, że nie kierował się złymi zamiarami. Świadkowie spotkania uważają, że 
była to sytuacja wyjątkowa, zwłaszcza że prezydent bardzo źle reagował, gdy nie zosta-
wiano mu pola manewru92. Spotkanie zakończyło się sukcesem głównie dzięki argumen-
tacji Henry’ego Kissingera, który naciskał na wypracowanie kompromisowego ujęcia 
pozwalającego na uwzględnienie stanowiska kanadyjskiego. Propozycja ta spotkała się 
z natychmiastowym poparciem Ivana Heada93. W rezultacie ustalono zniesienie opłat 
importowych na towary eksportowane z Kanady. Miało też nie być żadnych dalszych 
żądań w stosunku do wartości kanadyjskiego dolara. Trudeau i Head uzyskali również 
zapewnienie od Richarda Nixona, że Waszyngton nie będzie w przyszłości „karał” Kraju 
Klonowego Liścia za trudności gospodarcze Stanów Zjednoczonych94.

Podczas spotkania uzgodniono, że szczegóły porozumienia nie zostaną podane do 
publicznej wiadomości do czasu zakończenia rozmów Amerykanów z pozostałymi pań-
stwami. Przyniosło to trudności w przekazaniu społeczeństwu kanadyjskiemu wyniku 

89  P.E. Trudeau, I. Head, op.cit., s. 187.
90  D. Sakurada, The ‘Nixon Shokku’ Revisited: Japanese and Canadian Foreign Policies Compared, 

w: The North Pacifi c Triangle: The United States, Japan, and Canada at the Century’s End, M. Fry, M. Ku-
rosawa, J. Kirton (red.), Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1998, s. 24.

91  D. Sakurada, op.cit., s. 24.
92  J. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 69.
93  Ibidem.
94  Ibidem, s. 70.
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spotkania jako sukcesu, którym niewątpliwie było95. Dopiero następnego dnia, po roz-
mowach na szczycie obu liderów, odbyła się konferencja prasowa. Trudeau potwierdził 
na niej jedynie, że Stany Zjednoczone nie zamierzają używać stosunków gospodarczych 
z sąsiadem z północy do akumulacji nadwyżek fi nansowych96.

Dla polityków kanadyjskich było zdumiewające, że spotkanie liderów okazało się 
tak udane, a prezydent Nixon wykazał zrozumienie dla argumentów Ottawy. Doradcy 
Trudeau spodziewali się czegoś zupełnie innego. W materiałach przygotowujących go 
do wizyty znalazł się nawet zapis, że do głównych celów premiera należy „rozwianie 
wszystkich wątpliwości prezydenta, że obecny rząd Kanady jest antyamerykański lub 
prosowiecki (prokomunistyczny)”97. 

Dla politologów będących zwolennikami doktryny neorealizmu przebieg rozmów 
Trudeau–Nixon jest dowodem siły Kanady. John Kirton, jeden z przedstawicieli tego 
nurtu, napisał wręcz, że Kanada wygrała, gdyż twardo stała na swym stanowisku, że 
postępowała uczciwie w handlu z USA98. Grudniowe spotkanie było jednak przede 
wszystkim zwycięstwem taktyki obranej przez Trudeau przed wizytą w Waszyngto-
nie. Dzięki poparciu Nixona i Kissingera udało się osiągnąć to, czego nie spodziewano 
się przed spotkaniem99. Dla wielu badaczy zastanawiające jest poparcie, które uzyska-
ła Kanada ze strony Henry’ego Kissingera. W swych pamiętnikach doradca Richarda 
Nixona wspomina, że wspólnie z prezydentem USA doszli do wniosku, iż działania 
Connally’ego osiągnęły już skutek i przyciągnęły uwagę. Powoli jednak zaczęły tracić 
swą siłę100. Część osób z administracji prezydenta zdało więc sobie sprawę, że chociaż 
osiągnięty rezultat był mniejszy, niż oczekiwano w sierpniu 1971 r., to dalsze podążanie 
tak ostrym kursem byłoby szkodliwe dla wizerunku Stanów Zjednoczonych jako przy-
wódcy świata zachodniego. Międzynarodowe zobowiązania USA wymagały, aby Nixon 
i Kissinger znaleźli sposób wyjścia z impasu101. 

Trudeau w książce napisanej wspólnie z Headem, oceniając spotkanie 6 grudnia 
w Waszyngtonie z perspektywy lat, zauważył, że odbyło się ono w przyjaznej atmo-
sferze i pozwoliło spokojnie i bez urazy rozwiązać impas, z „całkowitą satysfakcją dla 
obu stron”102. We wspomnieniach premiera Kanady wydarzenie to jawi się jako „spisek” 
mającego poparcie Nixona Kissingera przeciwko sekretarzowi skarbu Connally’emu. 
Trudeau opisuje uzgodnienia zawarte między doradcami do spraw międzynarodowych 
USA i Kanady, które miały na celu niedopuszczenie do bezpośrednich rozmów Trudeau–
Connally w czasie dalszej części wizyty, gdyż sekretarz nie został poinformowany o ko-

95  Ibidem. Por. G&M 1971, December 8, s. 1. Stany Zjednoczone zdjęły dodatkowe opłaty celne dla 
produktów importowanych z Kanady 21 grudnia 1971 r.

96  Press Conference of Prime Minister Trudeau, Washington, D.C., December 7, 1971, w: Canadian–
American Summit Diplomacy 1923–1973: Selected Speeches and Documents, R.F. Swanson (red.), Toronto: 
McClelland And Stewart Ltd., 1975, s. 288–289.

97  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3788, Prime Minister’s meeting with the President of 
the United States Washington, December 6, 1971: Suggested Talking Points On Economic And Financial 
Situation, s. 1.

98  J. Kirton, Lecture 9…, s. 9.
99  D. Sakurada, op.cit., s. 25.
100  J. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 70.
101  Ibidem.
102  Ibidem, s. 188.
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rzystnych dla Kanady zmianach, uzgodnionych podczas bezpośredniego spotkania pre-
miera z prezydentem103. 

Oceniając efekty spotkania, należy pamiętać, że sukcesu nie można przypisać wy-
łącznie taktyce delegacji kanadyjskiej. Pomimo skuteczności premiera podczas gru-
dniowego spotkania z Nixonem bez interwencji Kissingera Trudeau nie byłby bowiem 
w stanie przekonać Richarda Nixona104. Z tej perspektywy ważne wydaje się jednak po-
rozumienie zawarte pomiędzy Kissingerem a Headem podczas ich pierwszego spotkania 
w marcu 1969 r. w Waszyngtonie, które umożliwiło im bezpośredni kontakt. 

Dwa tygodnie po grudniowym szczycie przywódców Kanady i USA, w trakcie 
spotkania Amerykanów z delegacjami z krajów Europy Zachodniej, Japonii i Kanady 
w Smithsonian Institution w Waszyngtonie, jedynie Ottawa nie została zmuszona do 
utrzymywania wartości swej waluty na stałym poziomie. Dla niektórych badaczy był 
to dowód, że mimo głoszonego przez wielu analityków końca specjalnych stosunków 
łączących Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi wydarzenia z sierpnia 1971 r. były tylko 
epizodem w długiej historii relacji kanadyjsko-amerykańskich. Waszyngton po raz ko-
lejny uczynił bowiem wyjątek tylko dla Ottawy105. Była to więc historia z happy endem. 
A Richard Nixon najprawdopodobniej zdecydował, że to, co osiągnął (rewaluacja jena 
i walut europejskich) było wystarczające. Dolar kanadyjski mógł pozostać powyżej kur-
su wymiany z amerykańskim dolarem, a opłaty celne mogły zostały zdjęte, gdyż i tak, 
jak okazało się po dokładnej analizie, większość kanadyjskiego eksportu do Stanów 
Zjednoczonych trafi ała tam jako wymiana bezcłowa, a opłata wprowadzona 15 sierpnia 
była procentem dodanym do istniejących wtedy taryf celnych106. 

Powyższe rozumowanie nie uwzględnia jednak warstwy emocjonalnej. Wydaje się, 
że największym efektem wprowadzenia przez Nixona opłat importowych była zmiana 
w psychice Kanadyjczyków. Delikatny balans między kontynentalizmem a niezależnoś-
cią gospodarczą i polityczną utrzymywany przez kolejne ekipy rządzące Krajem Klo-
nowego Liścia stał się trudny do utrzymania zarówno dla decydentów, jak i dla opinii 
publicznej. Posunięcia Amerykanów dały niezbędny impuls, który sprawił, że Kana-
da po raz kolejny zainteresowała się możliwością podjęcia alternatywnych kierunków 
w polityce wobec południowego sąsiada107. W przekonaniu, że należy zintensyfi kować 
te poszukiwania, gabinet Trudeau został utwierdzony na skutek ciągłego nacisku ad-
ministracji Nixona, który zakończył się dopiero w kwietniu 1972 r. po wizycie prezy-
denta USA w Kanadzie. 

103  Kissinger miał powiedzieć Headowi: „Connally i Trudeau nie mogą siedzieć obok siebie, a [...] jeżeli 
w czasie koktajlu sekretarz zbliżyłby się [do premiera Kanady – M.G.], musimy zaraz pojawić się obok”. 
Zob. P.E. Trudeau, I. Head, op.cit., s. 189.

104  S. Clarkson, op.cit., s. 283–286.
105  J. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 70.
106  „Procent z zera zawsze pozostaje zerem” – zgrabnie podsumowywał Bothwell. R. Bothwell, Canada–

United States... 
107  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 267.
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II.3. DOKTRYNA NIXONA I GENEZA KANADYJSKIEJ POLITYKI 
TRZECIEJ OPCJI

Okazało się, że spotkanie Trudeau–Nixon w grudniu 1971 r. nie oznaczało końca kło-
potów kanadyjskich polityków. Sekretarz Connally ciągle domagał się usunięcia osłon 
znajdujących się w porozumieniu motoryzacyjnym z 1965 r.108 Spotkania delegacji obu 
krajów i dyskusje na ten temat trwały także w pierwszej połowie 1972 r. Badacze ocenia-
ją wręcz, że Connally dążył za wszelką cenę do osiągnięcia „publicznego i poniżającego 
ustępstwa” ze strony Kraju Klonowego Liścia109. Dla polityków kanadyjskich sprzeciw 
wobec amerykańskich żądań miał więc przede wszystkim znaczenie symboliczne110. 
Zdaniem ekonomistów korekty w porozumieniu motoryzacyjnym nie przyniosłyby prak-
tycznie żadnych zmian w kanadyjskiej gospodarce. Amerykanie zainwestowali bowiem 
zbyt wiele kapitału w budowę fabryk w Kraju Klonowego Liścia, aby wycofywać się 
w razie usunięcia osłon z Auto Pact. Nawet Jean-Luc Pepin, minister przemysłu i handlu 
Kanady, był zdania, że skoro utrzymywanie osłon w porozumieniu motoryzacyjnym nie 
dało się uzasadnić jako obrona interesów Kanady, to ich zawieszenie pomogłoby Amery-
kanom „wyjść z twarzą” z sytuacji111. Inni ministrowie byli jednak przeciwnego zdania. 
Uważali, że takie działanie mogłoby zostać odebrane przez kanadyjską opinię publiczną 
jako uległość wobec Stanów Zjednoczonych. Narażałoby to rząd, zwłaszcza w prowin-
cjach Ontario i Quebec, na spadek popularności112. Członkowie gabinetu Trudeau ar-
gumentowali również, że administracja prezydenta USA z pewnością wykorzystałaby 
zgodę Ottawy do przedstawienia własnych działań jako sukcesu. Trudno byłoby także, 
zdaniem tej grupy ministrów, przekonać społeczeństwo kanadyjskie, że zniesienie osłon 
zawartych w Auto Pact faktycznie nie wpłynie na spadek zatrudnienia113. Pojawiły się 
również opinie, że administracja prezydenta Nixona nalegała na ustępstwa ze strony 
Ottawy. Powoływano się na presję ze strony członków Kongresu, którzy uważali, że 

108  Stany Zjednoczone początkowo dążyły do zerwania porozumienia motoryzacyjnego z 1965 r., 
a następnie skupiły się na wprowadzeniu zmian w jego zapisach, które – zdaniem Waszyngtonu – faworyzo-
wały Kanadę. Żądania USA w stosunku do Kanady miały dotyczyć jednostronnej zgody na „pakiet” zmian 
(m.in. zniesienie gwarancji, korzystnych dla Kanady). Zob. NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Min-
utes, August 18, 1971, s. 3.

109  R. Bothwell, Canada–United States... 
110  W czasie obrad gabinetu w grudniu 1971 r. minister przemysłu i handlu Jean-Luc Pepin zauważył, 

że gwarancje Auto Pact mają jedynie symboliczne znaczenie i mogłyby być zastosowane wyłącznie, gdyby 
produkcja spadła poniżej poziomu z 1964 r. (do 1971 r. dzięki Auto Pact produkcja wzrosła o 80%). Pepin 
podkreślił jednak, że: „każdy rząd Kanady byłby zmuszony do podjęcia jakiegoś działania na długo przed 
tym, gdy produkcja spadłaby do takiego poziomu”. Zob. NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, 
December 16, 1971, s. 3 oraz NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, December 9, 1971, s. 7. 
Por. P.C. Dobell, Canada in World Affairs, 1971–1973, Vol. XVII, Toronto: Canadian Institute of Interna-
tional Affairs, 1985, s. 41.

111  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, No. 70–71, December 16, 1971, s. 4.
112  Więcej o sytuacji rządu w okresie kampanii wyborczej w 1972 r. piszę w podrozdziale III.5 niniejszej 

pracy.
113  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, No. 69–71, December 16, 1971, s. 15–16.
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USA przegrały negocjacje w czasie zawierania układu w 1965 r. i Biały Dom powinien 
to naprawić114. 

Dnia 11 lutego 1972 r. dziennik „The Globe and Mail” napisał, że „[…] załamanie 
rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą może oznaczać przejście w stosun-
kach między obydwoma państwami do okresu najgorszego od dziesięciolecia”. Cytowani 
przez dziennik dyplomaci amerykańscy byli zdania, że sytuacja wymknęła się spod kon-
troli i była na skraju katastrofy. „Te przeklęte sprawy [osłony w porozumieniu motoryza-
cyjnym – M.G.] są dyskutowane w nieskończoność”115. Gazeta była zdania, że liberalny 
rząd premiera Trudeau stał się zakładnikiem nacjonalizmu gospodarczego w Kanadzie. 
Wyrażano opinie, że każde ustępstwo, nawet takie, jakie rząd uważał za uzasadnione, 
spowoduje atak ze strony opozycji, co odbije się bardzo niekorzystnie na wynikach wybo-
rów116. Taka atmosfera znajduje potwierdzenie w stenogramach z posiedzeń gabinetu117.

Nieudane rozmowy przedstawicieli rządu kanadyjskiego z administracją prezydenta 
Richarda Nixona nie były jednak tylko kanadyjską specjalnością. Gdy sprawy gospodar-
cze po raz kolejny weszły w konfl ikt z globalną polityką, wywołało to zaniepokojenie 
samego Henry’ego Kissingera. Również inne osoby w administracji amerykańskiej za-
częły zdawać sobie sprawę, że sposób postępowania sekretarza skarbu zagraża innym 
dziedzinom działalności państwa. Historyk John Odell podkreśla zwłaszcza znaczenie 
trudności w przygotowywanej przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego serii spot-
kań Nixona z najważniejszymi sojusznikami USA. Miały one poprzedzać wizyty prezy-
denta Stanów Zjednoczonych w Pekinie i Moskwie. Premier Wielkiej Brytanii Edward 
Heath odmówił jednak spotkania z Nixonem, dopóki nie zostanie rozwiązany kryzys 
fi nansowy. Kissinger zdołał więc przekonać prezydenta, że kwestie militarno-polityczne 
są najważniejsze, i wymusić rezygnację Johna Connally’ego – 18 kwietnia 1972 r. se-
kretarz skarbu USA podał się do dymisji118. Mimo że Kanada nie znajdowała się wysoko 
w prywatnym rankingu Kissingera dotyczącym spraw o znaczeniu globalnym, to kolizja 
z „wielką polityką”, która miała największe znaczenie dla doradcy Nixona, zmusiła go 
do poświęcenia większej uwagi problemom współpracy obu krajów119.

Od tego momentu prezydent Nixon, kierując się radami Kissingera, dążył do cał-
kowitego uspokojenia sytuacji. Connally’ego zastąpił George Shultz, który sposobem 
uprawiania polityki całkowicie różnił się od swojego poprzednika120. Usatysfakcjonowa-

114  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, No. 70–71, December 16, 1971, s. 2. Prezydent 
Lyndon Johnson powiedział kiedyś publicznie do ambasadora Kanady: „Naciągnęliście nas w czasie negocja-
cji porozumienia motoryzacyjnego”. Cyt. za: R. Bothwell, Canada–United States... Kanadyjski historyk Dimi-
tri Anastakis podobnie ocenia tamte rozmowy, pisząc: „Wydawało się, że kanadyjscy negocjatorzy osiągnęli 
wszystko, co chcieli, i ciężko byłoby wyobrazić sobie lepsze porozumienie”. Zob. D. Anastakis, Continental 
Auto Politics: The Failure of Opposition to the 1965 Auto Pact in Canada and the United States, „Michigan 
Historical Review” 2001, vol. 27, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5002425233 (10.02.06).

115  G&M 1972, February 11, s. 1.
116  Ibidem.
117  Np. NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, No. 68–71, December 9, 1971.
118  Odell podaje również ciekawą hipotezę, że odmowa Heatha nastąpiła za namową Kissingera, który 

zyskał dzięki temu argument przeciwko Connally’emu. Zob. J.S. Odell, The U.S. and Emergency of  Flexible Ex-
change Rates: An Analysis of Foreign Policy Change, „Internation Organization” 1979, vol. 33, issue 1, s. 74–75.

119  H. Kissinger, White House Years, Boston: Little, Brown and Company, 1979, s. 383–384.
120  Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego próbował usprawiedliwiać J. Connally’ego, mówiąc, że: 

„Teksańczycy jak sekretarz Connally są przyzwyczajeni do radzenia sobie z problemami w przekonujący 
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ny mógł się wreszcie poczuć Helmut Schmidt, ówczesny minister gospodarki i fi nansów 
Republiki Federalnej Niemiec, który – zniesmaczony kryzysem wywołanym zmianami 
w polityce gospodarczej USA – mówił:

[…] za sprawy fi nansowe i gospodarcze nie powinni być odpowiedzialni tacy ludzie jak Con-
nally […], powinni za nie odpowiadać mężowie stanu. Wokół krążą miliardy dolarów, a kry-
zys monetarny z 1971 r. może łatwo się powtórzyć121.

Aby zmniejszyć napięcie panujące między Ottawą a Waszyngtonem, zdecydowano 
– podobnie jak w grudniu 1971 r. – o osobistym spotkaniu przywódców. Tym razem 
doszło do niego w Ottawie. Prezydent Nixon wystąpił na połączonym posiedzeniu Izby 
Gmin i Senatu 14 kwietnia 1972 r. Jego przemówienie kanadyjscy komentatorzy ocenili 
jako trafi ające do serc Kanadyjczyków. Nie może to jednak dziwić w świetle niedaw-
nych ustaleń historyków wskazujących, że w pisaniu tekstu uczestniczył sam Trudeau122. 
Nixon rozpoczął od odrzucenia stereotypowych określeń i ujęć stosunków między Ka-
nadą i USA, jakie były używane w czasie ofi cjalnych kontaktów w dziejach obu krajów. 
Prezydent zapowiedział: 

Kanadyjczycy i Amerykanie muszą wyjść poza sentymentalną retorykę przeszłości. Czas na 
uznanie, że istotnie posiadamy oddzielne tożsamości; że znacząco się różnimy; a także że nikt 
nie zyskuje na ukryciu tych faktów123. 

Nixon przedstawił w przemówieniu główne założenia swojej polityki wobec Kanady. 
Przede wszystkim miała ona na celu przeniesienie części ciążących na Stanach Zjedno-
czonych obowiązków na sojusznika z północy. W zamian Kanadyjczycy mieli uzyskać 
większą swobodę w wyborze kierunków polityki i sposobów realizowania obranych 
przez siebie celów. Nixon zapewniał, że:

Nasza polityka względem Kanady odzwierciedla nowe podejście, które stosujemy w całej 
naszej polityce zagranicznej, podejście, które jest nazywane doktryną Nixona. Doktryna ta 
opiera się na założeniu, że dojrzali partnerzy muszą prowadzić odrębną, autonomiczną poli-
tykę […]124. 

Doktryna, której zręby Richard Nixon przedstawił na konferencji prasowej na wy-
spie Guam w lipcu 1969 r., miała doprowadzić do przejęcia przez sojuszników Stanów 
Zjednoczonych zobowiązań militarnych w ramach obrony własnych terytoriów125. Jed-
nocześnie USA potwierdzały zobowiązania podjęte w zawartych wcześniej traktatach 

sposób. Sekretarz jest silnym, utalentowanym […] człowiekiem”. Później Kissinger wyrażał się już dosad-
niej o byłym sekretarzu skarbu: „Dla Connally’ego zwycięstwo było bez znaczenia, dopóki nie był przekona-
ny, że jego ofi ara jest całkowicie pokonana”. Cyt. za: R. Bothwell, Canada–United States…

121  USNA, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Country Files-Europe, Box 687, Germany, Vol. 
XII 5/72-12/72, Information Memorandum for the Record, July 20, 1972, Robert G. Livingston, w: Foreign 
Relations of the United States, 1969–1976, Vol. III... 

122  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 72.
123  R. Nixon, Address to a Joint Meeting of the Canadian Parliament, April 14, 1972, w: The American 

Presidency Project, 2005, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=3377&st=&st1= (10.03.06).
124  Ibidem.
125  Kształtowanie się tzw. doktryny Nixona przedstawia m.in. A. Mania, Détente i polityka Stanów Zjed-

noczonych wobec Europy Wschodniej, styczeń 1969–styczeń 1981, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2003, s. 35–36.
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międzynarodowych oraz zapewniały swoim sojusznikom i „państwom, których prze-
trwanie uważały za znaczące dla swojego bezpieczeństwa” obronę przed zagrożeniem 
nuklearnym126. Prezydent Nixon w parlamencie kanadyjskim powiedział dodatkowo: 

[…] każdy naród musi zdefi niować charakter swoich własnych interesów; każdy naród musi 
określić wymogi swojego bezpieczeństwa; każdy naród musi wyznaczyć ścieżkę swojego 
rozwoju. Zmierzamy do tego, aby nasza polityka pozwalała nam na dzielenie zobowiązań 
międzynarodowych w duchu partnerstwa międzynarodowego. Uważamy, że duch partnerstwa 
jest najsilniejszy wtedy, kiedy partnerzy są samodzielni. Między narodami, jak i wewnątrz 
nich, najsolidniejsza jedność istnieje wtedy, kiedy respektuje się zróżnicowanie, a największa 
zgodność panuje w przypadku braku przymusu127. 

W dalszej części przemówienia prezydent odniósł się do więzów gospodarczych łą-
czących Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi. Faktu postępującej integracji gospodarek 
obu państw Waszyngton nie zamierzał traktować jako sprzecznego z dążeniem do większej 
niezależności. Nixon powtórzył to, co premier Trudeau usłyszał w grudniu 1971 r. w Wa-
szyngtonie: „Żaden szanujący się naród nie może ani nie powinien akceptować przesłan-
ki, że będzie zawsze zależny gospodarczo od jakiegoś innego narodu”128. W przemówie-
niu prezydenta Nixona znalazła się również wyrażona bezpośrednio zgoda na podjęcie 
przez Kanadę poszukiwań niezależnej drogi rozwoju gospodarczego. Nixon mówił, że 
należy raz na zawsze uznać, że podstawą solidnych i zdrowych stosunków kanadyjsko-
amerykańskich powinien być:

[…] taki schemat kontaktów gospodarczych, jaki przynosi korzyści obu naszym państwom 
oraz respektuje prawo Kanady do wytyczenia własnej drogi gospodarczej. […] Możemy po-
dążać osobnymi drogami, na własne sposoby, bez konieczności oddalania się bardziej od sie-
bie, […] możemy stawać się bliżsi bez konieczności stawania się takimi samymi129. 

Kanadyjczycy uwierzyli w słowa Nixona. Zwolennicy nacjonalizmu gospodarczego 
uznali, że prezydent dał im wolną rękę. Kontynentaliści zyskali dowód, że specjalne sto-
sunki łączące Kanadę i Stany Zjednoczone nie wygasły. Rząd Trudeau odetchnął zaś z ulgą 
– Ottawa, jako jedyne państwo spośród trójki „winowajców” defi cytu handlowego Stanów 
Zjednoczonych, nie musiała negocjować nowego „pakietu” ustępstw na rzecz USA.

Dopiero stosunkowo niedawno ukazały się nagrania, z których można się dowiedzieć, 
z jakim niesmakiem prezydent Richard Nixon traktował premiera Pierre’a Trudeau i wi-
zytę w Ottawie. Po powrocie do Waszyngtonu Nixon był bardzo poirytowany rezulta-
tami szczytu, który uważał za „stracone trzy dni”, i żalił się Henry’emu Kissingerowi 
na zachowanie „tego nędznego sukinsyna [Trudeau – M.G.]”, dochodząc ostatecznie do 
wniosku, że „ta podróż była nam potrzebna tak jak dziura w głowie”130. Stosunek Nixo-
na do premiera Trudeau był znany od 1974 r., kiedy prasa ujawniła nagrania z gabinetu 
prezydenta USA. W czasie afery Watergate Kanadyjczycy i Amerykanie dowiedzieli się 
między innymi, że prezydent mówił o premierze Kanady per „dupek”. Do historii relacji 

126  R. Nixon, Address to the Nation on the War in Vietnam, November 3, 1969, w: The American Pre-
sidency...

127  R. Nixon, Address to a Joint Meeting...
128  Ibidem.
129  Ibidem.
130  G&M 2002, March 23, s. 1.
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kanadyjsko-amerykańskich przeszła również reakcja Pierre’a Trudeau, który w odpo-
wiedzi na pytania dziennikarzy stwierdził, że był już „nazywany gorzej przez lepszych 
ludzi”131. Pamiętniki Kissingera wskazują, że dla Nixona premier Kanady był „elegan-
cikiem” zbyt mało stanowczym w kwestiach bezpieczeństwa i komunizmu, a do tego 
„patrzył na niego z góry”132. 

Ogłoszenie Nowej Polityki Ekonomicznej prezydenta Richarda Nixona było waż-
nym momentem w historii stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Należy uznać, że był 
to element, który przesądził o podjęciu przez Kanadę kolejnej próby mającej na celu 
zmniejszenie zależności politycznej, gospodarczej i kulturalnej od sąsiada z południa. 
Pojawiały się wręcz głosy, że okres między 15 sierpnia 1971 r. a wizytą Nixona w po-
łowie kwietnia 1972 r. był rodzajem „narodowego katharsis”133. Decydenci kanadyjscy 
zdawali się myśleć, że skoro nie mogli liczyć na dalsze specjalne traktowanie ze strony 
administracji amerykańskiej, która wymagała od nich wzięcia większej odpowiedzial-
ności za własny rozwój, to należało postarać się jak najszybciej o to, aby Kanadyjczycy 
sami w większym stopniu decydowali o swojej gospodarce, kulturze czy środowisku 
naturalnym. Nowa fala nacjonalizmu gospodarczego, widoczna na kanadyjskiej scenie 
politycznej od lat 60. XX w., była czynnikiem wpierającym planowane posunięcia rzą-
du. Istotne znaczenie miało również przekonanie członków gabinetu premiera Trudeau, 
że rozwój sytuacji międzynarodowej wskazywał na zmniejszanie się dominującej roli 
Stanów Zjednoczonych.

Porażka Kanadyjczyków w kwestii natychmiastowego wyłączenia spod dodatkowe-
go amerykańskiego cła importowego oraz innych ustaleń programu gospodarczego USA 
z 1971 r., w połączeniu z wysokim bezrobociem134, spowodowała w Kanadzie wzrost 
zainteresowania opinii publicznej stosunkami z południowym sąsiadem. Artykuły w ga-
zetach przekonywały, że zależność polityczna i gospodarcza Kanady od USA „[...] nie 
jest tak korzystna, bezpieczna i mało wymagająca jak […] Kanadyjczycy zwykli uważać 
w przeszłości”135. Obawy koncentrowały się wokół możliwości pojawienia się nastrojów 
protekcjonistycznych w USA. Straszono, że jeżeli bariery dla eksportu kanadyjskiego 
zostałyby utrzymane, to Kraj Klonowego Liścia mógłby zostać zepchnięty wyłącznie 
do roli dostawcy surowców. Zdaniem kanadyjskiej opinii publicznej należało coś z tym 
zrobić. Jednym z pomysłów było zwiększenie kontaktów z innymi państwami na świe-
cie, a także dokonanie zmian w polityce gospodarczej. Dla wielu Kanadyjczyków szok 
nixonowski był dowodem na słabość Kanady i zależność od Stanów Zjednoczonych. 
Wiele osób uświadomiło sobie, że nawet stosunkowo niewielki podatek importowy spo-
wodował ogromne komplikacje. 

Główna teza przeglądu polityki zagranicznej Kanady, zakończonego w 1970 r., 
mówiła, że polityka zagraniczna ma stać się „rozszerzeniem polityki wewnętrznej na 
zewnątrz”. Brak osobnego opracowania dotyczącego dwustronnych stosunków z USA 

131  Prime Ministers and Presidents, „CBC News Indepth: US Politics” 2004, April 28, http://www.cbc.
ca/news/background/us-politics/pms-presidents.html (10.02.06). 

132  H. Kissinger, op.cit., s. 383.
133  B. Muirhead, op.cit.
134  W październiku 1971 r. osiągnęło najwyższy poziom od początku lat 70. – 7,1%. Zob. G&M 1971, 

October 16, s. 6.
135  Ibidem.
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rząd tłumaczył przede wszystkim obszernością i wysokim poziomem skomplikowania 
tych relacji. Ogłoszenie doktryny Nixona w stosunku do Kanady w czasie wizyty w Ot-
tawie w kwietniu 1972 r. zakończyło ten typ argumentacji. Rząd został zmuszony do 
przygotowania dokumentu o stosunkach kanadyjsko-amerykańskich. 

II.4. ZAŁOŻENIA POLITYKI TRZECIEJ OPCJI

Decyzję o rozpoczęciu badań „możliwych do dokonania zmian” w relacjach z Waszyng-
tonem gabinet kanadyjski podjął na posiedzeniu 25 sierpnia 1971 r.136 Minister spraw 
zagranicznych Mitchell Sharp został wtedy zobowiązany do przedstawienia w ciągu 
kilku tygodni możliwości, które rysują się przed Kanadą, i zaprezentowania rozwiązań 
mogących wzmocnić jej pozycję w kontaktach z USA. Miało zostać zbadane całe spek-
trum możliwości: od pełnej unii gospodarczej aż po separację czy izolacjonizm. Premier 
i ministrowie zauważyli, że choć istnieje „trend […] w kierunku wolnego handlu”, to

ostatnie środki podjęte przez USA wskazują na zakłócenie tej tendencji. Jeżeli Stany Zjedno-
czone nadal uważałyby, że mogą do woli zmieniać zobowiązania handlowe, gdy działają na 
ich niekorzyść, to z polityką promowania wolnego handlu związane byłoby znaczne niebez-
pieczeństwo137. 

W ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych została powołana specjalna grupa ro-
bocza, której zadaniem stało się zbadanie stanu stosunków kanadyjsko-amerykańskich 
i przedstawienie możliwych zmian. Pracami kierował podsekretarz stanu A.E. Ritchie, 
a w skład zespołu zostali powołani m.in. L.H. Smith, K. Goldschlang oraz J.E. Hyn-
dman138. Opracowali oni memorandum, które 29 września 1971 r. Mitchell Sharp przed-
stawił członkom gabinetu. W dokumencie zarysowano po raz pierwszy trzy możliwe po-
dejścia do stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Pierwsza opcja zakładała utrzymanie 
dotychczasowego sposobu uprawiania polityki, przy czym przewidywano, że mogą być 
konieczne zmiany m.in. w polityce monetarnej, a także usunięcie „czynników drażnią-
cych” Stany Zjednoczone (np. osłon w Auto Pact). W tej strategii możliwe było zastoso-
wanie jedynie „niewielkich działań ograniczających inwestycje Stanów Zjednoczonych 
i dywersyfi kujących rynki zbytu”139. Zakładano, że ta opcja – z dużą dozą prawdo-
podobieństwa – doprowadzi do powiększenia zależności od USA i wprowadzi Kanadę 
na ścieżkę „zacieśniającej się integracji”140. Druga z przedstawionych przez ministra 

136  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, August 25, 1971, s. 3. Por. NA, RG25, Series 
A-4, Vol. 9830, File20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: September 1971–March 
1972, Record of Cabinet Decision – Meeting of August 25, 1971, U.S. Economic Policy Measures, s. 4.

137  Ibidem.
138  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: 

September 1971–March 1972, Canada–USA Relations: Task Force on New Studies, November 17, 1971, s. 2.
139  NA, RG25, Series A-4, Box 292, MFNUM 3729, Canada–United States of America Relations – Major 

Studies Prepared by Policy Analysis Group – Documents for Cabinet Dated September 29, 1971, January 12, 
1972 and April 8, 1972, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, Canada–United States Relations: Op-
tions for the Future, September 29, 1971, s. 1.

140  Ibidem.
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spraw zagranicznych możliwości kładła nacisk na zacieśnienie więzów gospodarczych 
ze Stanami Zjednoczonymi w wybranych dziedzinach bądź całościowo. Mogłoby to 
ochronić Kraj Klonowego Liścia przed „kaprysami” USA, ale „nieuchronnie prowadzi-
łoby do ścisłej integracji obu gospodarek”. Uważano, że 

strefa wolnego handlu czy unia celna miałaby nieodwracalne konsekwencje dla Kanady, a nie 
dla Stanów Zjednoczonych; biorąc pod uwagę nierówność potencjałów pomiędzy [obydwoma 
– M.G.] krajami, jej efektem będzie uczynienie [Ottawy – M.G.] bardziej zależnej od decyzji 
podejmowanych w Waszyngtonie141. 

W tej opcji memorandum Sharpa zakładano więc konieczność utworzenia jakiejś 
formy unii politycznej, aby Kanada mogła z większą siłą artykułować swoje interesy. 
W razie wyboru opcji drugiej, zalecano więc przemyślenie metod, które byłyby używane 
w tym celu, już w momencie podejmowania decyzji142.

Trzecia z zaprezentowanych w memorandum opcji miała 

„na przestrzeni czasu zmniejszyć wrażliwość ekonomiczną na czynniki zewnętrzne oraz 
zwiększyć zdolność [Kanady – M.G.] do niezależnych działań i [kanadyjskie – M.G.] poczucie 
tożsamości narodowej143. 

Równocześnie gospodarka miała być przygotowywana do konkurencji na rynkach 
światowych. Ograniczeniami, które mogły zakłócić proces realizacji tych celów, były 
przede wszystkim: zobowiązania międzynarodowe oraz konieczność utrzymania do-
chodów i zatrudnienia co najmniej na dotychczasowym poziomie. Także koszty, jakie 
wiązały się z opcją trzecią, i długi okres planowany do jej realizacji, były czynnikami 
mogącymi przeszkodzić w osiągnięciu założonych celów. Autorzy memorandum widzieli 
także trudności w przezwyciężeniu nawyków kanadyjskiego środowiska przemysłowego 
oraz w zmianie tradycyjnego obrazu Kanady (który sprowadzał się do rozszerzenia USA 
na północ), jaki funkcjonował wśród Amerykanów144. Za czynniki sprzyjające urzędnicy 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznali natomiast: korzystny bilans płatniczy Kana-
dy, jej pozycję handlową, bogate zasoby naturalne oraz stabilność polityczną i gospodar-
czą145. Wkrótce okazało się, że dwa ostatnie założenia były fałszywe. 

Upraszczając, można powiedzieć, że pierwsze rozwiązanie zaproponowane przez ka-
nadyjskie MSZ stanowiło kontynuację (z niewielkimi modyfi kacjami) dotychczasowej 
polityki Ottawy wobec Stanów Zjednoczonych, bazującej na decyzjach podejmowanych 
ad hoc. Druga opcja była zbieżna z pojawiającymi się wielokrotnie na przestrzeni hi-
storii Kraju Klonowego Liścia planami zbliżenia z USA. Trzecie rozwiązanie zakładało 
natomiast usamodzielnienie gospodarcze i polityczne Kanady. Miało ono być nadzoro-
wane dzięki wprowadzeniu przez rząd centralnego planowania.

W memorandum z 29 września 1971 r. znalazła się również analiza pozycji negocja-
cyjnej Kanady w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Oceniano, że szanse Ottawy leżą 
głównie w fakcie istnienia ścisłej współpracy obronnej obu krajów, a także na otwartym 
rynku, jaki oferował Kraj Klonowego Liścia fi rmom amerykańskim. Zdaniem autorów 

141  Ibidem.
142  Ibidem.
143  Ibidem.
144  Ibidem.
145  Ibidem.
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opracowania coraz większą rolę miały odgrywać łatwo dostępne surowce naturalne146. 
Autorzy raportu zwracali jednak uwagę, że urzędnicy amerykańscy patrzyli na wiele 
kwestii w stosunkach bilateralnych przez pryzmat zależności gospodarczej Kraju Klo-
nowego Liścia od USA. Kanada jawiła się im jedynie jako element w zróżnicowanych, 
globalnych interesach i zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych. Twórcy memorandum 
wyrażali przekonanie, że kiedy chodziło o sprawy o znaczeniu narodowym dla Ame-
rykanów, Kanadyjczycy mieli „[…] ograniczone możliwości uzyskania elastycznego 
traktowania bez płacenia za to odpowiedniej ceny”147. Zdaniem autorów omawianego 
opracowania oddziaływanie USA na Kanadę było coraz silniejsze, ale Kraj Klonowego 
Liścia znaczył coraz mniej dla Stanów Zjednoczonych. Miało na to wpływ wiele czyn-
ników, m.in. osłabianie więzów politycznych i gospodarczych we Wspólnocie Narodów 
(Commonwealth of Nations), wzrost znaczenia integracji europejskiej, która dokony-
wała się w opozycji do USA, oraz postępująca ochrona rynku wewnętrznego Japonii. 
Memorandum głosiło tezę, zgodnie z którą światowe trendy popychały Kanadę ku coraz 
większej zależności gospodarczej od USA, co nie pozostawało bez skutków dla tożsa-
mości i jedności narodowej tego kraju148. 

Obawy o możliwość uruchomienia przez USA polityki protekcjonistycznej i izola-
cjonistycznej były argumentem przeciwko wyborowi pierwszej opcji. Pozycja Kana-
dy, zdaniem autorów raportu, nie uległaby poprawie bez podjęcia intensywnych działań 
proponowanych w opcji trzeciej. Podobną argumentację zastosowano wobec drugiej 
z przedstawionych możliwości. Sektorowe negocjacje nie dawały ochrony przed zmianą 
trendów w polityce wewnętrznej USA. Pełna integracja była wykluczona z przyczyn 
politycznych, a nie ekonomicznych, jako że ówczesny rząd Kanady dążył do zacho-
wania jak największej niezależności149. Integracja wyłącznie gospodarcza nie wydawa-
ła się decydentom właściwym rozwiązaniem. Nie dawała bowiem skutecznej ochrony 
Kanadzie w razie nacisku Waszyngtonu150. Ze względu na różnicę w potencjałach obu 
państw zabezpieczeniem powinno być – zdaniem autorów memorandum – powstanie 
sieci instytucji, które zapewniałyby ochronę interesów mniejszego podmiotu, jakim była 
Kanada. Omawiane opracowanie rządowe wskazywało również, że najskuteczniejszym 
środkiem obrony interesów kanadyjskich mogłaby być tylko unia polityczna151. 

Urzędnicy kanadyjscy opracowujący memorandum z września 1971 r. szukali oczy-
wiście punktu odniesienia w sukcesie integracji europejskiej. Wskazywali oni jednak 

146  Współpracę kanadyjsko-amerykańską w zakresie polityki energetycznej omawiam szerzej w rozdzia-
le IV niniejszej pracy. 

147  NA, RG25, Series A-4, Box 292, MFNUM 3729, Canada–United States of America Relations – Ma-
jor Studies Prepared by Policy Analysis Group – Documents for Cabinet Dated September 29, 1971, January 
12, 1972 and April 8, 1972, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, Canada–United States Relations: 
Options for the Future, September 29, 1971, s. 1, s. 3.

148  Ibidem, s. 4.
149  Politolodzy D. Munton i D. Swanson uważali, że taki nastrój panował też w latach 60. i 70. XX w. 

w społeczeństwie kanadyjskim. Por. D. Munton, D. Swanson, Rise and Fall of the Third Option: Forecasting 
Canadian-American Relations in the 1980s, w: Canada’s Foreign Policy: Analysis and Trends, B.W. Tomlin 
(red.), Toronto: Methuen, 1978, s. 188.

150  Urzędnikom kanadyjskim przygotowującym założenia nowej polityki Kongres USA jawił się jako 
ciało w największym stopniu realizujące interesy partykularne, przed którymi Kanada nie miałaby skutecznej 
ochrony.

151  Ibidem, s. 8–10.
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na odmienność konfi guracji Kanada–Stany Zjednoczone w stosunku do państw EWG. 
Zwracano uwagę przede wszystkim na różnicę w potencjałach obu północnoamerykań-
skich sąsiadów, przy dużo większej równowadze pomiędzy państwami europejskimi 
oraz ich zdecydowanie bardziej ugruntowanej tożsamości narodowej. „Dla Europejczy-
ków problemem było przekroczenie historycznych konfl iktów. Dla Kanady problemem 
jest wyrażenie własnej, odmiennej tożsamości w stosunku do USA w sytuacji istnienia 
tak wielu podobieństw” – stwierdzał raport152. Wydaje się, że obawy te nie znalazły 
potwierdzenia. Okazało się bowiem, że układ o wolnym handlu z 1988 r. (Free Trade 
Agreement – FTA) nie doprowadził do zawarcia unii politycznej ze Stanami Zjednoczo-
nymi i nie spowodował zatarcia odrębności Kanadyjczyków. 

Na brak zgody Ottawy na zacieśnianie integracji kanadyjsko-amerykańskiej naj-
większy wpływ miały wewnętrzne czynniki polityczne, a przede wszystkim opór części 
społeczeństwa. Należy jednak zauważyć, że autorzy memorandum wskazywali na zróż-
nicowanie regionalne w odbiorze możliwości integracji ze Stanami Zjednoczonymi153. 
Wydaje się, że największa różnica między pierwszą (kontynuowanie dotychczasowej 
polityki) a trzecią opcją (uniezależnienie się od USA) leżała w akcentowaniu i wyraź-
nym zdefi niowaniu ambitniejszych celów. W przypadku wybrania opcji trzeciej większy 
nacisk miał być położony na politykę gospodarczą i zwiększone zaangażowanie rządu. 
Zakładano, że w wyniku podjęcia działań zgodnych z opcją trzecią nastąpi relatywny 
spadek zależności od USA. Nie oczekiwano jednak drastycznych i szybkich zmian. Au-
torzy memorandum zapewniali także, iż przedstawione propozycje i zamierzenia nie 
miały nic wspólnego z antyamerykanizmem, a kontakty Kanady ze Stanami Zjednoczo-
nymi muszą pozostać ścisłe i harmonijne154. 

„Zawsze pozostanie pewien element ambiwalencji w polityce Kanady wobec Stanów 
Zjednoczonych” – podkreślali urzędnicy przygotowujący nowe założenia stosunków 
dwustronnych. Ambiwalencja ta była nie do uniknięcia, gdyż wybór skrajnych metod 
prowadziłby do obniżenia poziomu życia Kanadyjczyków. Uniknięcie tego stało się ce-
lem nadrzędnym dla decydentów. Realizacja zamierzeń polityki ograniczania zależności 
od USA nie mogła więc przebiegać w tak prosty sposób, jak zostało to zarysowane 
w memorandum. W toku implementacji musiano – i zdawano sobie z tego sprawę już 
w 1971 r. – stosować mieszankę metod przypisywanych do wszystkich rozwiązań pro-
ponowanych w memorandum155. 

Instrumenty, którymi rząd zamierzał się posługiwać w toku realizacji polityki stop-
niowego uniezależnienia Kanady od USA, zakładały większą aktywność państwa 
m.in. w sektorach energetycznym i zasobów naturalnych oraz w odniesieniu do inwe-
stycji zagranicznych. Zamierzano m.in. stosować takie działania, jakie zapewnią Ka-
nadyjczykom możliwie najtańszą ropę naftową, gaz i inne nośniki energii. Brano pod 
uwagę możliwość wprowadzenia innej ceny na eksportowane zasoby energetyczne od 
stosowanej na rynku wewnętrznym. Rząd nie zgadzał się na „kontynentalne” ujęcie za-

152  Ibidem, s. 11.
153  Mieszkańcy zachodniej części Kanada byli jej zwolennikami; najbardziej uprzemysłowione central-

ne regiony sprzeciwiały się takiej możliwości. Zdaniem autorów memorandum reakcja Quebecu była trudna 
do przewidzenia. Ibidem, s. 13.

154  Ibidem, s. 14.
155  Ibidem, s. 15.
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gadnienia energii i surowców naturalnych i zamierzał dążyć do jak największego udziału 
fi rm kanadyjskich w ich przetwarzaniu156. Za przydatny do celów polityki zwiększa-
nia niezależności od USA został uznany proces zatwierdzania inwestycji zagranicznych 
przez urzędników. Rząd miał być „bardziej otwarty na Kanadyjczyków i kanadyjskie 
przedsiębiorstwa pożyczające za granicą, niż na bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
w Kanadzie”157.

Analizując możliwe zmiany w kontaktach handlowych Kanady, autorzy założeń 
nowej polityki brali pod uwagę m.in. członkostwo lub związek z krajami EWG albo 
umowę o wolnym handlu, np. z Japonią, a także układy z ZSSR, ChRL czy państwa-
mi Ameryki Łacińskiej. Urzędnicy MSZ wskazywali jednak na bardzo ograniczone 
możliwości uzyskania istotnego przełomu i znalezienia alternatywy dla rynku Stanów 
Zjednoczonych. 

Memorandum z 29 września 1971 r., wraz z dodatkowymi opracowaniami, zostało 
rozpatrzone przez rządowy Komitet do Spraw Priorytetów i Planowania (Committee on 
Priorities and Planning) na posiedzeniach w dniach 26 października i 9 listopada 1971 r. 
Zatwierdzono wtedy wybór strategii uniezależnienia się od USA (opcja trzecia)158. De-
cyzja ta 25 listopada 1971 r. została zaakceptowana przez cały gabinet kanadyjski. Rząd 
Trudeau zdecydował się na realizowanie „[...] długofalowej i wszechstronnej polityki 
zmniejszania wrażliwości gospodarczej Kanady na czynniki zewnętrzne oraz wzmacnia-
nie zdolności Kanady do podejmowania samodzielnych działań”159. Od tego momentu 
polityka stopniowego uniezależniania się od Stanów Zjednoczonych (która szybko za-
częła być nazywana trzecią opcją) stała się ofi cjalną polityką Kanady. 

Przyjęcie przez rząd polityki trzeciej opcji nie odbyło się jednogłośnie. W rozwa-
żaniach Klausa Goldschlanga, jednego z autorów nowej strategii, można znaleźć do-
wód na to, że opcja pierwsza miała wielu zwolenników w rządzie i wśród urzędników 
niższego szczebla. Ich zdaniem wiele instrumentów politycznych, których użycie było 
konieczne do uniezależnienia od Stanów Zjednoczonych, mogło być równie dobrze 
„[...] używanych osobno i niezależnie, dla wsparcia innych opcji […], szczególnie op-
cji pierwszej”160. Do zwolenników takiego stanowiska należał m.in. ambasador Kanady 
w Waszyngtonie Marcel Cadieux161. Za realizacją polityki wobec Stanów Zjednoczo-

156  Ibidem, s. 18.
157  Ibidem.
158  Zalecono wtedy prowadzenie dalszych badań dotyczących m.in. trendów w relacjach kanadyjsko-

-amerykańskich oraz sytuacji wewnętrznej w USA. Zob. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-
USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: September 1971–March 1972, Memorandum to the Cabinet, 
November 23, 1971, Canada–U.S. Relations – Options for the Future, Cabinet Document No. 1217–71, 
s. 1–4.

159  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, November 25, 1971, s. 19.
160  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: 

September 1971–March 1972, K. Goldschlang, Memorandum to Mr. Hyndman, PAG, September 20, 1971, 
Canada–U.S. Relations: Options for the Future.

161  Cadieux, komentując jedną z pierwszych wersji dokumentu dotyczącą strategii trzeciej opcji, stwier-
dził: „Ogólne wrażenie, jakie stwarza dokument, wskazuje, że opcje są wyraźnie od siebie oddzielone. Ro-
zumiem, że autorzy zdawali sobie sprawę z możliwości stosowania kombinacji. Naprawdę alternatywą dla 
ściślejszej integracji z USA może być […] stopniowa dywersyfi kacja, którą planowaliśmy rozpocząć tak 
czy inaczej przed 15 sierpnia”. Zob. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option 
Study and Follow-up, Vol. 1: September 1971–March 1972, Marcel Cadieux, Dispatch from Canadian Em-
bassy in Washington to DEA, September 29, 1971, Following for Ritchie – Memo for Cabinet, s. 4.
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nych na zasadzie ad hoc opowiadali się też A.E. Ritchie i M. Dupuy z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Zwracali oni uwagę, że jedynie dwie pierwsze opcje mieściły 
się w ramach polityki zagranicznej, natomiast opcja trzecia leżała w sferze polityki we-
wnętrznej. Ritchie i Dupuy uważali ponadto, że zakres swobody w kontaktach z USA był 
zbyt wąski, aby polityka trzeciej opcji okazała się możliwa do zrealizowania162. 

Wydaje się, że wybór trzeciej opcji był motywowany raczej czynnikami o znaczeniu 
politycznym niż jakimikolwiek innymi. Przyczyniła się do tego waga, jaką rząd Trudeau 
przykładał do kwestii kulturowych oraz do wyników badania opinii publicznej163. W ma-
teriałach przygotowanych przed spotkaniem premiera Trudeau z prezydentem Nixonem 
w grudniu 1971 r. można znaleźć dokument zatytułowany Background to Canada–U.S. Rela-
tions164. Autorzy przedstawili w nim nastroje w społeczeństwie kanadyjskim, a szczegól-
ną uwagę poświęcili analizie tendencji narodowych oraz wzrostowi poparcia dla więk-
szej niezależności gospodarczej Kanady165. W 1971 r. na pytanie ankieterów: „Jak ważne 
są dla ciebie relacje kanadyjsko-amerykańskie?” tylko niewiele ponad 10% Kanadyj-
czyków twierdziło, że jest to najważniejszy problem kraju. Warto podkreślić, że odsetek 
respondentów wskazujących na pogarszające się stosunki z mniejszością frankofońską 
w Quebecu był mniejszy166. Dla pełnej prezentacji problemu istotny wydaje się trend 
zmian opinii Kanadyjczyków w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Od II wojny świa-
towej aż do początku lat 60. XX w. większość mieszkańców Kraju Klonowego Liścia 
popierała politykę USA i nie widziała zagrożenia dla Kanady ze strony Waszyngtonu167. 
Uczestnicy ankiet akceptowali również amerykańskie inwestycje w Kanadzie. W 1956 r. 
68% Kanadyjczyków było za wprowadzeniem zasad wolnego handlu w obrotach z są-
siadem z południa. Do 1963 r. więcej niż połowa obywateli Kraju Klonowego Liścia nie 
zwracała uwagi na zbyt duży wpływ Stanów Zjednoczonych168. Od połowy lat 60. ich 
poglądy uległy jednak zmianie. W 1970 r. aż 81% Kanadyjczyków było przeciwnych za-
warciu unii z USA169. Obawa wchłonięcia Kanady przez Stany Zjednoczone była główną 
przyczyną, dla której respondenci ankiet przywiązywali wagę do utrzymania kanadyj-
skiej tożsamości narodowej. Na początku lat 70. XX w. wiele emocji wywoływała wśród 
Kanadyjczyków gospodarcza zależność od USA. Prawie 90% społeczeństwa uważało, 

162  Dupuy i Ritchie napisali: „Nie wiedzieliśmy jak «wszechstronna polityka przemysłowa» może być 
[…] alternatywą dla polityki zagranicznej Kanady”.. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign 
Policy Advisors Group – Third Meeting: The Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: 
February 3–4, 1983, M. Dupuy, Origin of the Third Option, January 31, 1983.

163  Ibidem.
164  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3788, Meeting of the Prime Minister of Canada, the 

Right Honourable Pierre Elliott Trudeau and the President, Richard Nixon in Washington, D.C. – Briefi ng 
Book: December 6, 1971, J.M. Davey, Background to Canada–U.S. Relations, December 1, 1971, s. 11.

165  W dokumencie stwierdzano: „[...] sporą część działań rządu kanadyjskiego w ostatnich trzech latach 
można scharakteryzować jako poszukiwania «tożsamości kanadyjskiej», np. dążenie do większego realizmu 
w stosunkach z innymi państwami świata [czy – M.G.] w prawodawstwie dotyczącym ochrony wód Arktyki 
[…]”. Zob. ibidem, s. 13.

166  Na początku lat 70. najważniejszymi kwestiami nadal pozostawały bezrobocie, zanieczyszczenie śro-
dowiska i wzrost infl acji. Zob. NA, RG2, Series B-2, Vol. 6400, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, 
April 8, 1972, Canada–United States Relations, Cabinet Document 411-72, s. 16.

167  W 1961 r. 63% Kanadyjczyków popierało wspólną z USA obronę kanadyjskiej przestrzeni powietrz-
nej (NORAD). Zob. Ibidem, s. 16.

168  Ibidem.
169  Ibidem.
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że Kanada musi posiadać większą kontrolę nad swoją gospodarką, a dwie trzecie, że 
ówczesny poziom inwestycji amerykańskich był zbyt wysoki. Należy jednak zauważyć, 
że 70% społeczeństwa przyznawało, że dzięki napływowi kapitału z USA standard życia 
jest wyższy. Aby zmniejszyć poziom inwestycji amerykańskich, tylko połowa Kana-
dyjczyków była skłonna zaakceptować niższy poziom życia170. Paradoksalność sytuacji 
polegała na tym, że Kanadyjczycy akceptowali obecność amerykańską w sferze dóbr 
materialnych, ale odrzucali system wartości obowiązujący w społeczeństwie, które je 
wyprodukowało. Politycy kanadyjscy, zaangażowani w projektowanie nowej strategii 
politycznej wobec Stanów Zjednoczonych, wskazywali, że był to wynik bardzo złe-
go odbioru przez kanadyjską opinię publiczną amerykańskiego zaangażowania w woj-
nę w Wietnamie oraz splotu wielu innych czynników dotyczących różnych sfer życia 
w USA – od kwestii dotyczących ludności murzyńskiej, poprzez informacje o wysokiej 
przestępczości zorganizowanej, po słabą jakość programów pokazywanych w amerykań-
skiej telewizji. Negatywne oceny aspektów życia w USA miały wpływ na rosnące wśród 
Kanadyjczyków przeświadczenie o istotnych różnicach między systemem politycznym 
funkcjonującym w ich kraju a tym u południowego sąsiada oraz o przewadze rozwiązań 
kanadyjskich. Taka świadomość była przyczyną rosnącego w społeczeństwie kanadyj-
skim braku akceptacji dla standardów amerykańskich wykraczających poza sferę czysto 
ekonomiczną171. Autorzy omawianego wcześniej memorandum z 1971 r., poświęconego 
kanadyjskiej polityce zagranicznej, uwzględnili także tę sferę. Uważali, że aby osiąg-
nąć poprawę stosunków z USA, rząd powinien skanalizować nastroje nacjonalistyczne 
przez prowadzenie polityki w większym stopniu uwzględniającej „kanadyjskość”172. 
Taką możliwość dawała ich zdaniem strategia trzeciej opcji.

Dnia 12 stycznia 1972 r. rząd rozpatrzył kolejne memorandum. Przygotował go ten 
sam zespół urzędników kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Memoran-
dum było rozwinięciem zaaprobowanej pod koniec 1971 r. strategii trzeciej opcji173. 
Nowa polityka Kanady wobec USA miała się skupić na trzech podstawowych zada-
niach: rozwinięciu i wzmocnieniu gospodarki, budowie korzystnego układu międzyna-
rodowego (rozumianego jako kontekst do relacji z USA w wymiarze międzynarodo-
wym) oraz koordynacji posunięć wszystkich agend rządu w Ottawie, które mogły mieć 

170  Wystąpiło wyraźne zróżnicowanie regionalne ocen stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Onta-
rio i Kolumbia Brytyjska były regionami o największym natężeniu obaw o wpływ Stanów Zjednoczonych, 
szczególnie w gospodarce. Takie poglądy uzyskiwały najmniejsze poparcie w prowincjach nadatlantyckich. 
Tam tylko nieco powyżej jednej trzeciej mieszkańców była skłonna do osobistych poświęceń dla zmniej-
szenia zaangażowania kapitału amerykańskiego. W większości przypadków był on postrzegany jako coś 
pozytywnego, przynoszącego miejsca pracy i pieniądze. Trzy czwarte mieszkańców rejonu Atlantyku nie 
widziało sprzeczności pomiędzy zachowaniem niepodległości Kanady a ówczesnym poziomem inwestycji 
amerykańskich. Frankofoni w Quebecu uważali, że zagrożenie asymilacją nie płynie tylko i wyłącznie ze 
Stanów Zjednoczonych, ale z całej anglojęzycznej części Ameryki Północnej. Zwracali jednak uwagę, że 
amerykańskie korporacje były czasami bardziej wrażliwe na drażliwe kwestie językowe i kulturowe w Que-
becu niż przedsiębiorstwa kanadyjskie. Zob. ibidem, s. 16–17.

171  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 2: 
April 1972-December 1973, A.J. Andrew, Director General, Bureau of Asian and Pacifi c Affairs (GPP), Let-
ter to Bureau of Western Hemisphere Affairs, August 28, 1972, s. 1.

172  Autorzy dodawali jednak: „Może się [ta polityka – M.G.] różnić od tej realizowanej przez USA, ale 
nie powinna być w swoich założeniach wroga [w stosunku do Stanów Zjednoczonych – M.G.]”. Zob. ibidem.

173  NA, RG2, Series B-2, Vol. 6396, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, January 12, 1972, 
Canada–U.S.A. Relations, Cabinet Document 23-72, s. 1.
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wpływ na relacje z Waszyngtonem. Zdaniem autorów memorandum istniały co najmniej 
trzy ograniczenia takiej polityki. Po pierwsze osiągnięcie maksimum niezależności nie 
mogło obniżyć standardu życia Kanadyjczyków. Po drugie strategia zmniejszania zależ-
ności od Stanów Zjednoczonych nie mogła doprowadzić do załamania gospodarczego 
czy spadku zatrudnienia ani podważyć zaufania i poparcia biznesu. Za trzecie ograni-
czenie uznano konieczność utrzymania silnych więzów i dobrych stosunków z USA174. 

Gdy w listopadzie 1971 r. gabinet Trudeau decydował się na kontynuowanie przeglą-
du stosunków kanadyjsko-amerykańskich, jego ministrowie nie znali jeszcze dalszych 
posunięć administracji amerykańskiej związanych z kryzysem płatniczym. Koniec roku 
przyniósł jednak wiele pozytywnych zmian dla Kanady, do których przyczyniła się 
m.in. wizyta premiera Trudeau w Waszyngtonie. Dnia 21 grudnia 1971 r. Stany Zjedno-
czone zniosły opłaty celne. Doszło także do porozumienia najbogatszych państw świata 
w kwestiach walutowych. Zdaniem kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
nie przekreśliło to jednak konieczności prowadzenia dalszych badań nad implementa-
cją strategii trzeciej opcji. Wcześniejsze wydarzenia pokazały bowiem, w jakim stopniu 
gospodarka Kanady jest zależna od posunięć sąsiada i na nie podatna. Zdaniem rządu 
kanadyjskiego najważniejsze konsekwencje wynikające z Nowego Programu Ekono-
micznego Nixona nie leżały w samych działaniach podjętych przez administrację ame-
rykańską ani w środkach użytych w celu przeciwdziałania kryzysowi. Najważniejsze 
znaczenie powinno mieć wyciągnięcie wniosków o zależności kanadyjskiej gospodarki 
od południowego sąsiada. W owej sytuacji należało raz jeszcze określić miejsce Kanady 
w środowisku międzynarodowym175. Minister Sharp zalecał podjęcie zdecydowanych 
działań, uważając, że sprzyjające okoliczności (np. wzrost poczucia odrębnej tożsamo-
ści) mogą wkrótce przestać oddziaływać pozytywnie na przyjęty kierunek polityki. Trze-
cia opcja miała zaś służyć nie tylko jako pomoc w ustaleniu „realistycznej, długofalowej 
strategii stosunków kanadyjsko-amerykańskich”, ale też miała stwarzać swego rodza-
ju tło, umożliwiając podejmowanie decyzji dotyczących zarówno spraw bilateralnych, 
jak i multilateralnych176. Z punktu widzenia problemów, które później napotkały wła-
dze kanadyjskie, wydaje się ważne, że w przyjętych założeniach polityki trzeciej opcji 
szczególny nacisk został położony na koordynację wszelkich aspektów nowego ujęcia 
stosunków kanadyjsko-amerykańskich. 

Nowa strategia zawierała dwa podstawowe założenia. Pierwszym było uczynienie 
gospodarki kanadyjskiej mniej podatną na czynniki zewnętrzne (vulnerability) (zwłasz-
cza na wzrost nastrojów protekcjonistycznych w USA). Drugie z założeń obejmowało 
zmianę struktury handlu, która doprowadziłaby do mniejszej zależności od rynku Sta-
nów Zjednoczonych177. Ta ostatnia wytyczna znalazła się już w wydanej w 1970 r. białej 

174  Ibidem.
175  J. Kirton, Lecture 9…, s. 2.
176  Chodziło zwłaszcza o inwestycje zagraniczne w Kanadzie oraz porozumienia motoryzacyjne i doty-

czące wspólnej, kanadyjsko-amerykańskiej produkcji militarnej i petrochemicznej. Ibidem, s. 1.
177  Warto zwrócić uwagę na pojęcie asymetrycznej współzależności dwóch państw. Kraj mniej zależny 

ma znaczące zasoby powodujące, że zmiany, które może zapoczątkować lub zagrozić ich dokonaniem, będą 
go kosztować mniej niż jego partnerów. Zob. E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosun-
ków międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 147.
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księdze dotyczącej polityki zagranicznej i na niej oparto późniejsze próby zacieśnienia 
kontaktów z Europą Zachodnią178. 

Kanadyjski minister spraw zagranicznych, prezentując założenia polityki trzeciej 
opcji gabinetowi, zwracał również uwagę na konieczność zwiększenia zaangażowania 
rządu w zarządzanie gospodarką. Uznał za istotne także wskazanie na konsekwencje 
przyjętej strategii w zakresie stosunków federacja–prowincje i poprawę koordynacji po-
między tymi dwoma poziomami władzy179. W tej kwestii nie osiągnięto sukcesu. Po 
pierwsze nie udało się doprowadzić do większego zaangażowania państwa we wszystkie 
dziedziny gospodarki. Po drugie ewolucja stosunków federacja–prowincje nie pozwoliła 
gabinetowi Trudeau na swobodę działania180. Warto pamiętać, że zmienił się także układ 
gospodarki światowej, na co największy wpływ miały dwa kryzysy paliwowe oraz wzra-
stająca integracja krajów EWG i powiększająca się siła Japonii181.

Pod koniec marca 1972 r., w memorandum skierowanym do ministra spraw zagra-
nicznych, zespół urzędników zajmujących się nową polityką wobec Stanów Zjedno-
czonych wprowadził bardziej precyzyjne defi nicje pojęć używanych w nowej strategii. 
Niezależność (independence) rozumiano jako „zdolność do podejmowania przez Kana-
dę decyzji we własnym interesie”182. Traktowano ją jako wartość relatywną i instrumen-
talną, a jej ostatecznym celem miało być zapewnienie jedności narodowej, wzmocnienie 
tożsamości narodowej oraz „osiągnięcie wysokiej jakości życia (quality of life), jakiej 
oczekują Kanadyjczycy”183. Niezależność w stosunkach z USA miała gwarantować 
Kanadzie zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów. Podatność (vulnera- 
bility) była w memorandum defi niowana jako „słabość wewnętrzna, która może być 
wykorzystana przez wydarzenia zewnętrzne, nad którymi Kanadyjczycy mają niewielką 
kontrolę”184. Autorzy memorandum uważali, że podatność Kanady stanowiła negatyw-
ny, ale nieunikniony element współzależności ze Stanami Zjednoczonymi. Termin „po-
datność” miał być więc traktowany relatywnie. Autorzy memorandum z marca 1972 r. 

178  Założenie zmniejszenia podatności nie było do końca jasne nawet dla urzędników zaangażowanych 
w opracowywanie nowej strategii relacji z południowym sąsiadem. Klaus Goldschlang, jeden z autorów kon-
cepcji, napisał: „musimy szczerze zdecydować, czy jesteśmy za większą niezależnością gospodarczą jako 
taką czy raczej za większą niezależnością gospodarczą w stosunku do decyzji i wydarzeń w Stanach Zjedno-
czonych” . Zob. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-
up, Vol. 1: September 1971–March 1972, K. Goldschlang, Memorandum to Mr. Hyndman, PAG, September 
20, 1971, Canada–U.S. Relations: Options for the Future.

179  Ibidem.
180  H. von Riekhoff, The Third Option in Canadian Foreign Policy, w: Canada’s Foreign Policy: Analy-

sis and Trends, B.W. Tomlin (red.), Toronto: Methuen, 1978, s. 93.
181  G. Mace, G. Hervouet, Canada’s Third Option: A Complete Failure?, „Canadian Public Policy” 

1989, vol. XV, s. 402.
182  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 2: 

April 1972–December 1973, Memorandum from PAG to DEA, April 4, 1972, Study on Canada–U.S.A. 
Relations, s. 5.

183  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: 
September 1971–March 1972, A. E. Ritchie, Memorandum for the Minister, March 29, 1972, Study on 
Canada–U.S.A Relations, s. 2–3.

184  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 2: 
April 1972–December 1973, Memorandum from PAG to DEA, April 4, 1972, Study on Canada–U.S.A. 
Relations, s. 7–8.
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zdawali sobie sprawę, że stan całkowitego braku podatności był nieosiągalny185. Środek 
do jej zmniejszenia widziano w: dywersyfi kacji (handlu, technologii, inwestycji oraz 
stosunków politycznych i kulturalnych), zwiększeniu kontroli władz federalnych nad 
kanadyjską gospodarką oraz poprawie jej struktury i konkurencyjności, a także dbaniu 
o stabilne warunki fi nansowe na arenie międzynarodowej186.

Najważniejszy cel, czyli budowa silniejszej Kanady, miał zostać osiągnięty m.in. dzięki 
zwróceniu większej uwagi na suwerenność (sovereignty). Była ona wartością absolut-
ną, w przeciwieństwie do niezależności. Suwerenność defi niowano klasycznie i rozpa-
trywano na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej – jako „wykonywanie przez państwo 
zwierzchnictwa terytorialnego i prawa do normowania stosunków wewnętrznych” oraz 
zewnętrznej – jako posiadanie „zdolności do samodzielnego, niezależnego od jakiego-
kolwiek podmiotu występowania w stosunkach międzynarodowych”187. Suwerenność 
zewnętrzna Kanady nie była kwestionowana przez Stany Zjednoczone (poza obszarem 
Arktyki i kanadyjskim prawodawstwem dotyczącym ochrony wód)188. Zasadniczą kwe-
stią dla Kanadyjczyków była natomiast jej suwerenność wewnętrzna, a zwłaszcza za-
chowanie zdolności do podejmowania niezależnych działań i utrzymanie skutecznego 
aparatu, dzięki któremu kraj mógł osiągnąć postawione sobie cele189. Ta część defi nicji 
była postrzegana przez twórców polityki trzeciej opcji jako potencjalny „element nega-
tywny” w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich. Podkreślano więc, że nie może on 
służyć jako cel sam w sobie. Uznano, że „[...] choć odmienność nie jest wartością auto-
nomiczną, to jest ważnym czynnikiem w procesie budowania narodu (nation-building 
process)”190. Oznaczało to unikanie działań, które mogłyby prowadzić do utraty tej „od-
mienności”. Zgodnie z tezami zawartymi w memorandum z marca 1972 r. władze Ka-
nady powinny unikać sformułowań, które mogły zostać odebrane przez Stany Zjedno-
czone jako zbyt emocjonalne i nacechowane antyamerykanizmem. Wśród możliwych do 
podjęcia działań wymieniano przede wszystkim zwiększony interwencjonizm państwa 

185  Politolodzy Ehrard Cziomer i Lubomir Zyblikiewicz zwracają uwagę na różnicę między pojęcia-
mi „wrażliwości” (sensitivity) i „podatności na zranienie” (vulnerability), tłumaczonej też jako bezsilność. 
Współzależność wrażliwości tworzą wzajemne oddziaływania aktorów i może ona mieć różny charakter 
(społeczny, polityczny lub ekonomiczny), zawsze istnieje w granicach pewnych ram politycznych, bez zmia-
ny realizowanej polityki. Podatność związana jest zaś z wysokimi kosztami wyborów politycznych dostęp-
nych poszczególnym podmiotom. „Wrażliwość, w kategorii kosztów zależności, oznacza obciążenie koszta-
mi narzuconymi z zewnątrz tak długo, dopóki nie zostanie zreformowana polityka, która zmieni tę sytuację. 
Bezsilność natomiast może być określona jako obciążenie kosztami narzuconymi z zewnątrz nawet wówczas, 
gdy polityka została już zmieniona”. Zob. E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, op.cit., s. 148.

186  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: 
September 1971–March 1972, A.E. Ritchie, Memorandum for the Minister, March 29, 1972, Study on 
Canada–U.S.A. Relations, s. 2–3.

187  Por. Niepodległość, w: Encyklopedia powszechna PWN, 2006, http://encyklopedia.pwn.pl/51008_1.
html (10.04.06).

188  Problemy związane ze statusem wód Archipelagu Arktycznego omawiam w rozdziale V niniejszej 
pracy.

189  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 2: 
April 1972–December 1973, Memorandum from PAG to DEA, April 4, 1972, Study on Canada–U.S.A. 
Relations, s. 11–12.

190  Ibidem, s. 12.
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w gospodarkę i kulturę191. Silna Kanada miała posiadać zdolność realizowania swoich 
interesów ekonomicznych w kontaktach z sąsiadem z południa.

Dnia 8 kwietnia 1972 r. specjalna grupa urzędników w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych zakończyła szczegółowe analizy strategii trzeciej opcji, a minister spraw 
zagranicznych Mitchell Sharp przesłał gabinetowi ich wyniki w postaci kolejnego me-
morandum192. Dnia 11 kwietnia 1972 r. rządowy Komitet ds. Planowania i Priorytetów 
zatwierdził wnioski w nim zawarte193, a 20 kwietnia dokument ten uzyskał aprobatę 
całego rządu i stał się podstawą polityki Kanady wobec Stanów Zjednoczonych194. Za-
sadniczym założeniem było zredukowanie „nadmiernej zależności” od południowego 
sąsiada i osiągnięcie przez rząd Kanady większej swobody w podejmowaniu działań. 
Dzięki zwiększeniu poczucia odrębności od Stanów Zjednoczonych i powiększeniu za-
kresu swobody w podejmowaniu działań poczucie jedności narodowej Kanadyjczyków 
miało ulec wzmocnieniu195. Kanada, zgodnie ze stanowiskiem rządu, była zbyt głęboko 
zaangażowana w kontakty ze Stanami Zjednoczonymi w sferze gospodarki. To powo-
dowało samodzielne i automatyczne odrzucanie przez przedsiębiorców i rząd pewnych 
alternatywnych rozwiązań, gdyż możliwość zamknięcia przez Waszyngton dostępu do 
amerykańskiego rynku dla kanadyjskich produktów była zbyt groźna. W tym właśnie 
upatrywano największe zagrożenie na przyszłość. Z drugiej strony, według memoran-
dum z kwietnia 1972 r., polityka zagraniczna i obronna była wolna od takich zależno-
ści196. Innymi słowy, w polityce trzeciej opcji nie chodziło o możliwość uprawiania nie-
zależnej polityki zagranicznej, gdyż taką niezależność Kanada już miała. Miała również, 
zdaniem ministra Mitchella Sharpa, wystarczające możliwości manewru w tej dziedzi-
nie. Rząd zakładał nawet, że stosunki kanadyjsko-amerykańskie będą coraz bardziej 
zgodne w kwestii zagadnień strategicznych. Kanadyjskie MSZ przewidywało również, 
że poglądy Ottawy i Waszyngtonu na zagadnienia gospodarki międzynarodowej będą 
coraz bardziej zbieżne. Dostrzegano jednak pogłębiające się rozbieżności w sferze sto-
sunków bilateralnych197. Trzecia opcja miała więc być kombinacją polityki wewnętrznej 
i zagranicznej, ale początkowo priorytet miała uzyskać ta pierwsza198.

191  Chodziło m.in. o promowanie produktów kanadyjskich oraz ograniczenie importu towarów amery-
kańskich. Zob. Ibidem.

192  NA, RG2, Series B-2, Vol. 6400, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, April 8, 1972, 
Canada–United States Relations, Cabinet Document 411–72, s. 1.

193  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 
2: April 1972-December 1973, Record of the Cabinet Committee on Priorities and Planning, April 11, 1972.

194  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6395, Cabinet Minutes, April 20, 1972, s. 18. 
195  Ibidem, s. 2.
196  Obronność Kanady i sprawy wojskowe nie wymagały, według memorandum ministra Mitchella 

Sharpa, zmian. Wyznacznikiem postępowania miała być biała księga dotycząca obronności z 1971 r. Por. 
rozdział I niniejszej pracy.

197  Memorandum z kwietnia 1972 r. przewidywało możliwość wystąpienia konfl iktów m.in. w dziedzi-
nie ochrony środowiska. Szerzej te kwestie omawiam w rozdziale VI niniejszej pracy. Zob. NA, RG2, Series 
B-2, Vol. 6400, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, April 8, 1972, Canada–United States Relations, 
Cabinet Document 411–72, s. 6. 

198  G. Mace, G. Hervouet, op.cit., s. 388. W gospodarce zamierzano prowadzić cztery podstawowe po-
dejścia: po pierwsze dążenie do dywersyfi kacji handlu, inwestycji i innych powiązań, aby ograniczyć ryzyko 
i zmniejszyć koncentrację na USA. Po drugie rząd zamierzał zastosować podejście multilateralne, wspierać 
powstawanie standardów i procedur międzynarodowych, współpracować z innymi państwami i ograniczać 
liczbę umów bilateralnych. Trzecim podejściem miało być zwiększanie kontroli Kanadyjczyków nad ak-
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Podczas wizyty w Ottawie w kwietniu 1972 r. prezydenta USA Richard Nixon za-
prezentował założenia swojej doktryny wobec Kanady199. Rząd Trudeau uznał wtedy, że 
amerykańska wizja stosunków z sąsiadem z północy doskonale wpasowuje się w opraco-
wywaną strategię trzeciej opcji. Rezultatem była formalna akceptacja jej założeń przez 
kanadyjski gabinet 20 kwietnia. Wkrótce zainteresowanie premiera Trudeau kwestiami 
stosunków z USA zdecydowanie się jednak zmniejszyło. Rozwiązano bowiem najpil-
niejsze i niosące największe zagrożenia problemy, a gospodarka kanadyjska zaczynała 
się podnosić z kryzysu200. Kwestie publikacji ustaleń nowej strategii politycznej w sto-
sunku do Stanów Zjednoczonych zeszły na dalszy plan. Przedstawiciele rządów Kanady 
i USA uzgodnili, że będą dążyć do odpolitycznienia spraw związanych z handlem. Zbliża-
jące się w obu krajach kampanie wyborcze nie miały zawierać odniesienia do konfl iktu 
z ostatniego roku201. Wkrótce okazało się, że było to całkowicie niemożliwe.

Wybory w Kanadzie odbyły się 30 października 1972 r. Analizy politologów i socjo-
logów wskazują, że w okresie kampanii wyborczej nastąpił w społeczeństwie kanadyj-
skim wzrost nastrojów nacjonalistycznych, który należy przypisać przede wszystkim at-
mosferze związanej z przeciągającą się wojną w Wietnamie. Patrząc w szerszym kontek-
ście, warto również uwzględnić skutki panującej w Kanadzie przez ponad 20 lat dobrej 
koniunktury gospodarczej, na którą nałożyła się fala powojennego wyżu demografi czne-
go. Wśród młodych Kanadyjczyków istotne znaczenie zaczęła mieć kwestia tożsamości 
narodowej. Garth Stevenson, politolog z Uniwersytetu Carleton w Ottawie, uważa, że za 
wykreowanie „dużej grupy potencjalnych nacjonalistów” odpowiada proces ogromnego 
rozwoju państwowego systemu edukacyjnego i kulturalnego202. Ich głosy były kluczem 
do sukcesu w wyborach. Analizy wyników wyborczych wskazują, że o ile w 1968 r. 
Pierre’owi Trudeau udało się zdobyć zaufanie tej grupy, o tyle cztery lata później za-
danie to było dużo trudniejsze. W celu przyciągnięcia nacjonalistycznie nastawionych 
wyborców sztab Partii Liberalnej oraz najbliżsi współpracownicy premiera zdecydowa-
li, że należy opublikować założenia nowej strategii wobec Stanów Zjednoczonych203. 

tywnością ekonomiczną w Kanadzie. Planowano osiągnąć to poprzez większą aktywność rządu w zakresie 
kontroli, stymulacji rozwoju oraz ograniczenie zagranicznej własności. Po czwarte gabinet miał wspierać 
poprawę wydajności i konkurencyjności przemysłu kanadyjskeigo. Zob. ibidem, s. 2–3.

199  Prezydent zauważył, że granica między Kanadą a USA oddziela nie tylko dwa odrębne państwa, ale 
też dwa odrębne społeczeństwa, mające oddzielne tożsamości. Kanada powinna zacząć być bardziej nieza-
leżna od Stanów Zjednoczonych i działać na własny rachunek. Zob. The „Nixon Doctrine”, August 15, 1971, 
w: Canadian Foreign Policy 1966–1976…, s. 80–83.

200  Od końca 1970 r. notowano średni wzrost gospodarki o 6% rocznie.
201  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3790, Under Secretary of State for External Affairs’ Visit 

to Washington, D.C. Background Documents Re Item 22 in Briefi ng Book: November 14–15, 1972, Notes on 
My Conversation with Secretary Shultz, Washington, July 26, 1972, July 28, 1972, s. 1.

202  G. Stevenson, The Third Option, „International Journal” 1978, vol. 33, no. 2, s. 427.
203  G. Stevenson pisze, że to „względy polityczne ustaliły czas publikacji”, gdyż pierwszy gabinet pre-

miera Trudeau nie miał wiele do zaoferowania wyborcom „mieszkającym na zachód od Kanału Rideau”, 
a sukcesy konserwatystów w Ontario oraz Nowej Partii Demokratycznej w zachodniej Kanadzie stanowiły 
zbyt poważne zagrożenie dla Partii Liberalnej. Zob. ibidem, s. 428. Warto również pamiętać, jak ważne były 
stosunki kanadyjsko-amerykańskie dla kanadyjskiej opinii publicznej. Na pytanie: „Jak ważne są dla cie-
bie relacje kanadyjsko-amerykańskie?” ponad 10% Kanadyjczyków odpowiedziało, że jest to najważniejszy 
problem kraju. Był to większy odsetek niż respondentów wskazujących na pogarszające się stosunki z mniej-
szością frankofońską w Quebecu. Zob. NA, RG2, Series B-2, Vol. 6400, Mitchell Sharp, Memorandum to the 
Cabinet, April 8, 1972, Canada–United States Relations, Cabinet Document 411–72, s. 16.
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Biografowie Trudeau, Christina McCall i Stephen Clarkson, wskazują, że program trze-
ciej opcji był wręcz traktowany jako możliwość ratunku w czasie kampanii wyborczej 
w 1972 r.204 Urzędnicy kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych traktowali 
nową strategię z największą uwagą205. Dnia 17 października 1972 r., na dwa tygodnie 
przed głosowaniem, w specjalnym wydaniu rządowego czasopisma „International Per-
spectives” opublikowano artykuł ministra Mitchella Sharpa zatytułowany Canada–U.S. 
Relations: Options for the Future206. Był on w dużym stopniu powtórzeniem podstawo-
wych tez, które zostały zaakceptowane przez gabinet w kwietniu 1972 r. Stwierdzono 
w nim, że wybrana przez rząd polityka trzeciej opcji wobec USA miała być „długotermi-
nową strategią na rzecz wzmocnienia i rozwijania niezależnej kanadyjskiej gospodarki 
i innych aspektów życia, celem wewnętrznego i zewnętrznego wzmocnienia państwa 
i tożsamości jego obywateli”207. Minister spraw zagranicznych uznał artykuł za „braku-
jący rozdział” wydanego ponad dwa lata wcześniej raportu pt. Polityka zagraniczna dla 
Kanadyjczyków i potraktował go jako faktyczne zamknięcie procesu przeglądu polityki 
zagranicznej Kanady z 1968 r.208 Znaleźli się jednak również krytycy, którzy zwracali 
uwagę na fakt, iż strategia trzeciej opcji nie została wydana jako typowa rządowa biała 
księga. Zdaniem J.E. Hyndmana, członka zespołu opracowującego założenia nowej poli-
tyki Kanady wobec USA, najważniejszą przyczyną podjęcia decyzji o publikacji założeń 
trzeciej opcji jako artykułu w czasopiśmie naukowym było przeświadczenie autorów 
o niekompletności badań nad tą strategią209. Publikacja w „International Perspectives” 
zdaniem Hyndmana zapewniała rządowi większą elastyczność210. Nie wykluczała moż-
liwości publikowania kolejnych dokumentów, dokonywania korekt, bądź to w formie 
kolejnych artykułów, bądź białej księgi. 

W omawianym artykule Mitchell Sharp oceniał środowisko międzynarodowe w 1972 r. 
jako coraz bardziej współzależne. W przypadku Kanady oznaczało to współzależność 
głównie z USA. Najważniejszym pytaniem, na które musiał udzielić odpowiedzi rząd 
Trudeau, było pytanie o kierunek rozwoju stosunków kanadyjsko-amerykańskich, tak by 
nie uległa osłabieniu tożsamość narodowa, a także „niepodległości i niezawisłości Ka-

204  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., Vol. 2, s. 106–108. Szerzej opisuję konsekwencje wyborów z 1972 r. w 
rozdziale III niniejszej pracy.

205  D. Munton, D. Swanson, op.cit., s. 194.
206  M. Sharp, Canada–U.S. Relations: Options for the Future, „International Perspectives” 1972, Special 

Fall issue (November/December) 1972.
207  M. Sharp, Canadian–U.S. Relations…, tłum. za: W. Dobrzycki, System..., s. 516.
208  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 2: 

April 1972–December 1973, Canada–U.S. Options Paper: Comments and Criticism – Remarks by the Hono-
urable Mitchell Sharp, May 17, 1973, s. 1.

209  Dnia 17 maja 1972 r. Mitchell Sharp wysłał do wszystkich ministrów list z prośbą o wypowiedze-
nie się, czy trzecia opcja może być pomocna w działalności danego ministerstwa. Na 11 odpowiedzi, które 
Sharp dostał do września 1972 r., jedynie 4 zawierały istotne komentarze do nowej strategii. Brakowało 
dokumentów z najważniejszych ministerstw: fi nansów oraz przemysłu i handlu. Zob. NA, RG25, Series A-4, 
Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 3: January 1974 to July 30, 1976, 
Memorandum from PAG to GWP, January 14, 1974, Canada–USA: Third Option and Follow-up, s. 2. Por. 
H. von Riekhoff, op.cit., s. 87.

210  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: 
September 1971–March 1972, J.E. Hyndman, Note for fi le: Publication of Studies on Canada–USA Rela-
tions, February 9, 1972, s. 1.
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nady” przy jednoczesnym zachowaniu „harmonijnych” stosunków z USA211. Sharp zda-
wał sobie sprawę z trudności, które napotykało formułowanie polityki względem USA, 
szczególnie ze względu na jej kompleksowy charakter212. Kanadyjski minister spraw za-
granicznych był jednak przekonany o konieczności zajęcia się tą problematyką, gdyż po 
pierwsze sytuacja na świecie zmuszała do dokonywania przewartościowań w polityce 
zagranicznej, po drugie, zdaniem ministra, zmiany mogły być wprowadzone samodziel-
nie przez rząd Kanady213. Założenie, że Ottawa może sama zmienić charakter więzów 
łączących ją z Waszyngtonem, okazało się jednak błędne. Nie przewidziano bowiem 
możliwych zmian w gospodarce światowej (kryzysy naftowe z lat 1973 i 1979) i ka-
nadyjskiej (recesja z okresu 1981–1982 była jedną z najgłębszych w historii Kanady), 
a także zmian w nastawieniu Amerykanów na początku lat 80. XX w.214 Wymienione 
okoliczności spowodowały, że kanadyjska polityka trzeciej opcji zaczęła zagrażać „pod-
stawowym, długoterminowym interesom Stanów Zjednoczonych” i w okresie kadencji 
prezydenta Ronalda Reagana doprowadziła do kryzysu w stosunkach dwustronnych. 

II.5. PODSUMOWANIE

Wydaje się, że program trzeciej opcji jest jednym z najmniej zrozumiałych aspektów po-
lityki zagranicznej Kanady po II wojnie światowej. Dzieje się tak, dlatego że może być 
właściwie zinterpretowany jedynie w świetle historii stosunków kanadyjsko-amerykań-
skich215. Należy pamiętać, że podobnie jak wcześniejsze próby zmiany charakteru wię-
zów łączących Kanadę z południowym sąsiadem (np. w okresie rządów premiera Johna 
Diefenbakera), tak strategia rządu Pierre’a Trudeau z października 1972 r. była wyni-
kiem nowego sposobu postrzegania środowiska międzynarodowego przez decydentów 
w Ottawie. Na początku lat 70. XX w. dwa najważniejsze założenia, na których opierała 
się dotychczasowa polityka Kanady wobec USA, okazały się zdaniem polityków kana-
dyjskich nieprzystające do zmienionej rzeczywistości. Po pierwsze Stany Zjednoczone 
nie były już jedynym światowym supermocarstwem gospodarczym górującym nad dużo 
słabszymi państwami. Odbudowa krajów Europy Zachodniej, spektakularny wzrost go-
spodarczy Japonii, zwrot Chińskiej Republiki Ludowej ku Zachodowi to czynniki, które 
zmieniły obraz świata funkcjonujący wśród decydentów w Ottawie. Przemysł kanadyj-

211  M. Sharp, Canadian–U.S. Relations…, tłum. za: W. Dobrzycki, System..., s. 516.
212  Minister pisał w artykule: „Stosunki pomiędzy obydwoma krajami cechuje rosnąca liczba roz-

maitych powiązań. Złożoność i zmienność tych stosunków wpływa na ich postrzeganie zarówno przez jedną, 
jak i drugą stronę”. Zob. ibidem.

213  Mitchell Sharp uważał, że wynika to z faktu, iż problemy na linii Ottawa–Waszyngton dotyczą przede 
wszystkim stosunków dwustronnych, które wynikały głównie z nierównomierności potencjałów polityczno-
-ekonomicznych USA i Kanady, co wpływało też na kształtowanie się tożsamości narodowej Kanadyjczy-
ków. Zob. ibidem.

214  Chociaż w artykule M. Sharpa znalazło się też zapewnienie, że „czynnikiem warunkującym relacje 
wzajemne może również być aktualny stan amerykańskiej gospodarki, od którego będzie zależeć amerykań-
ska reakcja w danym czasie”. Zob. ibidem.

215  G. Stevenson, op.cit., s. 425. Por. G. Mace, G. Hervouet, Canada’s Third Option: A Complete Failu-
re?, „Conadian Public Policy” 1989, vol. XV, s. 388.
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ski zyskał nowe możliwości handlowe. Zmniejszenie zależności od południowego sąsia-
da – wcześniej niemożliwe do pomyślenia – wydawało się na początku lat 70. realnym 
celem216. Dodatkową przesłanką wzmacniającą to poczucie polityków kanadyjskich był 
ogłoszony w doktrynie Nixona w 1969 r. zwrot Waszyngtonu w kierunku polityki bar-
dziej nastawionej na własny interes narodowy. Polityka trzeciej opcji sięga też swymi 
korzeniami do przeglądu polityki zagranicznej z początku kadencji Trudeau. W 1970 r. 
nie udało się uzyskać w rządzie konsensusu w kwestii kształtu przyszłych stosunków 
z południowym sąsiadem. Wydarzenia po 15 sierpnia 1971 r. były jednak tak trauma-
tyczne, że urzędnicy musieli szybko napisać brakujący rozdział Polityki zagranicznej 
dla Kanadyjczyków. Zmienił on sposób patrzenia na rozwój gospodarczy Kanady na 
następne dziesięciolecie217. Latem 1971 r. rząd Trudeau przeżył bolesne rozczarowanie, 
które doprowadziło urzędników do konstatacji, że niczym nie ograniczony dostęp do 
amerykańskiego rynku nie może być już przyjmowany za główny fi lar polityki kanadyj-
skiej wobec Stanów Zjednoczonych. W rządzie kanadyjskim mało kto jeszcze wierzył, 
że politycy w USA w sytuacji krytycznej zadbają o podstawowe interesy Kanady tylko 
ze względu na podobieństwo obu krajów218. 

Zmiana ta była w Kanadzie wzmacniana przez czynniki wewnętrzne. Na przeło-
mie lat 60. i 70. Kanadyjczycy zdali sobie sprawę, że wyrażanie tożsamości narodowej 
napotyka trudności związane ze strukturą gospodarki ich państwa. Mieszkańcy Kraju 
Klonowego Liścia uświadomili sobie, że warunki do propagowania i pielęgnowania naj-
ważniejszych wartości oraz integracji społeczeństwa nie były wyłącznie zależne od nich 
samych i uznali to za zagrożenie219. Wielu Kanadyjczyków było przekonanych, że ich 
kraj potrzebuje większej swobody działania niż ta, którą dało się osiągnąć, utrzymując 
dalej czysto pragmatyczny stosunek do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Do słownika 
politycznego w czasie przeglądu polityki zagranicznej z 1970 r. został wprowadzony 
termin „wyrazistość”, co dla twórców strategii trzeciej opcji było jednoznaczne z odręb-
nością. Kanadyjskim decydentom oczywiste wydało się założenie, że polityka ich kraju 
powinna się rozwijać w kierunku zmniejszania podatności Kanady na posunięcia Wa-
szyngtonu. Trzecia opcja była próbą ograniczenia strat, które ponosił Kraj Klonowego 
Liścia na skutek bliskości supermocarstwa. Stawała się „tarczą” mającą obronić Kana-
dę przed konsekwencjami zależności od USA, gdy na dwustronne relacje kanadyjsko-
-amerykańskie zaczynała oddziaływać zmieniająca się konfi guracja sojuszy multilate-
ralnych. W rezultacie, co potwierdzają słowa Klausa Goldschlaga, urzędnika kanadyj-
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 70., trzecia opcja stała się wyrazem 
„ukrytych nadziei obecnych w ówczesnej debacie politycznej”220. Sam premier Trudeau 

216  Ibidem, s. 426.
217  Perspektywa ta zaczęła obowiązywać od 1981 r., kiedy rozpoczęto studia nad możliwością realizo-

wania polityki wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi w wybranych dziedzinach. Więcej na ten temat 
piszę w rozdziale IV niniejszej pracy.

218  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: The 
Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, M. Dupuy, Origin of the 
Third Option, January 31, 1983.

219  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File: 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 2: 
April 1972–December 1973, Marcel Cadieux, Letter to Klaus Goldschlang, Diector, Bureau of Western He-
misphere Affairs, June 2, 1972, s. 9.

220  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, MFNUM 4632, File: 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group 
(FPAG) – Third Meeting „The Third Option: Retrospect and Prospect” – Selected Documents: February 3–4, 
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opisywał politykę trzeciej opcji jako sposób na wzmocnienie i potwierdzenie tożsamości 
kanadyjskiej221. Poparcie udzielone przez niego większemu zaangażowaniu instytucji 
państwowych w gospodarkę wynikało z wpisywania się takiego działania w szerszy 
program budowy narodu kanadyjskiego, a nie z przywiązywania wagi do atrakcyjności 
tych programów. Trzecia opcja była również zgodna z przekonaniami Trudeau o potrze-
bie i konieczności wzmacniania instytucji narodowych. Wydaje się, że takie tłumaczenie 
post factum jest w dużym stopniu racjonalizowaniem porażki programu. Podobną opinię 
mają biografowie Trudeau – McCall i  Clarkson. Uważają, że polityka trzeciej opcji zo-
stała w 1972 r. potraktowana przez premiera niemal wyłącznie jako slogan w kampanii 
wyborczej i po raz kolejny podkreślają, że za jedyny sposób na ułożenie właściwych re-
lacji ze Stanami Zjednoczonymi Trudeau uważał kierowanie się rozwiązaniami wybiera-
nymi ad hoc, w zależności od pojawiających się problemów222. Broniąc Trudeau, należy 
jednakże podkreślić, że premier jako polityk wykazał zdolność uczenia się i wyciągania 
wniosków z wcześniej popełnionych błędów. W 1972 r. wiedział już, że nawet najlepsza 
improwizacja wymaga przygotowania chociaż ogólnego planu działania.

Zaakceptowana przez rząd Pierre’a Trudeau polityka trzeciej opcji miała być reali-
zowana w dwu głównych płaszczyznach: wewnętrznej, w której zakładano dokonanie 
zmian w gospodarce i kulturze223, oraz zewnętrznej, która miała stwarzać podstawę do 
zmiany struktury kontaktów handlowych w celu ograniczenia zależności Kanady od 
USA. Nową strategię oparto też na dwóch podstawowych prognozach. Pierwsza z nich 
zakładała, że gospodarki świata zachodniego, w tym kanadyjska, będą silne, a także po-
zostaną w okresie bardzo dobrej koniunktury, która się utrzyma przez czas niezbędny do 
realizacji celów nowej polityki kanadyjskiej. Po drugie zakładano również, że skończył 
się najgorszy okres zimnej wojny, a stosunki między krajami kapitalistycznymi i komu-
nistycznymi ulegną ociepleniu224. 

Program trzeciej opcji napotkał problemy w trakcie realizacji. Kryzys, który spowo-
dował uruchomienie mechanizmu poszukiwania nowego sposobu ułożenia stosunków ze 
Stanami Zjednoczonymi, zakończył się jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania tej polityki. 
Dodatkowe opłaty celne wprowadzone przez administrację amerykańską zostały zniesio-
ne, a spotkania premiera Trudeau z prezydentem Nixonem w grudniu 1971 r. i w kwietniu 
1972 r. zażegnały najważniejsze problemy. Najtrudniejszą przeszkodą w realizacji progra-
mu okazał się jednak brak współpracy między kanadyjskimi ministerstwami Spraw Zagra-
nicznych oraz Finansów, Przemysłu i Handlu. Niewystarczające zaangażowanie dwóch 
kluczowych resortów gospodarczych przyczyniło się do ograniczenia planów dotyczących 
pierwszej, wewnętrznej części nowej strategii225. Z dużo większą energią Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przystąpiło do realizacji zewnętrznej części założeń trzeciej opcji. 

1983, K. Goldschlag, „Refl ections on the Third Option”, February 2, 1983.
221  NA, RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, P.E.-USA, 1974/12/01–1976/12/31, Dispatch 

from Canadian Embassy in Washington to SSEA, December 5, 1974, s. 3.
222  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., Vol. 2…, s. 199.
223  Zagadnienia związane ze sferą kultury wykraczają poza ramy niniejszego opracowania na sprawach, 

które bezpośrednio wpłynęły na stosunki kanadyjsko-amerykańskie.
224  Minister Mitchell Sharp ujmował to następująco: „Konfrontacja ustępuje drogi negocjacjom i zgo-

dzie w stosunkach między Wschodem a Zachodem. Osiągnięto znaczący postęp na drodze ku porozumieniu 
w Europie”. Zob. M. Sharp, Canada–U.S. Relations…

225  Więcej na temat gospodarczych aspektów polityki trzeciej opcji piszę w rozdziale III niniejszej pracy.
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Dywersyfi kacja polityki zagranicznej stała się w latach 70. XX w. słowem kluczem w tym 
resorcie226. Już w publikacji Polityka zagraniczna dla Kanadyjczyków znalazł się frag-
ment dotyczący konieczności zróżnicowania kontaktów handlowych Kanady. W kwietniu 
1971 r., w czasie wizyty w Europie, minister spraw zagranicznych Sharp rozpoczął sta-
rania, aby pogłębić kontakty handlowe i kulturalne z EWG. Działania te kontynuował 
Michel Dupuy, który od marca 1972 r. kierował Międzyministerialnym Komitetem ds. 
Polityki Handlowej. W rezultacie działań tego komitetu do Europejczyków wysłano dele-
gację urzędników z zadaniem uzgodnienia współpracy handlowej między Kanadą a Euro-
pą. Wizyta, mimo początkowego sceptycyzmu Francji i Niemiec Zachodnich, rozpoczęła 
całą serię spotkań kanadyjsko-europejskich. Ministerstwu Spraw Zagranicznych udało się 
przełamać opór resortów fi nansów oraz przemysłu i handlu, które obawiały się, że plano-
wane porozumienie handlowe może być korzystniejsze dla Europy niż dla Kanady. Udało 
się też uzyskać akceptację gabinetu dla tego pomysłu. W latach 1974–1976 premier Pierre 
Trudeau odbył serię wizyt w stolicach państw europejskich227. To dzięki jego osobiste-
mu zaangażowaniu udało się w lipcu 1976 r. podpisać porozumienie handlowe Kanady 
z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, tzw. contractual agreement228. Warto jednakże pa-
miętać, iż nie zawarto formalnego traktatu ani nie podpisano konkretnych zobowiązań 
handlowych229. 

Zgodnie z założeniami Polityki zagranicznej dla Kanadyjczyków oraz trzeciej opcji 
dywersyfi kacja kontaktów handlowych miała obejmować również zwiększenie wymia-
ny z Japonią. Ministerstwo Spraw Zagranicznych było jednak zdecydowanie bardziej za-
interesowane współpracą z Europą, z którą Kanadę łączyły więzi historyczne. Zdaniem 
kanadyjskich historyków przyczyną był również brak odpowiedniego personelu, który 
pozwoliłby nadać działaniom dynamikę. Dopiero wizyta w Japonii Ivana Heada, dorad-
cy ds. polityki zagranicznej premiera Trudeau, umożliwiła nawiązanie kontaktów, które 
uległy zacieśnieniu po spotkaniu Trudeau z premierem Japonii Tanaką Kakuei w Paryżu, 
a następnie w Ottawie, we wrześniu 1974 r.230 Premier Kanady zdecydował się na rozmo-
wy z Tokio pomimo informacji ze swojego MSZ o małym znaczeniu, jakie Japończycy 
przykładają i będą przykładać do kontaktów z Krajem Klonowego Liścia. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, mając poparcie premiera, zdołało zmusić do współpracy resorty 
gospodarcze i w czasie wizyty Pierre’a Trudeau w Japonii, jesienią 1976 r., podpisano 
porozumienie gospodarcze, wzorowane na umowie ze Wspólnotami Eu-ropejskimi231. 
Opinie na temat tej umowy są podzielone232. Wskazuje się jednak często, że abstrahując 

226  Warto pamiętać, że dywersyfi kacja nie była nową strategią w kanadyjskiej polityce zagranicznej. 
Była odzwierciedleniem tradycyjnej preferencji ujęcia multilateralnego, które miało równoważyć bliskość 
Stanów Zjednoczonych i intensywność stosunków bilateralnych. Por. H. von Riekhoff, op.cit., s. 99.

227  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 269–271.
228  M. Halloran, J. Hilliker, G. Donaghy, The White Paper Impulse: Reviewing Foreign Policy under 

Trudeau and Clark, Canadian Political Science Association, http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2005/Halloran.pdf 
s. 12–14 (20.02.07) . Formuła tego porozumienia nie była do końca jasna. Robert Stanfi eld, przywódca opozy-
cyjnej Partii Konserwatywnej, nazwał ją pustymi obietnicami. Zob. I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 270, 275.

229  Po części wynikało to z obaw EWG, że taki traktat będzie sprzeczny z porozumieniem GATT. Zob. 
H. von Riekhoff, op.cit., s. 100.

230  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 276–277.
231  Ibidem, s. 278–279.
232  W okresie 1974–1976 wymiana handlowa Kanady z Japonią rosła o ok. 0,5 mld dolarów kanadyj-

skich rocznie. W tym samym czasie wymiana handlowa z USA rosła o ponad 11 mld dolarów kanadyjskich 
rocznie, Zob. ibidem, s. 278.
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od jej rezultatów, pozwoliła ona Kanadzie na poprawę kontekstu, w jakim była tworzona 
polityka zagraniczna233.

W gronie urzędników rządowych skuteczność dywersyfi kacji kanadyjskiego handlu 
przez Kanadę była podawana w wątpliwość już w lutym 1972 r. Intuicyjnie przewidywa-
no nieprzychylne nastawienie przemysłu kanadyjskiego do założeń polityki trzeciej opcji. 
J.R. McKinney, który na początku lat 70. opracowywał tę strategię, po ponad 10 latach 
oceniał, że „duch przedsiębiorczości i struktura przemysłowa” kanadyjskiego biznesu 
zostały „poważnie uszkodzone”, przede wszystkim na skutek łatwości kontaktów gospo-
darczych ze Stanami Zjednoczonymi234. Okazało się, że żadne rządowe strategie handlo-
we czy zamiany w środowisku międzynarodowym nie przyczyniły się do naprawy tego 
„uszkodzenia”. Gospodarka i społeczeństwo Kanady były od ponad dekady przyzwycza-
jone do założenia, że współzależność ze Stanami Zjednoczonymi jest nie do uniknięcia. 
Interes części urzędników, biznesmenów, związków zawodowych, a nawet władz pro-
wincji był sprzeczny z polityką trzeciej opcji i wszystkie te podmioty były przygotowane 
na stawienie oporu w razie najmniejszych zmian istniejącego status quo235. 

Przeświadczenie krytyków o porażce polityki trzeciej opcji jest związane głównie 
z brakiem rezultatów w zakresie dywersyfi kacji handlu236. Niektórzy ekonomiści uwa-
żają, że w kwestii gospodarki umowa z EWG nie przyniosła Kanadzie żadnych wymier-
nych korzyści237. Po latach płaszczyznę gospodarczą polityki trzeciej opcji krytycznie 
ocenił nawet sam autor tej koncepcji. Mitchell Sharp stwierdził, że pomimo promowa-
nia przez rząd Trudeau nowych kierunków handlu nie udało się zmniejszyć natężenia 
kontaktów z USA. Minister Sharp uważał jednak, że wynikało to z faktu, że założenia 
zmierzające do zmiany struktury, dywersyfi kacji i wzmocnienia przemysłu Kanady ni-
gdy nie były traktowane poważnie przez wszystkich członków kanadyjskiego gabinetu. 
W pamiętnikach Sharpa znalazło się nawet zdanie, że cały plan był „prawdopodobnie 
zbyt trudny do podjęcia dla jakiegokolwiek rządu federalnego […], biorąc pod uwagę 
decydującą rolę prowincji w zakresie surowców i przemysłu”238. 

Należy oddzielić samą idee trzeciej opcji od jej implementacji239. W trakcie realizacji 
zamierzeń kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zdołało osiągnąć wystar-
czającego poparcia ze strony innych resortów. Spowodowało to, że dokument, który 
był efektem przeglądu polityki wobec USA, uległ przekształceniu. Po ponad 10 latach 

233  M. Halloran, J. Hilliker, G. Donaghy, op.cit., s. 15. Wydaje się jednak, że sukces wcielania w życie 
porozumień z EWG i Japonią zależał w największym stopniu od pozytywnej reakcji przedsiębiorców na 
program rządu. Jak się okazało, była ona znikoma. Por. H. von Riekhoff, op.cit., s. 100–101.

234  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 1: 
September 1971–March 1972, J.R. McKinney, Letter to J.E. Hyndman, February 18, 1972, s. 2.

235  G. Stevenson, op.cit., s. 429. Większość środowiska przemysłowego Kanady nigdy nie zaakceptowa-
ła, a nawet nie wzięła pod uwagę założeń polityki trzeciej opcji. Piszą o tym więcej G. Mace, G. Hervouet, 
op.cit., s. 402–403 oraz H. von Riekhoff, op.cit., s. 100–101.

236  W 1975 r. import z USA pozostał na poziomie 67% całego kanadyjski importu, a analogicznie udział 
eksportu do USA wyniósł 65%. Bezpośrednie inwestycje amerykańskie stanowiły 80% kapitału zainwesto-
wanego w Kanadzie. Pięć lat później wartości te praktycznie nie uległy zmianom. Zob. NA, RG25, Series 
A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Third Option Study and Follow-up, Vol. 3: January 1974 to July 30, 
1976, R.G. Hatheway, Memorandum to Mr. Long, FAI, July 30, 1976, Notes for Speakers, s. 3.

237  J. Kinsman, op.cit.
238  M. Sharp, op.cit., s. 100.
239  Zob. G. Mace, G. Hervouet, op.cit., s. 389.
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urzędnicy kanadyjskiego MSZ oceniali go jako „hybrydę źle zdefi niowanych działań 
w polityce wewnętrznej”240. Problem stanowiła przede wszystkim zbyt duża ogólni-
kowość trzeciej opcji i brak możliwości skutecznego kontrolowania tak rozbudowanej 
i kompleksowej strategii241. Koordynacja prób nawiązania stosunków z Europą i Japonią 
z zarządzaniem stosunkami kanadyjsko-amerykańskimi okazała się niewystarczająca. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której wysiłki na rzecz zmniejszenia podatności Ka-
nady na działania ze strony Stanów Zjednoczonych wytworzyły atmosferę w relacjach 
kanadyjsko-amerykańskich, jaka przyczyniła się do wzrostu napięć między sąsiadami. 
Spotęgowało też niepokój Ottawy o to, że jej słabe punkty zostaną wykorzystane przez 
Waszyngton. Ważna wydaje się konstatacja, że trzecia opcja, chociaż była przygotowa-
na jako strategia w polityce zagranicznej, wymagała użycia instrumentów z zakresu po-
lityki wewnętrznej. Powodowało to, że implementacja tej strategii nie zależała od osób, 
które przyczyniły się do jej powstania i były najbardziej zainteresowane jej sukcesem242. 

Po 1972 r. okazało się, że dla realizacji celów wyznaczonych w nowej strategii nie 
było korzystnego środowiska międzynarodowego, na jakie mieli nadzieję jej autorzy. 
W październiku 1973 r., dokładnie rok po opublikowaniu założeń polityki trzeciej opcji, 
doszło do kryzysu naftowego. Drugie załamanie rynku ropy naftowej odnotowano sześć 
lat później. Spowodowało to spadek tempa wzrostu gospodarczego zarówno w Kana-
dzie, jak i na całym świecie, naruszyło też współpracę międzynarodową oraz dotych-
czasowe zasady handlu. Na skutek takich okoliczności Kanada miała mniej możliwości 
podejmowania kreatywnych i swobodnych działań w polityce zagranicznej. Okazało się 
to jedną z największych trudności w implementacji założeń trzeciej opcji. 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na realizację nowej strategii 
okazał się także problem jedności Kanady. Wzrost nastrojów separatystycznych, wi-
doczny szczególnie po 1976 r.243, odwrócił uwagę premiera Pierre’a Trudeau i dużej czę-
ści mieszkańców kraju od problemów związanych z zależnością gospodarczą od Stanów 
Zjednoczonych. W kontaktach międzynarodowych pojawiły się nowe priorytety, któ-
rych założenia z początku lat 70. XX w. nie uwzględniały. Z tej perspektywy wadą stra-
tegii okazało się praktycznie całkowite pominięcie kwestii mniejszości frankofońskiej 
w Kanadzie i odmienny sposób jej percepcji stosunków kanadyjsko-amerykańskich244. 

240  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: The 
Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, M. Dupuy, Origin of the 
Third Option, January 31, 1983.

241  Na fakt braku precyzyjnego wyartykułowania metod, którymi zamierzano osiągnąć cele trzeciej op-
cji, zwracają również uwagę H. von Riekhoff oraz D. Munton i D. Swanson. Zob. H. von Riekhoff, op.cit., 
s. 87–89 oraz D. Munton, D. Swanson, op.cit., s. 176.

242  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: 
The Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, Dicussion Guide and 
Statisitical Annex, s. 2. 

243  Partia Québécois wygrała wybory do quebeckiego Zgromadzenia Narodowego, uzyskując 41% gło-
sów. Zob. M. Kijewska-Trembecka, Québec i Québécois..., 2007, s. 209 i nast. 

244  Np. R.A.D. Ford, jeden ze współautorów polityki trzeciej opcji, uważał w 1983 r., gdy był już spe-
cjalnym doradcą rządu Kanady ds. stosunków Wschód–Zachód, że powinna ona kłaść nacisk na „bardziej 
znaczące i głębokie stosunki z Francją”. Zob. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy 
Advisors Group – Third Meeting: The Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: Febru-
ary 3–4, 1983, R.A.D. Ford, The Third Option, January 20, 1983.
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Warto w tym miejscu poczynić generalną uwagę na temat cezury w stosunkach kana-
dyjsko-amerykańskich. Lata 1971–1976 były okresem, w którym rząd Kanady poświęcał 
najwięcej zainteresowania prowadzeniu polityki wobec Stanów Zjednoczonych. Później 
relacje z południowym sąsiadem uległy przekształceniu, a pewne elementy wyczerpały 
się. Zdecydowanie poprawiła się współpraca z administracją amerykańską po wyborze 
na prezydenta Jimmy’ego Cartera. Kolejne rządy mniejszościowe w Kanadzie wymusiły 
też w większym stopniu skupienie się na sprawach wewnętrznych. Sprawy quebeckie 
i kryzys konstytucyjny wygrywały uwagę premiera Trudeau. W kontekście stosunków 
z USA były to zagadnienia związane z szeroko pojętą ekologią i rybołówstwem. Zmiana 
nastąpiła dopiero w 1980 r. i była związana z uruchomieniem przez Ottawę Krajowego 
Programu Energetycznego. 

Krytycy polityki trzeciej opcji zwracają również uwagę na niespójność tej stra-
tegii. Nie poruszała ona bowiem zagadnień związanych z obroną oraz uzbrojeniem 
wojsk kanadyjskich. Zdaniem części politologów było to jedno z kluczowych zagad-
nień w kontekście dokumentu z października 1972 r., w którym uznano nadmierną 
zależność od USA za zagrożenie suwerenności Kanady. Dopóki bezpieczeństwo Kraju 
Klonowego Liścia było w dużym stopniu gwarantowane przez siłę militarną Stanów 
Zjednoczonych, dopóty kanadyjska suwerenność nie mogła być traktowana jako peł-
na. Krytycy wskazywali, że aby naprawdę zwiększyć stopień niezależności Kanady, 
należało podążać wzorem Szwecji i zwiększyć wydatki na wojsko. Dopiero wtedy 
twierdzenie o niezależności w sprawach międzynarodowych mogło być uprawnio-
ne. Kanadyjczycy nie byli jednak przygotowani na koszty, które musieliby ponieść 
w związku z prowadzeniem takiej polityki245. 

Niektórzy urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Ottawie byli przekonani, 
że kompleksowy i wszechogarniający charakter stosunków Kanady z USA wymagał 
raczej pragmatycznego zarządzania niż ujęcia systemowego. Podsekretarz stanu w MSZ 
A.E. Ritchie uważał Politykę zagraniczną dla Kanadyjczyków za najlepszy komentarz 
do relacji z USA246. Michel Dupuy w 1983 r. stwierdził natomiast, że dywersyfi kacja 
i redukcja podatności nie wymagały żadnej dodatkowej strategii247. 

Harald von Riekhoff, jeden z najbardziej znanych kanadyjskich politologów, zwró-
cił uwagę na ważny problem związany z dywersyfi kacją. Taka strategia jest bowiem 
ograniczona co najmniej przez dwa czynniki: po pierwsze zwykle brakuje zamienni-
ka dotychczasowego partnera handlowego, który były podobny pod względem takich 
cech jak bliskość czy komplementarność rynku. Zdaniem von Riekhoffa jeśli nawet 
udałoby się znaleźć takie państwo, wiązałoby się to z wymianą zależności od jednego 
partnera na innego. Politolog uważał, że w takiej sytuacji Kanada znalazła się już 

245  Ibidem.
246  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: 

The Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, M. Dupuy, Origin of 
the Third Option, January 31, 1983. Podobnego zdania jest politolog kanadyjski Harald von Riekhoff. Zob. 
H. von Riekhoff, op.cit., s. 87.

247  „Uważam, że robilibyśmy to samo bez dokumentu z 1972 r.” Zob. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, 
File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: The Third Option: Retrospect and Prospect 
– Selected Documents: February 3–4, 1983, Results of Discussion: Some Thoughts and Propositions on the 
Theme.
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w okresie pomiędzy I a II wojną światową248. Twierdził również, że nawet strategia 
częściowej dywersyfi kacji (rozszerzenie liczby i znaczenia drugoplanowych partne-
rów handlowych), która została wpisana w plan rządu Trudeau z 1972 r., nie rozwiązy-
wała kwestii podatności Kanady. Mogła co najwyżej zmniejszyć jej poziom w stosun-
ku do jednego aktora, ale tym samym wystawiała się na większą liczbę potencjalnych 
źródeł zranienia249.

Tabela II.1. Główni partnerzy handlowi Kanady w latach 1971 i 1981

Państwo Pozycja 
w 1981 r.

Pozycja 
w 1971 r.

Udział w całkowitej 
wymianie handlowej 
w 1981 r. (%)

Udział w całkowitej 
wymianie handlowej 
w 1971 r. (%)

Średni 
roczny 
wzrost

USA 1 1 67,40 66,71 16,9
Japonia 2 3 5,26 4,74 18,0
Wielka 
Brytania 3 2 3,52 6,48 9,9

Wenezuela 4 5 1,97 1,48 20,2
Republika
Federalna 
Niemiec

5 4 1,80 2,18 14,6

Arabia 
Saudyjska 6 43 1,68 0,09 55,7

ZSRR 7 16 1,19 0,41 30,0
Francja 8 6 1,16 1,08 17,7
Meksyk 9 17 1,06 0,38 29,5
Włochy 10 7 1,00 1,07 16,0

Źródło: NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: The 
Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, Discussion Guide and 
Statistical Annex, table 2.

Gdy analizuje się zmiany, które zaszły w strukturze wymiany handlowej Kanady 
w latach 1971–1981 (zob. tab. II.1), na pierwszy plan wysuwają się dwie kwestie. Po 
pierwsze Stany Zjednoczone nie tylko utrzymały bezwzględne najwyższe miejsce jako 
partner handlowy Kraju Klonowego Liścia (67,4% w 1981 r.), ale także zwiększyła się 
przepaść dzieląca USA od pozostałych partnerów. Po drugie spadło znaczenie wszyst-
kich państw europejskich (największy spadek udziału przypadł Wielkiej Brytanii), nato-
miast wzrosła wymiana z Japonią i, co zasługuje na szczególne podkreślenie, z Meksy-
kiem (skok z 17. na 9. miejsce). Rekordzistą pod względem zmiany miejsc była Arabia 
Saudyjska (z 43. miejsca na 6.). Wynikało to oczywiście ze zwiększenia przez Kanadę 
importu ropy naftowej z tego kraju.

248  H. von Riekhoff, op.cit., s. 89.
249  Ibidem.
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Kanadyjskie inwestycje zagraniczne bardzo intensywnie rosły w okresie 1971–1979, 
ale znowu bardzo widoczne jest kontynuowanie trendu południowego (zob. tab. II.2). 
Udział Stanów Zjednoczonych w całości inwestycji kanadyjskich zwiększył się z pra-
wie 52 do niemal 61%, a średnia roczna stopa wzrostu osiągnęła drugi co do wielkości 
wynik (po Wyspach Bahama). W okresie 1980–1984 ów trend uległ nasileniu, a napływ 
pieniędzy z Kraju Klonowego Liścia do USA zaczął być obserwowany z ogromnym 
niepokojem przez amerykańskie korporacje i polityków250.

Tabela II.2. Kanadyjskie inwestycje zagraniczne w latach 1971–1979

PPaństwo
Pozycja

Udział w całości kanadyjskich 
inwestycji zagranicznych 

(w%)
Średnia roczna 
stopa wzrostu 

(w %)
1979 r. 1971 r. 1979 r. 1971 r.

USA 1 1 60,91 51,99 17,28
Wielka Brytania 2 2 10,40 9,02 17,04
Bermudy 3 4 3,49 2,92 17,66
Australia 4 3 2,88 4,57 8,52
Brazylia 5 bd 2,76 bd bd
Indonezja 6 bd 1,93 bd bd
Republika 
Federalna Niemiec 7 8 1,49 1,33 16,64

Wyspy Bahama 8 5 1,29 2,19 7,6
Francja 9 9 1,28 1,33 14,44
Szwajcaria 10 14 1,01 0,55 23,98

Źródło: NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: The 
Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, Discussion Guide and 
Statistical Annex, table 10.

W kwestii struktury kanadyjskiego eksportu w latach 1971–1981 również nie zaszły 
zakładane przez twórców programu trzeciej opcji zmiany (zob. tab. II.3). Do Stanów 
Zjednoczonych wysyłano nawet procentowo więcej surowców niż przed uruchomie-
niem strategii dywersyfi kacji, a spadła ilość towarów przetworzonych. 

Rzeczywistość boleśnie zweryfi kowała założenia z 1972 r. Strategia trzeciej opcji 
jedynie w niewielkim stopniu zmniejszyła zależność gospodarczą Kanady od USA251. 
Redukcja podatności i słabych punktów okazała się zadaniem niewykonalnym w coraz 
bardziej współzależnym świecie, który dodatkowo zmieniał się inaczej niż przewidywali 
autorzy polityki trzeciej opcji. 

250  Piszę o tym szczegółowo w podrozdziale IV.5 niniejszej pracy.
251  Wyniki analizy zachowania prywatnych przedsiębiorców z Kanady wskazują, że nie uległo ono zna-

czącej zmianie przez okres obowiązywania strategii trzeciej opcji. Zob. G. Mace, G. Hervouet, op.cit., s. 401 
i tabela 6.
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Tabela II.3. Struktura kanadyjskiego eksportu do najważniejszych partnerów handlowych w latach 
1971 i 1981 (%)

Państwo Rok
Zwierzęta, 
żywność, 
napoje i tytoń

Surowce
Produkty 
wstępnie 
przetworzone

Wyroby 
końcowe

USA 1971
1981

5,45
4,10

14,43
16,68

32,53
38,68

44,53
36,61

Japonia 1971
1981

19,63
23,51

54,83
42,68

22,01
30,79

3,26
2,48

Wielka Brytania 1971
1981

20,00
20,46

23,87
20,46

46,09
43,27

8,93
13,49

ZSRR 1971
1981

88,22
94,12

1,91
2,38

6,52
2,51

3,10
0,89

Republika
Federalna Niemiec

1971
1981

14,89
8,71

28,95
27,08

43,20
43,67

11,35
17,90

Holandia 1971
1981

24,02
7,42

42,05
23,11

25,08
59,47

7,83
8,61

Chińska Republika
Ludowa

1971
1981

93,45
70,57

2,43
3,39

3,86
24,08

0,24
1,76

Francja 1971
1981

8,62
13,00

39,87
13,32

35,51
56,80

14,14
13,68

Włochy 1971
1981

37,38
26,60

25,71
16,68

30,69
46,19

5,31
9,27

Belgia i Luksemburg 1971
1981

13,95
5,10

45,96
42,22

33,56
38,87

5,39
10,64

Źródło: NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: The 
Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, Discussion Guide and 
Statistical Annex, table 7.

Po 11 latach od ukazania się artykułu Mitchella Sharpa urzędnicy kanadyjskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas specjalnego seminarium poświęconego 
polityce wobec USA, oceniali, że „być może osiągnięcie harmonii w stosunkach ze Sta-
nami Zjednoczonymi było nie do pogodzenia z redukcją podatności”252. W swoich pa-
miętnikach Pierre Trudeau stwierdził, że ocena strategii trzeciej opcji pozostaje ciągle 
sprawą otwartą. Broniąc polityki swojego rządu, były premier Kanady wskazał przede 
wszystkim na posunięcia, które otworzyły nowe możliwości przedsiębiorcom kanadyj-
skim. Ostatecznie przyznał jednak, że jego rządowi nie udało się osiągnąć ani zakłada-
nej współpracy z sektorem prywatnym, ani uzyskać poparcia najważniejszych resortów 
w Kanadzie, ani zainteresowania w krajach EWG oraz Japonii253. Niechęć Kanadyjczy-
ków do zmian w połączeniu z oporem Stanów Zjednoczonych wobec zamierzeń Kraju 

252  Ibidem. 
253  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 279.
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Klonowego Liścia, widocznym po wyborze na prezydenta Ronalda Reagana, przypie-
czętowała rezygnację Trudeau i przegraną liberałów w 1984 r. Nowy premier Kanady 
Brian Mulroney zdecydował się na całkowitą zmianę kierunku polityki wobec USA. 
Wybierał inną opcję i rozpoczął zacieśnianie stosunków z Waszyngtonem.

Próbując dokonać oceny polityki trzeciej opcji, należy wziąć pod uwagę co najmniej 
trzy czynniki. Pierwszym były zaplanowane ramy czasowe. Budowa „zrównoważonej 
i efektywnej gospodarki” wymagała czasu. Dwa sztandarowe programy, będące narzę-
dziami polityki trzeciej opcji: Agencja Kontroli Inwestycji Zagranicznych oraz Krajo-
wy Program Energetyczny, były programami długofalowymi. Ten ostatni, zainicjowany 
w budżecie z 1980 r., zaplanowano na 10 lat254. Jeszcze więcej czasu wymagało osiąg-
nięcie rezultatów przez Agencję.

Drugim czynnikiem była specyfi ka kanadyjskiej podatności. Koncepcja podwójnej 
zależności, używana na początku lat 70., mówiła, że Kanada była słaba i wrażliwa, gdyż 
po pierwsze była zależna od sąsiada z południa, a po drugie tym sąsiadem były Stany 
Zjednoczone – supermocarstwo z globalnymi zobowiązaniami255. Oceniając strategię 
trzeciej opcji, należy mieć świadomość, że można tego dokonać jedynie w odniesieniu 
do pierwszej warstwy podatności. 

Trzecim czynnikiem, najważniejszym z punktu widzenia mojej pracy, był wpływ 
polityki trzeciej opcji na stosunki kanadyjsko-amerykańskie. Twórcy strategii zakłada-
li utrzymanie harmonijnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Sami jednak uważali, 
że konfl ikty związane ze zmianami, których zamierzają dokonać, będą nie do uniknię-
cia256. Już w 1972 r. przewidywano w Kanadzie, że polityka energetyczna oraz kon-
trola inwestycji zagranicznych mogą się stać polem tarć z administracją amerykańską. 
W zakresie inwestycji zagranicznych zamierzano stymulować przedsiębiorczość Kana-
dyjczyków i dążyć do zwiększenia udziału własnego kapitału. Większa specjalizacja 
struktury przemysłu miała podnieść jego efektywność. Zakładano, że nie dojdzie do 
natychmiastowej zmiany warunków inwestycyjnych, ale w rezultacie podjętych środ-
ków miały one się stać mniej zachęcające dla kapitału amerykańskiego. „Nieprzychyl-
ne reakcje są nieuniknione”, stwierdzali urzędnicy kanadyjskiego MSZ pracujący nad 
założeniami trzeciej opcji. Uznawali jednak, że „[…] rozsądne zaakceptowanie przez 
Stany Zjednoczone [zmian – M.G.] zależy od zrozumienia intencji i zamierzeń, a także 
od świadomości, że nowa polityka kanadyjska cieszy się szerokim poparciem i dlatego 
musi zostać zaakceptowana”257. Innymi słowy, politycy kanadyjscy mieli nadzieję, że je-
śli Ottawa jasno przedstawi swoje racje, to Waszyngton zrozumie konieczność podjęcia 

254  Zob. rozdział IV niniejszej pracy.
255  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy Advisors Group – Third Meeting: The 

Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: February 3–4, 1983, M. Dupuy, Origin of the 
Third Option, January 31, 1983.

256  Więcej na temat opozycji posiadania harmonijnych stosunków z USA i utrzymania niezależności od 
USA piszą D. Munton i D. Swanson w artykule Rise and Fall of the Third Option: Frecasting Canadian-
American Realtions into the 1980s. Zwracają oni uwagę na obecność tego problemu w historii na długo przed 
powstaniem państwa kanadyjskiego. Zob. D. Munton, D. Swanson, op.cit., s. 177–183.

257  NA, RG25, Series A-4, Box 292, MFNUM 3729, Canada–United States of America Relations – Major 
Studies Prepared by Policy Analysis Group – Documents for Cabinet Dated September 29, 1971, January 12, 
1972 and April 8, 1972, Mitchell Sharp, Memorandum to the Cabinet, Canada–United States Relationship: 
Interim Report, April 8, 1972, s. 6.
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takich, a nie innych środków. Oczekiwanie to, przynajmniej w części, się sprawdziło. 
USA początkowo zaakceptowały ustawę Foreign Investment Review Act (FIRA). Do-
piero administracja Ronalda Reagana dołączyła tę kwestię do serii zarzutów przeciwko 
Kanadzie258. Należy jednak pamiętać, że właściwa ocena polityki trzeciej opcji wyma-
ga oddzielenia kontrowersji z nią związanych od innych napięć, których w stosunkach 
kanadyjsko-amerykańskich nigdy nie brakowało259. 

Jednoznaczna ocena strategii trzeciej opcji jest więc niezwykle trudna. Niektóre jej 
elementy nie przetrwały próby czasu, ale inne okazały się skuteczne. Nie można mó-
wić o kompletnym fi asku tej strategii. Przykładem pozytywnych rezultatów był wzrost 
kontaktów Kanady z krajami Trzeciego Świata. Równocześnie program ten był niemal 
kompletnym fi askiem w odniesieniu do dywersyfi kacji kontaktów handlowych sek-
tora prywatnego. Biznesmeni kanadyjscy uznali, że oferowane przez rząd zachęty do 
rozwijania wymiany handlowej z państwami innymi niż USA nie mogły zrównowa-
żyć kosztów takiej zmiany. Analitycy sądzą, że przyczyną takiego stanu rzeczy były 
trudności w komunikacji pomiędzy sektorem prywatnym a rządem Trudeau260. Rynek 
Stanów Zjednoczonych okazał się zbyt atrakcyjny dla producentów kanadyjskich, a dy-
wersyfi kacja rynków wymagała daleko silniejszej interwencji rządu w Ottawie. Premier 
Trudeau, dla którego liberalizm gospodarczy był podstawową wartością, nie zdecydował 
się na takie posunięcie. Niektórzy politolodzy byli o tym przekonani już dużo wcześ-
niej. John Holmes, jeden z najbardziej znanych naukowców zajmujących się stosunkami 
kanadyjsko-amerykańskimi, już w 1974 r. zwrócił uwagę, że dla Kanady nie ma „pro-
stego, atrakcyjnego i obiecującego wyjścia” innego niż „specjalne stosunki” ze Stana-
mi Zjednoczonymi261. Trend w kierunku kontynentalizmu wynikał z działania sił, które 
znajdowały się poza możliwością kontroli rządu. Okazało się to trwałą charakterystyką 
relacji kanadyjsko-amerykańskich262.

Jednym ze sposobów na przezwyciężenie trudności w ocenie trzeciej opcji jest trak-
towanie jej nie w kategoriach szkieletu polityki zagranicznej, ale jako „impulsu poli-
tycznego”. Impuls ten odzwierciedlał nastroje społeczne panujące na przełomie lat 60. 
i 70. XX w. i stał za uruchomieniem wielu programów rządowych263. Trzecia opcja była 
polityką, która swoje korzenie zaczerpnęła z defi nicji podstawowych założeń polityki 
zagranicznej, a skończyła jako opcja w polityce wewnętrznej. Sedno polityki trzeciej 
opcji leżało w jej programach, które były związane z polityką wewnętrzną. Należały do 
nich Agencja Kontroli Inwestycji Zagranicznych, Korporacja Rozwoju Kanady, Petro-

258  Zob. rozdział III niniejszej pracy.
259  Należą do nich m.in. problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, które omawiam w roz-

dziale VI niniejszej pracy. 
260  Ibidem.
261  J.W. Holmes, Impact of Domestic Political Factors on Canadian–American Relations: Canada, 

„International Organization” 1974 (autumn), vol. xxviii, s. 611. Warto jednakże pamiętać, że według prof. 
Holmesa nie była to zależność od Stanów Zjednoczonych, a raczej dotyczyła konieczności utrzymywania sto-
sunków z USA. Na tę różnicę zwraca uwagę również Annette Baker Fox. Zob. A.B. Fox, On Living Together 
in North America, „International Journal” 1980–1981, vol. 36, no. 1, s. 1.

262  Chodziło o bliskość geografi czną, łatwość transportu, podobieństwo wartości, kultur i popyt na kana-
dyjskie surowce naturalne. Zob. D. Munton, D. Swanson, op.cit., s. 196–197.

263  Sukcesem strategii trzeciej opcji może być już sam fakt, że zamierzenia rządu, wyrażone na początku 
lat 70. XX w., zostały poparte konkretnymi działaniami przez całe dziesięciolecie. G. Mace, G. Hervouet, 
op.cit., s. 401.
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-Canada oraz Krajowy Program Energetyczny. Mieściły się w tym także działania w sek-
torze kultury264. Przenosi to perspektywę oceny polityki trzeciej opcji ze sfery stosunków 
kanadyjsko-amerykańskich do sfery polityki wewnętrznej Kanady. W tym wymiarze 
właściwe wydaje się poddanie analizie drogi, jaką władze kanadyjskie podążały od mo-
mentu sformułowania strategii trzeciej opcji aż po wcielenie w życie Krajowego Pro-
gramu Energetycznego, który miał być zwieńczeniem procesu osiągania przez Kanadę 
niezależności. Kolejnym zagadnieniom tego procesu będą poświęcone dalsze rozdziały 
niniejszego opracowania.

264  H. von Riekhoff, op.cit., s. 98. Por. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9843, File 20-4-11, Foreign Policy 
Advisors Group – Third Meeting: The Third Option: Retrospect and Prospect – Selected Documents: Febru-
ary 3–4, 1983, M. Dupuy, Origin of the Third Option, January 31, 1983.



PROBLEMY AMERYKAŃSKICH INWESTYCJI 
W KANADZIE

Kanada wymaga zarówno bliskich stosunków gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi, jak i od czasu do czasu gwałtownych ge-
stów podkreślających jej niepodległość.

(Henry Kissinger)

Kanadyjsko-amerykańskie stosunki gospodarcze cechuje geografi czna bliskość i podobień-
stwo rynków. Obydwa kraje mają niemal identyczne preferencje konsumentów oraz 
ściśle powiązane całe gałęzie przemysłu. W perspektywie kontynentalnej wyraźne są 
także współzależności amerykańskiego kapitału i technologii oraz kanadyjskiego ryn-
ku i surowców. Taka integracja rynków była logiczna z punktu widzenia ekonomii, ale 
narażona na znaczący opór polityczny i społeczny w obu krajach1. Właśnie trudności 
polityczne i zmiany nastrojów społecznych, głównie w Kanadzie, ale i w USA, spo-
wodowały, że na lata rządów Pierre’a Trudeau (1968–1984) przypadał w gospodarce 
jeden z najtrudniejszych okresów w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich. Głównym 
elementem zapalnym stała się kwestia inwestycji amerykańskich w Kraju Klonowego 
Liścia, do której w ostatniej kadencji Trudeau dołączył problem kanadyzacji sektora 
surowców energetycznych2. 

Aby właściwie zrozumieć zmiany, jakie nastąpiły w relacjach Ottawy z Waszyng-
tonem pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XX w. należy sobie uświadomić, że cho-
ciaż napływ inwestycji zagranicznych do Kanady uległ znaczącemu zwiększeniu po 
II wojnie światowej, to korzenie tego procesu sięgają daleko w przeszłość3. Wynikało to 
głównie z obfi tości bogactw naturalnych znajdujących się na obszarze dzisiejszej Kana-
dy oraz wprowadzenia na granicy z USA wysokich taryf celnych w XIX w. 

1  L.R. Dawson, Nationalism Versus Interdependence in the Evolution of Canada’s Post War Investment 
Policies, Trade and Investment Conference, November 19, 2004, University of Ottawa, http://www.carleton.
ca/ctpl/conferences/documents/Post-WarInvestmentPolicies-RitchieDawson.pdf, s. 4 (10.04.06).

2  Spory dotyczące polityki energetycznej omawiam w rozdziale IV niniejszej pracy.
3  Michael Bliss napisał: „Szybki wzrost gospodarki kanadyjskiej od czasów kolonialnych do połowy 

lat 50. XX w. był napędzany ciągłym importem kapitału – z początku francuskiego, następnie brytyjskiego, 
a ostatecznie amerykańskiego. Inwestycje zagraniczne były oczekiwane i pożądane jako najważniejsze dla 
rozwoju kanadyjskich zasobów naturalnych. Od początku Nowej Francji [...] po czasy po drugiej wojnie 
światowej [...] nie było znaczących zmian tego kierunku myślenia”. Zob. M. Bliss, American Investment, 
w: Partner Nevertheless: Canadian–American Relations in the Twentieth Century, N. Hillmer (red.), Toronto: 
Copp Clark Pitman, 1989, s. 259.

III
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W początkach swojego istnienia Dominium zawdzięczało swój wzrost gospodarczy 
właśnie eksportowi surowców naturalnych, a sektor ten zajął najważniejsze miejsce 
w całej gospodarce. Dzięki bogactwu ziemi, na skutek ograniczonego rynku wewnętrz-
nego oraz łatwo dostępnej sile roboczej, eksport produktów naturalnych stał się kołem 
napędowym, które pozwoliło Kanadyjczykom na osiągnięcie stosunkowo wysokiego 
poziomu życia. Z drugiej jednak strony import dóbr przetworzonych spowodował, że 
Kanada praktycznie od czasów kolonialnych była wrażliwa na protekcjonizm brytyjskiej 
metropolii oraz innych państw. Ograniczenie przez Wielką Brytanię w 1846 r. preferencji 
w stosunku do swoich kolonii (Corn Laws) spowodowało, że Stany Zjednoczone okazały 
się kuszącą alternatywą dla eksportu transatlantyckiego Brytyjskiej Ameryki Północnej4. 
National Policy wprowadzona przez premiera Johna A. Macdonalda w latach 80. XIX w. 
miała zbudować wspólny rynek kanadyjski z odrębnych wcześniej rynków kolonialnych. 
Poprzez budowę transkontynentalnej linii kolejowej i przyjęcie wysokich barier celnych 
doprowadzono do powstania kanadyjskiego przemysłu wytwórczego, który w założeniu 
miał ograniczyć import produktów z zagranicy. Eksport surowców powinien zaś przede 
wszystkim dostarczać pieniędzy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospo-
darki. National Policy stała się jednym z fi larów Dominium kanadyjskiego. Silna go-
spodarka miała zapobiegać nie tyle politycznemu wchłonięciu północnych kolonii przez 
USA, ile również utracie ludności w wyniku emigracji zarobkowej5. W rezultacie takiej 
strategii udało się doprowadzić do powstania kanadyjskiego przemysłu (m.in. tekstylne-
go oraz przetwórstwa produktów leśnych i rolnych), co ograniczyło wrażliwość Kanady 
na posunięcia podejmowane poza jej granicami. 

Kanada nie była jednak w stanie samodzielnie zaspokoić wewnętrznego popytu na 
dobra przetworzone. Przedsiębiorstwa amerykańskie utworzyły więc swoje oddziały 
w Kraju Klonowego Liścia. Miały one za zadanie obsługiwać wyłącznie rynek kanadyj-
ski i były sposobem na uniknięcie płacenia wysokich ceł importowych6. Należy jednak 
pamiętać, że inwestycje amerykańskie stanowiły raczej uzupełnienie niż konkurencję 
dla przedsiębiorców kanadyjskich. Laura Dawson, historyk z Uniwersytetu Carleton 
w Ottawie, zauważa, że: „Kapitał ze Stanów Zjednoczonych wypełniał lukę, której nie 
byli w stanie wypełnić lokalni inwestorzy, i przyczynił się do rozwoju ekonomicznego 
Kanady”7. Podobnie działo się po II wojnie światowej. Inwestycje amerykańskie były 
skoncentrowane na dziedzinach, które nie stanowiły centrum zainteresowania biznes-
menów kanadyjskich. Obywatele USA inwestowali w produkcję i wydobycie, a lokalni 
przedsiębiorcy m.in. w rolnictwo, usługi czy budownictwo mieszkaniowe8. Jednocześ-
nie powiązania między gospodarką kanadyjską a kapitałem amerykańskim w sektorach 
obróbki drewna, budownictwa czy wydobycia rozpoczęły się już w latach 70. XIX w. 
Kanadyjczycy byli kuszeni przez większy i łatwiej dostępny kapitał amerykański mający 

4  M. Hart, A Trading Nation, Vancouver: University of British Columbia Press, 2002, s. 36 –41. 
5  Ibidem, s. 61–64.
6  Historyk Michael Bliss zwrócił uwagę na paradoksalny fakt, że XIX-wieczny protekcjonizm kanadyj-

ski z perspektywy końca lat 60. XX w. był całkowicie nieskuteczny, „Śmieszne jest, że budując mur taryf 
celnych, zawsze chcieliśmy, aby wróg [sic!] je przeskakiwał. Też mi mury!”. M. Bliss, Canadianizing Ameri-
can Business: The Roots of Branch Plant, w: Close the 49th Parallel etc: the Americanization of Canada, 
I. Lumsden (red.), Toronto: University of Toronto Press, 1970, s. 32.

7  L.R. Dawson, op.cit., s. 6.
8  Ibidem oraz M. Bliss, American...., s. 260–261.
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powiązania z ogromnym rynkiem na południu. Dla Amerykanów ważne było, że zasoby 
naturalne Kanady znajdowały się zdecydowanie bliżej niż np. surowce z Ameryki Łaciń-
skiej9. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotny jest jednak fakt, że do 1967 r. Amery-
kanie lokowali swoje pieniądze głównie w nowe przedsiębiorstwa, unikając przejęć już 
istniejących fi rm kanadyjskich. W przeciwieństwie do inwestycji brytyjskich napływ 
kapitału z Ameryki Północnej miał jednak charakter inwestycji bezpośrednich, a nie in-
westycji portfelowych, które są uważane za mniej kontrowersyjne10. 

National Policy, a zwłaszcza posunięcia gospodarcze kolejnych rządów kanadyj-
skich, doprowadziły do wytworzenia w Kanadzie struktury wymiany handlowej, w któ-
rej dominował kierunek południowy. Skala kontaktów handlowych z USA ulegała ciąg-
łemu zwiększeniu przy stałym spadku obrotów z Wielką Brytanią. Między 1946 a 1978 r. 
import z Wielkiej Brytanii uległ zmniejszeniu z 26% do 3,8%. W tym samym czasie 
udział importu ze Stanów Zjednoczonych zwiększył się z 38% do 70%11. Pod koniec lat 
50. XX w. 70% eksportu do USA stanowiły surowce nieprzetworzone lub przetworzone 
tylko w niewielkim stopniu12. Napływ inwestycji zagranicznych spowodował, że pod 
koniec lat 50. ponad 60% kanadyjskiego przemysłu naftowego i gazowego pozostawa-
ło pod obcą kontrolą (głównie amerykańską)13. Podobnie wyglądała sytuacja w całym 
przemyśle wytwórczym Kraju Klonowego Liścia14. 

Przez trzy dekady po II wojnie światowej w Kanadzie następował szybki wzrost 
ekonomiczny. Problem inwestycji zagranicznych stał się jednak tematem gorącej debaty 
politycznej dopiero w latach 60. i 70. XX w.15 Ekonomiści podzielili się na dwa obozy. 
Pierwszy, do którego należeli tzw. naukowcy, tacy jak A. Edward Safarian, Harry John-
son czy Albert Breton, uważali, że Kanada w dużym stopniu zawdzięcza swój rozwój 
inwestycjom zagranicznym, a przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą zagranicznego 
kapitału działają równie dobrze jak fi rmy kanadyjskie. Druga grupa ekonomistów, pod 
przewodnictwem Melville’a Watkinsa, Abrahama Rotsteina i Kari Levitta, była zdania, 
że inwestycje zagraniczne łączą się z wysokim ryzykiem gospodarczym i politycznym, 
a obce korporacje nie poświęcają takiej samej uwagi badaniom i rozwojowi nowych 
technologii oraz wspieraniu eksportu, jak czynią to przedsiębiorstwa będące własnością 

9  L.R. Dawson, op.cit., s. 6.
10  Międzynarodowe inwestycje bezpośrednie (Foreign Direct Investment – FDI) są to lokaty kapitałowe 

dokonywane przez inwestora poza granicami własnego kraju w celu uzyskania bezpośredniego wpływu na 
działalność produkcyjną podmiotu, w którym lokowano inwestycje. Zasadnicza różnica między inwestycjami 
pośrednimi (portfelowymi) a bezpośrednimi polega na zachowaniu inwestora. W inwestycjach portfelowych 
inwestor jest pasywny, nie ma kontroli nad przedsiębiorstwem, w które angażuje się fi nansowo, i do niej nie 
dąży. W inwestycjach bezpośrednich celem inwestora jest natomiast zapewnienie sobie jak największego 
wpływu i kontroli nad przedsiębiorstwem, w które zainwestował kapitał. Por. Wprowadzenie do biznesu 
międzynarodowego, E. Nojszewska (red.), Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, rozdz. 5.

11  R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 51.
12  L.R. Dawson, op.cit., s. 5.
13  M. Bliss, American..., s. 261.
14  Przy czym np. 100% kanadyjskiego przemysłu samochodowego było własnością amerykańskich kon-

cernów Forda, General Motors czy Chrysler. Zob. ibidem.
15  Historyk D. Creighton za początek współczesnego kanadyjskiego nacjonalizmu gospodarczego uwa-

ża kontrowersję dotyczącą budowy transkanadyjskiego ropociągu z okresu rządów Louisa St. Laurenta. Zob. 
J.S. Dickey, The United States Interest in an Independent Canada, New York: New York University Press, 
1975, s. 106.
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kapitału kanadyjskiego16. Sedno sporu leżało w odpowiedzi na dwa pytania: czy poziom 
obcych inwestycji jest zbyt wysoki czy zbyt niski i w związku z tym należy w dalszym 
ciągu przyciągać obcy kapitał? Drugie pytanie brzmiało: w jakim stopniu zachowanie 
fi rm pod obcą kontrolą jest analogiczne do reakcji przedsiębiorstw będących własnoś-
cią kanadyjską. Grupa, która twierdziła, że Kanada może skonsumować więcej nowych 
inwestycji zagranicznych i była zadowolona z dotychczasowej działalności obcych kor-
poracji, składała się ze zwolenników swobodnego przepływu kapitału przez granice ka-
nadyjskie oraz ujęcia zgodnego z teorią leseferyzmu. Ich zdaniem tylko takie stanowisko 
pozwalało na efektywne działania na rynku. Inwestycje w Kanadzie w zdecydowanej 
większości pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, stąd reprezentanci takiego podej-
ścia byli postrzegani jako zwolennicy zacieśniania współpracy kontynentalnej z USA. 
Określano ich mianem „kontynentalistów”. Dla zwolenników drugiego ujęcia problem 
leżał właśnie w zbyt dużym wpływie Amerykanów i niesatysfakcjonującej działalności 
obcych korporacji. Ci „nacjonaliści gospodarczy”17 domagali się aktywności ze strony 
rządu, zwłaszcza interwencji w gospodarkę. Ich zdaniem miało to zmienić układ sił na 
rynku, zahamować napływ inwestycji i przyczynić się do poprawy zachowania zagra-
nicznych przedsiębiorstw. 

Warto przypomnieć, że w latach 60. XX w. w kręgach akademickich Kanady domi-
nowała ideologia lewicowa. Królowało podejście związane z różnymi wersjami teorii 
zależności, według której powodem istnienia skrzywionej i niedojrzałej struktury gospo-
darki był wysoki poziom koncentracji kapitału zagranicznego i obcej własności. Teorie 
opracowane z myślą o państwach latynoamerykańskich wykorzystywano do pokazania, 
że pozycja Kanady niewiele się od nich różni. Naukowcy dochodzili do wniosku, że 
Kraj Klonowego Liścia jest niczym więcej niż satelitą imperium amerykańskiego. Cy 
Gonick, reprezentant tego trendu, napisał w 1970 r.: 

Przetrwanie było w Kanadzie historyczną obsesją, obecnie nie dotyczy ono fi zycznego prze-
trwania, ale zatrzymania kulturalnej i gospodarczej absorpcji Kanady przez Stany Zjednoczo-
ne. Kanada została tak głęboko spenetrowana przez amerykańską metropolię, jest tak zależna 
od niej – w sensie gospodarczym, militarnym, kulturowym i psychologicznym – że jesteśmy 
opanowani przez poczucie bezsilności18. 

„American Dream jest martwy”, dodawali Dave Godfrey i Mel Watkins19. Na arenie 
politycznej takie poglądy reprezentowała tzw. grupa Waffl e, działająca w ramach mocno 
lewicującej Nowej Partii Demokratycznej20. 

16  J.R. Pauwels, Vote-Maximalization and Foreign Direct Investment Policy in the FIRA Era, 1970–
1985: A Public Choice Perspective, niepublikowana praca doktorska, University of Toronto, 1995, s. 10.

17  John Sloan Dickey zwraca uwagę na fakt, że w latach 60. XX w. pojęcie nacjonalizmu gospodarcze-
go straciło tradycyjne znaczenie. Wcześniej oznaczało dążenie państwa do osiągnięcia samowystarczalno-
ści gospodarczej. W latach 60. pojęcie nacjonalizmu gospodarczego było używane raczej w odniesieniu do 
zmniejszenia amerykańskiej własności i kontroli nad kanadyjskim przemysłem. Zob. J.S. Dickey, op.cit., 
s. 102–103.

18  C.W. Gonick, Foreign Ownership and Political Decay, w: Close the 49th Parallel..., s. 44. 
19  Gordon to Watkins to You, D. Godfrey, M. Watkins (red.), Toronto: New Press, 1970, s. 12.
20  Grupa Waffl e powstała w 1969 r. jako część NDP. Opowiadała się za przekształceniem własno-

ści amerykańskiej w publiczną. Ideologia polityczna grupy Waffl e była skrzyżowaniem socjalizmu z na-
cjonalizmem i wpisywała się w ruchy Nowej Lewicy. Liderami frakcji byli Mel Watkins i James Laxer. 



Problemy amerykańskich inwestycji w Kanadzie 119

Aby wytłumaczyć, dlaczego Pierre Elliott Trudeau (gorący przeciwnik nacjonali-
zmu) oraz wspierająca go Partia Liberalna zdecydowali się na wprowadzenie elemen-
tów nacjonalizmu gospodarczego do swego programu i narażenie na szwank stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi, niezbędne wydaje się dokładniejsze nakreślenie kontekstu 
politycznego i gospodarczego Kanady w latach 1968–1984. Instytucje wprowadzone 
w życie w czasie sprawowania władzy przez Trudeau, takie jak Korporacja Rozwoju 
Kanady (Canada Development Corporation – CDC) czy Agencja Kontroli Inwestycji 
Zagranicznych (Foreign Investment Review Agency – FIRA) miały zmniejszyć udział 
zagranicznego kapitału w gospodarce, ale spotkały się z dużym oporem zarówno ze stro-
ny amerykańskich, jak i rodzimych przedstawicieli biznesu. Najpierw warto zapoznać 
się jednak z poglądami premiera Kanady i Partii Liberalnej na nacjonalizm gospodarczy.

III.1. PIERRE ELLIOTT TRUDEAU A NACJONALIZM 
GOSPODARCZY

Od początku XX w. cechą charakterystyczną programu kanadyjskiej Partii Liberalnej 
było popieranie współpracy kontynentalnej ze Stanami Zjednoczonymi. Kontynen-
talizm miał służyć jako przeciwwaga dla wpływów Wielkiej Brytanii w tzw. trójkącie 
północnoamerykańskim (Wielka Brytania–Kanada–USA). W czasie wyborów w 1911 r. li-
berałowie pod przywództwem premiera Wilfrida Lauriera opowiadali się za przyjęciem 
układu o wzajemności w handlu z USA (reciprocity treaty)21. Porażka Lauriera w wybo-
rach zablokowała na jakiś czas podobne inicjatywy, jednakże w tym właśnie okresie, ze 
względu na wysokie taryfy celne, amerykańskie przedsiębiorstwa rozpoczęły zakładanie 
swych oddziałów w Kanadzie. W czasie II wojny światowej Partia Liberalna pod prze-
wodnictwem długoletniego premiera Williama Lyona Mackenzie Kinga popierała za-
warcie wielu układów ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienia z Ogdenburga i Hyde 
Parku zacieśniły współpracę wojskową i gospodarczą obu państw. Po 1945 r. utrzyma-
no ten trend, czego wyrazem stało się podpisanie układu o współpracy przy produkcji 
na potrzeby militarne z 1959 r. (Canada–U.S. Defence Production Sharing Program). 
Powstała wtedy strefa wolnego handlu materiałami związanymi z obronnością, co do-
prowadziło do zmniejszenia defi cytu, który Kanada notowała w handlu tymi towarami 
z USA. W 1964 r. zawarto Układ znad Rzeki Kolumbia (Columbia River Treaty), któ-
ry utworzył wspólny rynek energii elektrycznej. Ukoronowaniem stało się podpisanie 
porozumienia motoryzacyjnego (Canada–United States Automotive Agreement, zwany 
potocznie Auto Pact) w następnym roku22. Rządy liberałów dążyły też do przyciągnię-
cia inwestycji amerykańskich, które miały się przyczynić do rozwoju gospodarczego. 

Zob. M. Watkins, Waffl e, w: The Canadian Encyclopedia, Toronto: Historica Foundation of Canada, 2006, 
http://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0008404 (10.03.06).

21  Traktat zapewniał wolny handel produktami naturalnymi oraz obniżał cła na inne towary. Został 
wcześniej uchwalony przez Kongres USA. Kanadyjska Partia Konserwatywna była zdecydowanie przeciw 
temu układowi, uważając, że doprowadzi do przejęcia kontroli politycznej nad Kanadą przez USA. Zob. 
J.H. Thompson, S.J. Randall, op.cit., s. 86–91.

22  Zob. przypis 57. w rozdziale II niniejszej pracy.
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Pozwalało to na fi nansowanie rosnącego sektora publicznego i zyskanie funduszy na 
wyrównywanie różnic regionalnych. Szybki wzrost gospodarczy i stale rosnący poziom 
zamożności społeczeństwa były wytłumaczeniem dla pogłębiającej się zależności go-
spodarczej od USA po II wojnie światowej. Taka struktura gospodarki zdaniem ekono-
mistów prowadziła jednak do długotrwałych trudności, wśród których najważniejszymi 
były problemy z bilansem płatniczym, mniejszą produktywnością, zależnością handlo-
wą czy słabym udziałem towarów wysoko przetworzonych w eksporcie23. 

Partia Liberalna była zapleczem dla zwolenników leseferyzmu, wolnego handlu 
i współpracy gospodarczej z USA, dzięki czemu zyskała sobie etykietkę „tradycyjnej partii 
integracji kontynentalnej” czy „przedstawiciela kontynentalizmu”24. W latach 60. XX w. 
wzrost sentymentów nacjonalistycznych w Kanadzie spowodował jednak, że w Partii Li-
beralnej pojawiły się również osoby o zdecydowanie przeciwnych poglądach gospodar-
czych. Przekonania lewicowe i nacjonalistyczne reprezentował przede wszystkim Walter 
Gordon (minister fi nansów w rządzie L.B. Pearsona), ale również Edgar Benson (minister 
fi nansów, a następnie obrony narodowej w rządzie Trudeau), Alastair Gillespie (minister 
przemysłu i handlu, a także energii i zasobów naturalnych w rządzie Trudeau), Herb Gray 
(który wielokrotnie pełnił funkcję ministra w różnych resortach, m.in. przemysłu i han-
dlu w latach 1980–1982) oraz Ian Wahn (przewodniczący komitetów obrony narodowej 
i spraw zagranicznych Izby Gmin)25. Warto zapoznać się z kluczowymi poglądami naj-
bardziej znanej postaci w nurcie nacjonalizmu gospodarczego. 

Walter Gordon był najbardziej znanym przeciwnikiem napływu nowych inwesty-
cji zagranicznych do Kraju Klonowego Liścia. Uważał bowiem, że Stany Zjednoczone 
stanowią zagrożenie dla przetrwania niezależnej Kanady. Idea ta był silnie zakorzenio-
na w kanadyjskiej tradycji intelektualnej. Zdaniem Stephena Azzi, biografa Gordona, 
w domu rodzinnym Gordonów panowała atmosfera antyamerykanizmu, co odbiło się na 
poglądach przyszłego ministra. Nastawienie antyamerykańskie było również wyrazem 
jego osobistych doświadczeń. Przed objęciem teki ministra pracował jako księgowy – 
jego działalność zależała od utrzymywania przez Ottawę wysokich taryf celnych, co 
gwarantowało, że będą istnieć fi rmy kanadyjskie zlecające mu swoje usługi26. Mimo 
że Gordon uważał, iż należy ograniczyć interwencjonizm ze strony państwa i szukając 
rozwiązania problemu obcej własności, oprzeć się na mechanizmach rynkowych, to po-
dejmowane przez niego próby zmian spotkały się z niechęcią ze strony przemysłu i cie-
szyły się słabym poparciem pozostałych członków gabinetu Pearsona. W rezultacie za-
leceń Gordona przeprowadzono jedynie niewielkie zmiany ograniczające obcą kontrolę 
w sektorze fi nansowo-bankowym i w sferze czasopism oraz mediów elektronicznych. 
Przyjęto także dobrowolny kodeks etyczny regulujący zasady działania oddziałów fi rm 
zagranicznych w Kanadzie27.

23  J. Laxer, R. Laxer, The Liberal Idea of Canada: Pierre Trudeau and the Question of Canada’s Survi-
val, Toronto: James Lorimer & Company, 1977, s. 216.

24  R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 415.
25  C. McCall-Newman, Grits: An Intimate Portrait of the Liberal Party, Toronto: MacMillan of Canada, 

1982, s. 268.
26  S. Azzi, Intuitive Nationalist Walter Gordon as Thinker, „Journal of Canadian Studies” 1999/2000 

(winter), http://www.fi ndarticles.com/p/articles/mi_qa3683/is_199901/ai_n8842316/pg_3, s. 3–4 (10.10.10).
27  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 86–87. W 1967 r. minister przemysłu i handlu Robert Win-

ters wydał publikację zatytułowaną Some Guiding Principles of Good Corporate Behaviour for Subsidiaries 
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Większość literatury dotyczącej problemów zależności gospodarczej Kanady od 
USA sugeruje, że rząd Trudeau w debacie toczącej się w końcu lat 60. i w latach 70. 
XX w., identyfi kował się lub co najmniej sympatyzował z nacjonalistami gospodarczy-
mi28. Zgodnie z takim poglądem polityka liberałów w odniesieniu do inwestycji zagra-
nicznych, której kulminacją było powołanie Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych, 
rozpoczęła się wraz z poparciem przez rząd Trudeau nacjonalistów29. Wydaje się jednak, 
że taki pogląd jest zbyt uproszczony, a poglądy Pierre’a Trudeau były zdecydowanie 
bardziej złożone i trudne do jednoznacznej oceny nawet dla jego kolegów partyjnych. 
Przykładem może być kampania o fotel przewodniczącego Partii Liberalnej z 1968 r. 
Walter Gordon dopiero wówczas dowiedział się, że Trudeau popiera ograniczenie in-
westycji amerykańskich. Z drugiej strony Mitchell Sharp, przeciwnik poglądów Gordo-
na, uważany za przedstawiciela wielkiego biznesu, sam zdecydował się na rezygnację 
z rywalizacji o fotel przewodniczącego na rzecz Trudeau. Przyszły premier zdołał więc 
przekonać zarówno nacjonalistyczne skrzydło w partii, jak i ortodoksyjnych zwolenników 
ujęcia wolnorynkowego30. Nawet gdy Pierre Elliott Trudeau został premierem, dla wielu 
kolegów partyjnych jego zapatrywania ekonomiczne ciągle stanowiły zagadkę.

Pewne jest, że poglądy gospodarcze Trudeau w ciągu jego życia ewoluowały. 
W latach 50. i 60. był pod wpływem mocno lewicowej myśli polityczno-społeczno-
-gospodarczej. Już w czasie studiów prawniczych na Uniwersytecie McGill zetknął się 
z F.R. Scottem, liderem Federacji Wspólnot Spółdzielczych (Co-operative Common-
wealth Federation – CCF)31. W czasie pobytu w London School of Economics zainte-
resował się poglądami socjalisty Harolda Laskiego z Partii Pracy32. W ciągu ośmiu lat 
między 1952 a 1960 r. Pierre Trudeau pracował jako prawnik dla quebeckich związków 
zawodowych. W wyborach w 1963 r. poparł lewicową Nową Partię Demokratyczną, 
a jej kandydatowi w Montrealu, Charlesowi Taylorowi, pomagał w kampanii wybor-
czej. Był też zagorzałym przeciwnikiem przyjęcia amerykańskich głowic atomowych do 
uzbrojenia wojska kanadyjskiego33.

W maju 1958 r. w czasopiśmie „Cité Libre” ukazał się artykuł P.E. Trudeau zatytuło-
wany On the Question of Economic Dominance. Przyszły premier wyraził w nim swoje 
poglądy na inwestycje zagraniczne w Kanadzie. Poparł m.in. zalecenia Królewskiej Ko-
misji ds. Rozwoju Gospodarczego Kanady (Royal Commission on Canada’s Economic 
Prospects), której przewodniczył Walter Gordon34. Trudeau napisał, że zdominowanie 
gospodarki kanadyjskiej przez obcy kapitał prowadzi do „[...] panowania rządu USA nad 

in Canada of Foreign Companies. Zawierała ona nieformalne i przyjmowane dobrowolnie zasady, którymi 
powinny się kierować zagraniczne fi rmy inwestujące w Kanadzie. Zob. J.S. Dickey, op.cit., s. 116–117.

28  J.R. Pauwels, op.cit., s. 12.
29  Ibidem.
30  Ibidem. McCall i Clarkson przypominają jednak, że w lutym w wywiadzie dla gazety „Toronto Star” 

Trudeau mówił, że nacjonalizm gospodarczy w wykonaniu W. Gordona jest niebezpieczny dla państw, które 
opierają swój dobrobyt na handlu. Zob. „Toronto Star” 1968, February 16, s. 1–2. Trudeau wielokrotnie 
powtarzał też w prasie amerykańskiej, że nie jest zwolennikiem rozwiązań proponowanych przez byłego mi-
nistra fi nansów Gordona, czyli odkupywania fabryk motoryzacyjnych, papierni czy kopalń od Amerykanów. 
Zob. NYT 1969, January 20, s. 54.

31  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 1, s. 60–61.
32  Ibidem, s. 49.
33  Ibidem, s. 90.
34  Zob. podrozdział III.3 niniejszej pracy.
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amerykańskim kapitałem zainwestowanym w Kanadzie [a] dominacja polityczna i eko-
nomiczna są nierozerwalnie z sobą połączone”35. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
dają „[...] osobom niezamieszkałym w Kanadzie władzę podejmowania decyzji sprzecz-
nych z dobrem Kanadyjczyków”36. W tej sytuacji rząd kanadyjski mógł albo pasywnie 
przyjąć, że gospodarka kraju jest podporządkowana, albo energicznie interweniować 
w grę sił ekonomicznych.

W latach 50. i 60. nacjonalizm gospodarczy był dla Trudeau czymś normalnym. Po-
dobnie jak niechęć do systemu kapitalistycznego, którą przejął z poglądami marksistow-
skiego politologa Crawford Brough Macphersona z Uniwersytetu Toronto. W „McGill 
Law Journal” napisał: „Liberalna idea własności pozwoliła na emancypację burżuazji, 
ale obecnie utrudnia marsz w stronę ekonomicznej demokracji”. Zdaniem Trudeau ów-
czesna „[...] gospodarka oparta na prywatnej przedsiębiorczości podąża za satysfakcją 
indywidualnych, a nie wspólnych potrzeb [...]”, a to powodowało, że zwykli ludzie byli 
niedostatecznie „[...] chronieni przed takimi faktami jak gospodarcza eksploatacja czy 
masowe bezrobocie”37.

Trudeau, już wykładając na Uniwersytecie Montrealskim, rozpoczął proces odcho-
dzenia od socjalistycznych poglądów na gospodarkę. Zaważyły na tym jego spotkania 
z Albertem Bretonem, profesorem na tej uczelni. Breton, ekonomista wykształcony 
w Stanach Zjednoczonych, prezentował podejście zgodne z neoklasyczną ekonomią op-
artą na wolnym rynku i sprzeciwie wobec znaczącej interwencji państwa w gospodarkę. 
Trudeau właśnie od Bretona przejął teorię, zgodnie z którą elity popierają nacjonalizm, 
aby stworzyć wysoko opłacane posady dla swych przedstawicieli. Biografowie premie-
ra, McCall i Clarksona, piszą, że taka „racjonalna, skategoryzowana i dedukcyjna logi-
ka” współgrała z wiedzą ekonomiczna wyniesioną z Harvardu, co pozwoliło na: 

zredukowanie złożoności nacjonalizmu do prostego sformułowania naukowego, a jego kate-
goryzacja jako terminu zarówno elitarystycznego, jak i wstecznego była tak przekonująca dla 
Trudeau, że przekształciła się w jego umyśle w prawdę absolutną38. 

Ten sprytny zabieg pozwolił mu stać się konserwatywnym ekonomicznie, a jedno-
cześnie popierać interesy robotników. Pozwolił też na pogodzenie się z Partią Liberalną, 
która była przeciwna rosnącemu nacjonalizmowi w Quebecu. 

Mimo krótkiego okresu popierania nacjonalizmu gospodarczego w dalszej działal-
ności społecznej i politycznej Pierre Trudeau dał się poznać jako zagorzały przeciwnik 
nacjonalizmu w każdej postaci. Było to związane z wyznawanym przez przyszłego pre-
miera poglądem, że nacjonalizm prowadzi do braku umiaru i przesady. Esej The New 
Treason of the Intellectuals rzuca światło na poglądy Trudeau na kwestię nacjonalizmu: 

[...] niewielka część historii, która jest związana z powstaniem państwa narodowego (nation-state), 
jest też sceną najbardziej niszczycielskich wojen, najgorszych okrucieństw i najbardziej de-
gradującej zbiorowej nienawiści, jaką widział kiedykolwiek świat. […] Idea państwa naro-

35  Cyt. za: C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 78.
36  Ibidem.
37  Ibidem.
38  Cyt. za: ibidem, s. 79–80.
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dowego doprowadziła do tego, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci wojny są coraz bardziej 
i bardziej totalne39. 

W opinii Trudeau nacjonalizm był ideologią, która „niszczy wszystko”, łącznie z roz-
wojem cywilizacyjnym. Sam pomysł na państwo narodowe był zdaniem Trudeau absur-
dalny, gdyż „[...] każda mniejszość w momencie wyzwolenia znajdzie nową mniejszość 
w zanadrzu, która z kolei będzie musiała uzyskać prawo do żądania wolności”40. 

Trudeau uważał również, że kolektywizm implikowany przez nacjonalizm jest 
niezgodny z liberalnym indywidualizmem. Jego zdaniem każda istota ludzka jest tak 
samo rozumna i racjonalna, a różnice wynikające z kultury i języka, czyli z wpływu 
zbiorowości, traktował jako emocjonalne i irracjonalne. Rozum związany był z nauką, 
technologią, prawem, ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, emocje zaś z nacjo-
nalizmem. Nie oznaczało to, że naród nie posiadał żadnych zalet. Naród był bowiem 
zdaniem Trudeau: „[...] strażnikiem […] pozytywnych wartości: dziedzictwa kulturowe-
go, tradycji, wspólnej świadomości, ciągłości historycznej”. W jego opinii narody miały 
jednak naturę: 

[...] bardziej prywatną niż publiczną, […] bardziej instynktowną i prymitywną niż inteligentną 
i cywilizowaną, bardziej egocentryczną i impulsywną niż wielkoduszną i rozsądną [w związ-
ku z tym] należą do przejściowego okresu w historii świata41.

Swoje poglądy antynacjonalistyczne Trudeau kierował głównie przeciwko ruchowi 
separatystycznemu w Quebecu. Nie wierzył jednak, że nacjonalizm na poziomie federal-
nym może się stać lekarstwem na ten problem. Posługiwanie się 

[...] apelem emocjonalnym (fl agi, wyznania wiary czy wyrażanie miłości braterskiej) na po-
ziomie kraju będzie służyło jedynie jako usprawiedliwienie podobnych apeli na poziomie 
regionalnym, które prawdopodobnie będą tak samo nieefektywne42. 

Trudeau uważał więc, że emocje nie mogą być główną siłą federalizmu, ale musi 
stać się nią rozum. Nacjonalizm miał dla Trudeau status podobny do magii w społeczeń-
stwach mniej rozwiniętych i był nie do pogodzenia z nowoczesnym rządzeniem. Droga 
do rozwoju społeczeństwa leżała jego zdaniem w międzynarodowej integracji43. 

Po wygranych wyborach w 1968 r. Pierre Trudeau musiał zaprezentować swoją odpo-
wiedź na jedno z podstawowych pytań, które stawały przed każdym rządem Kraju Klo-
nowego Liścia: w jakim kierunku powinny ewoluować stosunki ekonomiczne Kanady 
ze Stanami Zjednoczonymi. Nowy premier stał na stanowisku, że należy być ostrożnym 
w kontaktach gospodarczych, aby korzyści, które czerpała Kanada z bliskich stosunków 
z sąsiadem, nie doprowadziły do „[...] atrofi i niezależności politycznej”44. Deklarował 

39  P.E. Trudeau, New Treason of the Intellectuals, w: P.E. Trudeau, Federalism..., s. 157–158.
40  Ibidem, s. 158.
41  Ibidem, s. 177.
42  Ibidem, s. 193–194.
43  Trudeau w swojej działalności politycznej nie dążył więc do poszerzenia wielkich programów społecz-

nych, odziedziczonych po Pearsonie. Starał się raczej usuwać ograniczenia osobistej wolności. Z takiego po-
glądu wynikała liberalizacja kodeksu karnego w zakresie prawa antyaborcyjnego, rozwodowego i legalizacja 
homoseksualizmu. Było to „usunięcie państwa z sypialni narodu”. Ibidem, s. 202–203 oraz Trudeau’s Om-
nibus Bill: Challenging Canadian Taboos, „CBC”, http://archives.cbc.ca/300c.asp?id=1-73-538 (10.04.06).

44  NYT 1968, November 29, s. 1 oraz NYT 1968, December 3, s. 46.
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jednak, że nie jest nacjonalistą gospodarczym, gdyż: „[...] wszystkie narzędzia nacjonalizmu 
prowadzą do zubożenia”45. Powinny one być używane jedynie w sytuacjach wyjątkowych, 
gdy nie można „się obronić w inny sposób”. Stephen Clarkson i Christina McCall w zna-
komitej biografi i premiera zauważają, że Trudeau „odnosił się z nienawiścią do działań 
nacjonalistycznych [...] w obronie kulturalnej lub gospodarczej suwerenności”46. Pre-
mier był m.in. przeciwnikiem, często proponowanego przez byłego ministra fi nansów 
Waltera Gordona, odkupywania oddziałów przedsiębiorstw amerykańskich działających 
w Kanadzie (tzw. polityka buying Canada back). Swoje poglądy Trudeau opierał na 
przekonaniu, że należy inwestować w przyszłość, a nie „kupować przeszłości”. W wy-
wiadzie dla dziennika „The New York Times” deklarował: 

[...] jeśli użyjemy naszych oszczędności do kupienia przeszłości, to te oszczędności zostaną 
ponownie zainwestowane przez tych samych obcokrajowców w przyszłość, a my stracimy na-
stępne pokolenie. Chciałbym więc spróbować przeskoczyć pokolenie i powiedzieć: oni mają 
fabryki samochodów i wiele zakładów papierniczych i tak dalej; nie używajmy zbyt wielu na-
szych oszczędności, aby te rzeczy stały się własnością Kanadyjczyków; uczyńmy co w naszej 
mocy, aby gałęzie przemysłu przyszłości były kanadyjskie47. 

Należało więc skoncentrować się na określonej, przyszłościowej dziedzinie gospo-
darki i osiągnąć w niej doskonałość, „podobnie jak Szwajcarzy w produkcji zegarków”48. 
Dominacja gospodarcza USA w Kanadzie – to był zdaniem premiera „fakt z życia”. Naj-
większym problemem dla władz kraju wielkości Kanady, jak sądził Trudeau, było zdo-
bycie wiedzy pozwalającej na określenie, gdzie należy zainwestować środki do obrony 
identyfi kacji narodowej49. Trudeau był równocześnie świadomy, że bez amerykańskich 
technologii nie uda się wykorzystać bogactwa zasobów naturalnych, którymi dyspono-
wał Kraj Klonowego Liścia. Wiązałoby się to z ciężkim do zaakceptowania przez społe-
czeństwo obniżeniem standardów konsumpcji w celu wytworzenia oszczędności pozwa-
lających na inwestycje. Premier realnie oceniał sytuację i był świadomy, że nie można 
uzyskać dostępu do amerykańskiej technologii bez inwestycji ze strony fi rm z USA. 
Trzeźwo zauważył w jednym z wywiadów: „Nie możemy mieć jednego bez drugiego”50. 

Pierre Trudeau był jednak również wytrwanym graczem politycznym i potrafi ł wy-
korzystywać nastroje społeczne na swoją korzyść. Do pewnego stopnia manipulował 
wyborcami. Używał niestety do tego również popularnych w Kanadzie w tym czasie po-
staw nacechowanych antyamerykanizmem. Wydaje się, że taka „zabawa” do pewnego 
stopnia sprawiała mu satysfakcję. 

Należy podkreślić, że sposób postrzegania inwestycji amerykańskich w Kanadzie 
przez Pierre’a Trudeau cechował przede wszystkim realizm. Kierując się tą zasadą, 
Trudeau akceptował silne związki gospodarcze Kraju Klonowego Liścia z USA, do mo-
mentu gdy nie stały w wyraźnej sprzeczności z podstawowym interesem Kanady – prze-
trwaniem jako niepodległego i niezależnego państwa. Było to więc podejście w dużym 
stopniu zgodne z tym, co amerykański badacz John Fayerweather nazywa nacjonali-

45  NYT 1968, November 29, s. 1.
46  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 1, s. 122.
47  NYT 1968, November 29, s. 1.
48  NYT 1969, January 20, s. 54.
49  NYT 1968, November 29, s. 1.
50  Ibidem. 
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zmem obronnym51. Zwolennicy takiej ideologii, chociaż zaniepokojeni inwestycjami za-
granicznymi, chcieli im przeciwdziałać, rozwijając kanadyjską gospodarkę bez odwoły-
wania się do działań mających niekorzystne skutki dla korporacji międzynarodowych52.

III.2. KONTEKST EKONOMICZNY AMERYKAŃSKICH INWESTYCJI 
W KANADZIE

Kontekst ekonomiczny i polityczny ma decydujące znaczenie dla zrozumienia powodów, 
które doprowadziły do wprowadzenia w gospodarce Kanady rozwiązań nacjonalistycz-
nych w latach 70. i w pierwszej połowie lat 80. XX w. Od 1966 r. w Kanadzie notowano 
rosnący poziom bezrobocia. W drugiej połowie lat 60. wynosił on średnio 3,6%, a do 
1972 r. wzrósł aż do 6,3%. Wśród ekonomistów popularność zdobywała teoria przypisu-
jąca to zjawisko niewłaściwej strukturze gospodarki kanadyjskiej, opartej na zbyt dużym 
udziale przedsiębiorstw, które były oddziałami korporacji amerykańskich (branch-plant 
economy). Stagnacja w USA i wzrost amerykańskich tendencji protekcjonistycznych 
powodowały, że fi rmy amerykańskie zamykały swoje oddziały za granicą, zwalniając 
pracowników53. Od lat 50. następował również ciągły wzrost liczby fi rm kanadyjskich 
przejmowanych przez obcy kapitał. Pod koniec lat 60. nastąpiło prawdziwe spiętrzenie 
tego procesu. W 1967 r. fi rmy zagraniczne przejęły 85 przedsiębiorstw, a w 1968 r. już 
163. Poziom ten, niemal niezmieniony, utrzymał się do 1971 r.54 Czynnikiem, który wzbu-
dzał niepokój, był również poziom kontroli zagranicznej kanadyjskich przedsiębiorstw, 
szczególnie widoczny w sektorze zasobów naturalnych i wytwórczym55. Okres między 
1950 r. a połową lat 60. charakteryzował się w Kanadzie także wysokim poziomem no-
wych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, z których większość (75%) pochodziła 
ze Stanów Zjednoczonych56.

Zdaniem wielu badaczy wzrost przejęć fi rm kanadyjskich przez amerykańskie w la-
tach 60. XX w. był spowodowany próbami inwestycji nadwyżek fi nansowych i nasy-
ceniem rynku amerykańskiego. Amerykanie korzystali z taryf celnych, transgranicznej 
integracji wertykalnej i horyzontalnej oraz relatywnie słabej kondycji gospodarki kana-
dyjskiej57. Po II wojnie światowej najwięcej bezpośrednich inwestycji z USA napłynęło 

51  J. Fayerweather, The Mercantile Bank Affair, „Columbia Journal of World Business” 1971, vol. vi, 
no. 6 (November–December), s. 41.

52  Ibidem.
53  J. Laxer, D. Jantzi, The De-industrialization of Ontario, w: Canada Ltd.: The Political Economy of 

Dependency, R. Laxer (red.), Toronto: McClelland and Stewart, 1973.
54  J. Layton, Capital and the Canadian State: Foreign Investment Policy, 1957–1982, niepublikowana 

praca doktorska, York University, 1983, s. 236.
55  W przemyśle gumowym wynosił 99%, w motoryzacyjnym 96%, w chemicznym 88%, w paliwowym 

i gazowym 74%. Zob. ibidem, s. 242. Ogólnie w przemyśle wytwórczym wynosił 58%. Zob. R. Bothwell, 
I. Drummond, J. English, op.cit., s. 52.

56  Kanada stała się celem inwestycyjnym wielkiej liczby korporacji amerykańskich. Badania wskazu-
ją, że aż 40% prywatnych inwestycji Amerykanów lokowano u północnego sąsiada. M. Bliss, Amercian..., 
s. 260. Por. L.R. Dawson, op.cit., s. 4.

57  J. Layton, op.cit., s. 238.
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do Kanady w latach 50. Następnie poziom ten ulegał zmniejszeniu. Założone wtedy 
kanadyjskie oddziały rozpoczęły inwestycje i rozwój, wykorzystując własne zyski, co 
prowadziło do sytuacji, w której w następnym dziesięcioleciu, mimo spadku napływu 
kapitału, poziom obcej własności w Kanadzie uległ zwiększeniu. Skutkowało to kło-
potami z bilansem płatniczym Kanady, który musiał uwzględniać odpływ pieniędzy 
przeznaczonych na dywidendy i inne koszty wypłacane macierzystym fi rmom przez 
oddziały w Kraju Klonowego Liścia. Laura Dawson zwraca jednak uwagę, że czym 
innym był wysoki poziom obcej własności kanadyjskich przedsiębiorstw, a czym innym 
wpływ tego faktu na życie większości Kanadyjczyków. Gałęzie przemysłu o najwięk-
szej koncentracji kapitału amerykańskiego notowały spadek zatrudnienia i ich znaczenie 
w ogólnym zatrudnieniu malało. W latach 60. większość obywateli Kanady pracowało 
w rodzimych, a nie zagranicznych fi rmach58. Warto też pamiętać, że przedsiębiorstwa 
zagraniczne były skoncentrowane w Kanadzie głównie na przetwarzaniu i wydobywa-
niu zasobów naturalnych, a dostęp do tych zasobów, poprzez umowy licencyjne na eks-
ploatację złóż leżących na terenach federalnych (crown land), pozostawał w większości 
w rękach Kanadyjczyków59. Należy się zgodzić z opinią Dawson, która wskazuje na nie-
dostrzeganie tych faktów przez ówczesnych obserwatorów, pisząc, że mimo iż dowody 
wskazują na korzyści z inwestycji, ich komplementarność i zachowanie kontroli przez 
Kanadę nad kluczowymi interesami gospodarczymi, wzrost skali inwestycji amerykań-
skich powodował zaniepokojenie i refl eksję ze strony rządu60.

Warto mieć na uwadze, że chociaż w latach 1946–1972 doszło w Kanadzie do szyb-
kiego i znaczącego wzrostu gospodarczego, to w całym tym czasie występowały też okre-
sy spowolnienia. Tak działo się między 1957 a 1961 oraz 1967 a 1972 r. Ekonomiści 
uważają takie zjawiska w gospodarce wolnorynkowej za normalne61. Nieprzypadkowo 
w okresach spowolnienia gospodarczego wzrastała intensywności debat publicznych do-
tyczących inwestycji zagranicznych i ich wpływu na niezależność Kanady. 

III.3. KONTEKST POLITYCZNY AMERYKAŃSKICH INWESTYCJI 
W KANADZIE

W latach 70. rząd Trudeau zdecydował się na realizowanie polityki zgodnej z poglądami 
nacjonalistów gospodarczych. Kontekst polityczny podjęcia tej decyzji jest równie waż-
ny jak stan gospodarki Kanady w owym czasie. Największy wpływ miały z pewnością 
raporty komisji parlamentarnych i rządowych badające kwestię obecności obcego kapi-
tału i problemów utraty kontroli nad zarządzaniem gospodarką przez państwo. 

58  L.R. Dawson, op.cit., s. 6–7. Najważniejszą rolę, zarówno w kwestii dochodu narodowego, jak i za-
trudnienia, zaczęły odgrywać usługi (edukacja, służba zdrowia czy sektor publiczny). Rolnictwo straciło na 
znaczeniu. Tradycyjne sektory gospodarki kanadyjskiej jak leśnictwo, rybołówstwo czy przemysł wydobyw-
czy (w tym związany z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego) utrzymały swoją pozycję, ale łącznie 
pracowało w nich około 5% zatrudnionych. Zob. R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 16.

59  R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 52.
60  L.R. Dawson, op.cit., s. 6
61  R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 15–16.
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Pierwszym takim organem kontrolnym była rządowa Królewska Komisja do Spraw 
Rozwoju Gospodarczego Kanady (Royal Commission on Canada’s Economic Prospects), 
powołana w 1955 r. Przewodniczył jej Walter Gordon. Raport wydany przez jego komisję 
w 1957 r. stwierdzał, że inwestycje zagraniczne przynosiły korzyści dla Kanady w prze-
szłości, ale w przyszłości „[...] mogą zacząć powodować problemy”62. Nie znalazła się 
w nim poważna analiza tych trudności, a jedynie ogólne stwierdzenie, że „[...] duża część 
procesu podejmowania decyzji ekonomicznych znajduje się w rękach osób bez obywatel-
stwa kanadyjskiego (non-residents), w większości Amerykanów [...]”, co mogło doprowa-
dzić do tego, że fi rmy pozostające pod kontrolą zagraniczną będą „[...] działać w sposób, 
który jest różny od interesu Kanady [...]”63. Raport stwierdzał:

U źródła zaniepokojenia Kanadyjczyków inwestycjami zagranicznymi leży podstawowe i tra-
dycyjne poczucie zagrożenia w kontaktach z przyjaźnie nastawionym, ale znacząco większym 
i potężniejszym sąsiadem – Stanami Zjednoczonymi. Istnieje niepokój, że kapitał amerykań-
ski w sektorach wytwórczym i zasobów naturalnych uzyska pozycję jeszcze bardziej domi-
nującą, a nasza gospodarka stanie się bardziej zintegrowana z USA. A to rodzi obawę, że po-
stępująca integracja może doprowadzić do ekonomicznej dominacji Stanów Zjednoczonych 
i utraty politycznej niezależności64. 

Jednym z sugerowanych przez komisję sposobów na zaradzenie temu miała być 
sprzedaż Kanadyjczykom 20–25% akcji przez działające w tym kraju obce fi rmy. Dzięki 
temu kanadyjski punkt widzenia mógł być obecny w ich zarządzaniu. Postulowano też 
zatrudnienie Kanadyjczyków na najwyższych stanowiskach, jak również zobligowanie 
zagranicznych przedsiębiorstw do kupowania materiałów do produkcji tylko w Kraju 
Klonowego Liścia65. 

Rekomendacje te odzwierciedlały poglądy Gordona na inwestycje zagraniczne. 
Równocześnie można się zgodzić z argumentami historyka Stephena Azziego, że takie 
działania były w interesie jedynie bogatej elity kanadyjskiej (do której należał prze-
wodniczący komisji), a nie miałyby wielkiego wpływu na funkcjonowanie kanadyjskich 
przedsiębiorstw66. Amerykański badacz J.S. Dickey zwraca uwagę, że komisja Gordona 
stanęła przed klasycznym kanadyjskim dylematem: obawy o niezależny byt Kraju Klo-
nowego Liścia były w dużym stopniu hipotetyczne, natomiast zyski z obecności Amery-
kanów były realne i powszechne67. Z tego powodu komisja zalecała działania rozważne 
i respektujące inwestycje zagraniczne.

Mimo słabych punktów raport komisji Gordona miał duży oddźwięk w opinii publicznej 
i rozpoczął ogólnokanadyjską debatę na temat inwestycji zagranicznych. Pojawiły się na ten 
temat m.in. artykuły w gazetach oraz wystąpienia w Izbie Gmin. Raport komisji, choć nie 
spowodował działań rządu, stworzył fundamenty i uzasadnienie dla dalszej dyskusji68. 

62  The Royal Commission on Canada’s Economic Prospects, Ottawa: Queen’s Printer, 1957, s. 392.
63  Ibidem, s. 394.
64  Ibidem, s. 390.
65  Ibidem, s. 397.
66  S. Azzi, op.cit., s. 6
67  J.S. Dickey, op.cit., s. 107.
68  S. Azzi, op.cit., s. 7. Kanadyjskie elity polityczne były mocno przywiązane do idei liberalizmu go-

spodarczego i koncepcji wspólnoty interesów Kanady i Stanów Zjednoczonych. Zob. M. Bliss, American..., 
s. 263.
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Drugą komisję powołano prawie 10 lat później. Chociaż kanadyjski premier Lester 
B. Pearson, który sprawował władzę od 1963 r., był zdecydowany utrzymać bliskie 
i harmonijne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, to na stanowisko ministra fi nansów 
powołał Waltera Gordona69. Z jego inspiracji stworzono rządowy zespół do zbadania 
problemu struktury kanadyjskiego przemysłu (Task Force on the Structure of Canadian 
Industry), któremu tym razem przewodniczył Melville Watkins. W 1968 r. komisja spo-
rządziła raport (Foreign Ownership and the Structure of Canadian Industry, tzw. ra-
port Watkinsa), w którym znalazły się zalecenia mające na celu maksymalizację zysków 
z obecności zagranicznych przedsiębiorstw w Kanadzie oraz minimalizację związanych 
z tym strat i zagrożeń dla gospodarki Kraju Klonowego Liścia. Komisja ostrzegała, że 
„[...] korporacje wielonarodowe stały się nową jednostką zdolną do utrzymywania bez-
pośrednich stosunków z państwami”, co mogło rodzić problemy z ekstraterytorialnym 
zastosowaniem w Kanadzie prawa amerykańskiego70. Raport głosił: „Żadne państwo 
[...] nie jest przygotowane na tolerowanie tak wysokiego udziału zagranicznej włas-
ności, jaki istnieje w Kanadzie”71. Po raz pierwszy sformułowano wiec rekomendację 
utworzenia specjalnej agencji, która będzie koordynować politykę w zakresie obcych 
inwestycji i monitorować działalność fi rm kontrolowanych przez zagraniczny kapitał. 
Raport sugerował również powołanie przedsiębiorstwa, którego celem będzie zwięk-
szanie udziału kapitału kanadyjskiego w ważnych sektorach gospodarki i zapobieganie 
przejęciom przez fi rmy zagraniczne. Idea ta znalazła wyraz w utworzonej w 1971 r. 
Korporacji Rozwoju Kanady (Canada Development Corporation – CDC). 

Skutkiem działalności komisji Watkinsa była przede wszystkim zmiana kursu debaty 
publicznej nad gospodarką kanadyjską w kierunku większego interwencjonizmu ze stro-
ny państwa. Watkins uzyskał zaś status porównywalny do Waltera Gordona i obaj stali 
się liderami ruchu stawiającego sobie za cel ograniczenie napływu obcego kapitału72.

Trzecim ciałem zajmującym się badaniem kanadyjskiej gospodarki w kontekście za-
leżności od Stanów Zjednoczonych była Stała Komisja Spraw Zagranicznych i Obrony 
Narodowej Izby Gmin (Standing Committee on External Affairs and National Defence), 
której przewodniczył Ian Wahn. W 1970 r. komisja opublikowała raport (tzw. raport 
Wahna), w którym powtórzono zalecenia komitetu Watkinsa, w tym postulat utworzenia 
Korporacji Rozwoju Kanady oraz agencji kontrolującej inwestycje zagraniczne. Postu-
lowano też przeciwdziałanie stosowaniu prawa amerykańskiego na terytorium Kanady. 
Za celowe uznano uchwalenie prawa, które umożliwiłoby Kanadyjczykom osiągnięcie 
51% udziałów w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez obcokrajowców, a także 
wprowadzenie zakazu przejęć w najważniejszych sektorach gospodarki73. 

Zeznania złożone w trakcie przesłuchań prowadzonych przed komisją pokazały obraz 
rozbieżności, jakie panowały między nacjonalistycznie nastawioną częścią naukowców, 
przekonanych o konieczności kontroli korporacji zagranicznych, a środowiskiem bizne-

69  Wpłynęły na to m.in. rosnące nastroje nacjonalistyczne w społeczeństwie kanadyjskim. 
70  Foreign Ownership and the Structure of Canadian Industry. Report of the Task Force on the Structure 

of Canadian Industry, Ottawa: Privy Council Offi ce, 1968, s. 395.
71  Ibidem, s. 363.
72  S. Azzi, op.cit., s. 7.
73  Canada. Parliament. House of Commons. Standing Committee on External Affairs and National De-

fence, The Eleventh Report of the Standing Committee on External Affairs and National Defence Respecting 
Canada–US Relations, Ottawa: Queen’s Printer, 1970, s. 60.
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su, mówiącym o ciągłej konieczności przyciągania kapitału do Kanady. Zdaniem tych 
ostatnich w coraz bardziej zglobalizowanym świecie międzynarodowe korporacje mo-
gły z powodzeniem ulokować swoje fabryki w miejscu, które zaoferuje lepsze warunki 
dla inwestycji74. 

Należy podkreślić za Laurą Dawson, że aby w pełni zrozumieć problemy nurtujące 
społeczeństwo kanadyjskie w latach 60. i 70. należy pamiętać o różnicach w sposobie 
spoglądania na motywy, którymi kierowały się korporacje zagraniczne. Badaczka pod-
kreśla, że: 

W przeciwieństwie do czasów obecnych, kiedy uważa się, że fi rmy kierują się głównie logi-
ką rynku, zasadami zyskowności i wydajności, wcześniejszy sposób rozumienia zachowania 
koncernów wielonarodowych opierał się na ścisłym łączeniu ich decyzji z ambicjami macie-
rzystych rządów75. 

Nacjonaliści gospodarczy uważali więc, że koncerny realizują dążenie własnych rzą-
dów „[...] do wymuszenia na innych państwach [zachowania – M.G.] zgodnego z ich 
wolą polityczną”76. Z takiego sposobu myślenia łatwo wyciągano wnioski o politycznej 
dominacji Stanów Zjednoczonych nad Kanadą, która odbywała się „rękami” koncernów 
zmuszonych do stosowania prawa amerykańskiego na kanadyjskiej ziemi77. 

Czwartą publikację (tzw. raport Graya) po dwuletnich badaniach wydała rządowa 
komisja pod przewodnictwem ministra Herba Graya w 1972 r. Raport ten miał pozostać 
wewnętrznym opracowaniem rządowym, ale jego część przedostała się do prasy78 i rząd 
Trudeau zdecydował się na opublikowanie całości. Znalazło się w niej wyliczenie kosz-
tów, które w Kanadzie wywołują zagraniczne inwestycje, m.in.: skrzywienie i niedojrza-
łość struktury przemysłowej, mniejsze nakłady na badania i rozwój, kłopoty z bilansem 
płatniczym i ograniczenia w eksporcie z kanadyjskich oddziałów zagranicznych przed-
siębiorstw wskutek stosowania prawa amerykańskiego, zakazującego np. kontaktów 
handlowych z Kubą. Jakkolwiek przejęcia fi rm kanadyjskich mogły zdaniem komisji 
prowadzić niekiedy do zachowania miejsc pracy, przynosić nowe technologie i pozwolić 
na osiągnięcie ekonomii skali79, to – jak stwierdzono w raporcie – „korzyści ekonomicz-
ne takich przejęć są zwykle dużo mniejsze niż te osiągnięte poprzez założenie nowych 
przedsiębiorstw, szczególne jeśli przejęcie dotyczy dużych kanadyjskich korporacji”80. 
Proponowana po raz kolejny agencja dokonująca przeglądu przejęć i inwestycji miałaby 
oceniać je na podstawie korzyści przynoszonych dla Kanadyjczyków i minimalizowania 

74  Ibidem, s. 87.
75  L.R. Dawson, op.cit., s. 7.
76  Ibidem. Oddziały amerykańskich korporacji traktowano wręcz jak XX-wieczną wersję koni trojań-

skich. Por. J.S. Dickey, op.cit., s. 105.
77  Przypadki takich działań były rzadkie (np. zakaz prowadzenia sprzedaży do Chin przekazany, zgodnie 

z ustawą US Trade with Enemy, przez amerykańską centralę Forda do oddziału w Kanadzie, który zamierzał 
rozpocząć sprzedaż do ChRL), ale natychmiast wykorzystywane przez nacjonalistów gospodarczych. Zob. 
L.R. Dawson, op.cit., s. 7.

78  Zob. NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, November 18, 1971, s. 4.
79  Por. przypis 61. w rozdziale II niniejszej pracy.
80  Canada. Government of Canada, Foreign Direct Investment in Canada, Ottawa: Information Canada, 

1972, s. 69.
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strat81. Raport Graya stworzył fundamenty, na których w 1974 r. utworzono Agencję 
Kontroli Inwestycji Zagranicznych (Foreign Investment Review Agency – FIRA)82. 

III.4. KANADYJSKI NACJONALIZM GOSPODARCZY

Brak bezpośredniego przełożenia zaleceń wypływających z raportów kolejnych komisji 
na działania polityczne spowodował w Kraju Klonowego Liścia uruchomienie nowego 
ruchu społecznego. W Kanadzie, analogicznie do państw Ameryki Łacińskiej, zaczę-
ły się pojawiać publikacje demaskujące prawdziwe intencje amerykańskich koncer-
nów83. Najbardziej ideologicznie nastawiona część środowiska akademickiego założyła 
tzw. Waffl e group, marksistowski odprysk z Nowej Partii Demokratycznej (NDP). 

Nowa Partia Demokratyczna była od lat 60. XX w. związana z ruchem nacjonali-
stycznym w gospodarce i publicznie wspierała działania zawarte w wymienionych wy-
żej raportach. Stała się wspólnym forum dla osób o skrajnych poglądach socjalistyczno-
-nacjonalistycznych, takich jak Mel Watkins, James Laxer czy Ed Broadbent, jednak 
szybko okazało się, że platforma programowa NDP nie była dla nich wystarczająco ra-
dykalna. We wrześniu 1969 r. grupa ta wydała manifest, który był wyrazem jej nacjona-
lizmu gospodarczego. Znajdowały się w nim następujące stwierdzenia: „Naszym celem 
jako demokratycznych socjalistów jest budowa niezależnej socjalistycznej Kanady. […] 
Najpilniejszą sprawą dla Kanadyjczyków jest samo przetrwanie Kanady”84. Manifest 
ujawniał prawdziwe niebezpieczeństwo: „Głównym zagrożeniem dla przetrwania Kana-
dy, […] jest kontrola Amerykanów nad kanadyjską gospodarką. […] To fundamentalne 
zagrożenie na charakter zewnętrzny nie wewnętrzny”85. Autorzy pisali: „Amerykański 
kapitalizm korporacyjny jest dominującym czynnikiem kształtującym kanadyjskie spo-
łeczeństwo. […] Amerykańska kontrola ekonomiczna działa poprzez […] korporacje 
wielonarodowe”86. Zagrożenie czaiło się również wewnątrz, gdyż „[...] Kanadyjska elita 
przemysłowa zdecydowała się być młodszym partnerem w kontaktach z amerykański-
mi przedsiębiorstwami”. Powodowało to, zdaniem autorów manifestu, że „[...] Kanada 
została zredukowana do bazy surowcowej i rynku zbytu wewnątrz imperium amery-
kańskiego”, Waszyngton zaś „nie dopuszcza Kanady do odgrywania niezależnej roli 
w świecie”87. Rozwiązaniem proponowanym w manifeście był socjalizm, gdyż tylko 
to pozwalało zachować niepodległość. Grupa Waffl e popierała metody proponowane 
m.in. przez Waltera Gordona, ale dodawała również, że nie należało się do nich ogra-
niczać i zalecała „szeroką kontrolę publiczną nad inwestycjami, [oraz] nacjonalizację 

81  Ibidem, s. 148.
82  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 63. 
83  Np. K. Levitt, op. cit.
84  The Waffl e Manifesto, „Vive le Canada” 2004, http://www.vivelecanada.ca/article.php/2004081210232957 

(10.04.06).
85  Ibidem.
86  Ibidem.
87  Ibidem.
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[…] kluczowych gałęzi przemysłu […]”88. Środki takie miały doprowadzić do tego, 
aby amerykańskie przedsiębiorstwa zachowywały się „tak, jakby były kanadyjskimi 
korporacjami”. Manifest stwierdzał, że dopóki rządowi będzie brakowało woli podąża-
nia ścieżką niezależności, dopóty Kanada jest skazana na „pozostanie częścią Stanów 
Zjednoczonych”89.

Manifest grupy Waffl e spowodował duże zamieszanie w NDP i w mediach. Nowa 
Partia Demokratyczna musiała się zmierzyć z tym ruchem w swoich szeregach. Szybko 
został wydany ofi cjalny dokument programowy, nie tak skrajny, ale również wzywający 
do zachowania niepodległości Kanady poprzez zwiększenie kontroli nad gospodarką 
i inwestycjami zagranicznymi, powołanie Kanadyjskiej Korporacji Rozwoju czy pla-
nowanie gospodarcze90. Na konwencji programowej NDP większość członków opowie-
działa się za mniej radykalnym programem, mimo to ślady ruchu Waffl e można odnaleźć 
w programach wyborczych partii z 1972 czy 1974 r. W porównaniu z wcześniejszymi 
miały one zdecydowanie bardziej lewicowo-nacjonalistyczne nastawienie91. W 1972 r. 
grupa Waffl e odłączyła się od NDP wskutek m.in. oporu związków zawodowych zanie-
pokojonych tak skrajnym nacjonalizmem. W 1974 r., w wyniku porażki w wyborach, 
ruch ten uległ niemal całkowitej dezintegracji92. 

Z punktu widzenia stosunków kanadyjsko-amerykańskich istotnym faktem było to, 
że także platformy wyborcze konserwatystów i liberałów zawierały ślady nacjonalizmu 
gospodarczego93. W 1972 r. NDP osiągnęła najlepszy wynik wyborczy w dotychczaso-
wej historii, co dało jej 31 miejsc w parlamencie94. Po wyborach w 1972 r., dzięki mniej-
szościowemu charakterowi rządu Trudeau, Nowa Partia Demokratyczna odgrywała rolę 
języczka u wagi i dzięki temu forsowała projekty takie jak Agencja Kontroli Inwestycji 
Zagranicznych czy powołanie narodowego koncernu naftowego. Partia Liberalna nie 
mogła zignorować takiego czynnika politycznego95. 

Drugą ważną organizacją, która naciskała na rządy Trudeau w sprawie zmian w po-
lityce gospodarczej, był Komitet Niepodległej Kanady (Committee for an Independent 
Canada – CIC). Założony w 1970 r. przez Waltera Gordona, Petera Newmana i Abra-
hama Rotsteina jako międzypartyjny komitet skupiający osoby zatroskane o los Ka-
nady96. Jej członkowie odrzucali radykalizm grupy Waffl e, ale tak jak ona uważali, że 

88  Ibidem.
89  Ibidem.
90  Statement 2: The Marshmallow-Resolution C-17, w: Gordon to Watkins..., s. 110–113.
91  D. Morton, The New Democrats, 1961–1986: The Politics of Change, Toronto: Copp Clark Pitman 

Ltd., 1986, s. 95. W 1974 r. NDP sprzeciwiała się zawarciu porozumienia z USA dotyczącego surowców 
energetycznych, opowiadając się za samowystarczalnością Kanady i obniżeniem cen ropy naftowej dla Ka-
nadyjczyków poniżej poziomu światowego. W 1980 r. NDP zawarło w swojej platformie wsparcie dla Petro-
-Canada i narodowej strategii rozwoju przemysłu, w tym kanadyzacji sektora ropy naftowej i gazu ziemnego.

92  Por. Waffl e, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cf
m?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0008404 (10.04.06) 

93  Por. Canada:1972 Parliamentary Elections, w: Political Database of the Americas, Washington: Geo-
rgetown University, 1999, http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Canada/parl72.html (10.04.06).

94  W 1974 r. uzyskała 16, w 1979 r. 26, a w 1980 r. 32 miejsca. Zob. New Democratic Party, w: The 
Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=
A1ARTA0005699 (10.04.06).

95  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 100–111.
96  Wśród członków byli m.in. liberał Alastair Gillespie, konserwatyści Eddie Goodman i Flora Macdo-

nald, przedstawiciel NDP Abraham Rotstein. Por. R. Rickwood, Committee for an Independent Canada, 
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kapitał amerykański stanowi zagrożenie dla Kanady97. Do czerwca 1971 r. udało się ze-
brać 170 tys. podpisów pod petycją wzywającą rząd Trudeau do ograniczenia inwestycji 
zagranicznych i poziomu obcej własności przedsiębiorstw w Kraju Klonowego Liścia. 
O sile komitetu świadczy fakt, że w 1972 r. wśród członków CIC było 55 deputowanych 
Izby Gmin98. Komitet był sprawnie zorganizowany i prowadził zmasowaną kampanię 
medialną, urządzał spotkania i wydawał książki. Wśród celów CIC było: zmniejszenie 
poziomu obcej własności, ustanowienie agencji kontrolującej inwestycje zagraniczne, 
powołanie Korporacji Rozwoju Kanady, ochrona wód Arktyki, lepsza koordynacja poli-
tyki dotyczącej zasobów naturalnych oraz prowadzenie polityki zagranicznej „służącej 
niezależności Kanady”99. 

W połowie lat 60. XX w. ukazało się również kilka publikacji, które w dużym stop-
niu wpłynęły na opinię społeczeństwa kanadyjskiego. George Grant wydał słynną książkę 
Lament for a Nation100, a Kari Levitt wspominaną już Silent Surrender. CIC miało bardzo 
dobre kontakty z gazetą „Toronto Star”, która wydrukowała nawet jej manifest. Również 
magazyn „Maclean’s” opowiadał się za nacjonalizmem i zmianami w zakresie inwestycji 
i poziomu obcej własności101. Nie było w tym nic dziwnego, bo redakcja tego czasopisma 
była niezadowolona z konkurencji ze strony amerykańskiego „Time’a” i oczekiwała pomocy 
ze strony rządu. Media zdaniem współczesnych badaczy stały się niczym więcej niż echem 
dla „doktrynerskich nacjonalistów wśród inteligencji kanadyjskiej”102. Nie dziwi więc, że 
kanadyjska opinia publiczna stawała się coraz bardziej nieprzychylna dla inwestycji amery-
kańskich (zob. tab. III.1). Ciekawa wydaje się wypowiedź J. Alexa Murraya, eksperta zaj-
mującego się badaniami opinii publicznej, który podkreślał wpływ mediów w propagowaniu 
nacjonalizmu gospodarczego. Powiedział on w jednym z wywiadów, że „dopóki media nie 
podchwyciły [tematu – M.G.], nikt nie poświęcał zbyt wiele uwagi tej sprawie”103.

Tabela III.1. Ocena poziomu inwestycji amerykańskich przez kanadyjską opinię publiczną w latach 
1964–1972

Rok Wystarczający (%) Zbyt niski (%) Nie wiem (%)
1964 46 33 21
1967 60 24 16
1970 62 25 13
1972 67 22 11

Źródło: J. Layton, Capital and the Canadian State: Foreign Investment Policy, 1957–1982, niepublikowana 
praca doktorska, York University, 1983, s. 256.

w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm?PgNm=TCE&Param
s=A1ARTA0001792 (10.04.2006).

97  S. Azzi, op.cit., s. 4.
98  W tym 13 członków Partii Liberalnej. Kwestia ta była tematem obrad na posiedzeniu gabinetu w dniu 

1 czerwca 1972 r. Zob. NA, RG2, Series A-5-a , Vol. 6395, Cabinet Minutes, June 1, 1972, s. 3.
99  R. Rickwood, op.cit.
100  G. Grant, op. cit.
101  L.R. Dawson, op.cit., s. 15.
102  R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 415.
103  J. Alex Murray, cyt. za: J.R. Pauwels, op.cit., s. 22.
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Warto również pamiętać, że na przełomie lat 60. i 70. XX w., kiedy zainteresowanie 
mediów inwestycjami zagranicznymi i przejęciami fi rm kanadyjskich przez korporacje 
amerykańskie było najwyższe, kanadyjska zależność od obcego kapitału zaczynała się 
zmniejszać104. Kanadyjski nacjonalizm gospodarczy, podobnie jak działo się to wcześ-
niej w Europie i USA, był więc nie tyle odpowiedzią na rzeczywisty problem, ile wy-
nikiem rosnących oczekiwań społeczeństwa i uświadomienia sobie, że wreszcie można 
coś zrobić z faktem obecności amerykańskiej w ich kraju.

Mimo nacjonalistycznej atmosfery panującej w Kanadzie na przełomie lat 60. i 70. 
XX w. poglądy rządowe w dziedzinie ekonomii w największym stopniu kształtowali 
zwolennicy napływu inwestycji zagranicznych do Kanady. Znajdowali się wśród nich 
wspominani Safarian, Johnson czy Breton. Do wyborów w 1972 r. nacjonalistycznie na-
stawieni ekonomiści nie zyskali wystarczającego zrozumienia władz. W przemówieniu 
Trudeau z 1971 r. można znaleźć wpływ poglądów Bretona i innych kontynentalistów. 
Premier powiedział: „[...] to dzięki inwestycjom kapitału amerykańskiego [...] [Kana-
dyjczycy – M.G.] cieszą się jednym z najwyższych na świecie standardów życia”105. 
Większość ministrów w gabinecie Trudeau, nawet o odmiennych poglądach, nie zdecy-
dowała się na otwarte kwestionowanie poglądów premiera, zdając sobie sprawę z jego 
antynacjonalistycznego nastawienia106. 

III.5. PRÓBY OGRANICZANIA ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI 
W KANADZIE

Na początku lat 70. parlament kanadyjski stał się miejscem, w którym poglądy nacjona-
listyczne pojawiały się w niemal każdej debacie107. Coraz silniejsze zmiany następowały 
także wśród wyborców głosujących na liberałów. Trudeau, obserwując wyniki badań 
opinii publicznej, które wskazywały na zmiany w nastrojach Kanadyjczyków, był coraz 
bardziej przekonany o konieczności wyjścia im naprzeciw108. I chociaż nie był zwolenni-
kiem nacjonalizmu politycznego, a – wyłączając okres młodzieńczy – nie popierał także 
nacjonalizmu gospodarczego, to pragmatycznie zdecydował się na wcielenie w życie 
niektórych środków zalecanych przez raporty komisji Wahna i Watkinsa. Znalazło to 
odbicie w rządowym programie trzeciej opcji, opublikowanym 17 października 1972 r. 
przez ministra spraw zagranicznych Mitchella Sharpa109. Program ten, wydany w ostat-

104  M. Bliss, American..., s. 265.
105  Cyt za: ibidem.
106  Eric Kierans, minister komunikacji w rządzie Trudeau, w 1971 r. złożył dymisję w proteście przeciw-

ko polityce gospodarczej prowadzonej przez Partię Liberalną. Uważał, że pogłębia skrzywienie w strukturze 
gospodarki Kraju Klonowego Liścia. Por. C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 100.

107  S. Azzi, op.cit., s. 4 oraz J.R. Pauwels, op.cit., s. 20.
108  Badania Gallupa pokazywały, że w latach 1964–1972 o 21 punktów procentowych wzrósł odsetek 

Kanadyjczyków uważających, że w ich kraju jest wystarczająco dużo kapitału amerykańskiego. Pomiędzy 1969 
a 1973 r. z 34 do 47% wzrósł udział mieszkańców Kraju Klonowego Liścia, którzy byli przekonani o szkodli-
wości amerykańskiej kontroli nad kanadyjskimi przedsiębiorstwami. Zob. M. Bliss, American..., s. 266.

109  Zob. rozdział II niniejszej pracy.
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nich dniach kampanii wyborczej, oparty częściowo na wnioskach raportu Graya, jest 
często traktowany przez politologów jako próba zdobycia głosów110. 

Drugie wybory, w których startował Trudeau, odbyły się 30 października 1972 r. 
Sondaże wskazywały na przewagę liberałów. Sam premier był przekonany, że łatwo uda 
mu się zdobyć mandat na kolejną kadencję. Okazało się jednak, że liberałowie uzyskali 
tylko 109 miejsc w 264-osobowej Izbie Gmin, jedynie o dwa więcej niż konserwatyści 
(Progressive Conservatives). Zdobyty przez Trudeau mandat był słaby, a utrzymywanie 
balansu przypadło w udziale Nowej Partii Demokratycznej111. Politolodzy wskazują, że 
przyczyna słabego wyniku wyborczego leżała w braku poparcia tej części społeczeń-
stwa, którą udało się przyciągnąć w 1968 r.112 Także słaby stan gospodarki, która znaj-
dowała się jeszcze w okresie korekty wzrostu, nie przysporzył wyborców Pierre’owi 
Trudeau. 

Konieczność współpracy liberałów z Nową Partią Demokratyczną miała zasadni-
cze znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki zagranicznej, w tym dla stosunków ze 
Stanami Zjednoczonymi. W styczniu 1973 r. rząd kanadyjski był zmuszony do wydania 
rezolucji potępiającej bombardowania Wietnamu. Wywołało to protesty ze strony admi-
nistracji Nixona i napięcie w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich113. Na szczęście nie 
trwało to długo, gdyż 27 stycznia 1973 r. Stany Zjednoczone podpisały w Paryżu układ 
pokojowy, a Kanada na życzenie Waszyngtonu weszła w skład Międzynarodowej Komi-
sji Kontroli i Nadzoru (International Commission of Control and Supervision – ICCS), 
która miała zabezpieczać odwrót Amerykanów z Wietnamu114. 

Utrzymywanie balansu w Izbie Gmin przez Nową Partię Demokratyczną doprowa-
dziło też do znacznego przeobrażenia polityki gospodarczej rządu Trudeau. Działo się 
to w okresie napięcia wywołanego kolejnymi doniesieniami o przejęciach fi rm kanadyj-
skich przez koncerny amerykańskie115. Gazety informowały o planach ekspansji Philipa 
Morrisa (chciał kupić Canadian Breweries) i Merrill Lynch (chciała przejąć Royal Secu-
rities Corp. Ltd.) czy sprzedaży Ryerson Press. W czasie debaty w Izbie Gmin minister 
fi nansów Edgar J. Benson musiał zapewniać, że Kanada prowadzi niezależną politykę 
zagraniczną i nie jest politycznym satelitą USA116. Dziennik „The New York Times” 
podkreślał, że taka wypowiedź osobom zaniepokojonym o suwerenność Kanady mogła 
potwierdzić, że istotnie takie zjawisko zachodzi117. Gazeta zwracała uwagę, że inwesty-

110  C. McCall i S. Clarkson wskazują, że program trzeciej opcji był traktowany jako ostatnia możliwość 
ratunku, w czasie kampanii wyborczej w 1972 r. Zob. C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 106–108.

111  NA, RG2, Series A-5-a , Vol. 6422, Cabinet Minutes, January 3, 1973, s. 8. Zob. G&M 1972, No-
vember 3, s. 1.

112  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 107–108. Por. Canada: 1972 Parliamentary Elections, 
op. cit. 

113  Prezydent USA zareagował bardzo emocjonalnie. Nie tylko nie odpowiedział na list, który zaraz po 
wydaniu rezolucji wysłał do niego kanadyjski premier, ale nie złożył kondolencji w momencie śmierci matki 
Trudeau. Nixon zabronił również przyjmowania dyplomatów kanadyjskich w Departamencie Stanu. Kon-
takty przeniosły się do pobliskich restauracji. R. Bothwell, Canada–United States… Por. J.L. Granatstein, 
R. Bothwell, op.cit., s. 53–54.

114  Zob. Ch. Taylor, Snow Job: Canada, the United States and Vietnam (1954 to 1973), Toronto: Anansi 
Press, 1974, s. 150–151.

115  Zob. G&M 1970, November 3, s. 3 oraz G&M 1971, August 2, s. 7.
116  NYT 1969, June 2, s. 63.
117  Ibidem, s. 66.
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cja Merrill Lynch w branży bankowo-ubezpieczeniowej dawała jej dostęp do informa-
cji, które zdaniem części polityków Kraju Klonowego Liścia mogły być wykorzystane 
przeciwko Kanadzie118. To była kwestia, o której Trudeau mówił: „[...] są obszary gospo-
darki wyjątkowo dla nas ważne” i kontrola nad nimi nie powinna być oddawana w ręce 
obcych korporacji. 

Już polityka trzeciej opcji przyjęta przez rząd Trudeau zapowiadała możliwość więk-
szego interweniowania państwa w wolny rynek. W stosunku do obcego kapitału Ottawa 
zdecydowała się na działania na trzech płaszczyznach. Pierwszą było powołanie Korpora-
cji Rozwoju Kanady, której zadaniem było inwestowanie w nowe technologie i w potrze-
bujące nowego kapitału przedsiębiorstwa związane z surowcami naturalnymi119. Drugą 
płaszczyzną było uczynienie z państwa strażnika, który miał regulować napływ obcych 
inwestycji. Rolę tę miała odgrywać Agencja Kontroli Inwestycji Zagranicznych. Kontrola 
miała doprowadzić do wyeliminowania inwestycji, które nie służyły potrzebom gospodar-
ki Kanady. Państwo miało także wspierać dywersyfi kację handlu, szczególnie w kierun-
ku Europy Zachodniej i Japonii, aby zredukować zależność od rynku amerykańskiego120. 
Ostatnią płaszczyzną działań rządowych miało być opracowanie planów rozwoju gospo-
darki i ich promocja. Znalazło to wyraz w Krajowym Programie Energetycznym (National 
Energy Program – NEP) z 1980 r. 

Warto zaznaczyć, że nacjonalizm gospodarczy Kanady w latach 60. XX w. nie był 
czymś wyjątkowym na świecie. Wiele rządów (m.in. francuski) znajdowało się wówczas 
pod presją ze strony własnych społeczeństw, aby powstrzymać napływ zagranicznych 
(a szczególnie amerykańskich) korporacji. Imperializm amerykański stał się tematem 
dyskusji intelektualistów. Wytworzona atmosfera zmuszała rządzących do reagowania 
na żądania skierowania wysiłków w stronę większej niezależności gospodarczej, poli-
tycznej czy kulturalnej. Wśród różnych rodzajów podejmowanych działań znajdowały 
się zarówno nacjonalizacja przedsiębiorstw, jak i regulacje podatkowe czy powoływanie 
państwowo-publicznych korporacji mających wspierać rodzimą przedsiębiorczość121. 
Polityka kanadyjska w stosunku do kapitału zagranicznego (w większości amerykań-
skiego) była więc kształtowana zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i te wpisane 
w szerszy, międzynarodowy trend gospodarczy, polityczny, a nawet ideologiczny. 

III.6. KORPORACJA ROZWOJU KANADY

Pierwszą z serii kilku decyzji zgodnych z polityką promowaną przez strategię trzeciej 
opcji było powołanie Kanadyjskiej Korporacji Rozwoju. Pomysł utworzenia takiej kor-
poracji był od 1961 r. wspierany przez Waltera Gordona i jego zwolenników politycz-

118  Ibidem.
119  CDC miała też się przyczynić do zwiększania udziału Kanadyjczyków w zarządzaniu przedsiębior-

stwami. Zob. P. Bernard, Jr., Third Option Revisited: An Institutional Analysis Canadian Industrial Adjust-
ment in the 1970s and early 1980s, Canadian Political Science Annual Meeting, Winnipeg, Manitoba, June 5, 
2004, http://cpsa-acsp.ca/papers-2004/Bernard.pdf s. 2, (10.04.06).

120  Por. rozdział II niniejszej pracy.
121  J.R. Pauwles, op.cit., s. 25.
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nych122. Celem korporacji miało być inwestowanie pieniędzy rządowych oraz pocho-
dzących ze źródeł prywatnych w przedsiębiorstwa z branż wydobywczej i wytwórczej, 
które mogły w innym wypadku zostać wykupione przez koncerny zagraniczne. Zada-
niem takich inwestycji było wyeliminowanie niedostatków rynku Kanady, w tym braku 
własnego kapitału. Z importem kapitału był związany import technologii, co w rezulta-
cie prowadziło według autora pomysłu powołania CDC do utraty suwerenności. Nieza-
leżność gospodarcza była nieuchronnie związana z niezależnością polityczną123. Będąc 
ministrem fi nansów w rządzie L.B. Pearsona, Gordon nie zdołał wprowadzić swojego 
pomysłu w życie. Nastroje nacjonalistyczne były wtedy słabsze niż w latach 70. XX w. 
i gabinet nie odczuwał presji działania w kierunku zmniejszenia poziomu inwestycji za-
granicznych w Kanadzie, a biznes patrzył nieprzychylnie na ideę powołania Korporacji 
Rozwoju Kanady124.

Zmianę nastrojów dokonującą się w Kanadzie pod koniec lat 60. dobrze ilustrowały 
artykuły na temat powstania Canada Development Corporation coraz częściej pojawia-
jące się w amerykańskim dzienniku „The New York Times”. Już w sierpniu 1969 r., dwa 
miesiące po pierwszych wygranych przez Trudeau wyborach, w gazecie zamieszczono 
sugestię, że wzrost uczuć nacjonalistycznych może odbić się niekorzystnie na stosunkach 
kanadyjsko-amerykańskich125. „NYT” stwierdzał, że: „Kanadyjczycy są coraz bardziej 
nacjonalistycznie nastawieni” i zmianom nie może zapobiec fakt, że Pierre Trudeau nie 
kieruje się nacjonalizmem gospodarczym, a minister fi nansów w jego rządzie to raczej 
„konserwatywny księgowy” niż reformator. Autor artykułu stwierdzał, że utworzenie 
CDC jest odkładane już zbyt długo i ma zbyt wielu zwolenników, aby rząd kanadyjski 
mógł całkowicie zrezygnować z tego pomysłu126.

Zdaniem politologa Prospera Bernarda w gabinecie Trudeau Korporacja Rozwoju 
Kanady była traktowana na dwa różne sposoby. Pierwszy, zgodny z ideałami Waltera 
Gordona, zakładał używanie korporacji jako narzędzia w rękach państwa i kierowania 
jej działaniami w celu zwiększanie kontroli Kanadyjczyków nad gospodarką. Drugi 
sposób patrzenia na CDC, popierany przez Mitchella Sharpa, wskazywał na potrzebę 
utrzymania jak największej autonomii spółki, której głównym celem miało się stać przy-
noszenie zysków. Sharp przykładał mniejszą wagę do politycznych niż ekonomicznych 
celów planowanej korporacji127. Przedstawiciele tych dwóch odmiennych punktów wi-
dzenia ścierali się z sobą na posiedzeniach rządu.

122  W. Gordon wspierał pomysł od 1961 r. Od 1963 r. był jednym z punktów platformy politycznej partii 
liberalnej. Pomysł był częścią mowy tronowej L.B. Pearsona w tym samym roku.

123  NYT 1969, January 20, s. 54.
124  D. Smith, op.cit., s. 225–226.
125  W styczniu 1969 r. „The New York Times”, podsumowując poprzedni rok, napisał, że najważniej-

szym wydarzeniem w gospodarce kanadyjskiej było wydanie tzw. raportu Watkinsa postulującego utworze-
nie CDC. Zob. NYT 1969, January 20, s. 53.

126  NYT 1969, July 21, s. 53. W lipcu 1969 r. „The New York Times” nie wiedział jeszcze dokładnie, 
jakie zadania będzie miała CDC. Spekulował jednak, że CDC może zacząć od przejęcia niektórych przedsię-
biorstw państwowych. W opinii tej gazety spółka mogłaby kupować również przedsiębiorstwa, które zosta-
łyby wystawione na sprzedaż, ale były zbyt drogie, aby pozostały w rękach kanadyjskich. „NYT” podkreślał 
zgryźliwie, że nie byłoby to zgodne z zapewnieniami Trudeau, który mówił, że CDC powinna pozwolić 
Kanadyjczykom na inwestowanie w gałęzie przemysłu przyszłości. Zob. NYT 1969, July 21, s. 53.

127  P. Bernard, Jr., op.cit., s. 11.
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Po licznych debatach gabinet ostatecznie zdecydował o poparciu poglądów reprezen-
towanych przez ministra spraw zagranicznych Sharpa. Na posiedzeniu 11 czerwca 1970 
r. rząd zgodził się na powstanie Korporacji Rozwoju Kanady, która została powołana na 
mocy ustawy parlamentu w 1971 r.128 Podjęcie takiej decyzji było w znacznym stopniu 
podyktowane kalkulacjami wyborczymi. Rok przed wyborami rząd Trudeau uznał, że po-
wołanie spółki mogło korzystnie wpłynąć na poparcie dla Partii Liberalnej129. 

Zgodnie z ustawą CDC nie nadano jednak charakteru przedsiębiorstwa państwowego 
i nie była ona odpowiedzialna przed parlamentem, jak chcieli tego nacjonaliści. Począt-
kowo rząd planował objęcie 100% własności korporacji i zainwestowanie w nią 250 mln 
dolarów. Poprzez emisję akcji udział państwa mógł zostać zmniejszony do 10%. Akcje 
z prawem głosu miały przysługiwać wyłącznie Kanadyjczykom. Inwestycje Korporacji 
Rozwoju Kanady miały być lokowane w przedsiębiorstwa, tak aby zapewnić nad nimi 
kontrolę kanadyjską. Minister fi nansów Edgar J. Benson mówił w Izbie Gmin, że CDC 
ma dwojakie cele: 

[...] rozwój i utrzymanie silnych przedsiębiorstw sektora prywatnego, pozostających pod ka-
nadyjską kontrolą i zarządzanych przez Kanadyjczyków [oraz] stworzenie szansy dla Kana-
dyjczyków na inwestowanie i udział w rozwoju gospodarczym [...]130. 

Cele te miały być realizowane przy założeniu, że inwestycje będą przynosiły docho-
dy i będą działały w interesie wszystkich akcjonariuszy jako całości. Celem korporacji 
nie było wykupywanie przedsiębiorstw z rąk obcego kapitału. „Główną rolą CDC będzie 
pomoc w kształtowaniu i zabezpieczaniu przyszłości, a nie odzyskiwanie przeszłości” – 
mówił w 1971 r. Benson131. Zyski i interes narodowy miały mieć jednakową wagę – 
wykluczano więc inwestowanie w przedsiębiorstwa jedynie w celu zwiększenia udziału 
kanadyjskiego w strukturze ich własności132. Działalność CDC miała się skupiać na do-
brze rokujących obszarach, których rozwój leżał w interesie Kanady, a które inaczej nie 
posiadałyby wystarczającego udziału kapitału kanadyjskiego133. 

Rząd Trudeau zdecydował się przyznać CDC daleko idącą autonomię134. Działalność 
Kanadyjskiej Korporacji Rozwoju nie stała się narzędziem polityki kanadyjskiej w sto-
sunku do kapitału zagranicznego. Zostało to wyraźnie zapisane już w wydanym w 1972 r. 
dokumencie o założeniach polityki inwestycyjnej CDC. Znalazła się tam informacja, 
zgodnie z którą CDC nie miała służyć odkupywaniu udziałów w przedsiębiorstwach 
z kapitałem zagranicznym, a jedynie stymulować rozwój przedsiębiorstw z kapitałem ka-

128  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6359, Cabinet Minutes, June 11, 1970, s. 5.
129  Sondaże opinii publicznej potwierdzały wzrost atmosfery nacjonalizmu gospodarczego w społe-

czeństwie, a wspominane wcześniej trzy raporty dotyczące struktury przemysłu kanadyjskiego, w których 
znalazły się zalecenia utworzenia CDC, cieszyły się dużym zainteresowaniem Kanady. Zob. podrozdział 
III.4 niniejszej pracy.

130  House of Commons Debates, February 22, 1971, s. 3637.
131  Ibidem, s. 3638.
132  Ibidem.
133  Ibidem, s. 3637.
134  Na prezesa wybrano znanego menadżera Marshalla Crowe’a, doradcę w jednym z największych 

banków Kraju Klonowego Liścia – Canadian Imperial Bank of Commerce, a w zarządzie zasiadali wysokiej 
klasy przedstawiciele środowiska biznesu. Rząd miał tylko jednego przedstawiciela, bez prawa głosu. Zob. 
G. Marsden, The Liberal Third Option: A Study of Policy Development, niepublikowana praca magisterska, 
University of Regina, Saskatchewan, 1997, s. 47–50. Por. J.S. Dickey, op.cit., s. 112–113.
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nadyjskim135. Było to zgodne z wielokrotnie wyrażanymi publicznie poglądami premiera 
Kanady. Jeszcze przed utworzeniem Korporacji Rozwoju Kanady Trudeau podkreślał, 
że kierowany przez niego rząd był świadomy faktu, że kontynuowanie i przyspieszanie 
wzrostu gospodarczego Kanady wymaga ciągłego dopływu kapitału z zagranicy136. Kor-
poracja Rozwoju Kanady była kompatybilna z takim sposobem myślenia o gospodarce. 
Zdaniem jednego z prezesów Kanadyjskiej Korporacji Rozwoju odzwierciedlała ona 
„pozytywny, nastawiony na przyszłość i zorientowany międzynarodowo nacjonalizm 
gospodarczy”137.

CDC szybko stała się ważnym inwestorem na kanadyjskim rynku. W 1982 r. pla-
sowała się na 9. miejscu pod względem aktywów pośród 500 największych przedsię-
biorstw kanadyjskich i dysponowała największym kapitałem inwestycyjnym w Kana-
dzie138. Korporacja zdecydowała się na zainwestowanie m.in. w sektory ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Najważniejszymi transakcjami był zakup od amerykańskich właści-
cieli TexasGulf w 1973 r. oraz odkupienie 8 lat później 75% udziałów we francuskim 
przedsiębiorstwie Aquitaine139. 

Zwolennicy powołania Korporacji Rozwoju Kanady traktowali przejęcie TexasGulf 
jako pierwszy krok na długiej drodze „odzyskiwania Kanady” (buying Canada back)140. 
Nie mogli się jednak doczekać dalszych posunięć CDC. Również członkowie rządu 
Trudeau nie byli zadowoleni z mało spektakularnej działalności korporacji. W czasie 
kampanii wyborczej w 1980 r. premier mówił, że CDC „powinna zostać odświeżona 
i odgrywać bardziej pozytywną rolę w produkcji przemysłowej, analogiczną do tej, którą 
odgrywa Petro-Canada w sektorze zasobów naturalnych”141. Próby wymuszenia działa-
nia w tym kierunku nie udawały się jednak. Skrzydło nacjonalistyczne w Partii Libe-
ralnej było więc coraz bardziej niezadowolone z pasywnego zachowania Korporacji. 
Krytyka pochodziła m.in. od ministra przemysłu i handlu Herba Graya, którego zdaniem 
kierowanie się wyłącznie bezpieczeństwem inwestycji i oczekiwanymi zyskami było 
sprzeczne z ideą, która przyświecała powołaniu korporacji142. 

Takie stanowisko spotkało się z szeroką falą krytyki środowiska biznesu. Gazety 
pisały o zagrożeniu niezależności CDC i niebezpiecznym zwiększaniu zaangażowania 

135  G. Marsden, op.cit., s. 50.
136  Trudeau uważał, że na przełomie lat 60. i 70. XX w. Kraj Klonowego Liścia nie może sobie pozwolić 

na „[...] odcięcie się od świata za pomocą wąskiego nacjonalizmu gospodarczego”, gdyż potrzebuje i obcego 
kapitału, i zagranicznych rynków. Zob. NA, MG 31 E 44, Albert Edgar Ritchie, Vol. 8, File 17, Foreign Pol-
icy in the Seventies. Correspondence and memoranda, 1969–1970, Prime Minister’s Comments on Foreign 
Policy and Matters Related to it, October 14, 1969, s. 19.

137  H.A. Hampson przemówienie na konferencji „Institutional Investing in Canada”, Montreal, Novem-
ber 21, 1973. Cyt. za: ibidem, s. 51.

138  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 241.
139  W 1975 r. rząd kanadyjski sprzedał też CDC udziały w przedsiębiorstwach państwowych Polysar 

i Petrosar. Korporacja zaangażowała swój kapitał również w fi rmy z sektora informatycznego. J.S. Dickey, 
op.cit., s. 112–113.

140  Ibidem, s. 113.
141  G&M 1980, November 20, s. B1. Por. rozdział IV niniejszej pracy.
142  Privy Council Offi ce (dalej jako PCO), Discussion Paper, October 3, 1980, Framework for Imple-

menting the New National Industrial Development Policy, s. 53–54 oraz G. Marsden, op.cit., s. 52.
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rządu w sektor prywatny143. Również władze CDC nie poddały się presji ze strony rzą-
du. Gabinet Pierre’a Trudeau w 1982 r. zdecydował się więc na przeniesienie swoich 
udziałów z Korporacji Rozwoju Kanady do nowo utworzonej Inwestycyjnej Korporacji 
Rozwoju Kanady (Canada Development Investment Corporation – CDIC)144. 

Zmniejszający się udział państwa w korporacji i zapisana w jej statucie konieczność 
dbania o interes wszystkich akcjonariuszy stały się po 11 latach przyczyną wycofania się 
rządu z CDC. Publiczno-prywatna natura spółki nie pozwalała na ręczne sterowanie jej 
polityką inwestycyjną. Korporacja Rozwoju Kanady okazała się kompromisem między 
polityką rządu mającą na celu zwiększenie udziału własności kanadyjskiej w przemyśle 
a strategią promowania inwestycji prywatnych. Dowodem na to może być fakt, że mimo 
iż większość inwestycji Korporacji Rozwoju Kanady było skoncentrowanych w sekto-
rze zasobów naturalnych, to – z wyjątkiem odkupienia amerykańskich udziałów w Te-
xasGulf – Korporacja Rozwoju Kanady nie działała jednak w kierunku konkurowania 
z kapitałem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych145. Jej aktywność była skupiona na 
rozwoju przedsiębiorstw pozostających pod kontrolą kanadyjską i których udziałowcami 
byli Kanadyjczycy146. Działalność Korporacji Rozwoju Kanady stanowiła realizację idei 
pozytywnego nacjonalizmu. Była więc zgodna ze sposobem myślenia samego Trudeau. 

III.7. AGENCJA KONTROLI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Od lat 60. XX w. głównym zmartwieniem kanadyjskich nacjonalistów gospodarczych 
była możliwość utraty kontroli nad państwem na skutek ogromnego napływu inwestycji 
amerykańskich oraz powiększania się udziału importu i eksportu do USA w wymianie 
handlowej Kanady. Dla zwolenników poglądów głoszonych przez Waltera Gordona było 
jednoznaczne, że utrata niepodległości i niezależności ekonomicznej równała się utracie 
niepodległości politycznej. Oznaczało to zaś zredukowanie Kanady do roli satelity Sta-
nów Zjednoczonych147. 

143  W 1981 r. ponad 51% udziałów w CDC było w rękach prywatnych inwestorów. Zob. G.B. Doern, 
G. Toner, op.cit., s. 241. W maju 1981 r. dziennik „The Globe and Mail” pisał: „Od powrotu Trudeau do władzy 
w 1980 r. jego rząd w coraz większym stopniu zastępuje opinie rynku swoimi własnymi poglądami”. Pojawi-
ły się oferty odkupienia udziałów rządowych, które cieszyły się poparciem prasy, zaniepokojonej spadkiem 
wartości korporacji. Zob. G&M 1981, May 15, s. 6 oraz G&M 1981, May 20, s. 6.

144  G. Marsden, op.cit., s. 53.
145  Aktywa CDC w 1972 r. wynosiły 254 mln dolarów kanadyjskich, a w 1984 r. już 6,5 mld dola-

rów kanadyjskich. W 1972 r. na przemysł petrochemiczny przypadało 48,7% zainwestowanego kapitału. Na 
drugim miejscu znajdował się przemysł wydobywczy – 39,4%. W 1982 r. 38,9% inwestycji przypadało na 
sektor związany z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, 30,3% na przemysł petrochemiczny i 18,9% 
na górnictwo. Zob. G. Marsden, op.cit., s. 56 oraz PCO, Discussion Paper, October 3, 1980, Framework for 
Implementing the New National Industrial Development Policy, s. 53.

146  Przykładem może być fi rma biotechnologiczna BioResearch, która stała się zalążkiem koncernu 
międzynarodowego z siedzibą w Kraju Klonowego Liścia. Zob. G. Marsden, op.cit., s. 56.

147  Jak zauważa biograf Gordona S. Azzi, minister, ani nikt ze środowiska nacjonalistów, nie przedsta-
wiał wówczas dowodów na prawdziwość takiego poglądu. „Dla niego, tak jak dla wielu Kanadyjczyków 
wtedy i teraz, było to zrozumiałe samo przez się – niezależność gospodarcza i polityczna są nierozerwalnie 
złączone”. S. Azzi, op.cit., s. 8.
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Powstanie agencji kontrolującej inwestycje napływające do Kanady zostało po raz 
pierwszy zaproponowane w raporcie Foreign Ownership and the Structure of Canadian 
Industry, czyli w tzw. raporcie Watkinsa z 1968 r. Sugerowano wówczas utworzenie 
specjalnej agencji: „[...] w celu koordynacji polityki dotyczącej korporacji wielonarodo-
wych”. Wśród zadań, którymi miała się ona zajmować, znajdowało się m.in. zbieranie 
informacji i analizowanie poziomu inwestycji zagranicznych w Kanadzie, promocja eks-
portu i analiza porozumień międzynarodowych dotyczących podziału rynków, dbanie, 
aby korporacje płaciły w Kanadzie należne podatki, ułatwianie napływu nowych tech-
nologii oraz przyciąganie nowych przedsiębiorstw międzynarodowych148. Naczelnym 
założeniem autorów raportu Watkinsa było dążenie do uzyskania przewagi korzyści dla 
Kanady nad kosztami z inwestycji zagranicznych, stąd zalecenia miały umiarkowany 
charakter149.

Pierre Trudeau, aby uniknąć strat politycznych, musiał od początku swoich rządów 
podjąć działania w celu zadowolenia nacjonalistów gospodarczych, manifestujących 
swoje poglądy z coraz większym natężeniem. Jak wykazałem powyżej, problem napły-
wu kapitału zagranicznego nie był jednak traktowany przez premiera jako zagrożenie 
dla państwa. Z drugiej strony Trudeau liczył na zdobycie głosów wyborców w prowincji 
Ontario, wśród których nacjonaliści mieli wielu zwolenników150. Zdecydował się więc 
na podjęcie działań, które pozwoliłyby na połączenie tych sprzecznych elementów i od-
roczenie konieczności opowiedzenia się po jednej ze stron w debacie na temat inwestycji 
zagranicznych. Kierując się tradycyjnym sposobem Ottawy na czasowe usunięcie prob-
lemów politycznych, w 1969 r. gabinet powołał zespół, który miał po raz kolejny zbadać 
problem inwestycji zagranicznych. Mianowanie jego przewodniczącym Herba Graya, 
czołowego rzecznika nacjonalizmu w Partii Liberalnej, miało być dowodem na wagę 
przywiązywaną przez premiera do problemu napływu inwestycji amerykańskich151. 

Raport Graya, opublikowany w 1972 r., stał się bezpośrednią przyczyną powołania 
Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych (Foreign Investment Review Agency – FIRA)152. 
Skutki napływu do Kanady zagranicznych inwestycji oceniano w nim znacznie bar-
dziej krytycznie niż w dokumentach publikowanych wcześniej. Mimo że znalazły się 
w nim oceny wskazujące na niezaprzeczalne korzyści, które Krajowi Klonowego Liścia 
przyniósł napływ obcego kapitału, autorzy raportu stwierdzili dobitnie, że brakowało 
kontroli nad zagranicznymi inwestycjami, a efektem tego była „skrzywiona” struktura 
gospodarki153. Dokument przypominał:

148  Foreign Ownership…, s. 395–396.
149  G. Marsden, op.cit., s. 59.
150  Por. podrozdział IV.3 niniejszej pracy.
151  Politolodzy podkreślają, że premier Trudeau, powołując zespół pod kierownictwem Graya, kierował 

się w dużym stopniu kalkulacjami politycznymi i możliwymi do uzyskania korzyściami wyborczymi. Dzięki 
opublikowaniu raportu Graya rządowi kanadyjskiemu udało się też odciągnąć uwagę opinii publicznej od 
wyników badań zespołu parlamentarnego pod przewodnictwem Iana Wahna, którego rekomendacje były 
dużo dalej idące. Por. J.R. Pauwles, op.cit., s. 24–26 i 30.

152  Raport został wydany na podstawie „pełnomocnictwa rządu Kanady”, ale nie miał statusu ofi cjalnej 
strategii rządowej. Zob. J.S. Dickey, op.cit., s. 118.

153  W raporcie zauważono, że przejęcia fi rm kanadyjskich przez spółki z USA mogą mieć wymiar pozy-
tywny i przyczynić się do uratowania miejsc pracy w fi rmach, zwiększania konkurencji czy napływu nowych 
technologii i kapitału. Mogą również doprowadzić do uzyskania pozytywnych rezultatów dzięki korzystaniu 
z ekonomii skali, a w niektórych warunkach mogą doprowadzić do uwolnienia pieniędzy na stworzenie 
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Prawie sześćdziesiąt procent przemysłu wytwórczego w Kanadzie jest kontrolowane przez 
obcokrajowców, a w niektórych jego sektorach, w tym w petrochemicznym i gumowym, 
udział kapitału zagranicznego sięga dziewięćdziesięciu procent. [...] Około osiemdziesięciu 
procent [...] kapitału zagranicznego w kanadyjskim przemyśle wytwórczym i zasobów natu-
ralnych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych154.

Zdaniem Graya należało jak najszybciej podjąć działania, które doprowadzą do 
zmian w ekonomii Kanady. Przede wszystkim należało zablokować inwestycje, które 
nie przynosiły pozytywnych rezultatów dla gospodarki i prowadziły do zmniejszenia 
konkurencji155. Według opinii zawartych w raporcie należało więc stworzyć agencję oce-
niającą korzyści i koszty płynące z przejęć przedsiębiorstw kanadyjskich i inwestycji 
dokonywanych przez kapitał zagraniczny. 

Zalecenia raportu Graya spotkały się z uznaniem wśród nacjonalistów kanadyjskich. 
Żądano, aby wprowadzono je w życie tak szybko, jak to możliwe. Poparcie dla pomysłu 
kontrolowania inwestycji zagranicznych rosło nie tylko w szeregach radykałów, ale rów-
nież wśród kontynentalistów, takich jak Mitchell Sharp czy Jean-Luc Pepin156. Zmniej-
szała się za to liczba ministrów w gabinecie Trudeau, którzy uważali, że polityka kontroli 
inwestycji zagranicznych mogła zostać potraktowana przez opozycję jako manifestacja 
antyamerykanizmu i skrajnego nacjonalizmu gospodarczego157. Dzięki temu rząd na po-
siedzeniu w dniach 28 i 29 lipca 1971 r. zgodził się na rozpoczęcie prac nad powoła-
niem agencji kontrolującej napływ inwestycji zagranicznych158. Badania opinii publicz-
nej z 1972 r. wskazywały, że dotychczasowe osiągnięcia rządu Trudeau w ograniczaniu 
amerykańskiej kontroli nad przemysłem i zasobami naturalnymi Kanady nie znajdowały 
uznania większości Kanadyjczyków. 40% społeczeństwa wyrażało krytykę, a tylko 34% 
było usatysfakcjonowanych programem, który do 1972 r. zrealizował gabinet liberal-
ny159. Sondaż Gallupa z 16 lutego 1972 r. wskazywał, że 69% Kanadyjczyków popiera 
utworzenie agencji badającej inwestycje zagraniczne160. W opinii publicznej przeważało 
krytyczne stanowisko wobec szeroko rozumianej dominacji USA w Kanadzie, a pojawi-
ły się również stwierdzenia, że Kanada staje się „małą Ameryką”161. W zbliżających się 
wyborach lokalnych w Ontario wszystkie partie tej prowincji włączyły kwestię regulacji 

miejsc pracy w sektorach gospodarki, które w dalszym ciągu były niedoinwestowane. Zob. Canada. Govern-
ment of Canada, Foreign..., s. 68.

154  Ibidem, s. 5.
155  Ibidem, s. 68.
156  J.R. Pauwles, op.cit., s. 39.
157  Chcieli oni wprowadzić w życie rozwiązania odmienne od proponowanych przez H. Graya, „skiero-

wane na zewnątrz i pozytywne, takie, jakie nie będą miały charakteru reakcji defensywnej”. NA, RG2, Series 
A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, November 2, 1971, s. 5.

158  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, July 28, 1971 oraz NA, RG2, Series A-5-a, 
Vol. 6381, Cabinet Minutes, July 29, 1971. Ministrowie uznali, że zmieniły się nastroje społeczne w Kana-
dzie i należy zacząć działać. NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, October 21, 1971, s. 5.

159  NA, MG32-B41-Mitchell Sharp, Vol. 53, File 11, 20-2 Foreign Investment Review Act 1973–1974, 
The Gallup Report, September 23, 1972, s. 1.

160  „Toronto Star” 1972, February 16, s. 1.
161  NA, MG32-B41-Mitchell Sharp, Vol. 53, File 11, 20-2 Foreign Investment Review Act 1973–1974, The 

Gallup Report, September 23, 1972, s. 1.
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inwestycji zagranicznych do swoich platform wyborczych. Rząd uznał więc, że należy 
rozpocząć również działania na poziomie federalnym162. 

Gabinet Trudeau nie dążył jednak do znaczącego zwiększenia kontroli nad gospodar-
ką kanadyjską. Zdaniem wielu badaczy ulegał jedynie presji nacjonalistów, zabiegając 
o ich głosy163. Rząd Trudeau w istocie podjął w tej sferze najdelikatniejsze z możliwych 
działań. Miały na to wpływ co najmniej dwie kwestie. Pierwszą był negatywny stosunek 
biznesu do tego pomysłu164. Kanadyjscy przedsiębiorcy byli nastawieni zdecydowanie 
prorynkowo i przeciwni interwencjom państwa w gospodarkę. Gabinet musiał brać pod 
uwagę te opinie165. Drugim istotnym czynnikiem była spodziewana krytyczna reakcja 
Stanów Zjednoczonych166. Jakiekolwiek działanie w kierunku kontroli ich inwestycji 
zostałoby potraktowane jako zagrożenie i dowód na antyamerykańskie nastawienie Ka-
nady. Pierre Trudeau był świadomy, że – jak określali to nacjonaliści – „majstrowanie 
przy mechanizmie kontynentalizmu” może sprowokować podjęcie „środków odwe-
towych” przez Waszyngton167. Zdaniem jednak niektórych ministrów należało wyko-
rzystać sprzyjającą sytuację i poparcie opinii publicznej dla próby zwiększenia zysku 
społeczeństwa z inwestycji zagranicznych „poprzez jakiś rodzaj kontroli nad nimi”168. 
Presja Kanadyjczyków i chęć wygrania wyborów przesądziła o podjęciu działań. Decy-
zja Trudeau była więc do pewnego stopnia racjonalna169. Wprowadzenie w życie polityki 
w stosunku do inwestycji zagranicznych bez jej precyzyjnego sformułowania okazało 
się niezmiernie atrakcyjne i użyteczne dla rządu. Pozwalało bowiem na zaspokojenie 
żądań nacjonalistów, a jednocześnie rząd mógł elastycznie dostosowywać decyzje do 
sytuacji. 

Gabinet Trudeau, uwzględniając powyższe uwarunkowania, 24 kwietnia 1972 r. przy-
jął projekt ustawy o kontroli przejęć przedsiębiorstw kanadyjskich przez fi rmy zagra-
niczne (Foreign Takeover Review Act)170. Projekt 2 maja został wniesiony do Izby Gmin, 
jednak wybory spowodowały, że nie przeszedł całej wymaganej drogi ustawodawczej. 

162  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, October 21, 1971, s. 5.
163  Historycy R. Bothwell, I. Drummond i J. English uważają, że Agencja Kontroli Inwestycji Zagra-

nicznych miała za zadanie pacyfi kację nastrojów populistycznych i próbę zdobycia głosów nacjonalistów. 
Zob. R. Bothwell, I. Drummond, J. English, op.cit., s. 416. Politolog J.R. Pauwels napisał wręcz, że była 
to „niechętna, spóźniona, ale ostatecznie nieunikniona odpowiedź na powszechny i długotrwały nacisk ze 
strony nacjonalistów”. Zob. J.R. Pauwles, op.cit., s. 24.

164  Szczególnie kanadyjskich oddziałów wielkich koncernów międzynarodowych oraz przemysłu zwią-
zanego z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych.

165  Trudeau nie chciał „rozwścieczyć swoich zwolenników wywodzących się z biznesu”. R. Bothwell, 
I. Drummond, J. English, op.cit., s. 16. Wpływ środowiska przedsiębiorców na kanadyjski system polityczny 
podkreśla J.R. Pauwels, op.cit., s. 15–16. 

166  Pod koniec lat 60. niemal 80% wszystkich inwestycji napływających do Kanady pochodziło z USA. 
Ibidem, s. 16.

167  C.W. Gonick, op.cit., s. 50. Członkowie gabinetu w czasie obrad zwracali uwagę, że decyzja powinna 
być skoordynowana z opublikowaniem strategii rządowej dotyczącej stosunków z USA. NA, RG2, Series 
A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, November 2, 1971, s. 4.

168  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6381, Cabinet Minutes, November 4, 1971, s. 4.
169  J.R. Pauwels, op.cit., s. 19.
170  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6395, Cabinet Minutes, April 24, 1972, s. 7–8. Już 10 listopada 1971 r. 

uzgodniono potrzebę rejestrowania i sprawdzania przejęć fi rm kanadyjskich, a 23 marca 1972 r. zaakcepto-
wano podstawowe założenia ustawy. Por. NA, RG2, Privy Council, Series B-2, Vol. 6409, Cabinet Document 
1118-72, Memorandum to the Cabinet, December 8, 1972, Foreign Direct Investment Policy oraz NA, RG2, 
Series A-5-a, Vol. 6395, Cabinet Minutes, March 23, 1972, s. 14–17.
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Został ponownie zainicjowany już po wyborach w 1972 r., które skazały liberałów na 
współpracę z Nową Partią Demokratyczną. Na posiedzeniu 18 stycznia 1973 r. gabinet 
przyjął nowy projekt ustawy (Foreign Investment Review Act), który po przejściu ścieżki 
legislacyjnej wszedł w życie 12 grudnia 1973 r.171 Zgodnie z tekstem tej ustawy rząd był 
zobowiązany do kontrolowania trzech rodzajów inwestycji zagranicznych172: 

1. przejęć przedsiębiorstw działających w Kanadzie; 
2. tworzenia nowych fi rm przez osoby lub instytucje niebędące dotychczas właści-

cielami przedsiębiorstw w Kanadzie;
3. dywersyfi kacji działalności istniejących już korporacji na obszary niezwiązane 

z ich dotychczasową działalnością173. 
Preambuła ustawy o FIRA stanowiła, że przyczyną jej uchwalenia było zaniepokojenie

[...], stopniem, do jakiego kontrola nad kanadyjskim przemysłem i handlem została przejęta 
przez osoby o obywatelstwie innym niż kanadyjskie i wpływem tego na zdolność Kanadyj-
czyków do kontrolowania swojej własnej gospodarki174.

 Wniosek o zaakceptowanie przejęcia fi rmy kanadyjskiej lub rozpoczęcia nowej 
inwestycji zainteresowane przedsiębiorstwa zagraniczne kierowały do rozpatrzenia 
przez Agencję Kontroli Inwestycji Zagranicznych (Foreign Investment Review Agen-
cy – FIRA). Aby inwestycja została dopuszczona na rynek kanadyjski, musiało zostać 
spełnione kryterium „znaczącej korzyści dla Kanady”. W tym celu należało przedstawić 
dowody, że jest ona zgodna z celami wyznaczonymi przez ustawę. Chodziło głównie 
o brak negatywnego wpływu na poziom zatrudnienia, wykorzystania komponentów 
i usług wytwarzanych dotychczas w Kanadzie oraz promowanie eksportu. Innymi kry-
teriami był udział i rola Kanadyjczyków w planowanej inwestycji, a także zgodność 
zamierzonej inwestycji ze strategią przemysłową i gospodarczą tak federacji, jak i po-
szczególnych prowincji. W zależności od konkretnej sprawy przykładano różną wagę do 
poszczególnych kryteriów175.

Ten punkt pozostawiał wiele swobody rządowi, który mógł według własnego uzna-
nia decydować o tym, czy dana inwestycja lub przejęcie realizuje założenia narodowej 
polityki przemysłowej. W razie potrzeby gabinet mógł arbitralnie stwierdzić, że jakaś 
inwestycja nie spełnia innych wymogów, ale mieści się w założeniach polityki gospo-
darczej państwa. 

Jak zauważają ekonomiści Glen Williams i Maureen Molot, Agencja Kontroli In-
westycji Zagranicznych była bardziej „symbolicznym działaniem politycznym niż au-
tentycznym wysiłkiem w kierunku regulacji inwestycji zagranicznych napływających 

171  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6422, Cabinet Minutes, January 18, 1973, s. 20.
172  Wprowadzenie w życie ustaleń ustawy podzielono na dwie fazy. W czasie obowiązywania pierwszej 

(od kwietnia 1974 r.) kontrolowano przejęcia fi rm o aktywach powyżej 250 tys. dolarów lub przychodach 
powyżej 3 mln dolarów. Druga faza miała rozpocząć się w październiku 1975 r. i zakładano, że obejmie także 
kontrole nowych inwestycji. Zob. G. Marsden, op.cit., s. 61.

173  PCO, Cabinet Document 174–75, Memorandum to Cabinet, Foreign Investment Review Act: Assess-
ment of „Signifi cant Benefi t to Canada”, March 13, 1975, s. 3.

174  Ibidem.
175  Ustawa dążyła też do zachowania co najmniej dotychczasowego poziomu produktywności, innowa-

cji, wydajności i konkurencji na rynku Kraju Klonowego Liścia. Ibidem, s. 3–4 i 5–8.
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do Kanady”176. Dowodem jest zachowanie premiera, który podobnie jak w przypadku 
Canada Development Corporation, gdy presja ze strony środowiska biznesu zmusiła go 
do ograniczenia zadań nacjonalistycznych, działał w przypadku FIRA. Agencja realizo-
wała więc zobowiązanie rządu Trudeau wobec NDP w zamian za niezbędne poparcie 
dla mniejszościowego rządu177, ale jednocześnie została osłabiona do tego stopnia, że 
tylko niewielka liczba inwestycji nie została dopuszczona do Kanady (zob. tab. III.2). 
Brak kontroli nad istniejącymi już przedsiębiorstwami zagranicznymi w Kanadzie miał 
istotne znaczenie, gdyż 80% inwestycji zagranicznych przychodzących do Kanady mia-
ło właśnie taką formę. Konstrukcja ustawy o FIRA pozwalała więc na dużą elastyczność 
w jej stosowaniu178. Wynikało to z wieloznaczności samej idei przeglądu inwestycji, 
która mogła być równocześnie ukazana zwolennikom kapitału zagranicznego i ich prze-
ciwnikom jako najlepsza regulacja jego napływu. Można więc wyciągnąć wniosek, że 
działalność Agencji od momentu jej powstania była silnie ograniczona. 

Tabela III.2. Liczba wniosków złożonych do Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych w latach 
1974–1985

Rok Liczba 
wniosków

Liczba wniosków 
zaakceptowanych

Liczba 
wniosków 

wycofanych

Liczba 
wniosków 

oddalonych

Procent 
wniosków 

oddalonych
1974/1975 230 63 17 12 13
1975/1976 189 110 21 22 14,4
1976/1977 189 153 19 19  9,9
1977/1978 342 241 13 11  4,1
1978/1979 416 296 15 26  7,7
1979/1980 397 331 27 29  7,5
1980/1981 177 215 42 36 12,3
1981/1982 359 248 30 36 11,5
1982/1983 456 469 36 13  2,5
1983/1984 471 430 33 5  1,1
1984/1985 479 464 26 4  0,8

Źródło: G. Marsden, The Liberal Third Option: A Study of Policy Development, niepublikowana praca magi-
sterska, University of Regina, Saskatchewan, 1997, s. 70.

Środowisko biznesowe w Kanadzie krytycznie zareagowało na ustawę powołującą 
Agencję Kontroli Inwestycji Zagranicznych. Zdecydowanie negatywnie wypowiedzia-
ły się największe organizacje przemysłowe skupiające zarówno koncerny międzyna-

176  M. Appel Molot, G. Williams, The Political Economy of Continentalism, w: Canadian Politics in the 
1980s, M. Whittington, G. Williams (red.), Toronto: Methuen, 1984, s. 89. 

177  H.H. Cody, Canada in 1990: What Kind of Federation?, w: Canada and the United States: Depen-
dence and Divergence, W.C. Armstrong, L.S. Armstrong, F.O. Wilcox (red.), Cambridge, Massachusetts: 
Ballinger Pub. Co., 1982, s. 38. Por. J.S. Dickey, op.cit., s. 121.

178  J.R. Pauwels, op.cit., s. 33 oraz J. S. Dickey, op.cit., s. 122.
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rodowe, jak i drobnych przedsiębiorców. Uważały one, że brak inwestycji może za-
szkodzić gospodarce179. Koncern Imperial Oil uważał FIRA za przykład „negatywne-
go nacjonalizmu”180. Podobne zarzuty padały ze strony banków, instytucji fi nansowych 
oraz koncernów pozostających pod kontrolą kanadyjską. Obawiano się przede wszyst-
kim analogicznego ustawodawstwa w innych państwach świata, które zablokuje moż-
liwość ekspansji przedsiębiorstwom z Kraju Klonowego Liścia. Przerwanie napływu 
kapitału z zagranicy mogło natomiast spowodować zagrożenie dotychczasowego po-
ziomu życia Kanadyjczyków181. Zrzeszenie drobnych przedsiębiorców kanadyjskich 
(Canadian Federation of Independent Business – CFIB) stało na stanowisku, że FIRA 
powinna raczej zachęcać Kanadyjczyków, by nie sprzedawali swoich przedsiębiorstw, 
niż blokować napływ kapitału182. W późniejszym okresie CFIB wyraziło jednak poparcie 
dla działań Agencji. 

Największego poparcia udzielili Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych wydaw-
cy książek oraz prasy w Kanadzie. Warto pamiętać, że zarówno Mel Hurtig, jak i Jack 
McClelland oraz Peter Newman, liderzy ruchu nacjonalistycznego, byli równocześnie 
reprezentantami tego właśnie sektora gospodarki. Gałąź ta mogła najwięcej skorzystać 
na powołaniu FIRA i innych działaniach ochronnych. „The Wall Street Journal” cyto-
wał przedstawicieli Komitetu Niepodległej Kanady, którzy wyrażali „zadowolenie, że 
coś uczyniono w sprawie książek, aby powstrzymać inwestycje zagraniczne”183. Na-
wet dziennik „The Globe and Mail”, utożsamiany z poglądami kontynentalistycznymi, 
zauważył w 1975 r., że FIRA powinna być „[...] rozpatrywana w kontekście istnienia 
międzynarodowego trendu poddawania działań wielonarodowych korporacji ściślejszej 
analizie i kontroli”. Gazeta stwierdzała, że z tej perspektywy Agencja Kontroli Inwesty-
cji Zagranicznych „nie jest przejawem ekstremizmu”184.

Procedura wydawania pozwolenia na przejęcie spółki kanadyjskiej lub na rozpoczę-
cie nowej inwestycji zaczynała się wraz ze złożeniem wniosku przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa zagraniczne do Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych. Agen-
cja przesyłała swoją rekomendację ministrowi przemysłu i handlu. Ostateczną decy-
zję podejmował gabinet. Cała procedura miała trwać nie dłużej niż 60 dni. Przez 10 
lat działalności FIRA znaczącej zmianie ulegał odsetek odrzucanych wniosków (zob. 
tab. III.2). 

Z początkowego ponadczternastoprocentowego szczytu procent oddalonych wnios-
kodawców spadł do 4% w latach 1977/1978. Ponownie osiągnął maksimum w 1980/1981 r., 
gdy nacjonalistyczne posunięcia rządu Pierre’a Trudeau przybrały na sile. Od 1982 r. 
liczba odrzuconych aplikacji zmniejszała się coraz bardziej, by w ostatnim roku istnienia 
FIRA osiągnąć 0,8%. Wahania te można wytłumaczyć co najmniej trzema czynnikami. 
Pierwszym z nich był wpływ osób odpowiedzialnych za Agencję. W pierwszym okresie 
ministrem przemysłu i handlu był Allastair Gillespie, członek Komitetu Niepodległej 

179  J. Layton, op.cit., s. 327–328.
180  Ibidem, s. 331–332.
181  Ibidem, s. 333.
182  „Sprzedaż niezależnych przedsiębiorstw dużym korporacjom kanadyjskim jest w dłuższym okresie 

tak samo groźna […] jak ich sprzedaż Amerykanom”. Ibidem, s. 344.
183  „The Wall Street Journal” 1973, December 14, s. 21.
184  G&M 1975, July 22, s. B02.
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Kanady i zdecydowany zwolennik interwencji państwa w stosunku do inwestycji za-
granicznych. Najniższy poziom wniosków odrzuconych zbiegał się zaś z zajmowaniem 
fotela ministra przemysłu i handlu przez kontynentalistów: Jeana Chrétiena185 i Jacka 
Hornera186. Drugim czynnikiem było zapoznanie się inwestorów z zasadami wprowadza-
nymi przez ustawę o kontroli inwestycji zagranicznych, co pozwoliło na zmniejszenie 
liczby odrzucanych aplikacji. Trzecim czynnikiem była konieczność zademonstrowania 
przez rząd federalny z jednej strony skuteczności działań dotyczących problemu inwe-
stycji zagranicznych, a z drugiej pokazania znacznej części przedsiębiorców i inwesto-
rów, że FIRA nie stanowi przeszkody dla inwestycji187. Ta ambiwalencja jest doskonale 
widoczna na przestrzeni dziesięciolecia działalności agencji. W 1980 r. powrót liberałów 
z Trudeau na czele do rządu związany był z mianowaniem Herba Graya na stanowisko 
ministra przemysłu i handlu, co znalazło wyraz we wzroście liczby odrzuconych przez 
FIRA wniosków. 

III.8. AMERYKAŃSKA REAKCJA NA FIRA

Przedsiębiorstwa z USA złożyły największą liczbę wniosków zarówno o przejęcie fi rm 
kanadyjskich, jak i o rozpoczęcie nowej działalności. Charakterystyczne, że procent 
wniosków odrzuconych pochodzących od przedsiębiorstw pozostających pod kontrolą 
USA był wyższy niż średnia. Przez 10 lat odrzucono 6,4% takich wniosków o przejęcia 
i 7% wniosków o rozpoczęcie działalności, podczas gdy średnia dla wszystkich państw 
wynosiła odpowiednio 5,9 i 6,3%188. 

Wyższy udział odrzuconych wniosków z USA w stosunku do innych państw mógł 
być odpowiedzią na panujące wśród nacjonalistów kanadyjskich nastroje przeciwne 
amerykańskim koncernom. Badacze zwracają również uwagę na wpływ strategii trzeciej 
opcji na działalność Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych189. Innym czynnikiem 
wywołującym tę dysproporcję mogła być znajomość podobnych regulacji przez koncer-
ny z Europy Zachodniej.

185  J. Chrétien był ministrem przemysłu i handlu w latach 1976–1977. Zob. Aneks II.
186  J.H. Horner był ministrem przemysłu i handlu w latach 1977–1979. Zob. Aneks II. 
187  J. Layton, op.cit., s. 446–447.
188  G. Marsden, op.cit., s. 74–75.
189  J. Layton, op.cit., s. 479–480.
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Tabela III.3. Liczba wniosków o przejęcie przedsiębiorstw kanadyjskich skierowanych przez fi rmy 
amerykańskie oraz odsetek decyzji negatywnych w latach 1974–1985

Rok Liczba wniosków Odsetek decyzji negatywnych

1974/1975 55 12,7
1975/1976 108 13,9
1976/1977 118 10,2
1977/1978 179 4,5
1978/1979 228 8,3
1979/1980 242 9,1
1980/1981 179 13,4
1981/1982 181 14,9
1982/1983 335 3,3
1983/1984 312 1,3
1984/1985 350 1,1

Ogółem 2287 6,4

Źródło: G. Marsden, The Liberal Third Option: A Study of Policy Development, niepublikowana praca magi-
sterska, University of Regina, Saskatchewan, 1997, s. 74.

Tabela III.4. Liczba wniosków o rozpoczęcie działalności w Kanadzie skierowanych przez fi rmy ame-
rykańskie oraz odsetek decyzji negatywnych w latach 1976–1985

Rok Liczba wniosków Odsetek decyzji negatywnych

1976/1977 94 9,6
1977/1978 197 3,0
1978/1979 188 7,4
1979/1980 227 7,1
1980/1981 150 8,6
1981/1982 229 12,2
1982/1983 320 10,0
1983/1984 273 6,2
1984/1985 298 1,4

Ogółem 1976 7,0

Źródło: G. Marsden, The Liberal Third Option: A Study of Policy Development, niepublikowana praca magister-
ska, University of Regina, Saskatchewan, 1997, s. 75.

Warto zauważyć, że w 1973 r. USA nie wyraziły ofi cjalnie swojej opinii na temat 
Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych i aż do 1981 r. reakcje Waszyngtonu były 
niezwykle wstrzemięźliwe. Amerykanie zdecydowali się czekać i przyglądać rozwojowi 
sytuacji. Nieofi cjalnie urzędnicy traktowali jednak kryterium „znaczącej korzyści dla 
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Kanady” jako formę nacisku na amerykańskie przedsiębiorstwa, aby tworzyły miejsca 
pracy w Kanadzie kosztem Stanów Zjednoczonych190. Temat FIRA pojawiał się również 
w raportach przedstawicieli Kanady w USA. W 1975 r. konsulat kanadyjski w Nowym 
Jorku donosił, że 

największa trudność leży w wytłumaczeniu [Amerykanom – M.G.], że zmiana polityki 
[w stosunku do inwestycji – M.G.] nie oznacza całkowitej zmiany naszego stosunku do USA. 
W ustawie o FIRA środowiska biznesu i fi nansów niezmiennie czytają „amerykański” zamiast 
„obcy”191.

 W październiku 1975 r., w czasie spotkania Henry’ego Kissingera z przedstawicie-
lami rządu kanadyjskiego, minister przemysłu i handlu Donald Jamieson zapewniał, że 
działalność FIRA w poprzednim roku „powinna załagodzić obawy Stanów Zjednoczo-
nych”. Większość transakcji została bowiem zaakceptowana przez gabinet. Kissinger 
w czasie rozmowy nie oponował192. Także podczas wizyty premiera Trudeau w Wa-
szyngtonie w lutym 1977 r. problem FIRA, choć był poruszany w prywatnej rozmowie 
z prezydentem Carterem, nie wzbudził emocji. 85% amerykańskich wniosków do tego 
roku uzyskało pozytywną rekomendację od agencji193. Podobne opinie padały podczas 
spotkań parlamentarzystów z obu krajów w 1975 r. Strona amerykańska zgadzała się, że 
„Kanada ma prawo uchwalać prawo przeciwdziałające wysokiemu udziałowi inwestycji 
zagranicznych”194. Prasa amerykańska pisała, że Agencja nie jest czymś „wyjątkowym 
w świecie” i problem ten nie znajduje się wysoko na liście priorytetów administracji 
USA195. Podobne informacje znajdują się w źródłach dyplomatycznych196.

Ambiwalencja związana z oceną FIRA pozwoliła Trudeau na zachowanie dobrych 
stosunków z południowym sąsiadem. Mógł on bowiem argumentować, że jest to strate-
gia, która nie jest w najmniejszym stopniu niebezpieczna dla interesów korporacji ame-
rykańskich. Wielu inwestorów zagranicznych i kontynentalistów kanadyjskich dostrze-
gało ten umiarkowany charakter Agencji. W oczywisty sposób nie byli zachwyceni jej 
istnieniem, ale w trakcie jej działania dochodzili do wniosku, że nie powoduje powstania 

190  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9830, File 20-1-2-PAG-USA, Notes for Oral Report by the Under-
Secretary of State for External Affairs to the Cabinet Committee on Economic Policy – Tuesday, March 13, 
1973, Canada–USA Relations: Current Developments, s. 3, a także PCO, Cabinet Document, No. 167–74, 
Canada–USA Relations, March 11, 1974, s. 2.

191  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 9026, File 20-USA-2-1, Report from Canadian Consulate General New 
York to Department of External Affairs Ottawa, United States Division, 25 June 1975, s. 2.

192  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9801, Visit to Canada of United States Foreign Minister, Dr. Henry Kis-
singer – Final Report: October 14–15, 1975, Record of Discussions – Visit of Dr. Henry Kissinger to Ottawa, 
October 15, 1975, s. 8–9.

193  NA, RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, P.E.-USA, Dispatch from Canadian Embassy to 
DEA, ECL, February 28, 1977.

194  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 9069, File 20-4-7-2, Report of the Sixteenth Meeting of the Canada– 
United States Inter-Parliamentary Group, April 24-27, 1975, May 28, 1975, s. 3. Tę opinię potwierdza rów-
nież spotkanie parlamentarzystów z Kanady i USA w 1976 r., podczas którego Amerykanie wykazali brak 
zainteresowania kontrolą inwestycji zagranicznych przez Ottawę. NA, RG25, Series A-3-c , Vol. 9069, File 
20-4-7-2, Report of the Canadian Section on Seventeenth Meeting of the Canada–United States Inter-Parlia-
mentary Group, January 29–February 2, 1976, s. 20.

195  „The Financial Post” 1975, October 11, s. 9.
196  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9809, Canada/United States Relations – Cabinet Decisions: March 27, 

1979, Memorandum to the Cabinet, October 29, 1975 – Report on Canada/USA Relations, s. 6–7.
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nadmiernych obciążeń. Agencja nie zyskała również dużej niezależności, gdyż ostatecz-
ne decyzje podejmował gabinet. Do wyboru Ronalda Reagana na stanowisko prezydenta 
Stanów Zjednoczonych ofi cjalne wypowiedzi z południa były coraz przychylniejsze dla 
FIRA197.

Warto pamiętać, że rząd premiera Trudeau, mimo braku zdecydowanej reakcji ze 
strony Waszyngtonu na politykę dotyczącą inwestycji, był cały czas zaniepokojony moż-
liwością niekorzystnych działań ze strony amerykańskiej. Wynikało to m.in. z braku 
rozeznania i zainteresowania wpływem działań podejmowanych w polityce wewnętrz-
nej na stosunki z USA. W czasie przygotowań do wizyty u prezydenta Geralda Forda 
w 1976 r. odbyła się dyskusja Trudeau z urzędnikami kanadyjskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Premier mówił: 

Musi nadejść moment, w którym Amerykanie powiedzą w stosunku do naszych działań „do-
syć” i zdecydują się na odpowiedź […]. Nie mieliśmy żadnej dyskusji w gabinecie dotyczącej 
wpływu [naszych – M.G.] działań na stosunki [z USA – M.G.] i jesteśmy troszkę ślepi w tym 
obszarze198. 

Niechęć do uwzględniania opinii Stanów Zjednoczonych wynikała z obawy, że może 
to mieć niekorzystny wpływ na podejmowane decyzje199. Było to jednak odejście od 
zaleceń strategii trzeciej opcji i stało się jedną z przyczyn jej fi aska.

FIRA do początku lat 80. XX w. nie wywoływała znaczących protestów ze strony 
amerykańskich inwestorów. Nie oznaczało to jednak, że jej istnienie zostało zaakcepto-
wane. Mimo niskiego wskaźnika odrzuconych podań niemal połowa z zaakceptowanych 
wniosków o przejęcia i rozpoczęcie działalności gospodarczej wiązała się z długotrwały-
mi negocjacjami i koniecznością zadeklarowania znaczących korzyści dla Kanady. Stany 
Zjednoczone traktowały te zobowiązania jako potencjalne naruszenie interesów amery-
kańskich fi rm200.Waszyngton zwracał jednak uwagę przede wszystkim na konieczność 
jednakowego traktowania inwestorów lokalnych i zagranicznych. Właśnie to zdaniem 
politologów może tłumaczyć gwałtowny atak na FIRA na początku lat 80. XX w. Wy-
korzystano wtedy pogarszającą się sytuację w gospodarce oraz związaną z tym zmianę 
nastrojów społecznych201. Symboliczny wymiar FIRA ma zasadnicze znaczenie dla zro-
zumienia krytyki, która spotkała rząd Trudeau ze strony administracji Reagana. Amery-
kanie nie pogodzili się bowiem nie tyle ze skutkami działania FIRA, ile raczej z przy-
kładem, jaki dawała202. 

Duże zmiany zaszły jednak w związku z wyborami z lutego 1980 r., które przyniosły 
zwycięstwo Partii Liberalnej i powrót do władzy Pierre’a Trudeau. Jeszcze w 1979 r., 

197  Zob. R. Gwyn, The 49th Paradox: Canada in North America, Toronto: McClelland and Steward Ltd., 
1985, s. 82 oraz S. Clarkson, Canada and the Reagan Challenge: Crisis in the Canadian-American Relation-
ship, Toronto: J. Lorimer & the Canadian Institute for Economic Policy, 1982, s. 86–87 oraz G.C. Hufbauer, 
A.J. Samet, op.cit., s. 106.

198  RG25, Series Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, P.E.-USA, Summary of Oral Briefi ng, Novem-
ber 21 of Prime Minster Trudeau for His Meeting with President Ford, s. 3–4.

199  Ibidem, s. 4.
200 W okresie 1974–1979 były to gwarancje zatrudnienia 50 tys. osób, 4 mld dolarów inwestycji oraz 

70 mln dolarów przeznaczonych na badania i rozwój. Zob. G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 123.
201  J.R. Pauwels, op.cit., s. 203.
202  Niektórzy komentatorzy amerykańscy już w latach 70. traktowali agencję jako rozwiązanie socjali-

styczne. Zob. J.R. Pauwels, op.cit., s. 199.
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gdy liberałowie byli w opozycji, w ścisłym kierownictwie partii rozpoczęły się rozmo-
wy dotyczące konieczności wzmocnienia uprawnień Agencji Kontroli Inwestycji Za-
granicznych. Powrócono do zarzuconego w latach 70. pomysłu, aby FIRA zajmowała 
się oceną działalności korporacji zagranicznych już funkcjonujących w Kanadzie. Po-
mysł ten znalazł się wśród najważniejszych kwestii poruszanych w trakcie kampanii 
wyborczej na przełomie 1979 i 1980 r.203 Doradcy z Partii Liberalnej zdołali przekonać 
Trudeau, że tak pojęta „kanadyzacja” będzie służyć najważniejszej dla niego idei, czyli 
utrzymaniu jedności Kanady204. Premier, przekonany przez współpracowników, ogłosił 
13 lutego 1980 r. w Toronto: 

Mandat FIRA będzie rozszerzony, tak aby zawierał okresowy przegląd wszystkich dużych 
przedsiębiorstw zagranicznych. Pozwoli to ocenić wydajność tych fi rm w kwestii eksportu 
czy nakładów na badania i rozwój. FIRA będzie musiała publikować propozycje przejęć przez 
przedsiębiorstwa zagraniczne. […] Zachęci to kapitał kanadyjski do składania kontrofert. A co 
najważniejsze, dzięki rządowym gwarancjom pożyczek bankowych, FIRA zapewni pomoc 
fi nansową dla przedsiębiorstw kanadyjskich, które będą chciały konkurować w walce o prze-
jęcie205. 

Wszyscy, którzy znali poglądy polityczne premiera Pierre’a Trudeau, byli zaskocze-
ni. Sprzeciw wobec nacjonalizmu, także gospodarczego, stanowił bowiem główny cel 
jego działalności jako polityka i fi lozofa. Zaskoczenie było jeszcze większe, gdy w po-
dobnym duchu rząd wypowiedział się w czasie mowy tronowej wygłoszonej 14 kwietnia 
1980 r.206 Następnym posunięciem premiera było mianowanie nacjonalisty Herba Graya 
ministrem przemysłu i handlu, odpowiedzialnym za nadzór nad Agencją Kontroli Inwe-
stycji Zagranicznych. Po raz pierwszy uzyskał on szanse realizacji swoich zamierzeń. 
Od tego też momentu FIRA stała się głównym celem ataków administracji USA.

Wśród przyczyn zmiany stosunku USA do FIRA historyk Stephen Clarkson wymie-
nia przede wszystkim zmianę retoryki polityków Partii Liberalnej na początku lat 80., 
zwrot tej partii w kierunku nacjonalistycznym oraz wzrost liczby przejęć fi rm amerykań-
skich przez przedsiębiorstwa kanadyjskie w 1981 r.207 Trzecią przyczyną było ogłoszenie 
w 1980 r. przez Ottawę powstania Krajowego Programu Energetycznego, którego celem 
było zmniejszenie udziału obcego kapitału w przemyśle naftowym. Problem ten zostanie 
omówiony w kolejnym rozdziale. 

Na przełomie 1980 i 1981 r. minister Gray wygłosił wiele przemówień, w których 
przedstawiał swoje poglądy na metody zwiększenia korzyści państwa kanadyjskiego 
z inwestycji zagranicznych i konieczność uchwalenia kompleksowej strategii prze-
mysłowej208. Brak było jednak działań ze strony rządu, które wskazywałyby na zamiar 
zrealizowania tych zapowiedzi. Znaczna część urzędników ministerstw, które miały się 
zająć realizacją tego ambitnego planu, była – odwrotnie niż Gray – przekonana o ko-
nieczności zacieśniania więzów kontynentalnych. Podobnie myśleli niektórzy ministro-
wie. Sam Trudeau, zdaniem jego biografów, był obojętnie nastawiony do tego planu, 

203  G&M 1980, March 4, s. B1. Por. S. Clarkson, op.cit., s. 87.
204  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 156–157.
205  G&M 1980, February 13, s. 1. 
206  House of Commons Debates, April 14, 1980, s. 6 oraz G&M 1980, April 15, s. 1–2.
207  S. Clarkson, op.cit., s. 87–89. 
208  G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 106–107.
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ale dla bezpieczeństwa zastępcą Graya mianował zwolennika kontynentalizmu Rober-
ta Johnstone’a209. Niektórzy historycy uważają, że mogło to oznaczać, że FIRA miała 
zachować swój symboliczny charakter210. Sama retoryka tym razem zadziałała jednak 
przeciwko rządowi Pierre’a Trudeau. 

Momentem przełomowym w kwestii stosunku Amerykanów do Agencji Kontroli 
Inwestycji Zagranicznych okazał się wybór na prezydenta Ronalda Reagana w listo-
padzie 1980 r. Reprezentował on neokonserwatywne poglądy na gospodarkę i był zde-
terminowany, aby usunąć wszelkie przeszkody i ograniczenia w handlu oraz na drodze 
swobodnego przepływu amerykańskiego kapitału211. Był to jeden z ważnych elementów 
w jego kampanii wyborczej. FIRA idealnie wpisywała się zaś w model ograniczeń, które 
zdaniem nowego prezydenta były szkodliwe dla amerykańskich przedsiębiorstw i kapi-
tału212. 

Wypowiedzi ministra Graya zostały zinterpretowane przez urzędników Reagana jako 
zagrożenie dla interesów USA i administracja prezydencka szybko rozpoczęła kampanię 
na rzecz powstrzymania zmian w FIRA, głównie poprzez zakwestionowanie zasad, na 
jakich dotychczas działała Agencja. Amerykanie chcieli m.in. poznać dokładne wytycz-
ne, którymi kieruje się gabinet kanadyjski, akceptując bądź odrzucając nowe inwestycje. 
Ich zdaniem precyzyjne określenie „znaczących korzyści” miało wyjaśnić sytuację na 
rynku. Administracja oczekiwała również przyspieszenia działania FIRA, a także pod-
niesienia limitów, od których aplikacja do Agencji stawała się obowiązkowa213. 

Amerykańskie zarzuty wobec Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych były w du-
żym stopniu związane z coraz bardziej krytyczną oceną stanu gospodarki USA. Od lat 70. 
XX w. produktywność Stanów Zjednoczonych spadała w porównaniu m.in. z Japonią. 
Prowadziło to do łączenia przez polityków amerykańskich problemów handlu z polity-
ką inwestycyjną. Dla administracji Reagana rozwiązaniem wydawało się utrzymywanie 
otwartego rynku na inwestycje zagraniczne i dbanie, aby taką samą politykę prowadzi-
ły państwa, w których inwestowały przedsiębiorstwa amerykańskie214. Korzyści miały 
czerpać obie strony: państwo, w którym lokowano kapitał zyskiwało dzięki pojawianiu 
się nowych przedsiębiorstw, a inwestorzy pomnażali zyski. System ten zaburzały jednak 
różnego rodzaju ulgi podatkowe dla inwestorów stosowane przez niektóre kraje. W za-
mian za nie rządy tych państw oczekiwały spełnienia różnorodnych wymogów (m.in. 
korzystania wyłącznie z usług lokalnych poddostawców), które stały niekiedy w sprzecz-
ności z zasadą swobodnego przepływu kapitału. Stany Zjednoczone gorąco protestowały 
przeciwko takim działaniom. Ogłoszenie przez rząd kanadyjski zamiaru wprowadze-
nia zmian w FIRA zbiegło się w czasie ze wzmożonymi wysiłkami administracji, aby 
doprowadzić do ustalenia na forum międzynarodowym zasad inwestycyjnych na wzór 
porozumienia GATT. Warto zauważyć, że w 1980 r. inwestycje amerykańskie w Kraju 
Klonowego Liścia sięgały 45 mld dolarów, co stanowiło 21% wszystkich bezpośrednich 

209  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 220.
210  S. Clarkson, op.cit., s. 89.
211  Zob. opis stanu amerykańskiej gospodarki w latach 80. XX w. K. Michałek, Mocarstwo. Historia 

Stanów Ameryki 1945–1992, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1995, s. 370–375, 403–408.
212  S. Clarkson, op.cit., s. 84.
213  Ibidem, s. 43.
214  Ibidem, s. 90–91.
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inwestycji amerykańskich215. Skala zagrożenia przyczyniła się do gwałtownego sprzeci-
wu administracji Reagana. Jej zdaniem FIRA nakładała niesprawiedliwe zobowiązania 
na potencjalnych inwestorów, zniechęcała ich i rozciągała jurysdykcję Kanady poza jej 
granice.

W odpowiedzi na zarzut o zniechęcanie inwestorów rząd kanadyjski przypominał, że 
Agencja nie jest niczym szczególnym, gdyż wszystkie kraje poza Australią regulowały 
w ten sposób napływ kapitału zagranicznego216. Amerykanie zaczęli więc się domagać 
zmian w sposobie działania FIRA. W liście przesłanym rządowi w Ottawie w grudniu 
1980 r. przedstawiciel handlowy USA (U.S. Trade Representative) William Brock kry-
tykował przede wszystkim powolność procedur oraz żądał podwyższenia progu obro-
tów, od którego przedsiębiorstwa muszą występować o zgodę Agencji217. Wielu badaczy 
wskazuje na stosowanie przez Amerykanów podwójnych standardów w tej dziedzinie. 
Zarzucając Kanadzie utrudnianie swobodnego przepływu kapitału, pomijali oni fakt, że 
Waszyngton także w znacznym stopniu regulował dostęp do kapitału zagranicznego218. 
Urzędnicy Kraju Klonowego Liścia wielokrotnie zwracali na to uwagę, jednak Kanada 
nie była w stanie wprowadzić do porządku negocjacji tematu amerykańskich restrykcji 
w stosunku do kapitału zagranicznego219.

Drugi zarzut strony amerykańskiej dotyczył wymogów stawianych przyszłym in-
westorom w czasie procesu wydawania decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu inwe-
stycji. Administracja Reagana stała na stanowisku obrony zasady wolnego handlu, 
uznając, że regulacje (m.in. zobowiązania do zakupów towarów i usług od lokal-
nych, kanadyjskich dostawców, zobowiązania eksportowe, zatrudnianie określonej 
liczby Kanadyjczyków, przekazywanie patentów i know-how bez opłat) powodują 
zaburzenie rynku220. Kanadyjczycy uważali jednak swoje działania za uprawnione. 
Podkreślali, że znacząca część wymiany handlowej między Kanadą a USA przebie-
gała wewnątrz korporacji, a jednym z celów powołania FIRA była zmiana tego sta-
nu rzeczy, wyeliminowanie sztucznych barier oraz ograniczeń nakładanych w stosun-
ku do oddziałów kanadyjskich. W czasie negocjacji następowała więc kolizja dwóch 
równorzędnych celów. 

Waszyngton utrzymywał ponadto, że Kanada narusza zobowiązania podjęte w ra-
mach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju221. Dokładna analiza wskazuje 

215  Ibidem, s. 92.
216  Ibidem.
217  NA, RG25, Vol. 9231, File 20-CDA-9-EA-USA, Situation Reports, [bdw], s. 6–7.
218  NA, RG25, Vol. 9231, File 20-CDA-9-EA-USA, Executive Summary, [bdw], s. I–VI. Por. 

G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 103–105.
219  S. Clarkson, op.cit., s. 95.
220  Ibidem. 
221  Przyjęta w 1976 r. deklaracja stanowiła: „Rządy państw stosujących Deklarację uwzględniając ko-

nieczność utrzymania porządku publicznego, ochrony żywotnych interesów ich bezpieczeństwa oraz ko-
nieczność wywiązania się z zobowiązań dotyczących pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, powinny 
przyznać działającym na ich terytorium przedsiębiorstwom, które są własnością albo są kontrolowane bez-
pośrednio lub pośrednio przez obywateli innego państwa stosującego Deklarację (zwanymi dalej «przedsię-
biorstwami pod kontrolą zagraniczną»), status wynikający z ich ustawodawstwa, przepisów i praktyk admini-
stracyjnych, zgodny z prawem międzynarodowym oraz nie mniej korzystny od przyznawanego w podobnych 
sytuacjach przedsiębiorstwom krajowym (zwany dalej «traktowaniem narodowym»)”. A w dalszym punkcie: 
„[...] niniejsza Deklaracja nie ma wpływu na prawo rządów uczestniczących do regulacji napływu inwestycji 
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jednak, że Kanada dokonała formalnego zastrzeżenia w stosunku do wspomnianej dekla-
racji. Ze względu na niespotykanie wysoki odsetek przedsiębiorstw kanadyjskich kontro-
lowanych przez kapitał zagraniczny Ottawa rezerwowała sobie prawo do wprowadzania 
ustawodawstwa „zapewniającego, że przedsiębiorstwa pod kontrolą zagraniczną będą 
realizować kanadyjskie cele i priorytety […] i [prowadzącego do uzyskania – M.G.] zna-
czących korzyści dla kanadyjskiej gospodarki”222. Podczas negocjacji Kanada wysuwała 
ten argument.

Trzecią kwestią podnoszoną przez administrację prezydenta Ronalda Reagana był 
zarzut, że FIRA rozciągała jurysdykcję Kanady poza jej granice. Jako argumenty po-
dawano przykłady przejmowania fi rm zagranicznych działających poza Kanadą, ale 
posiadających oddziały w Kanadzie. FIRA miała w takich przypadkach żądać „znaczą-
cych korzyści” dla Kanady, mimo że operacje przebiegały poza granicami tego kraju 
i nie dochodziło do zwiększania obcej obecności na jego terenie223. Regulacja ta była 
częścią FIRA od początku jej istnienia, ale dopiero w latach 80. została potraktowana 
przez Amerykanów jako naruszająca ich interesy. Zmiana ta była związana z mocno 
nagłośnioną sprawą fi rmy Dow Jones – właściciela dziennika „The Wall Street Journal”. 
Kanadyjska Agencja Kontroli Inwestycji Zagranicznych nie wydała zgody na połączenie 
Dow Jones z fi rmą Richard D. Irwin Inc., która była m.in. właścicielem kanadyjskiej 
spółki Irwin Dorsey Ltd. Dow Jones utrzymywał, że decyzja ta jest stosowaniem prawa 
kanadyjskiego poza granicami państwa. Rząd w Ottawie argumentował zaś, że decyzja 
dotyczy tylko przedsiębiorstwa w Kraju Klonowego Liścia, a nie całej fi rmy Richard 
D. Irwin Ltd. W podobny sposób Kanadyjczycy bronili się też w czasie innych rozmów 
z urzędnikami amerykańskimi224. 

Badacze przychylnie oceniający politykę rządu Trudeau z lat 80. po raz kolejny 
chętnie wskazują na istnienie podwójnych standardów w działaniu Amerykanów. Ka-
nada co najmniej od dekady protestowała przeciw stosowaniu prawa amerykańskiego 
w stosunku do zagranicznych oddziałów korporacji amerykańskich225. Ustawy Kongresu 
(np. Trading with Enemy Act) ograniczały możliwość kontaktów handlowych kanadyj-
skich przedsiębiorstw kontrolowanych przez kapitał z USA z państwami komunistycz-
nymi, takimi jak Chiny czy Kuba226. W okresie 1980–1981 negocjatorzy kanadyjscy nie 
zdecydowali się jednak włączyć tego punktu do rozmów.

zagranicznych ani na warunki zakładania przedsiębiorstw zagranicznych”. Organizacja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju, Deklaracja w sprawie inwestycji międzynarodowych oraz przedsiębiorstw wielonarodo-
wych, 2000, Artykuł II.1, http://www1.oecd.org/publications/e-book/210020PE5.PDF#search=%22oecd%20
deklaracja%201976%22 (10.01.06). Por. G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 109–111.

222  Minister spraw zagranicznych Kanady Allan MacEachen na posiedzeniu OECD w 1976 r. Cyt. za: 
S. Clarkson, op.cit., s. 99. Por. G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 110.

223  NA, RG25, Series A-4, , Box 291, MFNUM 3704, Visit to Canada of George P. Shultz, Secretary 
of State of the United States of America – Briefi ng Book: October 24–25, 1982, H. Stephens, FIRA, [bdw], 
s. 1–2.

224  S. Clarkson, op.cit., s. 100–101. Głośna stała się też sprawa odmowy przez FIRA przejęcia 86% 
udziałów w Canadian Reserve Oil and Gas Limited przez amerykańską spółkę Getty Oil Company. Getty Oil 
nabyła te udziały wskutek przejęcia Canadian Reserve – poprzedniego właściciela, także fi rmy amerykań-
skiej. Zob. G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 124, 144. 

225  Ibidem, s. 101. Zob np. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, Meeting of the Prime Minister of Canada 
and President, Richard Nixon in Washington, D.C. – Briefi ng Book: March 24–25, 1969, Extraterritoriality 
and the Treatment of Foreign Investment, [bdw].

226  G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 115, 124–126.
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W trakcie spotkań bilateralnych Kanadyjczycy tłumaczyli działania FIRA szczegól-
nie wysokim poziomem inwestycji zagranicznych w ich kraju i utratą kontroli nad go-
spodarką. Zwracano uwagę, że niektóre inwestycje (np. przejęcia fi rm przez inwestorów 
zagranicznych) mogą prowadzić do zmniejszania liczby miejsc pracy. Strona kanadyjska 
broniła w ten sposób zapisu o konieczności zadeklarowania „znaczącej korzyści”, aby 
proponowana inwestycja została zaakceptowana. Warto pamiętać, że „systemy obronne” 
podobne do kanadyjskich wprowadziły również inne państwa (np. Wielka Brytania). 
Także Stany Zjednoczone w niektórych sektorach gospodarki (np. bankowości) stoso-
wały ograniczenia w stosunku do zagranicznego kapitału. Rząd Trudeau przedstawiał in-
westorom zagranicznym powołanie Agencji jako działanie umiarkowane, dostosowane 
do okoliczności i zgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi. Minister spraw zagra-
nicznych Kanady Mark MacGuigan w 1981 r. w czasie wizyty w Nowym Jorku negował 
podejrzenia amerykańskie, że działania rządu mają jakikolwiek związek z nacjonali-
zacją czy wymuszaniem sprzedaży aktywów227. Kontrole działalności przedsiębiorstw 
zagranicznych wprowadzone przez ustawę powołującą Agencję Kontroli Inwestycji 
Zagranicznych miały za zadanie przezwyciężenie „niedojrzałej” struktury kanadyjskiej 
gospodarki. Zwracano uwagę na ograniczenia eksportu, w sytuacji gdy macierzyste 
przedsiębiorstwa znajdowały się poza Kanadą, przeznaczanie zbyt małych środki na 
badania i rozwój, a także ograniczenie zakupów usług i materiałów potrzebnych do pro-
dukcji na rynku lokalnym (kanadyjskim) i wymuszanie ich importu228.

Głównym ośrodkiem krytyki Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych w USA 
był Kongres, często nazywany barometrem nastrojów przedsiębiorców amerykańskich. 
Wzmocnienie FIRA, ogłoszone w trakcie kampanii wyborczej w 1980 r., zaniepokoi-
ło inwestorów amerykańskich, którzy rozpoczęli lobbowanie w Kongresie. W 1981 r. 
doszło do wielu przesłuchań przed komitetami Izby Reprezentantów i Senatu dotyczą-
cych wpływu polityki inwestycyjnej Kanady na korporacje amerykańskie. Pojawiły się 
projekty działań odwetowych przeciwko Krajowi Klonowego Liścia, m.in. wprowadza-
jące moratorium na przejęcia fi rm amerykańskich229. Rozpowszechniła się opinia, że 
kanadyjskie korporacje, same zabezpieczone przez FIRA, korzystają niesprawiedliwie 
z wolnego dostępu do rynku Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy przedsiębiorcy za-
częli się domagać podjęcia przez Waszyngton ofi cjalnych działań. Dobitnie wyraził to 
prezes amerykańskiej fi rmy Hobart Corporation, która stała się celem nieudanego prze-
jęcia przez kanadyjską spółkę Canadian Pacifi c. Zeznając w lutym 1981 r. przed komisją 
Senatu USA, pytał retorycznie:

Czy mamy stać i biernie się przyglądać, jak nasza gospodarka przechodzi pod kontrolę obcych 
inwestorów? Część państw ustanowiła bariery, które okazują się nie do przejścia dla amery-
kańskich inwestycji [...]. Nie ma żadnych wątpliwości, że kanadyjskie prawo i polityka obec-
nego rządu nie dopuściłaby do odwrotnej transakcji. Czy Kongres pozwoli, aby amerykańskie 
przedsiębiorstwa stały się bezbronne w starciu z tego typu działaniami, które podejmuje Ca-
nadian Pacifi c chroniony przez mury kanadyjskiego protekcjonizmu?230

227  M. MacGuigan, Foreign Investment and Canadian Foreign Policy 1981, w: Partner Nevertheless..., 
s. 144–151. 

228  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of President Reagan – Meeting 
with Cabinet Ministers and Secretaries, March 10 at 4:00 p.m. – Proposed Bilateral Discussion Scenario, 
Revised March 8, 1981, s. 7–8.

229  G.C. Hufbauer, A.J. Samet, op.cit., s. 142.
230  Cyt. za: Ibidem, s. 141.
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Kierownictwo kanadyjskiej Partii Liberalnej wraz z Trudeau nie zwróciło począt-
kowo uwagi, że klimat polityczny w USA zależał w dużej mierze od relacji, które się 
wytworzą między prezydentem i jego administracją, Kongresem, władzą sądowniczą, 
mediami oraz środowiskiem przedsiębiorców. Już w czasie kadencji G. Forda Kongres 
zaczął odgrywać znaczącą rolę w procesie sprawowania władzy. Decydował się na 
podejmowanie działań różniących się od poglądów prezydenta. Dodatkowo nastąpiła 
zmiana w amerykańskiej opinii publicznej, która bardziej emocjonalnie reagowała za-
równo na zmiany wewnętrzne, jak i te zachodzące w środowisku międzynarodowym. 
W momencie przewidywania reakcji USA czynniki te nie zostały w wystarczającym 
stopniu uwzględnione231.

Analizując stosunek administracji Reagana do Kanady, należy wskazać na dylemat, 
w którym znalazła się władza wykonawcza w Stanach Zjednoczonych. Każde działanie 
odwetowe byłoby bowiem sprzeczne z głoszonymi zasadami swobodnego przepływu 
kapitału. Byłoby ono również sprzeczne z interesem ekonomicznym USA, ponieważ 
mogło blokować napływ potrzebnych inwestycji. Jak pisze politolog Gary Haufbauer, 
administracja 

chciała uchodzić za siłę podejmującą twarde kroki przeciwko posunięciom kanadyjskim, ale nie 
mogła znaleźć właściwej formy realizacji tych założeń, która spowodowałaby zmianę kierunku 
polityki inwestycyjnej Kanady, pozostając w zgodzie z fi lozofi ą nieingerencji w rynek232.

Każdy możliwy środek spowodowałby większe straty dla USA niż dla przedsię-
biorstw kanadyjskich. 

Od końca 1980 r. presja ze strony Amerykanów na zmiany w polityce Kanady w sto-
sunku do inwestycji zagranicznych była coraz silniejsza. Kryzys, trwający przez cały 
1981 r., był tak głęboki, że Amerykanie po raz kolejny zagrozili możliwością zmian 
w Auto Pact i układzie o wspólnej produkcji militarnej233. W międzyczasie sytuacja go-
spodarcza w Kanadzie uległa jednak zmianie, a w ślad za nią o 180 stopni zmieniły się 
poglądy mieszkańców Kraju Klonowego Liścia.

Jeszcze gdy 13 lutego 1980 r., podczas kampanii wyborczej, Trudeau ogłaszał zamiar 
wzmocnienia FIRA, nacjonalizm ekonomiczny wciąż cieszył się poparciem społeczeń-
stwa kanadyjskiego234. Już od początku lat 80. XX w. gospodarka kanadyjska weszła jed-
nak w okres recesji, który skończył się dopiero w 1984 r. W związku z podobną tendencją 
w całej gospodarce światowej napływ inwestycji zagranicznych zaczął się zmniejszać235. 
Budziło to zaniepokojenie ekonomistów, którzy uważali, że odwrócenie niekorzystnego 
trendu będzie możliwe jedynie w wyniku napływu kapitału zagranicznego, gdyż zaso-
by wewnętrzne były niewystarczające236. Kanadyjski nacjonalizm gospodarczy zaczął 
gwałtownie tracić na popularności w ślad za powiększającym się bezrobociem, które 

231  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9809, Canada/United States Relations – Cabinet Decisions: March 27, 
1979, Draft paper for deputies (never sent), Elements of policy-making vis-à-vis the U.S., June 30, 1975, s. 5.

232  Cyt. za: S. Clarkson, op.cit., s. 103.
233  Ibidem, s. 34.
234  J.R. Pauwels, op.cit., s. 207.
235  Światowa recesja gospodarcza w okresie 1981–1982 była najgłębsza od czasu wielkiego kryzysu 

gospodarczego z lat 1929–1935. Zob. G. Marsden, The Liberal Third Option: A Study of Policy Development, 
niepublikowana praca magisterska, University of Regina, Saskatchewan, 1997, s. 153.

236  G&M 1984, April 24, s. B02.
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w 1982 r. sięgnęło w Kanadzie 1,5 mln osób237. Pogorszenie warunków ekonomicz-
nych sprawiło, że Kanadyjczycy, skupiając się na problemie infl acji i bezrobocia, zaczęli 
traktować bardziej przychylnie inwestycje zagraniczne. Między 1981 a 1982 r. odsetek 
Kanadyjczyków, którzy byli przeciwni amerykańskim inwestycjom w ich kraju, spadł 
bardzo wyraźnie z 67 do 50%238. Nacjonalizm stał się passé239. Kanadyjczycy byli zda-
nia, że nie stać ich na kontynuowanie takiego kursu. Politykę promującą wolny handel 
i ograniczenie zaangażowania rządu w gospodarkę coraz częściej postrzegano jako je-
dyne wyjście z recesji. Integracja gospodarcza, otwarcie się na inwestycje zagraniczne 
i swobodny przepływ kapitału stały się, zdaniem coraz większej liczby Kanadyjczyków, 
najlepszym lekarstwem na kłopoty gospodarcze240. Kontynentaliści zdobywali coraz 
większe poparcie w społeczeństwie. Nie było to jednak takie poparcie, jakim cieszyli 
się nacjonaliści w latach 70. Klimat ekonomiczny początku lat 80. wyglądał więc zupeł-
nie inaczej niż przewidywał Trudeau. Spowodowało to, że projekty służące kanadyzacji 
straciły rację bytu. 

W tej sytuacji rząd zdecydował się na wprowadzenie zmian, które miały zaspokoić 
żądania strony amerykańskiej. Nowym ministrem fi nansów został Allan MacEachen, 
zwolennik kontynentalizmu, a przeciwnik nacjonalizmu i interwencjonizmu. Już we 
wrześniu 1981 r. na spotkaniu w Waszyngtonie ogłosił, że FIRA nie będzie wzmac-
niana241. Dnia 12 listopada 1981 r. w Kanadzie został przyjęty nowy budżet, który po-
twierdzał rezygnację ze zmian w FIRA zapowiedzianych w mowie tronowej w 1980 r. Co 
ciekawe, sam Trudeau nie wykazywał zainteresowania tą zmianą. Dowodzi to, że był on 
przede wszystkim zwolennikiem wolnego rynku i traktował interwencjonizm jedynie 
komplementarnie242. 

Nowa strategia przemysłowa Economic Development for Canada in the 1980s opub-
likowana w listopadzie 1981 r. przez kanadyjskie ministerstwo rozwoju gospodarcze-
go była całkowicie pozbawiona wzmianek dotyczących zaangażowania państwa w go-
spodarkę. Hasło „zwiększania kontroli kanadyjskiej” zastąpiono w tym dokumencie 
określeniem o „konieczności przyciągania nowych inwestycji zagranicznych”243. Rząd 
Trudeau zdecydował się na zupełną zmianę podejścia, co oznaczało zwycięstwo zwolen-
ników wolnego rynku, dominujących już wcześniej w ministerstwach odpowiedzialnych 
za fi nanse i gospodarkę244. W 1982 r. odeszli z rządu najbardziej zagorzali zwolennicy 
nacjonalizmu gospodarczego, w tym minister przemysłu i handlu Herb Gray. Zastąpił 
go biznesmen Ed Lumley. Wymiana ta miała charakter symboliczny. Od tej pory FIRA 
akceptowała 99% wpływających do niej wniosków inwestorów zagranicznych, którzy 

237  Ibidem.
238  Ibidem. Por. R. Gwyn, The Northern..., s. 150.
239  Komitet Niepodległej Kanady zawiesił działalność w 1981 r. Jego członkowie byli usatysfakcjono-

wani nową polityką Partii Liberalnej i spadkiem własności zagranicznej w ciągu dekady jego istnienia. Por. 
M. Hurtig, At Twilight in the Country: Memoirs of a Canadian Nationalist, Toronto: Stoddart, 1996, s. 130.

240  R. Gwyn, The Northern..., s. 304.
241  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 223.
242  McCall i Clarkson twierdzą, że Trudeau nie był tak naprawdę zainteresowany realizowaniem progra-

mu H. Graya. Daleko bardziej interesowały go w tym okresie problemy z separatyzmem quebeckim i kryzy-
sem konstytucyjnym. Zob. Ibidem, s. 220, 223.

243  S. Clarkson, op.cit., s 105.
244  Ibidem, s. 106.



Problemy amerykańskich inwestycji w Kanadzie 157

starali się o zgodę na przejęcie przedsiębiorstw kanadyjskich lub rozszerzenie działal-
ności245. 

Jak widać, rząd Trudeau nie był skłonny bronić FIRA za wszelką cenę. Wynikało to 
z założenia, że Agencja została stworzona głównie w celu uspokojenia nastrojów nacjo-
nalistycznych panujących wśród części wyborców. Nastroje te uległy zmianie w latach 
1981–1982 pod wpływem kryzysu oraz silnej krytyki ze strony zarówno kanadyjskiego 
środowiska biznesowego, jak i administracji prezydenta Reagana, a sam Trudeau stracił 
zainteresowanie obroną FIRA. Nie sposób nie zgodzić się z opinią J.R. Pauwelsa, któ-
ry stoi na stanowisku, że powodem był fakt utraty użyteczność politycznej tej instytu-
cji dla rządu Trudeau246. Podobne wnioski wyciągają inni biografowie premiera. McCall 
i Clarkson uważają, że „poświęcenie” FIRA dla uspokojenia Amerykanów nie było dla 
Trudeau bolesne. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa z Krajowym Programem Energe-
tycznym, z którego po zawarciu układu z prowincją Alberta premier był dumny247. 

Zmiany dotyczące FIRA zostały dokonane w lecie 1981 r. w momencie największej 
presji USA i obaw o możliwość odwetu. Administracja prezydenta Ronalda Reagana 
poszła za ciosem i mimo ustępstw ze strony kanadyjskiej w styczniu 1982 r. zdecydowa-
ła się na rozpoczęcie procedury konsultacji przed GATT dotyczących Agencji Kontroli 
Inwestycji Zagranicznych. Zarzuty amerykańskie wiązały się z koniecznością prefero-
wania przez inwestorów zakupów usług i towarów kanadyjskich. Zdaniem Waszyngtonu 
regulacje te były niezgodne z zasadą „traktowania narodowego”, zawartą w artykule 
trzecim Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1947 r.248 Konfl ikt miał 
rozstrzygnąć specjalnie utworzony panel GATT. Strona amerykańska przeniosła więc 
spór z płaszczyzny negocjacji bilateralnych na płaszczyznę konsultacji wielostronnych. 
Siódmego stycznia 1984 r. panel GATT orzekł, że ustawa powołująca Agencję Kontroli 
Inwestycji Zagranicznych jest niezgodna z Układem Ogólnym w sprawie Ceł i Handlu 
i do końca 1985 r. musi zostać poprawiona249.

Rozstrzygnięcie to nie miało dużego znaczenia wobec zmiany stosunku rządu 
Trudeau do gospodarki. W 1983 r. kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wy-
dało dokument Trade Policy for the 1980s, który sugerował, że właściwym rozwiąza-
niem problemu zależności handlowej Kanady od USA było zawarcie ze Stanami Zjedno-
czonymi umowy o wolnym handlu ograniczonej do niektórych sektorów gospodarki250. 
Gerald Regan, kanadyjski minister handlu międzynarodowego, publicznie oświadczył 
w tym czasie, że trzecia opcja przestała być głównym wyznacznikiem aktywności Kana-

245  W 1980 r. było to 89,3, w 1981 r. 86,9, a w 1982 r. 92%. Zob. G&M 1983, April 14, s. B13.
246  J.R. Pauwels, op.cit., s. 207.
247  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 217.
248  Obowiązek stosowania „traktowania narodowego” do produktów importowanych oznacza, że nie 

mogą one być dyskryminowane w stosunku do produktów krajowych. Celem wprowadzenia tej zasady było 
zapobieganie podejmowaniu przez rządy działań negatywnie wpływających na warunki konkurencyjności 
importowanych produktów, z korzyścią dla produktów krajowych. GATT, Canada – Administration Of The 
Foreign Investment Review Act. Report of the Panel Adopted on 7 February 1984, 1984, s. 18, http://www.
worldtradelaw.net/reports/gattpanels/canadafi ra.pdf (10.09.06).

249  Ibidem, s. 17–19.
250  Canada. Department of External Affairs, A Review of Canadian... Układ miał dotyczyć m.in. pro-

dukcji stali, maszyn rolniczych, pojazdów używanych w transporcie publicznym i niektórych dziedzin infor-
matyki.
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dy251. Ze względu na toczący się spór rozmowy podjęte z Amerykanami w ostatnim roku 
rządów Trudeau nie przyniosły jednak rezultatu252. 

Pod koniec czerwca 1984 r. Pierre Trudeau ustąpił ze stanowiska, a zastąpił go przed-
stawiciel środowiska przemysłowego John Turner. Finał aktywności Agencji Kontro-
li Inwestycji Zagranicznych przyniosło zwycięstwo wyborcze Partii Konserwatywnej 
z 4 września 1984 r. Rok później rząd premiera Briana Mulroneya dokonał symbolicz-
nego przekształcenia FIRA w agencję pod nazwą Inwestycje w Kanadzie (Investment 
Canada). Jej najważniejszym celem stało się przyciąganie inwestycji zagranicznych do 
Kraju Klonowego Liścia253. 

III.9. PODSUMOWANIE

Politykę gospodarczą rządu Pierre’a Trudeau, a zwłaszcza Agencję Kontroli Inwestycji 
Zagranicznych, najwłaściwiej można ocenić, traktując ją jako jeden z przejawów tzw. po-
lityki symbolicznej254. Miała ona dwa cele. Po pierwsze zademonstrowanie Kanadyjczy-
kom działania rządu federalnego w sprawie amerykańskiej kontroli gospodarki Kraju Klo-
nowego Liścia. Agencja miała więc za zadanie „uciszyć” nacjonalistów. Drugim celem 
było swego rodzaju ostrzeżenie dla Amerykanów, że nie mogą w dotychczasowy sposób 
cieszyć się nieograniczonym prawem do inwestowania w Kanadzie255. Dla zdecydowanej 
większości społeczeństwa takie działanie było wystarczające256. „Polityka symboliczna” 
okazała się więc dobrym środkiem uspokajającym opinię publiczną w Kanadzie. 

Powołanie FIRA stanowiło także punkt zwrotny w rozwoju nacjonalizmu kanadyj-
skiego. Pozwoliło bowiem z jednej strony na uciszenie krytycznych głosów opinii pub-
licznej, a z drugiej wytrąciło argumenty z ręki najbardziej zaciekłych nacjonalistów. 
W efekcie doprowadziło do osłabienia obecnego w polityce kanadyjskiej od połowy 
lat 60. XX w. nurtu nacjonalistycznego, który był przeciwny zacieśnianiu związków hand-
lowych z USA257. W 1975 r. nastroje nacjonalistyczne osiągnęły najwyższe notowanie 
w okresie rządów Trudeau. Następne lata przyniosły tylko osłabienie tego trendu258. 

251  W. Dobrzycki, Ewolucja stosunków kanadyjsko-amerykańskich, „Stosunki Międzynarodowe” 2000, 
nr 3–4 (t. 22), s. 109.

252  G. Marsden, op.cit., s. 154
253  W. Dobrzycki, op.cit., s. 111.
254  S. Clarkson, op.cit., s. 89.
255  Dziennikarz kanadyjski Lawrence Martin uważał, że FIRA służyła jako symboliczne ostrzeżenie, iż 

Kanada nie jest państwem, w którym każdy może „polować” bez ograniczeń. G&M 1984, September 25, s. 7.
256  J.R. Pauwels, op.cit., s. 68.
257  J.A. Murray, Canadian Attitudes Toward Foreign Ownership w: International Business: A Canadian 

Perspective, K.C. Dhawan, H. Etemad, R.W. Wright (red.), Don Mills, Ont.: Addison-Wesley, 1981, s. 407.
258  Brak zgody na zwiększenie inwestycji amerykańskich w 1975 r. deklarowało 71% społeczeństwa 

kanadyjskiego. W 1977 r. było to 69%, a w 1980 r. 64%. Jednocześnie obserwowano wzrost poparcia dla 
kapitału amerykańskiego (z 16% w 1975 r. do 23% w 1978 r.). Zob. J.A. Murray, op.cit., s. 410. 
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Tabela III.5. Aktywa zagraniczne w podstawowych gałęziach gospodarki Kanady

Przemysł 1970 1985 Różnica

Wydobywczy 69% 32% –37
Wytwórczy 58% 42% –16
Rolnictwo 13% 4% –9
Budownictwo 16% 9% –7
Handel hurtowy 27% 24% –3
Handel detaliczny 22% 13% –9
Usługi 22% 16% –6
Ogółem
(bez usług fi nansowych) 36% 23% –13

Źródło: G. Marsden, The Liberal Third Option: A Study of Policy Development, niepublikowana praca magister-
ska, University of Regina, Saskatchewan, 1997, s. 136.

Tabela III.6. Aktywa zagraniczne w sektorze wytwórczym w Kanadzie

Przemysł 1970 1985 Różnica

Naftowy i wydobywczy 100% 42% –58
Maszynowy 75% 47% –28
Metalowy 45% 23% –22
Drzewny 33% 15% –18
Papierniczy 42% 25% –17
Skórzany 30% 16% –14
Środki transportu 85% 73% –12
Elementy elektryczne 65% 53% –12
Produkty chemiczne 81% 69% –12
Wydawniczy i drukarski 15% 12% –3
Produkty gumowe 93% 91% –2
Tekstylny 52% 52% 0
Tytoniowy 84% 100% +16

Źródło: G. Marsden, The Liberal Third Option: A Study of Policy Development, niepublikowana praca magi-
sterska, University of Regina, Saskatchewan, 1997, s. 136.

Warto zauważyć, że chociaż Agencja służyła głównie jako legitymizacja rządu, to 
w połowie lat 80. w niektórych sektorach gospodarki jej działania przyniosły pozytywne 
wyniki. Stało się tak przede wszystkim w sektorach wytwórczym oraz wydobywczym 
(zob. tab. III.5). Największy spadek udziału kapitału zagranicznego zanotowano w prze-
myśle petrochemicznym i wydobywczym, jednak w decydującym stopniu przyczyniły się 
do tego działania podjęte w ramach Krajowego Programu Energetycznego (zob. tab. III.6). 
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Spadek udziału kapitału zagranicznego, mimo że z pozoru znaczący, nie oddaje w peł-
ni obrazu sytuacji. Po pierwsze poziom własności zagranicznej ciągle pozostawał bar-
dzo wysoki, zwłaszcza jeśli uwzględni się sprzedaż i zyski. Ogólnie w całej gospodarce 
kanadyjskiej udział aktywów zagranicznych zmniejszył się w latach 1970–1985 z 36 
do 23%. W sprzedaży spadek wynosił jednak tylko 9 punktów procentowych (z 38 do 
29%). Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku fi rm, które przynosiły zyski (spadek 
z 47 do 41%)259.

Z przeprowadzonej w rozdziale analizy jasno wynika, że rząd Trudeau nie ugiął się 
pod presją żądań kontynentalistów oraz administracji Reagana i nie zrezygnował całko-
wicie z FIRA. Wyjaśnienie przyczyn takiego działania wymaga posłużenia się teorią ra-
cjonalności politycznej decyzji o utrzymaniu FIRA. Przede wszystkim należy zauważyć, 
że dla Trudeau rozwiązanie Agencji równałoby się z uznaniem błędu, co mogłoby kosz-
tować liberałów znaczną utratę głosów. Opozycja uznałaby z pewnością, że FIRA była 
jedną z przyczyn recesji. A pomimo spadku nastrojów nacjonalistycznych opinia pub-
liczna w Kanadzie wciąż nie była całkowicie przekonana do kontynentalizmu w stosun-
kach z USA260. J.R. Pauwels zwraca również uwagę na trudną sytuację premiera, który 
wraz z objęciem stanowiska był kojarzony z polityką nacjonalistyczną. Jakakolwiek była 
przyczyna takiego działania (np. chęć zdobycia głosów), pozostała ona w sprzeczności 
z poglądami politycznymi Trudeau. Partia Liberalna, związana z ideami kontynentali-
zmu, była w latach 70. kojarzona z nacjonalizmem. Zmiana poglądów o 180 stopni mo-
gła się jednak okazać zbyt kosztowna, gdyż wyborcy mogli ocenić ją jako oportunizm261. 
Trudeau, pozostawiając FIRA, uzyskał znacznie więcej korzyści, niż gdyby zdecydował 
się na jej rozwiązanie. Dzięki Agencji mógł działać na korzyść kontynentalistycznie na-
stawionych sił w społeczeństwie, unikając złości zaciekłych nacjonalistów. Udało mu się 
również uniknąć zarzutu, że ugiął się pod naciskiem administracji Ronalda Reagana262. 

Należy się zgodzić z amerykańskim naukowcem Charlesem Doranem, który zauwa-
ża, że decyzja o wzmocnieniu Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych, ogłoszona 
w ostatniej kampanii wyborczej Pierre’a Trudeau, przynależała do repertuaru działań 
z lat 60. i 70. i nie przystawała do problemów ekonomicznych, jakim Kanada musiała 
sprostać w latach 80. Wtedy podstawową trudnością było poszukiwanie sposobów za-
trzymania i przyciągnięcia nowych inwestycji zagranicznych263. Ekonomiczne przesłan-
ki, które wskazywały na konieczność odejścia od regulacji napływu inwestycji zagra-
nicznych, przegrały w starciu z politycznym wymogiem wygrania wyborów264. 

259  G. Marsden, op.cit., s. 136.
260 Utrzymujący się w latach 1981 i 1982 w społeczeństwie kanadyjskim wzrost nastrojów ku zacieśnia-

niu więzów z Waszyngtonem uległ wahaniu w 1983 r., by w następnym roku znów lekko wzrosnąć. Świadczy 
to o braku stabilności opinii społeczeństwa kanadyjskiego. J.R. Pauwels, op.cit., s. 210.

261  J.R. Pauwels stwierdził nawet dosadnie, że Trudeau „[...] w jakiś dziwny polityczny i ideologiczny 
sposób – czy tego chciał, czy nie – był «przywiązany» do nacjonalizmu, nie mając możliwości powrotu do 
swojej prawdziwej ideologicznej miłości – kontynentalizmu; [...] nie miał innego wyboru, jak uczynić z tego 
małżeństwa z rozsądku najlepszy użytek”. Zob. Ibidem.

262  W czasie lata 1980 r. rząd zdecydował np., że zmiany w FIRA mają być wprowadzane w takim mo-
mencie i w taki sposób, aby nie komplikowały implementacji Krajowego Programu Energetycznego. PCO, 
Cabinet Minutes, November 6, 1980, s. 5. Por. J.R. Pauwels, op.cit., s. 211.

263  Ch.F. Doran, Forgotten Partnership..., s. 137–138.
264  J.R. Pauwels, op.cit., s. 211.
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Próba oceny FIRA z punktu widzenia stosunków kanadyjsko-amerykańskich nie 
jest jednoznaczna. Spoglądając na konfl ikt kanadyjsko-amerykański z perspektywy 
krótkoterminowej, należy stwierdzić, że Kanada wyszła z kryzysu zwycięsko. Główne 
założenia jej polityki inwestycyjnej nie zostały zmienione, a rząd zachował zdolność 
do niezależnego działania w odpowiedzi na wewnętrzną i zewnętrzną presję politycz-
ną i ekonomiczną. W perspektywie długoterminowej to Stany Zjednoczone okazały się 
jednak zwycięzcą, gdyż Waszyngton doprowadził do zmiany kierunku polityki gospo-
darczej Kraju Klonowego Liścia. 

Należy pamiętać, że polityka gospodarcza Kanady w latach 1968–1984 nie pod-
daje się prostej ocenie. Kolejne rządy Trudeau dokonywały bowiem często sprzecznych 
z sobą posunięć. Przykładowo w okresie działania Agencji Kontroli Inwestycji Zagra-
nicznych Ottawa popierała równolegle liberalizację handlu i usuwanie w czasie wielo-
stronnych negocjacji w ramach GATT barier pozataryfowych265. Ta sprzeczność po czę-
ści wynikała z braku bezpośredniego zaangażowania premiera w politykę gospodarczą 
swojego rządu, co owocowało brakiem nadzoru i realizowaniem sprzecznych strategii. 
Wydaje się jednak, że był to przede wszystkim efekt sprzeczności nacjonalizmu gospo-
darczego z poglądami Pierre’a Trudeau, dla którego obecność amerykańskich przedsię-
biorstw w Kanadzie nie była powodem do niepokoju.

265  Richard Gwyn wskazuje na daleko idącą niekonsekwencję Trudeau w podejściu do zagadnienia 
ograniczania obecności kapitału amerykańskiego w Kanadzie. Paradoksalnie, rząd w Ottawie z jednej strony 
wspierał Agencję Kontroli Inwestycji Zagranicznych, a z drugiej subsydiował napływ amerykańskiego kapi-
tału. Tak stało się np. w przypadku fabryki silników Forda, o którą Ottawa i rząd prowincji Ontario musiały 
w 1978 r. licytować się z amerykańskim stanem Ohio; podobnie było z przyznaniem prawie 300 mln dolarów 
dotacji dla fi rmy Bell Helicopters z Teksasu w zamian za obietnicę zbudowania fabryki w pobliżu lotniska 
Mirabel w Montrealu. Zob. R. Gwyn, 49th…, s. 82.



POLITYKA ENERGETYCZNA JAKO ŹRÓDŁO 
KONFLIKTÓW KANADYJSKO-AMERYKAŃSKICH 

There has always been a tendency in the U.S. to consider relations 
with Canada more as an extension of domestic policy problems than 
a ‘foreign policy’ problem. 

(Memorandum to the Cabinet, October 25, 1974)*

Polityka energetyczna każdego państwa polega przede wszystkim na ustaleniu strategii 
zarządzania produkcją, transportem i wykorzystaniem różnorodnych nośników ener-
gii. W zależności od przyjętych przez rząd priorytetów i celów polityka ta może służyć 
m.in. wzrostowi gospodarczemu, redystrybucji dochodów czy dywersyfi kacji produk-
cji przemysłowej1. Od końca lat 60. XX w., a zwłaszcza po dwóch kryzysach energe-
tycznych w 1973 i 1979 r., znacznie zwiększyła się waga przykładana przez polityków 
większości państw, także Kanady i Stanów Zjednoczonych, do prowadzonej strategii 
energetycznej. W niniejszym rozdziale zajmuję się przede wszystkim problematyką do-
tyczącą zaopatrzenia obu państw w ropę naftową, gdyż temat ten był jednym z najważ-
niejszych źródeł sporów kanadyjsko-amerykańskich w okresie rządów Pierre’a Trudeau. 
Wykorzystanie innych nośników energii (gazu ziemnego, uranu czy elektryczności) nie 
powodowało powstania znaczącej różnicy opinii między Ottawą a Waszyngtonem.

Warto sobie uświadomić, że Kanada znajduje się w bardzo korzystnej sytuacji ze 
względu na dostępność różnorodnych surowców energetycznych. Na jej terenie leżą bo-
gate złoża m.in. ropy naftowej i gazu ziemnego2. Mimo tego od początku swojej pań-
stwowości Kraj Klonowego Liścia nie był samowystarczalny energetycznie. Wynikało 
to przede wszystkim ze znacznych odległości pomiędzy terenami, gdzie wydobywano 
surowce energetyczne, a obszarami, na których był zlokalizowany przemysł i mieszkało 
najwięcej konsumentów. Znaczące koszty transportu powodowały, że wschodnie i cen-
tralne rejony Kanady były zaopatrywane przez importowaną ropę naftową. Realia geo-
grafi czne stały się więc głównym powodem, dla którego polityka prowadzona przez Ot-
tawę miała za zadanie utrzymanie balansu między importem a eksportem ropy naftowej 
i ustalenie kompromisu pomiędzy rozbieżnymi interesami producentów i konsumentów. 

*  W Stanach Zjednoczonych relacje z Kanadą zawsze traktowano bardziej jako zagadnienie wchodzące 
w skład szeroko rozumianej polityki wewnętrznej niż z zakresu polityki zagranicznej.

1  Energy Policy, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.thecanadianencyclopedia.com/in-
dex.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0002613 (10.11.06).

2  E. Wonder, U.S.–Canada Energy Relations, w: Canada and the United States: Dependence..., s. 68–72.

IV
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Dodatkową trudnością przy ustalaniu reguł dotyczących produkcji i dystrybucji pa-
liw w Kanadzie były jednak nachodzące na siebie uprawnienia władzy federalnej i pro-
wincji w odniesieniu do zasobów naturalnych3. Na mocy artykułu 109 Aktu Brytyjskiej 
Ameryki Północnej z 1867 r. władze prowincji kontrolowały zasoby naturalne leżące 
na terenie ich jurysdykcji i mogły nakładać opłaty za ich wydobycie. Z drugiej strony, 
na mocy artykułu 91 Aktu władze federalne miały kompetencje w zakresie regulowa-
nia wszelkiego handlu pomiędzy prowincjami i handlu zagranicznego4. Nakładające 
się uprawnienia powodowały, że polityka energetyczna Kanady musiała być wynikiem 
często trudnych negocjacji między Ottawą a prowincjami. W okresie rządów Trudeau 
problem ten okazał się szczególnie ważny w związku z wprowadzaniem Krajowego 
Programu Energetycznego5. 

Bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników, który w latach 1968–1984 
wpływał na kształtowanie polityki energetycznej Kanady, była ówczesna strategia Sta-
nów Zjednoczonych w tym zakresie. Kraj Klonowego Liścia znajdował się bowiem 
w wyjątkowej sytuacji, będąc zarówno eksporterem, jak i importerem nośników energii 
z USA. Kluczowe znaczenie miał również fakt upolitycznienia obecności w Kanadzie 
amerykańskich korporacji petrochemicznych, które od lat inwestowały w rozwój wy-
dobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Powodowało to, że w okresie rządów Trudeau 
polityka energetyczna stała się zasadniczym czynnikiem defi niującym stosunki kanadyjsko-
-amerykańskie.

IV.1. GENEZA KANADYJSKIEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ

W Kanadzie wydobycie ropy naftowej na skalę przemysłową rozpoczęto z końcem lat 40. 
XX w.6 Eksploatacja koncentrowała się na terenach prerii, głównie w prowincjach Al-
berta, Saskatchewan oraz w Kolumbii Brytyjskiej7. Przez następnych 20 lat jednym 
z celów kanadyjskiej polityki energetycznej stało się stymulowanie rozwoju własnego 
przemysłu naftowego. Ze względu na koszty i niewystarczający kapitał lokalny zachęca-
no zagraniczne przedsiębiorstwa do inwestowania w Kraju Klonowego Liścia oraz pro-
mowano eksport. W rezultacie takiej polityki znaczącą rolę w rozkwicie kanadyjskiego 
przemysłu naftowego odgrywały Stany Zjednoczone. Było to związane po pierwsze ze 

3  Ibidem, s. 73–74.
4  Konstytucja Kanady, wstęp i tłumaczenie J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: Wydawnictwo Sej-

mowe 1998.
5  Ewolucja i spory między federacją a prowincjami por. T. Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjedno-

czonych Kanady i Australii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. 132–158.
6  Od 1880 r. Kanada importowała ropę naftową, m.in. z USA. W zamian za ropę Kanada wysyłała do 

Stanów Zjednoczonych energię elektryczną. Dopiero w 1953 r. wielkość produkcji ropy naftowej w Kraju 
Klonowego Liścia przekroczyła ilości sprowadzane z zagranicy. Zob. R. Bothwell, Canada and the United 
States..., s. 114–115.

7  Symbolem było rozpoczęcie wydobycia z ogromnego złoża Leduc w Albercie. Zob. Leduc, w: The 
Canadian Encyclopedia, 2010, http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=
A1ARTA000460 (30.04.10). 
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znaczącymi inwestycjami amerykańskich korporacji u północnego sąsiada8, po drugie 
z kierunkiem eksportu ropy. Ze względu na bliskość lokalizacji kanadyjskich zasobów 
naturalnych (prowincje preryjne) i amerykańskiego rynku zbytu efektywność ekono-
miczna była czynnikiem, który powodował, że eksport nadwyżki produkcji ropy nafto-
wej kierowano przede wszystkim w rejon środkowego zachodu i północnego wschodu 
USA. Dzięki pieniądzom amerykańskim powstały rurociągi łączące prowincje zachod-
nie z odbiorcami w Stanach Zjednoczonych9. Inwestycje oznaczały jednak tworzenie 
nowych miejsc pracy, poprawę bilansu płatniczego i dochody dla rządów prowincji i Ottawy. 
Udział eksportu do południowego sąsiada stale rósł i w 1971 r. Kanada wysyłała do 
Stanów Zjednoczonych już 57% swojej całkowitej produkcji ropy naftowej i 47% gazu 
ziemnego10. Nie był to powód do niepokoju, gdyż publikowane w tym okresie opracowa-
nia wskazywały, że zasoby tych surowców w Kanadzie są niemal niewyczerpywalne11. 

Od lat 50. XX w. do początku lat 70. najważniejszym celem polityki energetycznej 
Stanów Zjednoczonych było zapewnienie dostępu do bezpiecznych dostaw ropy naf-
towej na wypadek wojny. Początkowo Waszyngton podchodził więc nieufnie do idei 
importowania tego surowca, uważając, że rozwój wydobycia w USA będzie najwłaściw-
szym rozwiązaniem12. Priorytetem Ottawy było zaś zapewnienie dostępu do rynku Sta-
nów Zjednoczonych, gdyż rafi nerie kanadyjskie coraz bardziej zwiększały produkcję, 
która nie była (i nie mogła być) wykorzystywana przez konsumentów w Kraju Klono-
wego Liścia13. W 1959 r. udało się pogodzić cele obu państw i Ottawa została wyłączona 
spod amerykańskich ograniczeń importu. Było to możliwe w dużym stopniu dzięki oso-
bistym kontaktom premiera Johna Diefenbakera i prezydenta Dwighta Eisenhowera14.

Porozumienie z Amerykanami przyspieszyło sformułowanie jasnego stanowiska Ka-
nady w zakresie zaopatrzenia w ropę naftową. W tym celu w 1959 r. utworzono Kra-
jowy Zarząd Energii (National Energy Board – NEB), rządową instytucję zajmującą się 
planowaniem i regulowaniem m.in. eksportu tego nośnika energii. Był to również sposób na 
zwiększenie roli władzy federalnej w prowadzeniu polityki energetycznej15. W 1961 r. pre-
mier John Diefenbaker opublikował nową politykę zaopatrzenia Kanady w ropę naftową 
(National Oil Policy). Przez następne dziesięciolecie stała się ona podstawą polityki 

8  W 1954 r. 69% kanadyjskiego przemysłu naftowego i gazowego należało do fi rm zagranicznych. 
Piętnaście lat później ten odsetek wynosił już 75%. Zob. R. Bothwell, Canada and the United States, s. 116.

9  Tylko jeden rurociąg, łączący Albertę z Ontario, został wybudowany całkowicie na terytorium Kanady. 
Był to skutek presji politycznej i wynik obawy decydentów Kraju Klonowego Liścia przed dominacją ame-
rykańską. Zob. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 77.

10  Energy Policy, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.thecanadianencyclopedia.com/
index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1SEC820058 (10.11.06).

11  T. Nemeth, Continental Drift Canada–U.S. Oil and Gas Relations 1958 to 1988, Society for Histo-
rians of American Foreign Relations, 2004, s. 1, http://www.h-net.org/~diplo/reports/SHAFR2004/Nemeth.pdf 
(10.11.06).

12  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 78.
13  E. Wonder, op.cit., s. 66, 77.
14  J.N. McDougall, Canada and the World Petroleum Market, w: Foremost Nation, op.cit., s. 87.
15  Krajowa Rada Energetyczna była odpowiednikiem amerykańskiej Federalnej Komisji Energii (Fede-

ral Power Commission – FPC). Zob. National Energy Board, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0005617 (10.11.06).
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energetycznej Kraju Klonowego Liścia. Efektem wzrostu znaczenia przemysłu naftowe-
go było jednak pojawienie się głębokich podziałów politycznych16. 

Na podstawie programu z 1961 r. Kanada została podzielona wzdłuż doliny rzeki 
Ottawy na dwa odrębne rynki. Tereny na zachód od tej linii były zaopatrywane przez 
droższą ropę, wydobywaną głównie w Albercie, natomiast wschód kraju kupował tańszą 
ropę z Wenezueli (2/3 importu) i z krajów Bliskiego Wschodu (1/3 importu)17. Różnica 
w cenie była wyrównywana z zysków z eksportu tego surowca z zachodniej Kanady 
do USA. Kanada była więc w pozycji państwa, które z jednej strony było eksporterem, 
a z drugiej importerem ropy naftowej. Połowa obywateli Kraju Klonowego Liścia była 
całkowicie zależna od światowego rynku tego surowca i wystawiona na możliwe efekty 
zmiany cen. Producenci ropy naftowej w zachodniej Kanadzie byli jednak wrażliwi na 
zmianę polityki Stanów Zjednoczonych, gdyż znaczna część ich produkcji była ekspor-
towana do południowego sąsiada18. 

Strategia Ottawy z 1961 r. była oparta na trzech założeniach19. Po pierwsze cena, 
którą płaciły Stany Zjednoczone za ropę importowaną z Kraju Klonowego Liścia, miała 
równoważyć koszty dostarczania tego surowca do wschodniej Kanady. Po drugie Ottawa 
była przekonana o posiadaniu niemal nieskończonych zasobów tego surowca. Trzecim 
założeniem była stała otwartość rynku USA na ropę importowaną z północy. Mimo że 
czynniki te znajdowały się poza możliwością kontroli przez Ottawę, Kanada nie myślała 
w owym czasie o samowystarczalności energetycznej20. 

Brak obaw u decydentów w Ottawie wynikał z faktu, że do początku lat 70. XX w. 
założenia, na których oparto politykę energetyczną Kanady, sprawdzały się21. Również 
Amerykanie, początkowo niechętni uzależnieniu swojego państwa od importu surow-
ców z zagranicy, szybko się przekonali, że współpraca z sąsiadem z północy przynosiła 
same korzyści. Przede wszystkim Waszyngton zyskiwał stabilne i bezpieczne źródło 
zaopatrzenia w surowce naturalne. Taki sposób myślenia był powodem, dla którego 
Amerykanie przez całą dekadę lat 60. godzili się na zwiększanie limitów importowa-

16  Politolodzy podkreślają „schizofreniczny” stosunek Kanadyjczyków do zagadnień polityki paliwo-
wej. Z jednej strony dążono do nieskrępowanego eksportu ropy naftowej do USA, z drugiej źle odbierano 
wpływy amerykańskie w przemyśle petrochemicznym. Jednym z najbardziej widocznych sporów była tzw. 
debata nad rurociągiem (pipeline debate) z 1956 r., która dotyczyła udziału Amerykanów w konsorcjum 
budującym transkanadyjski gazociąg. Zob. P. Wróbel, A. Wróbel, Kanada, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 
2000, s. 113 oraz Pipeline Debate, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.thecanadianencyclope-
dia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006305 (10.11.06).

17  J.N. McDougall, op.cit., s. 86–87. 
18  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 10105, File 20-CDA-9-TRUDEAU.P.E 2.2, Canada – United States Oil 

Relations (draft), March 14, 1969, s. 2.
19  M. Tucker, Canadian Foreign Policy: Contemporary Issues and Themes, Toronto: McGraw-Hill, 

1980, s. 87.
20  W maju 1969 r. raport rządowy stwierdzał, że Stany Zjednoczone stanowią jedyny rynek dostępny 

dla kanadyjskiego eksportu ropy naftowej. Zwracał uwagę, że należy wspierać działania, które w jeszcze 
większym stopniu zacieśniały współpracę kontynentalną. Były to zalecenia zwiększenia eksportu do USA. 
Zob. NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 10447, File: 39-1-1-USA-1, Part 1.2, Memorandum for Cabinet, May 29, 
1969, Cabinet Document No. 563469, s. 1–2.

21  Kanadyjskie Ministerstwo Energetyki, Górnictwa i Zasobów Naturalnych powstało dopiero w 1968 r. 
Zob. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 77.
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nej z Kanady ropy, na co przy każdej okazji naciskali urzędnicy z Ottawy22. Politycy 
amerykańscy traktowali surowce energetyczne Kraju Klonowego Liścia w kategoriach 
„zasobów kontynentalnych”, czyli nieomal jak własne23. 

Pod koniec lat 60. nieformalny układ kontynentalny zaczął się jednak załamywać 
i w efekcie w 1970 r. administracja Richarda Nixona nałożyła ograniczenia na import ka-
nadyjskiej ropy naftowej. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że w porównaniu z in-
nymi źródłami kupowanie ropy kanadyjskiej przestało być uzasadnione ekonomicznie24. 
Decyzja o zmniejszeniu ilości importowanej z Kanady ropy naftowej spowodowała, że 
przez następne trzy lata Kanadyjczycy nieustannie próbowali inicjować rozmowy mające 
doprowadzić do cofnięcia decyzji i zawarcia formalnego układu o współpracy kontynen-
talnej. Kanadyjsko-amerykańskie negocjacje nie osiągnęły jednak pozytywnego fi nału25. 
Mocno wpłynął na to kryzys płatniczy Stanów Zjednoczonych, który pojawił się w lecie 
1971 r. Niektórzy politolodzy, opierając się na niedawno odtajnionych dokumentach, 
wskazują, że przyczyna fi aska negocjacji leżała po stronie kanadyjskiej. Ottawa nie zgo-
dziła się bowiem na budowę ropociągu z Alberty do Montrealu, co Amerykanie uważali 
za warunek bezpieczeństwa energetycznego swojego wschodniego wybrzeża. Odmowa 
Kanadyjczyków była związana z faktem, że na początku lat 70. importowana ropa była 
tańsza niż ta produkowana w Kanadzie i rząd Trudeau nie chciał narażać konsumentów 
w strategicznych politycznie prowincjach Quebec i Ontario na wzrost cen26. Obawiano 
się także, że Waszyngton będzie chciał wykorzystać swoją pozycję i zmusić Ottawę do 
podpisania kompleksowego układu o współpracy, który objąłby również energię elek-
tryczną, wodę i gaz ziemny. Na taki układ również nie było przyzwolenia społecznego27. 

Sytuacja zmieniła się w 1972 r. i było to związane ze wzrostem światowych cen 
ropy naftowej jako wynik przede wszystkim polityki Organizacji Państw Eksportują-
cych Ropę Naftową (Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC) oraz 
spadku możliwości produkcji ropy w Stanach Zjednoczonych28. Administracja Nixona 
zdecydowała się na rozluźnienie ograniczeń i kanadyjskie rafi nerie wyprodukowały re-
kordową ilość ropy przeznaczonej na eksport29. Niemal całkowite przewartościowanie 
polityki energetycznej Ottawy nastąpiło jednak dopiero wraz z wybuchem pierwszego 
kryzysu naftowego w październiku 1973 r. W jego wyniku kanadyjsko-amerykańska 
współpraca kontynentalna w handlu ropą naftową uległa załamaniu.

22  Warto zauważyć, że w czasie pierwszej wizyty premiera Trudeau w Stanach Zjednoczonych, w marcu 
1969 r., to przedstawiciele Kanady poruszyli dyskusję na temat kontynentalnego porozumienia energetyczne-
go. Zob. NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 10447, File: 39-1-1-USA-1, Part 1.2, Memorandum for Cabinet, May 
29, 1969, Cabinet Document No. 563469, s. 1. 

23  S. Clarkson, Canada and the Reagan..., s. 58–60. Politolodzy wskazują, że Waszyngton skupiał uwa-
gę na rozmiarach kanadyjskiego rynku surowców i kierował się przypuszczeniem, że znacząca ich część i tak 
zostanie skierowana do konsumentów w USA. Zdaniem Amerykanów taki kontynentalizm miał uzasadnienie 
ekonomiczne, gdyż m.in. powodował optymalizację przebiegu rurociągów. Zob. E. Wonder, U.S.–Canada..., 
s. 65

24  J.N. McDougall, op.cit., s. 87.
25  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 79, 81–83.
26  T. Nemeth, op.cit., s. 40 oraz R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 118. 
27  M. Tucker, op.cit., s. 88.
28  Oraz wzrostu kosztów poszukiwań nowych złóż. Por. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 83.
29  J.N. McDougall, op.cit., s. 88.
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IV.2. KRYZYS NAFTOWY Z 1973 ROKU

Wojna arabsko-izraelska Jom Kippur i embargo OPEC na sprzedaż ropy do krajów po-
pierających Izrael (w tym USA), choć nie dotknęły bezpośrednio Kanady, pokazały, jak 
bardzo Ottawa nie była przygotowana na taki rozwój sytuacji. Cena ropy naftowej w cią-
gu kilku miesięcy podwoiła się. Dostawy tego surowca dla wschodniej Kanady były za-
gwarantowane tylko w 80%30. Na tę sytuację nałożyły się dramatyczne obniżki prognoz 
rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego, jakie opublikował kanadyjski Krajowy Zarząd 
Energii. Poprzednie przewidywania, oparte głównie na danych przesyłanych przez fi rmy 
petrochemiczne, okazały się zbyt optymistyczne31. W prasie od razu pojawiły się arty-
kuły, które odwracały o 180 stopni dotychczasowy sposób myślenia Kanadyjczyków 
o zasobach energetycznych32. Kraj Klonowego Liścia po raz pierwszy w historii mogło 
dotknąć racjonowanie surowców energetycznych. Kanadyjczycy byli zszokowani infor-
macjami, że w ich kraju ropa naftowa przestała być tania i dostępna w niemal nieogra-
niczonych ilościach33. 

Rząd Trudeau, próbując sprostać zmienionej sytuacji, postanowił zmodyfi kować 
swoje kontynentalne podejście do polityki energetycznej. Mniejszościowy gabinet, aby 
sprostać rosnącym cenom paliw, zdecydował się na zastosowanie interwencjonizmu34. 
Po kryzysie naftowym obowiązującym dogmatem w Ottawie stało się przekonanie, że 
długoterminowe zobowiązanie do sprzedaży ropy naftowej Stanom Zjednoczonym nie 
leży w najlepiej pojętym interesie Kanady. W czerwcu 1973 r. rząd Trudeau rozpoczął 
ograniczanie ilości ropy naftowej sprzedawanej USA, a od września, aby zdobyć środki 
na zakup coraz droższej ropy dla wschodniej części kraju na rynkach światowych, wpro-
wadził specjalny podatek eksportowy35. Od początku stycznia 1974 r. Ottawa wprowa-
dziła system dwóch cen ropy naftowej: niższą, ustaloną i subsydiowaną przez państwo 
mieli płacić konsumenci w Kanadzie, natomiast importerzy ze Stanów Zjednoczonych 
ponosili koszty zgodnie z ciągle rosnącą ceną światową36. W grudniu 1973 r., pod pre-
sją rosnących cen paliw, rząd Trudeau zdecydował również o utworzeniu państwowego 
przedsiębiorstwa petrochemicznego Petro-Canada, które miało się stać przeciwwagą 
dla działających w Kanadzie, zdominowanych przez kapitał zagraniczny największych 
koncernów naftowych. W listopadzie 1974 r. kanadyjski minister energetyki, górnictwa 

30  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 85. 
31  Zob. M. Tucker, op.cit., s. 87–88, 89. Niektórzy politolodzy sugerują, że Krajowy Zarząd Energii 

w okresie rządów Trudeau wydawał raporty i opracowania pod dyktando gabinetu, aby usprawiedliwić poli-
tykę interwencjonizmu. Por. T. Nemeth, op.cit., s. 25. 

32  G&M 1973, November 28, s. 1.
33  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., 1985, s. 139–140.
34  Przyczyniła się do tego presja ze strony Nowej Partii Demokratycznej, ale także ze strony członków 

gabinetu i biurokracji. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 84.
35  Jedynie nadwyżki kanadyjskiej ropy naftowej miały być eksportowane do USA. Por. G&M 1973, 

February 15, s. B1 oraz NYT 1973, June 29, s. 49, oraz G&M 1973, September 15, s. 1.
36  S. Clarkson, op.cit., s. 60–63.
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i zasobów naturalnych zapowiedział również, że do 1983 r. chce całkowicie zaprzestać 
eksportu ropy naftowej do USA37.

Działania rządu Trudeau były z punktu widzenia Kanady logiczne. Podatek ekspor-
towy był sposobem na uzyskanie środków niezbędnych do utrzymania jednolitej ceny 
ropy naftowej na całym obszarze Kraju Klonowego Liścia, co zostało ustalone w stra-
tegii z 1961 r. W świetle alarmujących prognoz ograniczenia eksportu do USA był zaś 
jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów Kanady38. Amerykanie nie patrzyli 
jednak na te problemy w ten sam sposób. Posunięcia Trudeau odbierano w USA jako 
postępowanie nie fair. Zdaniem Amerykanów nosiły one znamiona dyskryminacji i były 
sprzeczne z ustaloną od dziesięciolecia praktyką39. Decyzja Ottawy o podniesieniu cen 
była traktowana w Waszyngtonie jako naruszenie specjalnych stosunków łączących oba 
państwa. Działania najbliższego sąsiada wywołały złość u obywateli Stanów Zjednoczo-
nych, zmuszonych do płacenia coraz więcej za importowaną ropę40. Ze strony Kongre-
su USA pojawiły się nawet groźby odwetu. Amerykańscy senatorowie utrzymywali, że 
Ottawa codziennie „kradła” 6 mln dolarów przez swoje cła. Zyski z tego „rozboju” były 
przeznaczane na utrzymywanie niższej ceny ropy dla mieszkańców Kanady41. 

Ambasada Kanady w Waszyngtonie w grudniu 1974 r. donosiła, że stosunek Amery-
kanów do polityki gospodarczej rządu Trudeau pogorszył się i pomiędzy obu stolicami 
panuje „napięcie”42. W przeciwieństwie do wydarzeń z sierpnia 1971 r., gdy większość 
prasy amerykańskiej wspierała Kanadę w walce z sekretarzem Connalym43, trzy lata 
później dziennikarze byli przekonani, że Kraj Klonowego Liścia popełnia błąd. Maga-
zyn „Time” donosił, że nowa polityka energetyczna Kraju Klonowego Liścia jest następ-
stwem rosnącego nacjonalizmu44. 

Polityka energetyczna i działania podjęte przez rząd Trudeau po 1973 r. nie wywołały 
jednak kryzysu w stosunkach między sąsiadami. Warto się zastanowić, czemu tak się 
stało, zwłaszcza będąc świadomym sporów z początku lat 80. Należy się zgodzić z ba-
daczami, którzy uważają, że wynikało to przede wszystkim z podjęcia wcześniejszych, 
długotrwałych konsultacji oraz pojawiania się różnego rodzaju sygnałów o nadchodzą-
cej transformacji w polityce Ottawy. Waszyngton był uprzedzony o zmianach, co za-

37  M. Tucker, op.cit., s. 89. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3791, Meeting of Prime Minister 
Trudeau with President Ford of the United States in Washington, D.C., Briefi ng Book: December 4, 1974, 
Oil Export, s. 2.

38  R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 119–120.
39  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3791, Meeting of Prime Minister Trudeau with Presi-

dent Ford of the United States in Washington, D.C., Briefi ng Book: December 4, 1974, Oil Export, s. 4. Por. 
M. Tucker, op.cit., s. 89–90.

40  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 86.
41  J.N. McDougall, op.cit., s. 92 oraz J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 88. Por. L. Martin, The 

Presidents and the Prime Ministers: Washington and Ottawa Face to Face: The Myth of Bilateral Bliss 
1967–1982, Toronto: Doubleday Canada, 1982, s. 257.

42  NA, RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, Dispatch from Canadian Embassy in Washington 
to DEA GWU, December 16, 1974, s. 4.

43  Zostało to omówione w rozdziale II niniejszej pracy.
44  „Time” 1974, December 16, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,911555,00.html 

(10.11.06). Pojawiły się także podejrzenia o nastawienie antyamerykańskie wśród ministrów gabinetu 
Trudeau.
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owocowało stosunkowo łagodną reakcją45. Swoją skuteczność po raz kolejny w historii 
stosunków kanadyjsko-amerykańskich udowodniło zastosowanie tradycyjnych metod 
„cichej dyplomacji”46. Obu stronom udało się również zawrzeć sojusze wśród urzędni-
ków odpowiedzialnych za podejmowanie strategicznych decyzji w polityce energetycz-
nej. Po stronie kanadyjskiej był to minister energetyki, górnictwa i zasobów naturalnych 
Donald Macdonald, a po amerykańskiej William Simon, doradca prezydenta Nixona 
ds. energetycznych. Dzięki konsultacjom międzyrządowym doprowadzono do wyjaśnie-
nia rozbieżności i Waszyngton zaakceptował stanowisko kanadyjskie47. 

Do sukcesu przyczyniła się również publiczna kampania podjęta w 1974 r., na którą 
składała się seria przemówień urzędników Kraju Klonowego Liścia w Stanach Zjedno-
czonych48. Kolejnym znaczącym czynnikiem okazało się umiejętne wykorzystywa-
nie przez Kanadyjczyków symbolicznych „gestów dobrej woli”49. Jednym z nich było 
zwiększenie ilości ropy eksportowanej do Stanów Zjednoczonych w czasie wyjątkowo 
mroźnej zimy na przełomie 1974 i 1975 r.50 Dzięki połączeniu tego posunięcia z rów-
noległym podniesieniem cen ropy dla mieszkańców Kanady uzbrojono Amerykanów 
w niezbędne argumenty w starciu ze zwolennikami podjęcia kroków odwetowych w sto-
sunku do Kraju Klonowego Liścia. Specjalne stosunki, mimo że ogłoszone przez pre-
zydenta Nixona w 1972 r. jako nieprzystające do nowych warunków, trzy lata później 
okazały się istotnym argumentem pozwalającym na zażegnanie sporu51.

Do zapewnienia przyjaznej atmosfery podczas negocjacji przyczyniły się również 
dobre stosunki, jakie premier Trudeau zdołał nawiązać z nowym prezydentem USA Ge-
raldem Fordem, który objął urząd po rezygnacji Nixona w sierpniu 1974 r. Do pierwsze-
go kanadyjsko-amerykańskiego spotkania na szczycie doszło już trzy miesiące później. 
Ford podczas rozmów z Trudeau zwracał uwagę przede wszystkim na siłę nacisków 
Kongresu na władzę wykonawczą w związku z planowanymi zmianami kanadyjskiej 
polityki energetycznej. Raporty ze spotkania wskazują, że Amerykanie uważali, iż Ka-
nada powinna zrobić jakiś gest, który pozwoliłby załagodzić napięcie52. Dzięki temu, 
że Trudeau zgodził się na opóźnienie procesu wygaszania eksportu, udało się zawrzeć 
kompromis53. Takie posunięcia pozwoliły urzędnikom Amerykańskim wspierać cele po-

45  T. Nemeth, op.cit., s. 27–28.
46  M. Tucker, op.cit., s. 89–90.
47  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 86–88 oraz M. Tucker, op.cit., s. 89–93; Por. G&M 1974, 

February 2, s. 2.
48  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 87.
49  M. Tucker, op.cit., s. 91.
50  Zostało to ofi cjalnie potwierdzone w czasie spotkania ministra MacEachena z sekretarzem Kissinge-

rem w 1975 r. Zob. NA, RG25, Series A-4, Vol. 9801, MFNUM 4017, Record of Discussions – Visit of Dr. 
Henry Kissinger to Ottawa, October 15, 1975 – SSEA/Kissinger Discussions, s. 10. Por. „Financial Post” 
1975, April 26, s. D1.

51  Politolog Michael Tucker trafnie podsumował: „Umiarkowane głosy przeważyły w formułowaniu 
amerykańskiej polityki [w stosunku do Kanady – M.G.], w dużym stopniu dzięki temu, że nie zostały na-
ruszone normy „cichej dyplomacji” wymagane przy zawieraniu kompromisu w toku konsultacji. Istotna 
okazała się praktyka dyplomatyczna polegająca na znaczącej współpracy pomiędzy urzędnikami [...], która 
pozwoliła na nawiązanie sojuszy kanadyjsko-amerykańskich”. M. Tucker, op.cit., s. 90.

52  NA, RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, Dispatch from Canadian Embassy in Washington 
to DEA GWU, December 5, 1974, s. 1, 3.

53  W jednym z wywiadów Trudeau opisywał spotkanie z prezydentem USA, mówiąc: „Ford wyraził 
ogromne zaniepokojenie kanadyjską polityką... [energetyczną – M.G.] ale w dalszym ciągu zapraszał mnie na 
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lityki energetycznej Ottawy przy użyciu argumentu, że Kanadyjczycy nie są nastawieni 
antyamerykańsko54. Symboliczne gesty umożliwiły więc zmianę negatywnego obrazu 
Kanady, jaki posiadali Amerykanie. 

Dobre relacje między przywódcami Kanady i Stanów Zjednoczonych nie po raz 
pierwszy w historii przyczyniały się do osłabienia wzajemnych kontrowersji. Tak działo 
się m.in. w okresie rządów Williama Lyona Mackenzie’go Kinga i Franklina Delano 
Roosevelta oraz wspominanych już Johna Diefenbakera i Dwighta Eisenhowera. Rów-
nież w połowie lat 70., mimo trudności w stosunkach bilateralnych, przywódcy Kanady 
i USA zdołali doprowadzić do załagodzenia sporów55. Symbolem polepszenia stosun-
ków kanadyjsko-amerykańskich stało się zaproszenie Kanady w 1976 r. do członko-
stwa w ekskluzywnym klubie G7. Sekretarz stanu prezydenta Forda Henry Kissinger, 
ku zdziwieniu obserwatorów, lobbował za Kanadą56. Efektem spotkania Trudeau i Forda 
w 1974 r. było też ustanowienie „gorącej linii” między sekretarzem Kissingerem a kana-
dyjskim ministrem spraw zagranicznym Allanem MacEachenem57. 

Należy zwrócić uwagę, że decyzja kanadyjska z 1974 r. o zaprzestaniu eksportu ropy 
naftowej do USA miała duże znaczenie dla gospodarki amerykańskiej. Rafi nerie uloko-
wane w regionie środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych były w pełni zależne od 
ropy importowanej z północy. Brakowało rurociągów, które umożliwiłyby dostarczanie 
do nich surowca z innych rejonów świata58. Kanada dostarczała w latach 70. XX w. 
około 10–17% całości importowanej przez Amerykanów ropy naftowej. Decydując się 
na samowystarczalność, spowodowała powiększenie zależności USA od innych, mniej 
stabilnych politycznie rejonów świata59. Trudeau zostawił Stany Zjednoczone w osamot-
nieniu w bardzo trudnym dla nich okresie. 

kolację”. Cyt. za: M. Tucker, op.cit., s. 104. Por. NA. RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, Dispatch 
from Canadian Embassy in Washington to DEA, December 4, 1974, s. 3.

54  M. Tucker, op.cit., s. 91. Por. NA, RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, Dispatch from Ca-
nadian Embassy in Washington, to DEA GWU, December 13, 1974, s. 5.

55  Raporty rządu kanadyjskiego informują, że spotkanie premiera Trudeau z prezydentem Fordem od-
było się w przyjaznej atmosferze. Również publiczne wypowiedzi urzędników (m.in. amerykańskiego De-
partamentu Stanu) były przychylne dla stanowiska Kanady. Zmianie uległo również, początkowo bardzo 
krytyczne w stosunku do Kanady, stanowisko senatorów USA. Zob. NA, RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-
TRUDEAU, Memo, GWU/P.R.L. Somerville/6-6620/jhc – Summary of Subjects Discussed by Prime Minis-
ter and President Ford, [bdw], s. 7. Por. L. Martin, op.cit., s. 258–259, który opisuje „nić porozumienia”, która 
nawiązała się między Trudeau a Fordem. Zob. I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 191. M. Cadieux, ambasador 
w USA, napisał jednak: „Prezydent Ford, jak większość Amerykanów, a w szczególności mieszkańców Mi-
chigan, [...] mylnie uważa, że Kanadyjczycy są podobni do Amerykanów. Zob. NA RG25, Vol. 9246, File 
20-CDA-9-TRUDEAU, P.E.-USA, Dispatch from Canadian Embassy in Washington to DEA, November 12, 
1974, s. 3–4,5. Zob. też NA, RG25, Series A-4, Vol. 9809, MFNUM 4146, Canada/United States Relations – 
Cabinet Decisions: March 27, 1979, Memorandum to the Cabinet, October 29, 1975, s. 3.

56  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 195–198 oraz L. Martin, op.cit., s. 259–260.
57  NA, RG25, Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, Memorandum from PDM to PDQ, Discussion 

with Secretary Kissinger During Prime Minister’s Visit to Washington, December 18, 1974, s. 1.
58  Zdecydowano się na bezpośrednią wymianę: Kanadyjczycy w dalszym ciągu dostarczali ropę do 

rafi nerii, na północy USA, a Amerykanie takie same ilości tego surowca przekazywali Kanadyjczykom na 
wschodzie kontynentu. Zob. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 89.

59  T. Nemeth, op.cit., s. 26. Stanowiło to jednak niecałe 8% ropy zużywanej przez USA. Do 1979 r. 
udział ropy kanadyjskiej w amerykańskim imporcie spadł do 5%. Zob. E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 66, 
78–79. 
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Fakt, że Amerykanie nie zdecydowali się na gwałtowne działania, po części można 
wytłumaczyć podobieństwem celów, jakie w tamtym czasie przyświecały polityce pali-
wowej obu państw. Samowystarczalność energetyczna była bowiem równie ważna dla 
prezydentów Nixona i Forda, jak i dla premiera Trudeau60. Tammy Nemeth zgrabnie 
podsumował problem, zadając retoryczne pytanie: „Jak można było karać najbliższego 
sąsiada za identyczne postępowanie?”61.

Brak działań odwetowych ze strony USA wynikał również z rozbieżności opinii 
wśród decydentów w Waszyngtonie. Podzielili się oni ona dwie części. Pierwsza (Kon-
gres i Departament Stanu) była zwolennikiem ukarania Kraju Klonowego Liścia. Druga, 
reprezentowana przez W. Simona, doradcę prezydenta ds. energetycznych, oraz urzęd-
ników z amerykańskiego Federalnego Biura Energii (Federal Energy Offi ce), uważała 
natomiast, że decyzję Ottawy można wykorzystać do pozytywnych zmian w społeczeń-
stwie amerykańskim. Mogła służyć np. do zachęcenia zwolenników oszczędzania ener-
gii i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej w USA62. Zwolennikom tej drugiej 
opcji udało się uzyskać przewagę i doprowadzić do kompromisu z Kanadyjczykami63. 

Niektórzy politolodzy zwracają uwagę, że w załagodzeniu napięcia pomogła też 
niedokończona reforma biurokratyczna zainicjowana przez Trudeau. Chociaż to Mini-
sterstwo Energetyki, Górnictwa i Zasobów Naturalnych, obsadzone przez najbardziej 
zaufanych zwolenników premiera, było głównym ośrodkiem przygotowywania nowe-
go programu paliwowego, to w latach 1972–1975 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
w dalszym ciągu było konsultantem w sprawie zmian. MSZ było resortem najlepiej 
poinformowanym w sprawach stosunków kanadyjsko-amerykańskich oraz dyspono-
wało kanałami dyplomatycznymi pozwalającymi na nieofi cjalne informowanie sąsiada 
o przygotowywanych zmianach64. Jak było to ważne, okazało się w czasie konfl iktu 
z administracją Ronalda Reagana na tle zapisów Krajowego Programu Energetycznego.

Kryzys naftowy z lat 1973–1974 nie doprowadził do rozstrzygnięcia najważniej-
szych dylematów w polityce energetycznej Kanady. Upolitycznienie tego zagadnienia 
przez Trudeau miało jednak ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu stosunków 
kanadyjsko-amerykańskich. Strategia wygaszania eksportu ropy naftowej do USA, a na-
stępnie Krajowy Program Energetyczny miały na celu nie tylko odłączenie Kanady od 
światowego rynku ropy naftowej i zapewnienie samowystarczalności energetycznej, ale 
doprowadziły także do przekreślenia kilkudziesięciu lat współzależności kanadyjsko-
-amerykańskiej w tym zakresie. Już w 1974 r. urzędnicy kanadyjskiego MSZ przewi-
dywali, że dziedzinę, w której wybuch konfl iktu między Kanadą a USA był najbardziej 

60  Na ten fakt zwracał uwagę przywódca Kanady podczas grudniowego spotkania w 1974 r., mówiąc, 
że Ottawa wprowadza własną wersję amerykańskiego projektu samowystarczalności paliwowej. NA, RG25, 
Vol. 9246, File 20-CDA-9-TRUDEAU, Dispatch from Canadian Embassy in Washington, to DEA GWU, 
December 13, 1974, s. 3.

61  T. Nemeth, op.cit., s. 26.
62  NYT 1973, October 24, s. 63.
63  M. Tucker, op.cit., s. 92. Dodatkowo Amerykanie, dążąc w tamtym czasie do powołania Międzynaro-

dowej Agencji Energii jako ciała gromadzącego przedstawicieli krajów nienależących do OPEC, nie chcieli, 
aby gwałtowna i ostra reakcja w stosunku do Kanady wywołała złe wrażenie na społeczności międzynarodo-
wej. Kwestie multilateralne uzyskały przewagę nad bilateralnymi. T. Nemeth, op.cit., s. 26 oraz J.L. Granat-
stein, R. Bothwell, op.cit., s. 87–88.

64  Amerykanie otrzymali informacje o planowanych ograniczeniach w eksporcie na rok przed ogłosze-
niem tych decyzji publicznie. Zob. Ibidem. Por. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 90–91.
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prawdopodobny, stanowiły surowce mineralne, w tym oczywiście ropa naftowa65. Zda-
nie to okazało się prorocze. Zanim jednak opiszę spór o NEP, przyjrzę się sporom zwią-
zanym z powstaniem państwowego koncernu energetycznego.

IV.3. POWSTANIE PETRO-CANADA

Powstanie koncernu Petro-Canada wpisywało się w kontekst zarówno problematyki su-
rowców naturalnych, jak i obecności w Kanadzie obcego kapitału. W narastającej atmo-
sferze kanadyjskiego nacjonalizmu gospodarczego szczególnie negatywnego znaczenia 
nabrała obecność przedsiębiorstw kontrolowanych przez cudzoziemców (głównie Ame-
rykanów) w tym sektorze66. Działania rządu Trudeau wpisywały się również w ogólno-
światowy trend z lat 60. i 70. XX w. w kierunku tworzenia narodowych przedsiębiorstw 
petrochemicznych. Poparcie dla takiej decyzji deklarowała znaczna część społeczeństwa 
kanadyjskiego67.

Gabinet kanadyjski od początku lat 70. prowadził analizy zasadności utworzenia pań-
stwowej fi rmy zajmującej się ropą naftową i gazem ziemnym. W 1973 r. Ministerstwo 
Energetyki, Górnictwa i Zasobów Naturalnych opublikowało dokument zatytułowany 
Polityka energetyczna dla Kanady – faza pierwsza (An Energy Policy for Canada – Pha-
se 1), który był próbą racjonalnej oceny korzyści płynących z powołania państwowego 
przedsiębiorstwa petrochemicznego. Utworzenie narodowego koncernu dawało możli-
wość wzmocnienia tożsamości narodowej, uzyskanie przez państwo większego wpływu 
na ustalanie cen oraz wzrost nakładów na badania i rozwój. Stwarzało też możliwość 
zwiększenia udziału produktów pochodzenia kanadyjskiego wykorzystywanych przy 
poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej oraz wzrostu nakładów na rozwój regional-
ny68. Raport nie dawał jednak odpowiedzi na pytanie, czy należy powołać Petro-Canada. 
Sugerował, że podobne cele można osiągnąć innymi środkami (np. poprzez regulację za 
pomocą ustawodawstwa).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że polityka energetyczna była jedną z najważniej-
szych części strategii gospodarczej Pierre’a Trudeau. Wizja polityczna premiera zakła-
dała, że silna gospodarczo i zjednoczona Kanada będzie kierowana zgodnie z plana-
mi i priorytetami ustalanymi przez rząd federalny69. W latach 70. taki sposób patrzenia 

65  RG25, Series A-4, Vol. 9830, MFNUM 4437, File 20-1-2-PAG-USA, Report by the Under-Secretary 
of State for External Affairs, March 11, 1974 oraz NA, RG25, External Affairs, Vol. 9216, File 20-USA-9, 
Memorandum for the Minister, March 12, 1980, s. 1.

66  Gospodarka terenów składających się na Kraj Klonowego Liścia była od czasów kolonialnych silnie 
związana z surowcami, a w latach 60. XX w. przemysł naftowy cechował szczególnie wysoki udział przedsię-
biorstw kontrolowanych przez obcy kapitał. W 1970 r. 95% produktów petrochemicznych było sprzedawa-
nych przez przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą obcego kapitału. Zob. Canada. Department of Energy, 
Mines and Resources. An Energy Policy For Canada – Phase 1, Ottawa: Information Canada, 1973, s. 184.

67  NA, RG2, Privy Council, Series B-2, Vol. 6401, Cabinet Document 510-72, Memorandum to the 
Cabinet, An Energy Policy for Canada: A Strategic Report, May 8, 1972.

68  Canada. Department of Energy, Mines and Resources, op.cit., s. 186–191.
69  P.E. Trudeau, Memoirs..., s. 164 oraz P.E. Trudeau, The Values of a Just Society, w: Towards a Just 

Society: The Trudeau Years, T.S. Axworthy, P.E. Trudeau, Markham, Ontario: Viking, 1990, s. 361. 
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na gospodarkę był popularny wśród lewicowych partii politycznych, których liderzy 
podkreślali konieczność przekształcenia Kanady z eksportera surowców naturalnych 
(np. ropy naftowej) w państwo posiadające rozwinięty przemysł wytwórczy. W praktyce 
oznaczało to, że rząd miał zachęcać Kanadyjczyków, aby odkupywali od inwestorów 
zagranicznych przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Dzięki akumulacji rosnących 
dochodów ze sprzedaży ropy naftowej w rękach mieszkańców Kraju Klonowego Liścia 
na rynku pojawiłyby się pieniądze, które mogłyby zostać zainwestowane w przemysł 
wytwórczy. Gdyby Kanadyjczycy nie byli zainteresowani podjęciem takiego działania, 
inicjatywę miały podjąć specjalnie utworzone w tym celu przedsiębiorstwa państwowe 
(crown corporations)70, np. Korporacja Rozwoju Kanady71. 

Wychodząc z takich przesłanek, rząd Trudeau postanowił skorzystać z rosnących 
od 1972 r. światowych cen ropy naftowej w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej 
kanadyjskiego przemysłu. Decydując się na zakończenie eksportu ropy do USA, Kanada 
mogła się stać w pełni samowystarczalna pod względem zaopatrzenia w ten surowiec. 
Jeżeli zaś to rząd kontrolowałby cenę ropy i ustaliłby ją poniżej pułapu światowego, to 
przemysł w Kraju Klonowego Liścia znalazłby się w uprzywilejowanej sytuacji. Przewi-
dując opór urzędników przyzwyczajonych do nastawienia kontynentalistycznego, przy-
gotowując tak daleko idące zmiany, premier Trudeau oparł się wyłącznie na zaufanych 
osobach ze swojego najbliższego kręgu72. 

Do utworzenia państwowego przedsiębiorstwa energetycznego Petro-Canada przy-
czyniła się presja Nowej Partii Demokratycznej wywierana na rząd Trudeau. Od wy-
borów w 1972 r. liberałowie musieli współpracować z NDP, gdyż nie mieli większości 
w parlamencie, a Nowa Partia Demokratyczna zagroziła doprowadzeniem do przedter-
minowych wyborów, gdyby Trudeau nie wprowadził zmian w strategii dotyczącej su-
rowców energetycznych73. Pod wpływem tak postawionych warunków 6 grudnia 1973 
r. premier ogłosił nową politykę energetyczną. Jednym z jej najważniejszych punktów 
było powołanie Petro-Canada74. Zabrało to dwa lata i w lipcu 1975 r. przez parlament 
przeszła ustawa tworząca państwowe przedsiębiorstwo petrochemiczne. Rząd zde-
cydował się na udzielenie nowo utworzonej fi rmie znaczącego wsparcia fi nansowego 

70  Crown corporations to przedsiębiorstwa, których struktura odpowiada fi rmom prywatnym, ale ich 
właścicielem jest rząd (federalny lub rządy prowincji). Bezpośrednia kontrola rządu dotyczy jedynie budżetu 
oraz powoływania władz takich spółek. Crown corporations zajmują się m.in. dystrybucją produktów i usług, 
produkcją energii elektrycznej, wydobywaniem surowców naturalnych, transportem publicznym czy promo-
cją kultury. Najbardziej znanymi crown corporations były Canadian National Railways i Air Canada. Obie 
zostały sprywatyzowane na przełomie XX i XXI wieku. Obecnie taki status ma m.in. Canadian Broadcasting 
Corporation, Canada Post czy VIA Rail. Crown corporations są elementami odróżniającymi kanadyjskie po-
dejście do zarządzania gospodarką od amerykańskiego. Zob. Crown Corporation, w: The Canadian Encyclo-
pedia, 2006, http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0002048 
(10.02.07) oraz S. Fogden, Crown Corporations in Canada, w: Maple Leaf Web, Lethbridge, Alberta: Uni-
versity of Lethbridge, 2005, http://www.mapleleafweb.com/features/general/crown-corporations/index.html 
(10.02.07).

71  Zob. podrozdział III.6 niniejszej pracy.
72  Za nowa politykę było odpowiedzialne przede wszystkim Biuro Premiera i Biuro Tajnej Rady, 

a wśród najbardziej zaufanych urzędników Trudeau znajdowali się m.in. Marc Lalonde, Michael Pitfi eld, 
Allan MacEachen, Jean Marchand oraz Gérard Pelletier. Zob. T. Nemeth, op.cit., s. 25. 

73  G&M 1973, November 28, s. 9.
74  NA, RG2, Series A-5-a, Vol. 6422, Cabinet Minutes, December 13, 1973, s. 3, 21 oraz G&M 1973, 

December 7, s. 1, 6.
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(1,5 mld dolarów), ale spółka miała być niezależna w sferze decyzji inwestycyjnych 
mimo pozostawania pod znaczącą kontrolą rządu federalnego75. Zgodnie z zapowiedzia-
mi Pierre’a Trudeau miała ona służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego dzię-
ki poszukiwaniu nowych złóż ropy i gazu (m.in. na północy i na szelfi e kontynentalnym) 
oraz rozwojowi nowych technik wydobycia. Działania Petro-Canada miały doprowadzić 
do wzrostu udziału kapitału kanadyjskiego w sektorze naftowym, choć zakładano, że nie 
stanie się to szybko. Premier Trudeau zapowiedział również, że Petro-Canada „[...] nie 
jest tworzona w celu zastąpienia sektora prywatnego […]. Nie ma również odstraszać 
inwestorów zagranicznych […]”76. 

U przyczyn powstania Petro-Canada leżał też charakterystyczny dla tych czasów brak 
zaufania w stosunku do międzynarodowych korporacji naftowych, na który nałożył się 
kryzys na rynku światowym77. Ottawa niepokoiła się, że Kanada nie jest wystarczająco 
bezpieczna, mając dostęp do dostaw ropy ze źródeł międzynarodowych jedynie poprzez 
kontrakty z prywatnymi spółkami. Sądzono bowiem, że w razie dalszego pogłębiania 
się kryzysu naftowego amerykańskie zarządy tych korporacji będą się kierować przede 
wszystkim bezpieczeństwem dostaw do USA78. Petro-Canada miała więc też służyć jako 
platforma bezpośrednich rozmów z rządami państw eksportujących ropę naftową. 

Petro-Canada rozpoczęła działalność w 1976 r. W pierwszych latach przedsiębior-
stwo zaangażowało się w wiele projektów poszukiwania nowych złóż ropy i gazu, często 
w kooperacji z fi rmami prywatnymi, takimi jak Shell czy Mobil. Jego wydatki na cele 
poszukiwawcze były zdecydowanie wyższe niż te ponoszone przez wielkie koncerny 
międzynarodowe, niekiedy przekraczając dwukrotnie nakłady rywali79. Odbijało się to 
na wynikach fi nansowych, które w wypadku Petro-Canada były zdecydowanie gorsze 
niż pozostałych fi rm z tego sektora. 

Aby wzmocnić Petro-Canada, parlament kanadyjski przyjął w 1976 r. nowe regulacje 
dotyczące poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu na terenach federalnych. Zmiana 
zakładała, że licencje będą przyznawane tylko na określony czas. W momencie wygaś-
nięcia praw do eksploracji Petro-Canada otrzymała prawo do wykupienia 25% udziałów 
w przedsiębiorstwach, w których kapitał kanadyjski wynosił mniej niż 35%80. Ustawa 

75  Był to więc charakter typowego dla Kanady przedsiębiorstwa publiczno-prywatnego. Kontrola rządu 
miała się odbywać na trzy sposoby. Po pierwsze przedsiębiorstwo musiało działać zgodnie ze wskazówka-
mi Ministerstwa Energetyki, Górnictwa i Zasobów Naturalnych. Po drugie rząd federalny mianował zarząd 
przedsiębiorstwa i po trzecie jego budżet musiał być zaakceptowany przez gabinet. G. Marsden, The Liberal 
Third Option: A Study of Policy Development, praca magisterska, University of Regina, Saskatchewan, 1997, 
s. 88.

76  House of Commons Debates, December 6, 1973, s. 8481–8482. Warto zauważyć jednak, że Minister-
stwa Finansów, Spraw Zagranicznych, jak i Przemysłu i Handlu były przeciwne utworzeniu Petro-Canada, 
obawiając się, że może to zagrozić stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi. Zob. C. McCall, S. Clarkson, 
op. cit., vol. 2, s. 166.

77  Największe fi rmy naftowe tego okresu nosiły przydomek siedmiu sióstr. Były to Exxon, Royal Dutch 
Shell, Mobil, Texaco, BP, Standard Oil of California i Gulf. Zob. A. Sampson, The Seven Sisters: The Great 
Oil Companies and the World They Shaped, New York: Viking Press, 1975.

78  R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 119. W czasie NEP-u doszło do tego przekonanie, 
że rosnące dochody ze sprzedaży ropy powinny trafi ać do Kanadyjczyków, a nie do właścicieli koncernów 
zagranicznych. Zob. E. Wonder, U.S.-Canada..., s. 86–87.

79  Ponad 30% wydatków Petro-Canada było przeznaczane na poszukiwania nowych terenów roponoś-
nych, z czego 60% na przedsięwzięcia o wysokim ryzyku. G. Marsden, op.cit., s. 91–92.

80  S. Clarkson, op.cit., s. 65.
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spowodowała szybki wzrost wartości korporacji. Petro-Canada zaangażowała się także 
w przejmowanie korporacji zagranicznych. Nabycie w 1978 r. fi rmy Pacifi c Petroleums 
Limited za niemal 1,5 mld dolarów kanadyjskich było największym przejęciem w histo-
rii Kraju Klonowego Liścia i uczyniło z państwowej korporacji największą fi rmę petro-
chemiczną pozostającą pod kontrolą kanadyjską. 

W czasie rządów premiera Joe Clarka nie odnotowano spektakularnych inwestycji 
Petro-Canada81. Konserwatyści byli zdecydowanymi przeciwnikami rozrostu sektora 
publicznego i deklarowali zamiar jego ograniczenia, a nawet prywatyzacji państwo-
wej fi rmy petrochemicznej82. Plany te nie zostały zrealizowane z powodu porażki Par-
tii Postępowo-Konserwatywnej w przyspieszonych wyborach w 1980 r. W lutym tego 
roku liberałowie pod przewodnictwem Pierre’a Trudeau ponownie sformowali rząd. Już 
w czasie kampanii wyborczej pojawiły się z ich strony deklaracje wzmocnienia Petro-
-Canada. W październiku 1980 r. minister energetyki, górnictwa i zasobów naturalnych 
Marc Lalonde przedstawił Krajowy Program Energetyczny. Zakładał on m.in. zamiar 
powiększenia udziału w sektorze petrochemicznym przedsiębiorstw pozostających pod 
kontrolą kanadyjską. Petro-Canada miała największe znaczenie w tym procesie. To dzię-
ki pieniądzom pochodzącym z wprowadzonych w 1980 r. specjalnych opłat, ponoszo-
nych przez klientów w czasie zakupu paliw, udało się sfi nansować przejęcie belgijskiej 
fi rmy Petrofi na Canada83. W następnym roku Petro-Canada odkupiła od koncernu British 
Petroleum jej kanadyjski oddział. W latach 1983–1984, wraz z odchodzeniem rządu 
Trudeau od założeń programu kanadyzacji sektora energetycznego, także Petro-Canada 
zmniejszyła wydatki na zakupy zagranicznych przedsiębiorstw. Od tego okresu rozpo-
czął się proces przekształcania Petro-Canada w typowe przedsiębiorstwo zorientowane 
rynkowo84. 

Na przestrzeni interesującego mnie okresu 1968–1984 Petro-Canada realizowała kil-
ka, nie zawsze spójnych, celów. Przedsiębiorstwo w momencie utworzenia miało za-
pewnić Kanadzie odzyskanie bezpieczeństwa energetycznego, którym zachwiał kryzys 
naftowy z 1973 r. Podejmowane wtedy inwestycje poszukiwania nowych złóż surow-
ców energetycznych były znaczące. W następnych latach pojawiła się jednak również 
presja ze strony rządu w kierunku przejmowania zagranicznych korporacji działających 
w Kanadzie. Zakupy te doprowadziły w efekcie do nadania Petro-Canada kształtu typo-
wego dla innych przedsiębiorstw w sektorze paliwowym. Z punktu widzenia niniejszej 
pracy najważniejszym zagadnieniem wydaje się sposób, w jaki rząd Pierre’a Trudeau 
traktował Petro-Canada w okresie od ogłoszenia decyzji o wprowadzeniu Krajowego 
Programu Energetycznego w 1980 r., aż do czerwca 1984 r., kiedy premier ustąpił ze 
stanowiska. Okres ten z perspektywy stosunków kanadyjsko-amerykańskich był jednym 
z najtrudniejszych w historii. Polityka energetyczna i związany z nią program zwiększa-
nia własności kanadyjskiej w przemyśle okazały się czynnikami, które doprowadziły do 

81  Joe Clark zastąpił 4 czerwca 1979 r. Pierre’a Trudeau dzięki wygranej w wyborach z maja 1979 r. 
Rząd Clarka stracił większość parlamentarną w wyniku przegranego głosowania 13 grudnia 1979 r. Konser-
watyści przegrali także ogłoszone wkrótce po tym wybory i Joe Clark ofi cjalnie ustąpił ze stanowiska pre-
miera 3 marca 1980 r. Por. P. Wróbel, A. Wróbel, Kanada, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2000, s. 126–127.

82  Ibidem. Por. G. Marsden, op.cit., s. 94–96.
83  Ibidem, s. 96.
84  Petro-Canada, Annual Report, 1984, s. 2. Cyt. za: G. Marsden, op.cit., s. 97.
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wybuchu kryzysu w relacjach Ottawy z Waszyngtonem. Zagadnienia te należy rozpatry-
wać w kontekście założeń kanadyjskiego Krajowego Programu Energetycznego.

IV.4. KRAJOWY PROGRAM ENERGETYCZNY

Światowy kryzys naftowy, związany z wybuchem rewolucji w Iranie w 1979 r., po raz 
drugi w ciągu dziesięciolecia doprowadził do gwałtownego wzrostu cen ropy. Niepew-
ność dostaw, zagrożenie racjonowaniem paliw oraz gwałtownie rosnące przekonanie, że 
Kanada musi się stać krajem samowystarczalnym pod względem produkcji surowców 
energetycznych spowodowało, że polityka energetyczna na początku lat 80. stała się jed-
nym z najważniejszych problemów, przed którymi stanął Kraj Klonowego Liścia. Grozy 
sytuacji dodawały prognozy Międzynarodowej Agencji Energii, które wskazywały, że 
w państwach zachodnich do 1985 r. popyt na paliwa przekroczy podaż85. 

Po raz kolejny należy zwrócić uwagę na nastroje społeczne. Na przełomie lat 70. i 80. 
XX w., pomimo powołania państwowej spółki petrochemicznej, Kanadyjczycy uważa-
li, że wciąż w zbyt małym stopniu kontrolują tę gałąź gospodarki. 82% ropy naftowej 
produkowały koncerny międzynarodowe, a w grupie pięciu największych spółek z tego 
sektora znajdowała się jedynie Petro-Canada86. Niezadowolenie Kanadyjczyków z tego 
stanu rzeczy, w połączeniu z niepopularnymi posunięciami w gospodarce, wysokim bez-
robociem i infl acją, składało się na przyczyny porażki Trudeau w wyborach w 1979 r. 
Najbardziej znacząca była utrata głosów w Ontario i ponad 60% wzrost liczby manda-
tów uzyskanych tam przez NDP87. 

Nie jest więc szczególnie dziwne, że Partia Liberalna po klęsce wyborczej poniesio-
nej w 1979 r. została odnowiona przez Jamesa Couttsa i Thomasa Axworthy’ego w du-
chu nacjonalizmu88. Wśród dwóch najważniejszych pomysłów, które miały przynieść 
sukces wyborczy, pojawiły się projekty „kanadyzacji” sektora energetycznego, nawet 
jeżeli mogłoby to wywołać opór Amerykanów89. Największy wpływ na opracowanie 
nowej platformy programowej miał Marc Lalonde, były minister ds. stosunków fede-
racji z prowincjami. Lalonde, analizując zmieniające się warunki, doszedł do wniosku, 
że sektor energetyczny może się stać kluczem do zwiększenia uprawnień Ottawy nad 
prowincjami90. 

Badając przyczyny zainteresowania liberałów polityką energetyczną, należy też 
wskazać na obawę Ottawy, że nadmierne zyski sektora petrochemicznego mogą zostać 

85  International Energy Agency, Energy Policies and Programmes of IEA Countries: 1979 Review, Paris: 
OECD, 1980, s. 54–56, http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1970/policy1979.pdf (10.11.06).

86  D. Crane, Controlling Interest: The Canadian Gas and Oil Stakes, Toronto: McClelland and Stewart, 
1982, s. 11.

87  Canada:1980 Parliamentary Elections, w: Political Database of the Americas, Washington: George-
town University, 1999, http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Canada/parl80.html (10.08.2006).

88  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 145–148.
89  Drugim projektem była reforma konstytucji. Zob. ibidem, s. 151–152 oraz R. Bothwell, Canada and 

the United States..., s. 129.
90  M. Lalonde dostał stanowisko krytyka polityki energetycznej w gabinecie cieni liberałów. S. Clark-

son, op.cit., s. 67.
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wykorzystane do „przejęcia” innych części gospodarki kanadyjskiej91. Wzrost zysków, 
który notował ten sektor, był niemal dwukrotnie wyższy w stosunku do osiąganego w in-
nych gałęziach gospodarki92. Następował transfer dochodów od podatników i przedsię-
biorstw kanadyjskich do fi rm znajdujących się pod kontrolą zagraniczną. Politycy Partii 
Liberalnej byli zadania, że to może doprowadzić do dominacji obcej własności w Ka-
nadzie93. Badania opinii publicznej wskazywały, że społeczeństwo kanadyjskie po raz 
kolejny obawiało się zwiększenia udziału kapitału zagranicznego w gospodarce94. 

Wśród badaczy panuje powszechna opinia, że Trudeau początkowo nie był zdecy-
dowany na wprowadzenie w życie proponowanego przez jego partię programu ener-
getycznego głównie na skutek nieprzystawania tej strategii do jego poglądów, a także 
braku zainteresowania tymi kwestiami95. Uwaga przywódcy Partii Liberalnej, skoncentro-
wana przede na kwestiach utrzymania jedności Kanady jako państwa i narodu, pod koniec 
lat 70. została zajęta próbą dokonania zmian konstytucyjnych. Powodowało to jednak, 
że w innych sprawach premier Kanady zdawał się na swoich doradców96. Główni roz-
grywający w Partii Liberalnej, James Coutts, Thomas Axworthy i Marc Lalonde, użyli 
więc podstępu, żeby przyciągnąć zainteresowanie Trudeau. Zaprezentowali nową stra-
tegię energetyczną jako narzędzie służące pokonaniu separatystów w Quebecu. Takie 
ujęcie zagadnienia przekonało Trudeau, że proponowana przez Lalonde’a kanadyzacja 
przemysłu naftowego nie tylko nie miała cech nacjonalizmu, ale także przyczyni się do 
umocnienia poczucia jedności narodowej. Akceptacja takiego poglądu przyszła premie-
rowi tym łatwiej, że od dawna uważał, iż w sytuacji gdy koncerny międzynarodowe 
nie mogły zagwarantować Kanadzie wystarczających dostaw ropy naftowej z Bliskie-
go Wschodu, program energetyczny mający zwiększyć udział kapitału kanadyjskiego 
w tym sektorze był po prostu zapewnianiem państwu bezpieczeństwa energetycznego97. 

Sukces wyborczy liberałów z 18 lutego 1980 r. pozwolił na rozpoczęcie wdrażania 
nowych założeń. Pierwszym krokiem było mianowanie Marca Lalonde nowym mini-
strem energetyki, górnictwa i zasobów naturalnych98. Drugim – obietnice przedstawione 
w mowie tronowej wygłoszonej przez Trudeau po utworzeniu nowego rządu: ustalenia 
„[...] nowej ceny ropy, opierającej się na warunkach istniejących w Kanadzie, a nie na 
trudnych do przewidzeniach cenach światowych [...]”; poszerzenia roli Petro-Canada 

91  D. Leyton-Brown, Weathering the Storm: Canadian–U.S. Relations, 1980–83, Toronto: Canadian 
American Committee, 1985, s. 25.

92  D. Crane, op.cit., s. 13–14.
93  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 176.
94  D. Crane, op.cit., s. 14. Przez rok, od 1979 do 1980, cena baryłki ropy naftowej wzrosła z 20 dolarów 

amerykańskich do 32, by rok później osiągnąć rekordową cenę 40 dolarów. Zob. R. Bothwell, Canada and 
the United States..., s. 129.

95  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 152–153. Poglądy Trudeau na nacjonalizm gospodarczy 
zostały omówione w rozdziale III niniejszej pracy.

96  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 317.
97  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 154. Podczas wystąpienia w Halifaksie 25 stycznia 1980 r. 

Pierre Trudeau zadeklarował, że nowa polityka energetyczna Kanady musi doprowadzić do: „[...] wzmocnie-
nia i rozszerzenia Petro-Canada jako instrumentu polityki narodowej [oraz] zapewnienia, że sektor energe-
tyczny w Kanadzie będzie w większym stopniu własnością Kanadyjczyków i pod większą ich kontrolą; prze-
mysł energetyczny stanie się częścią szerszej strategii gospodarczej […]”. G&M 1980, January 26, s. 1–2. 
Stanowisko NDP – zob. ibidem, s. 11.

98  W jego ministerstwie powstał specjalny zespół zajmujący się opracowywaniem strategii.
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i innych kanadyjskich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców ener-
getycznych na terenach federalnych oraz zmniejszenia zależności od importu ropy99. 
Autorem tekstu był doradca premiera Thomas Axworthy, a niektórzy historycy określają 
przemówienie jako nową National Policy100.

Zapowiadane w kwietniu 1980 r. zamiany pod nazwą Krajowy Program Energetycz-
ny zostały przedstawione wraz z założeniami budżetu 6 miesięcy później. Minister fi -
nansów Allan MacEachen, przedstawiając projekt wydatków państwa w Izbie Gmin, 
posłużył się opracowaną wcześniej retoryką. Powtórzył, że największe znaczenie dla 
przyszłości Kanady ma przemysł energetyczny, a jest on w zbyt dużym stopniu zdomi-
nowany przez wielkie zagraniczne fi rmy101. NEP miał pomóc zmienić tę sytuację. Zgod-
nie ze słowami ministra program energetyczny posiadał trzy główne cele:

1. osiągnięcie co najmniej 50% udziału kapitału kanadyjskiego w sektorze petroche-
micznym;

2. uzyskanie kontroli kanadyjskiej nad znaczącą liczbą dużych przedsiębiorstw naf-
towych i gazowych;

3. wzrost udziału rządu federalnego w tej gałęzi przemysłu102.
Rząd, wyjaśniając przyczyny zmian w polityce energetycznej, wskazywał na sytua-

cję na świecie, która nie była zachęcająca: wymieniano możliwość braków w dostawach, 
niepewność w kwestii posunięć OPEC, wojny na Bliskim Wschodzie – wszystko to mo-
gło spowodować duże trudności dla gospodarki Kanady103. Zagrożenia te były w znacz-
nym stopniu nieprzewidywalne, dlatego też zdaniem rządu najlepszą odpowiedzią miała 
być samowystarczalność energetyczna. Minister Lalonde był zdania, że „[...] każdy kraj 
zdolny do odłączenia się od światowego rynku ropy naftowej lat 80. powinien to uczynić 
jak najszybciej”104. Analizy Ministerstwa Energetyki, Górnictwa i Zasobów Naturalnych 
wskazywały, że Kanada mogła sobie pozwolić na taką zmianę. Bezpieczeństwo pali-
wowe miało być osiągnięte dzięki jednoczesnemu zwiększaniu podaży i zmniejszaniu 
popytu. Pierwszy cel miał zostać osiągnięty dzięki wydobyciu z nowo odkrytych złóż. 
Popyt miał zostać zmniejszony dzięki oszczędności i wspieranemu przez państwo pro-
gramowi przejścia użytkowników prywatnych i przemysłu na wykorzystywanie gazu 
ziemnego, gdyż Kanada była samowystarczalna w kwestii tego surowca105.

W założeniach NEP minister Lalonde obwiniał dotychczasową politykę kanadyj-
ska, która zapewniając wzrost gospodarczy, doprowadziła jednocześnie do zwiększenia 
obecności zagranicznych przedsiębiorstw w sektorze energetycznym. Od 1974 r. proces 
ten został ograniczony, jednak w dalszym ciągu, na skutek wzrostu cen ropy naftowej, 
trwał transfer majątku od kanadyjskich do zagranicznych akcjonariuszy. Raport wska-

99  House of Commons Debates, April 14, 1980, s. 5–6.
100  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 158.
101  G&M 1980, October 26, s. 1–2.
102  House of Commons Debates, Oct. 28, 1980, s. 4189. Do budżetu dołączony został 115-stronnicowy 

dokument szczegółowo wyjaśniający trzy główne założenia programu: bezpieczeństwo energetyczne kana-
dyzacje przemysłu petrochemicznego i redystrybucję dochodów. Zob. D. Leyton-Brown, op.cit., s. 26.

103  Efektem miało być wyeliminowanie podatności (vulnerability) na presję polityczną i ekonomiczną. 
G&M 1980, October 29, s. 12.

104  Canada, Department of Energy, Mines and Resources, The National Energy Program, Ottawa: Ener-
gy, Mines and Resources, 1980, s. 7.

105  Ibidem.
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zywał, że 17 na 25 największych przedsiębiorstw petrochemicznych w Kanadzie było 
w ponad 50% własnością obcego kapitału. Tych 17 fi rm sprzedawało 72% kanadyjskiej 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Utrzymanie takiej sytuacji mogło zdaniem ministra do-
prowadzić do ograniczenia zdolności rządu w Ottawie do wyznaczania kierunku rozwoju 
tego przemysłu i sprawowania nad nim ogólnego zwierzchnictwa. Dokument stwierdzał, 
że korporacje zagraniczne dużo chętniej zatrudniały obcokrajowców na stanowiskach 
kierowniczych i niechętnie kupowały kanadyjskie produkty. Władze obawiały się, że 
coraz większy wpływ międzynarodowych spółek petrochemicznych może skutkować 
ich inwestycjami w inne sektory gospodarki. Podkreślano dodatkowo, że byłyby one fi -
nansowane w dużej części z kieszeni kanadyjskich podatników106. Aby zmienić sytuację, 
zalecano wprowadzenie takich regulacji, jakie zapewnią zwiększenie udziału własności 
kanadyjskiej w przemyśle petrochemicznym107. Przekształcenia w sektorze energetycz-
nym miały stanowić początek zmian, które powinny zaowocować wzrostem przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw kontrolowanych przez Kanadyjczyków108.

Zwiększenie udziału Kanadyjczyków w sektorze naftowym planowano zapewnić 
przede wszystkim przez powołanie Canadian Ownership Account – specjalnego konta, 
na które miały wpływać dochody z akcyzy na ropę naftową i gaz. Zebrane środki zamie-
rzano użyć na przejęcia kanadyjskich oddziałów korporacji międzynarodowych przez 
Petro-Canada i inne przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą federacji (m.in. Kana-
dyjską Korporację Rozwoju)109. Poza tym Ottawa rezerwowała sobie 25% udziałów 
w projektach wydobywczych na ziemiach federalnych (tzw. back-in). Była to najbar-
dziej kontrowersyjna część NEP, gdyż odnosiła się zarówno do przyszłych, jak i obec-
nych poszukiwań110. Działanie wstecz dotyczyło złóż, które zostały już odkryte, ale nie 
uruchomiono z nich wydobycia – również kwalifi kowały się do tej opłaty. Dodatkowo 
tylko przedsiębiorstwa będące co najmniej w połowie własnością Kanadyjczyków mo-
gły się ubiegać o licencję na wydobycie na tych terenach. Opracowano także specjalne 
zachęty podatkowe (Petroleum Incentives Program – PIP), pozwalające na odliczenie 
25% kosztów poszukiwań nowych złóż na ziemiach federalnych. Ulgi były uzależnione 
od udziału kapitału kanadyjskiego i sięgały nawet 80%, gdy struktura własnościowa 
występującej o nie fi rmy wskazywała, że co najmniej 75% jej kapitału jest własnością 
kanadyjską. Zastosowano również ograniczenia w wyborze dostawców materiałów po-
trzebnych do wydobycia, przyjmując, że zamówienia będą realizowane przez lokalne, 
kanadyjskie przedsiębiorstwa111.

Choć zgodnie z konstytucją to prowincje były właścicielami surowców mineralnych 
znajdujących się na ich terenie, dokument wprowadzający NEP stwierdzał, że obecny 
podział zysków z tego tytułu jest „nadzwyczajnie niekorzystny” dla federacji112. Strate-
gia energetyczna miała zapewnić zwiększenie udziału Ottawy, gdyż to ona odpowiadała 
za całokształt gospodarki Kanady. Sprawiedliwsza dystrybucja dochodów miała zostać 

106  Ibidem, s. 22.
107  E.A. Carmichael, J.K. Stewart, Lessons from the National Energy Program, Toronto: C.D. Howe 

Institute 1983, s. 25.
108  Canada, Department of Energy, Mines and Resources, op.cit., s. 114.
109  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 50–51. Zob. rozdział III niniejszej pracy.
110  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 315–316.
111  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 51.
112  Canada, Department of Energy, Mines and Resources, op.cit., s. 16. 
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osiągnięta dzięki zmianie cen na paliwa i korekcie obciążeń podatkowych. Zakładano, 
że koszt paliw na rynku kanadyjskim będzie utrzymywany poniżej cen światowych113. 
Udział podatków federalnych w końcowej cenie paliw również miał wzrosnąć. Dzięki 
temu rząd Trudeau zamierzał osiągnąć niemal 25% udział w dochodach z produkcji 
i sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Firmy petrochemiczne miały zatrzymywać 
33% (spadek z 45%), a prowincje 43% (spadek z 45%)114. Gabinet Trudeau był prze-
konany, że Krajowy Program Energetyczny będzie służył interesowi całego państwa, 
w tym sektorowi prywatnemu115. Mimo to przewidywano, że może napotkać duży opór 
ze strony przemysłu i mediów116. Okazało się, że prognoza była trafna, a zmiana „reguł gry” 
w sektorze energetycznym doprowadziła także do kryzysu w stosunkach kanadyjsko-
amerykańskich117.

Reakcja ze strony przemysłu kanadyjskiego na NEP była bardzo krytyczna. Zastrze-
żenia dotyczyły cen, obciążeń podatkowych, grantów i ulg na poszukiwania. Wielkie 
koncerny międzynarodowe (np. Imperial Oil) uważały, że program zaszkodzi osiągnię-
ciu samowystarczalności energetycznej, gdyż ich zdaniem jedynie wielkie fi rmy mogły 
realizować niezwykle kosztowne poszukiwania nowych złóż118. Zastrzeżenia dotyczyły 
również systemu PIP i przejęć oddziałów korporacji międzynarodowych. Prezes Texaco 
Canada (91% udziałów w spółce posiadał amerykański Texaco) w raporcie rocznym 
zauważył: 

[...] przejęcie przez rząd dochodowej fi lii międzynarodowej korporacji nie przyniesie Kana-
dzie więcej ropy. Przekaże tylko więcej sektora prywatnego w ręce państwa, co spowoduje 
wydanie miliardów dolarów, które są bardziej potrzebne na inwestycje119. 

Również program back-in spotkał się z ostrą krytyką. Władze korporacji między-
narodowych zajmowały stanowisko, że dotychczasowy szybki wzrost własności ka-
nadyjskiej w sektorze petrochemicznym nie wymaga używania tak drastycznych 
środków120. 

Zagraniczne przedsiębiorstwa petrochemiczne zdecydowały się na różnorakie formy 
protestu. Po pierwsze rozpoczęły kampanię medialną przeciwko założeniom Krajowego 
Programu Energetycznego121. Po drugie zdecydowały się na bezpośredni lobbing zarów-
no rządu w Ottawie, jak i przedstawicieli Partii Konserwatywnej. Po trzecie zagroziły 
obniżeniem wydatków na poszukiwania nowych obszarów roponośnych122. Z punktu wi-
dzenia niniejszej pracy najistotniejszy wydaje się czwarty sposób, gdyż korporacje roz-
poczęły także naciski na przedstawicieli rządów swoich krajów macierzystych (głównie 

113  Powodowałoby to w efekcie subsydiowanie wschodniej części kraju opierającej się na imporcie.
114  R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 129. Do ogłoszenia NEP-u udział rządu federalnego 

w dochodach wynosił 10%. Zob. E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 84.
115  Canada, Department of Energy, Mines and Resources, op.cit., s. 2.
116  PCO, Cabinet Minutes, November 6, 1980, s. 7.
117  Por. E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 85.
118  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 209.
119  Ibidem, s. 211.
120  Ibidem, s. 217.
121  Ibidem, s. 206.
122  Ibidem, s. 207.
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Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Holandii), aby te zainicjowały rozmowy 
z Kanadyjczykami123.

Największe kanadyjskie przedsiębiorstwa petrochemiczne (Dome Petroleum, Nova) 
były początkowo przeciwnikami Krajowego Programu Energetycznego, uważając, że 
nie rozwiązuje on kłopotów, z którymi się borykają. Mimo tych protestów Dome Petro-
leum w ramach NEP przejęła Hudson’s Bay Oil and Gas od amerykańskiej korporacji 
Conocno124. Solidarność z przedsiębiorstwami z branży powodowała, że nawet koncerny 
kanadyjskie zwracały uwagę, że 25% udział federacji kanadyjskiej w projektach wy-
dobywczych powinien być zastąpiony inną metodą. Proponowany system uznawały za 
niesprawiedliwy i podważający zaufanie do rządu125. 

Petro-Canada była oczywiście zwolenniczką Krajowego Programu Energetycznego. 
Firma ta uzyskała na mocy NEP wiele przywilejów. Używając środków ze specjalnej ak-
cyzy na paliwo, dokonała przejęcia dwóch oddziałów korporacji zagranicznych: belgij-
skiej Petrofi ny (w 1981 r.) i części detalicznej brytyjskiego British Petroleum126. Zdaniem 
badaczy G.B. Doerna i G. Tonera to właśnie na Petro-Canada spadła odpowiedzialność 
za wytłumaczenie społeczeństwu powodów podjęcia przez rząd specjalnych środków127. 
W znacznym stopniu właśnie dzięki dużej popularności tej fi rmy udało się zapewnić 
poparcie społeczne dla NEP-u. Warto jednak zauważyć, że w grudniu 1981 r. 55% Ka-
nadyjczyków popierało zakup przez Petro-Canada jednego z oddziałów amerykańskich 
koncernów naftowych i przekształcenie przedsiębiorstwa w największą fi rmę petroche-
miczną w Kanadzie. Mimo to Petro-Canada nie zdecydowała się na takie posunięcie128. 
Może to stanowić dowód obaw przed reakcją ze strony władz Stanów Zjednoczonych, 
wystarczająco źle nastawionych do programu energetycznego rządu Trudeau129.

Krytycznie do Krajowego Programu Energetycznego odniosła się też prasa kanadyj-
ska. Na łamach dziennika „The Globe and Mail” podkreślano, że program spowoduje 
ogromne koszty dla konsumentów, nie przynosząc większej ilości ropy naftowej ani 
gazu. Dziennik przewidywał, jak się szybko okazało – słusznie, że NEP może wywołać 
również poważny konfl ikt ze Stanami Zjednoczonymi130.

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na realizację założeń Krajowego Programu Ener-
getycznego, był sprzeciw prowincji Alberta. Jej premier, konserwatysta Peter Lougheed, 
uważał, że proponowane rozwiązania zwiększą bezrobocie, spowolnią rozwój gospodar-

123  Ibidem, s. 206.
124  Dome, aby skorzystać z maksymalnej wysokości dopłat oferowanych przez Ottawę, musiało doko-

nać skomplikowanych przesunięć własnościowych i zaoferować część akcji Kanadyjczykom. Mimo że kor-
poracja pochodziła z Kanady, to w 65% była własnością kapitału zagranicznego. Koszty przejęcia sięgnęły 
4 mld dolarów i spowodowały, że Dome musiało zdecydować się na ugodę z rządem federalnym i bankami, 
co zaowocowało przekazaniem kontroli nad przedsiębiorstwem Ottawie. Zob. ibidem, s. 230–231.

125  Konieczność oddawania Ottawie udziałów (back-in) została określona jako „konfi skata bez zadość-
uczynienia”. Zob. ibidem, s. 225–229.

126  Zob. podrozdział IV.2 niniejszej pracy.
127  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 232.
128  Ibidem, s. 258.
129  Zob. podrozdział IV.4 niniejszej pracy.
130  W opinii gazety NEP doprowadzi do alienacji prowincji produkujących ropę i gaz oraz osłabienia 

najważniejszych sektorów przemysłu. G&M 1980, October 30, s. 6.
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czy, a produkcja ropy naftowej zostanie przeniesiona do USA131. Krytykował też zwięk-
szenie uprawnień Petro-Canada i uważał, że NEP doprowadzi do kłopotów kanadyjskie 
fi rmy petrochemiczne132. Uraz Lougheeda w stosunku do Ottawy sięgał tak daleko, że 
oskarżał on rząd o planowanie przekształcenia Kanady w państwo unitarne, w którym 
jedynie mieszkańcy Ontario i Quebecu będą mieli prawo czuć się obywatelami pierw-
szej kategorii133. Alberta, protestując przeciwko NEP, drastycznie zmniejszyła produkcję 
ropy, zawiesiła poparcie dla poszukiwania nowych złóż na swoich terenach i rozpoczęła 
batalię konstytucyjną przeciwko podatkom nałożonym zgodnie z Krajowym Programem 
Energetycznym134. Negocjacje z rządem Trudeau trwały aż do lata 1981 r. i zakończyły 
się dopiero 2 września podpisaniem porozumienia, w którym Ottawa rezygnowała z czę-
ści założeń programu w stosunku do Alberty135. 

Środowisko nacjonalistyczne Kanady poparło natomiast Krajowy Program Energe-
tyczny, widząc w nim szansę na oczekiwane zmiany136. Również społeczeństwo kana-
dyjskie, mimo negatywnego stanowiska przemysłu, popierało działania podjęte przez 
rząd Trudeau. W 1981 r. ponad 84% respondentów uważało, że należy dążyć do uzy-
skania co najmniej 50% udziału własności kanadyjskiej w przemyśle naftowym i ga-
zowym137. Poparcie dla metod proponowanych przez Krajowy Program Energetyczny 
sięgało 64%138. Ponad połowa społeczeństwa uważała zakup przez Petro-Canada zagra-
nicznych korporacji naftowych za korzystny, a 47% Kanadyjczyków uznało, że przed-
siębiorstwa z sektora petrochemicznego mają zbyt duży udział w zyskach ze sprzedaży 
surowców energetycznych139. 

131  Sprzeciw wynikał w dużej mierze z niezadowolenia mieszkańców zachodniej części Kanady z kon-
centracji przemysłu w Ontario i Quebecu. Opodatkowanie przez Ottawę zarządzanych przez prowincję za-
sobów naturalnych uznano za brutalne wtargnięcie w kompetencje prowincji. Takie nastroje pojawiły się 
również w 1973 r., gdy Trudeau po raz pierwszy zmienił politykę energetyczną Kraju Klonowego Liścia. Por. 
E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 75–76.

132  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 271. Siedziba Petro-Canada w Calgary była nazywana Placem Czer-
wonym. Mieszkańcy Calgary żartowali także, że nazwa spółki jest skrótem od „Pierre Elliott Trudeau-Ripps 
Off Canada”. Por. P.A. Chastko, Developing Alberta’s Oil Sands: From Karl Clark to Kyoto, Calgary: Uni-
versity of Calgary Press, 2004, s. 291.

133  Warto zauważyć, że Partia Liberalna w wyborach w 1980 r. nie zdobyła żadnego mandatu na obsza-
rze na zachód od prowincji Manitoba. Zob. Canada:1980 Parliamentary Elections, op.cit.; por. R. Bothwell, 
Canada and the United States..., s. 129.

134  Ibidem, s. 267. Por. E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 85.
135  Na jego mocy zniesiono podatek eksportowy na gaz ziemny, korekcie uległ kalendarz zmian cen 

ropy naftowej, a Alberta uzyskała korzystniejszy podział dochodów i kontrolę nad zarządzaniem grantów 
z programu Petroleum Incentives Program. Porozumienie z prowincją Alberta przełożyło się na zwiększenie 
poparcia kanadyjskiej opinii publicznej (poza Albertą) dla Ottawy. Warto zwrócić uwagę na występowanie 
sprzeczności między sprzeciwem Alberty w stosunku do problemów centralizacyjnych NEP-u. Zob. E. Won-
der, U.S.–Canada..., s. 76.

136  J.L. Granatstein, N. Hillmer, For Better or for Worse: Canada and the United States to the 1990’s, 
Mississauga, Ont.: Copp Clark Pitman, 1991, s. 274. Stephen Clarkson w książce Canada and the Reagan 
Challenge bardzo emocjonalnie opisywał reakcję nacjonalistów gospodarczych na NEP: „Drżenie niedo-
wierzania przeszło niewielkie szeregi nacjonalistów kanadyjskich. Nie mogli uwierzyć, że liberalny rząd, 
którego polityka po drugiej wojnie światowej powodowała powiększanie zależności gospodarczej od ame-
rykańskiej machiny przemysłowej, teraz zamierza przywrócić kontrolę nad przemysłem petrochemicznym”. 
Zob. S. Clarkson, op.cit., s. 55–56.

137  G. Marsden, op.cit., s. 124.
138  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 319.
139  G. Marsden, op.cit., s. 124.
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Peter Foster, analizując przyczyny wysokiego poparcia społecznego dla NEP, stwier-
dza, że wynikało ono z trzech przyczyn. Po pierwsze Kanadyjczycy zostali wprowa-
dzeni w błąd i nie rozumieli prawdziwej natury programu energetycznego. Po drugie 
mieszkańcy Kraju Klonowego Liścia popierali założenia budżetu z 1980 r., nie mając 
w ogóle pojęcia o skutkach, jakie pociągała za sobą kanadyzacja proponowana przez 
NEP. Wreszcie po trzecie mieli wypaczone poglądy na sposoby osiągania dobrobytu140. 
Ocena ta jest zbyt krytyczna i przesadzona. Wydaje się jednak, że program energetycz-
ny był tak skomplikowanym dokumentem, że Kanadyjczycy nie mogli być świadomi 
wszystkich wynikających z niego konsekwencji. Wyniki sondaży pokazywały tylko stan 
emocji w społeczeństwie, które w sytuacji rosnących cen ropy naftowej były wrogie 
w stosunku do korporacji petrochemicznych.

Analizując założenia Krajowego Programu Energetycznego, należy oddzielić jego 
cele ekonomiczne od politycznych141. Do pierwszej kategorii trzeba zaliczyć samowy-
starczalność energetyczną oraz ograniczenie zużycia surowców energetycznych. Celem 
politycznym było zaś wzmacnianie narodu kanadyjskiego (nation-buliding). Wszystkie 
te zamierzenia łączyła kanadyzacja przemysłu naftowego. Rząd kładł nacisk przede 
wszystkim na osiągnięcie celów politycznych. Ich realizacja miała bowiem zwiększyć 
siłę federacji w kontaktach z prowincjami. Z tego punktu widzenia kontrola kapitału za-
granicznego nad znacznymi obszarami gospodarki kanadyjskiej szkodziła jedności pań-
stwa, gdyż ograniczała zdolność Ottawy do nadawania kierunku zmianom. W sytuacji 
rosnących cen paliw ważnym problemem było fi nansowanie dostaw ropy na wschodnie 
wybrzeże Kanady. Wzrost kosztów doprowadził władze w Ottawie do wniosku, że pro-
wincja Alberta zarabia zbyt dużo, a to powodowało pogłębianie nierówności regional-
nych. Ich wyrównywanie Ottawa uznawała natomiast za jedną z podstawowych zasad 
federalizmu kanadyjskiego142. NEP służył więc przesunięciu władzy z zachodu Kanady 
(z prowincji Alberta) ku Ottawie. 

Interesujące są analizy profesora Charlesa Dorana z Uniwersytetu Duke. Zauważył 
on, że istniała wyraźna różnica między realnymi celami NEP a tymi głoszonymi przez 
rząd. Pierwsze miały przede wszystkim charakter polityczny, natomiast na podstawie 
wypowiedzi publicznych członków gabinetu można było odnieść wrażenie, że najważ-
niejsze były cele ekonomiczne. Przykładem tego może być bardzo ogólnikowy postu-
lat samowystarczalności energetycznej. Założono, że będzie ona do osiągnięcia jedynie 
w długiej perspektywie czasowej, nie sprecyzowano jednak dokładnie, jak miałaby wy-
glądać143. 

Dzięki Krajowemu Programowi Energetycznemu Trudeau chciał również osiągnąć 
wzmocnienie Partii Liberalnej. W 1979 r. decydenci uznali, że należy dążyć do popra-
wienia pozycji tej partii w Ontario i Quebecu. Osiągnięto to poprzez atak na Albertę, 
która zdaniem liberałów zbyt dużo zarabiała na sprzedaży surowców energetycznych 
znajdujących się na jej terytorium. Krajowy Program Energetyczny był także w dużym 
stopniu ideologicznie zgodny z programem Nowej Partii Demokratycznej. Stratedzy Par-

140  P. Foster, The Sorcerer’s Apprentices: Canada’s Super-Bureaucrats and the Energy Mess, Toronto: 
Collins, 1982, s. 13–14.

141  Ch.F. Doran, Forgotten Partnership..., s. 216 i nast.
142  Ibidem, s. 220.
143  Ibidem.
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tii Liberalnej zdecydowali się bowiem wzmocnić swoje ugrupowanie poprzez przejęcie 
wyborców NDP. Uznano, że poparcie grup lewicowych będzie przydatne m.in. w czasie 
patriacji konstytucji, kiedy liczył się każdy głos. Zdecydowano się na położenie nacisku 
na kwestię obcej własności i jej kanadyzacji, nawet kosztem pogorszenia stosunków 
z USA144. W rezultacie takiej polityki rząd Trudeau doprowadził stosunki kanadyjsko-
amerykańskie do najgorszego od końca XIX w. poziomu.

IV.5. AMERYKAŃSKA REAKCJA NA NEP

Kanadyjski Krajowy Program Energetyczny stanowił poważną ingerencję władzy fede-
ralnej w rynek. Jego autorzy poświęcili jednak niewiele uwagi analizie potencjalnych 
trudności, jakie mogły się w związku z tym pojawić w stosunkach bilateralnych ze Sta-
nami Zjednoczonymi. Politolodzy przypisują to procedurze pracy nad budżetem, która 
zakłada tajność obrad. W związku z tym niemożliwe były konsultacje z zewnętrzny-
mi ekspertami i władzami najbardziej zainteresowanych prowincji. W czasie opracowania 
NEP-u nie prowadzono również dyskusji między ministerstwami, gdyż chciano uniknąć 
możliwych komplikacji i opóźnień145. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, najlepiej zorien-
towane w polityce amerykańskiej i możliwym odbiorze programu, nie było w ogóle za-
wiadamiane o pracach nad programem energetycznym146. Na skutek tego nie zostały 
dotrzymane standardowe procedury informowania Waszyngtonu, jak również nie prze-
prowadzono wcześniejszych konsultacji. Ambasada kanadyjska w USA pierwszy raz 
usłyszała o NEP-ie na kilka tygodni przed ogłoszeniem budżetu147. Allan Gotlieb, wice-
minister spraw zagranicznych i późniejszy ambasador Kanady w Stanach Zjednoczo-
nych, oceniając po wielu latach przyczyny kryzysu, był przekonany, że w dużym stopniu 
przyczynił się do niego właśnie brak konsultacji Ministerstwa Energetyki, Górnictwa 
i Zasobów Naturalnych z MSZ148. W tej sytuacji, chociaż USA były częściowo świado-
me zamiarów nowego rządu Trudeau, prezentacja założeń nowego programu okazała 
się dużym zaskoczeniem. Kryzys w relacjach Ottawy z Waszyngtonem po ogłoszeniu 
NEP-u został zaostrzony przez brak wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych o naturze 
i skali interwencjonizmu, który zamierzał zastosować Trudeau. 

Warto zaznaczyć, że Krajowy Program Energetyczny był formułowany w szczególnym 
okresie stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Pomoc Kanadyjczyków w 1980 r. w uwol-
nieniu zakładników amerykańskich z Iranu spowodowała wybuch euforii w USA149. Jed-
nocześnie administracja prezydenta Jimmy’ego Cartera w zdecydowany sposób kiero-

144  Zob. ibidem, s. 229.
145  D. Leyton-Brown, op.cit., s. 26.
146  W dalszym ciągu panuje rozbieżność wśród naukowców, kto poza ministrem spraw zagranicznych 

wiedział o planowanym programie energetycznym. Jednak nawet ten minister o NEP został poinformowany 
bardzo późno. Zob. R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 130. 

147  S. Clarkson, op.cit., s. 56–57.
148  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 214.
149  Podczas meczu drużyny baseballowej New York Yankee Kanadyjczycy byli wpuszczani za darmo. 

Zob. NYT 1980, May 30, s. 16.
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wała polityką energetyczną, wprowadzając m.in. specjalny podatek od zysków kompanii 
petrochemicznych150. Pozwalało to politykom kanadyjskim zakładać, że nowa strategia 
energetyczna zostanie potraktowana podobnie jak w 1974 r. Niektórzy badacze uważają 
wręcz, że w takiej sytuacji bardzo trudno było przewidzieć gwałtowną reakcję amery-
kańską151. Należy też jednak zwrócić uwagę na fakt, że kanadyjscy liberałowie nie do 
końca rozumieli skutki zbliżającego się jesienią 1980 r. z coraz większym prawdopodo-
bieństwem wyboru neokonserwatysty na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych152. 
Nie byli świadomi, że wolnorynkowa ideologia głoszona przez Ronalda Reagana stała 
w zbyt wyraźnej sprzeczności z założeniami NEP. W efekcie w krótkim czasie okazało 
się, że Stany Zjednoczone znalazły się w ostrym sporze ideologicznym i politycznym 
z Kanadą. 

Po raz pierwszy Krajowy Program Energetyczny znalazł się w porządku obrad dwu-
stronnych spotkań kanadyjsko-amerykańskich w marcu 1980 r., wkrótce po wygłosze-
niu mowy tronowej zapowiadającej zmianę polityki Ottawy w stosunku do przemysłu 
petrochemicznego153. Ogłoszenie NEP rozpoczęło faktyczne spory. Ambasada Stanów 
Zjednoczonych interweniowała w kanadyjskim MSZ już następnego dnia po ogłoszeniu 
budżetu154. Gwałtowna zmiana w polityce amerykańskiej nastąpiła jednak dopiero kilka 
dni później, po wygraniu wyborów przez Ronalda Reagana. Presja, którą od tej pory wy-
wierali Amerykanie na Kanadyjczyków w związku z programem energetycznym, cały 
czas rosła. 

Dnia 7 listopada 1980 r., w pierwszym spotkaniu kanadyjsko-amerykańskim oma-
wiającym zaistniałe problemy, uczestniczyli jeszcze urzędnicy ustępującej administracji 
prezydenta Jimmy’ego Cartera. Podczas rozmów przedstawicieli obu rządów w Otta-
wie zostały przedstawione uwagi USA. Strona amerykańska stwierdziła, że program 
kanadyjski jest „zaskakujący”, może doprowadzić do „rozwścieczenia” środowisk prze-
mysłowych i jest sprzeczny z „trendami światowymi155. Stany Zjednoczone powtórzyły 
swoje zarzuty miesiąc później w specjalnej nocie dyplomatycznej, a następnie podczas 
spotkania w Waszyngtonie 17 grudnia156. W jego trakcie Kanadyjczycy starali się wy-
tłumaczyć założenia NEP-u i rozwiać obawy Amerykanów, że Kraj Klonowego Liścia 
zamierza odejść od przyjętych wcześniej zobowiązań międzynarodowych. Strona kana-
dyjska argumentowała, że program energetyczny był rozwinięciem wcześniejszej poli-

150  L. Zyblikiewicz, USA, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2004, s. 391–392. Por. T. Nemeth, op.cit., 
s. 28.

151  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 35.
152  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 188.
153  Kanadyjczycy zreferowali swoje plany 24 marca 1980 r., w czasie spotkania sekretarza ds. energii 

Charlesa Duncana i ministra M. Lalonde. W trakcie rozmów zapewniono, że w żadnym stopniu plany te nie 
są nastawione przeciwko fi rmom amerykańskim. NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, Dispatch from Ca-
nadian Embassy in Washington to DEA, March 26, 1980, P. Towe, Duncan visit to Ottawa March 24, s. 4–5.

154  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 317.
155  S. Clarkson, op.cit., s. 24–25. Urzędnicy Cartera uważali, że program narusza klauzule OECD o nie-

dyskryminowaniu zagranicznego kapitału, back-in ma znamiona konfi skaty, a niższa cena ropy na kanadyj-
skim rynku wewnętrznym spowoduje, że przemysł Kraju Klonowego Liścia będzie subsydiowany. Na temat 
naruszenia zasady traktowania narodowego por. E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 88.

156  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of United States President 
R. Reagan to Canada – Meeting with Cabinet Ministers and Secretaries – Proposed Bilateral Discussion Sce-
nario: March 10–11, 1981, Dan Whelan, National Energy Program, March 7, 1981, s. 1–2.
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tyki w sektorze energetycznym. Amerykanie nie byli jednak usatysfakcjonowani prze-
biegiem rozmów. Większość z ich zastrzeżeń była podnoszona także w czasie kolejnych 
spotkań. Po pierwsze Waszyngton uważał, że nowa polityka cenowa i nacisk na kana-
dyzację zmniejszy nakłady na poszukiwanie nowych obszarów gazo- i roponośnych, co 
wydłuży proces osiągania przez Kanadę samowystarczalności. Po drugie Amerykanie 
uznali, że Ottawa nie wypełnia zaleceń deklaracji OECD z 1976 r. w sprawie inwestycji, 
która zakładała identyczne traktowanie przedsięwzięć zagranicznych i krajowych157. Po 
trzecie politycy z USA domagali się usunięcia regulacji nakazujących fi rmom petroche-
micznym działającym na terenach federalnych zaopatrywania się wyłącznie u lokalnych 
dostawców usług i towarów. Po czwarte Waszyngton żądał modyfi kacji zapisów o prze-
kazywania jednej czwartej udziałów w przedsięwzięciach wydobywczych na rzecz rzą-
du w Ottawie, uznając, że noszą one znamiona konfi skaty. Wskazywano również na 
fakt subsydiowania przemysłu kanadyjskiego poprzez utrzymywanie cen ropy naftowej 
poniżej ceny światowej. Rozumowanie Amerykanów było następujące: jeżeli Ottawa 
zdecydowałaby się jedynie na politykę służącą zachowaniu surowców energetycznych 
tylko dla rozwoju Kanady, to Waszyngton, mimo niezadowolenia, nie miałby podstaw 
do kategorycznych protestów. Dyskryminacja amerykańskich korporacji była jednak zu-
pełnie inną kwestią, gdyż mogła wytworzyć precedens dla innych państw na świecie.

Swoje zarzuty Amerykanie wysłali w grudniu 1980 r. również do komisji kanadyj-
skiej Izby Gmin zajmującej się pracą nad ustawami zapowiadanymi przez Krajowy 
Program Energetyczny. Podobne listy otrzymali także minister energetyki, górnictwa 
i zasobów naturalnych M. Lalonde oraz minister spraw zagranicznych M. MacGuigan158. 
Korespondencja ta nie uwzględniała wyjaśnień otrzymanych od urzędników gabinetu 
Trudeau w czasie spotkania w grudniu 1980 r. Wysłana kilka tygodni później kanadyjska 
odpowiedź zawierała więc przypomnienie, że Kraj Klonowego Liścia zarezerwował so-
bie prawo do działań niezgodnych z deklaracją OECD w przypadku sektorów gospodar-
ki o wysokim stopniu koncentracji obcego kapitału159. Po dwóch miesiącach spędzonych 
przez Kanadyjczyków na konsultacjach z administracją Cartera, pod koniec stycznia 
1981 r. musiano rozpocząć na nowo rozmowy z urzędnikami Ronalda Reagana160. 

Należy pamiętać, że zmiana amerykańskiej administracji prezydenckiej była również 
zmianą ideologii. Neokonserwatyzm Reagana zakładał zmniejszenie podatków, zniesie-
nie krępujących regulacji prawnych i jak największe wycofanie się państwa z gospo-
darki161. Konfl ikt z interwencjonizmem zawartym w kanadyjskim Krajowym Programie 

157  Por. przypis 221. w rozdziale III niniejszej pracy.
158  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of United States President 

R. Reagan to Canada – Meeting with Cabinet Ministers and Secretaries – Proposed Bilateral Discussion Sce-
nario: March 10–11, 1981, Dan Whelan, National Energy Program, March 7, 1981, s. 1–2.

159  Ibidem. Por. podrozdział III.8 niniejszej pracy, a w szczególności przypis 245.
160  Początkowo nowi pracownicy w amerykańskim Departamencie Stanu nie byli pewni, jakie jest sta-

nowisko prezydenta w kwestiach stosunków z północnym sąsiadem. Brak było jasności, czy Reagan popiera 
NEP, czy jest mu przeciwny. E. Wonder, The US Government Response to the Canadian National Energy 
Program, „Canadian Public Policy” 1982, s. 485. Problemy związane ze zmianą rządów w USA stały się 
z pewnością jedną z przyczyn utrudnionej komunikacji między sąsiadami w ciągu następnych miesięcy 1981 r. 
Dopiero gdy amerykańskie korporacje rozpoczęły lobbing, argumentując, że ich wartość zaczyna spadać, 
nowa administracja sformułowała koherentne stanowisko wobec Krajowego Programu Energetycznego. 
S. Clarkson, op.cit., s. 57.

161  L. Zyblikiewicz, op.cit., s. 397–405.
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Energetycznym był nieunikniony mimo osobistej przychylności prezydenta w stosunku 
do sąsiada z północy162. W administracji amerykańskiej nie było również osoby, która 
pełniłaby funkcję adwokata interesów Kanady, w taki sposób jak czynił to wiceprezy-
dent Walter Mondale w czasach prezydentury Jimmy’ego Cartera163. Doradcy polityczni 
Reagana w większości mieli niewielką wiedzę o realiach kanadyjskich, ale byli zdeter-
minowani, by usunąć przeszkody stojące przed korporacjami amerykańskimi. Do naj-
większych zwolenników szybkiego podjęcia działań w celu wymuszenia zmian w pro-
gramie energetycznym należał William Brock, specjalny przedstawiciel handlowy rządu 
USA (U.S. Trade Representative). 

Presja korporacji amerykańskich okazała się bardzo skuteczna i doprowadziła do 
sformułowania przez władzę wykonawczą Stanów Zjednoczonych pozycji negocjacyj-
nej. Zdaniem historyków działanie to nie wskazywało jednak, że w stosunkach dwu-
stronnych dojdzie do kryzysu. Dopiero seria przejęć fi rm amerykańskich przez przed-
siębiorstwa kanadyjskie spowodowała eskalację napięcia164. Zapoczątkowała je oferta 
zakupu Hobart Corporation of Troy z Ohio złożona w styczniu 1981 r. przez Canadian 
Pacifi c Enterprises. Prezes Hobart Corporation fi nansował kampanię wyborczą Reagana 
i od razu udał się do Kongresu, poszukując wsparcia przeciwko „oddawaniu kontroli 
nad gospodarką obcym inwestorom”165. Nacisk ten spowodował, że kongresmeni roz-
poczęli analizowanie możliwych do podjęcia środków. Do następnej próby przejęcia 
doszło dwa miesiące później166. Zarzuty w Kongresie wywołał również dokonany przez 
Korporację Rozwoju Kanady zakup udziałów we francuskim przedsiębiorstwie Aqui-
taine167. Amerykańscy politycy, nie mając rozeznania na temat kulisów dokonywanych 
zakupów, ogłaszali w dramatycznym tonie, że ich przedsiębiorstwa są „rzucane na ko-
lana” przez Kanadyjczyków, którzy dodatkowo korzystają z zabronionego w USA stu-
procentowego fi nansowania przejęć przez banki. Amerykanie nie mogli we „właściwy” 
sposób odpowiedzieć na takie działania, gdyż kanadyjskie przedsiębiorstwa były chro-
nione przez Agencję Kontroli Inwestycji Zagranicznych. Dodatkowo Krajowy Program 
Energetyczny dyskryminował amerykańskie przedsiębiorstwa w stosunku do kanadyj-

162  Niektórzy historycy kanadyjscy zwracają uwagę, że Ronald Reagan lubił Kanadę, jednak szybko 
dodają, że nie wiedział o niej zbyt dużo. Jego doradcy i współpracownicy byli świadomi, że prezydent nie 
chciał wywoływać bez powodu sporów z Krajem Klonowego Liścia. Badacze stosunków kanadyjsko-ame-
rykańskich wskazują na znaczący fakt deklaracji zacieśnienia współpracy północnoamerykańskiej (USA, 
Kanada, Meksyk) przez Reagana w czasie kampanii wyborczej. Zob. R. Bothwell, Canada and the United 
States..., s. 130–131. Por. NYT 1979, November 14, s. 1 oraz NYT 1979, December 1, s. 20.

163  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 201–202, 211–213. R. Bothwell i J.L. Granatstein twierdzą, że 
republikanie po prostu nie lubili Trudeau, uważając go za socjalistę lub w najlepszym wypadku socjalde-
mokratę. Amerykańskie prawicowe czasopismo „National Review”, które regularnie czytał Reagan, po-
święciło jedno z wydań zdemaskowaniu Trudeau jako lewaka, podważającego założenia kapitalizmu. Zob. 
J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 319–329.

164  S. Clarkson, op.cit., s. 25. 
165  G C. Haufbauer, A.J. Samet, Investment Relations between Canada and the United States, w: Canada 

and the United States..., s. 141.
166  Tym razem kanadyjska fi rma Seagram rozpoczęła starania o zakup St. Joe Minierals Corporation. 

Zarząd fi rmy amerykańskiej był przeciwny przejęciu i rozpoczął lobbing, wskazując, że poprzez FIRA i NEP 
Kanada narusza zasady, które obowiązują w USA. Według opinii przedstawicieli St. Joe Minerals kanadyj-
skie fi rmy powinny mieć zakaz zakupu fi rm zajmujących się wydobyciem zasobów naturalnych. W wyniku 
sporu Seagram odstąpił od zakupu. S. Clarkson, op.cit., s. 26–27.

167  Zob. podrozdział III.6 niniejszej pracy.
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skich i – zdaniem przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych – obniżał wartość ich od-
działów w Kraju Klonowego Liścia. Według opinii fi rm amerykańskich przyczyną tych 
wszystkich wydarzeń był „wściekły nacjonalizm Pierre’a Trudeau, który rozdmuchiwał 
płomienie antyamerykanizmu w celu zatrzymania swoich rozczarowanych zwolenni-
ków i utrzymania rozpadającej się federacji”168.

Warto zauważyć, że Kanadyjczycy zaniechali większości planów przejmowania fi rm 
amerykańskich. Największe transakcje (zob. tab. IV.1) dotyczyły korporacji o korzeniach 
europejskich. Znawcy problematyki wskazują również, że kanadyjskie przedsiębiorstwa 
oferowały często cenę powyżej rynkowej wartości przejmowanych przedsiębiorstw169. 

Tabela IV.1. Najważniejsze przejęcia dokonane przez fi rmy kanadyjskie w latach 1981–1982

Przedsiębiorstwo przejmujące Data 
przejęcia Przedsiębiorstwo przejmowane Cena zakupu 

(w mln CAD)
Petro-Canada II 1981 Petrofi na 1 450
Sulpetro IV 1981 CanDel Oil Co. 536
United Canso Oil and Gas Ltd. IV 1981 Great Basins Petroleum Ltd. 164
Dome Petroleum VI 1981 Hudson’s Bay Oil and Gas (52%) 2 000
Fairweather Gas Ltd. VI 1981 Alamo Petroleum Ltd. 213
Husky Oil Ltd. VI 1981 Uno-Tex Petroleum Corp. 371
Drummond Petroleum Ltd. VI 1981 Union Texas of Canada Ltd. 101
Canada Development Corporation VI 1981 Aquitaine Company of Canada Ltd. 1 600
Turbo Resources Ltd. VII 1981 Merland Explorations Ltd. (50,75%) 132
Ontario Energy Corp. X 1981 Suncor Ltd. (25%) 650
Oakwood Petroleums Ltd. X 1981 Quasar Petroleum Ltd. (81%) 43
Aberford Resources Ltd. II 1982 Marathon Petroleum Canada Ltd. 265
Francana Oil and Gas Ltd. V 1982 Sceptre Resources Ltd. 150

Źródło: Canada. Department of Energy, Mines and Resources, The National Energy Program: Update 1982, 
Ottawa: Supply and Services, 1982, s. 48.

Część członków administracji Reagana akceptowała założony w NEP cel uzyskania 
do 1990 r. 50% udziału kapitału kanadyjskiego w przemyśle petrochemicznym. Najwyż-
si urzędnicy uznali bowiem, że Ottawa nie zrezygnuje z tego pomysłu, gdyż wpisywał 
się on w szerszą politykę rządu Trudeau. Cel ten wydawał się logiczny, biorąc pod uwa-
gę wysoki poziom zagranicznej własności (74%) i kontroli (81,5%) w sektorze petro-
chemicznym Kanady w porównaniu z USA170. Głosy potępienia ze strony biznesmenów, 
prasy i Kongresu były jednak tak silne, że administracja prezydenta Reagana musiała za-
reagować. NEP i FIRA stały w sprzeczności z podstawową zasadą eliminacji przeszkód 

168  Cyt. za: S. Clarkson, op.cit., s. 26–27.
169  E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 89.
170  Tylko 18% amerykańskiego przemysłu związanego z wydobyciem i przetwarzaniem ropy i gazu było 

kontrolowane przez kapitał zagraniczny. S. Clarkson, op.cit., s. 71.
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dla wolnego przepływu kapitału, głoszoną w czasie kampanii wyborczej. Kanadyzacja 
oznaczała dla administracji zamykanie lub przejmowanie fi rm amerykańskich, a w naj-
lepszym razie obniżanie ich wartości. 

Zdaniem wielu badaczy urzędnicy Ronalda Reagana postanowili wykorzystać spór 
z Kanadą o założenia Krajowego Programu Energetycznego jako przykład dla innych 
państw świata. Neokonserwatyści amerykańscy, chcąc przekonać zarówno władze Ja-
ponii do otwarcia swojego rynku, jak i kraje EWG do usunięcia barier protekcjonistycz-
nych, nie mogli sobie pozwolić, aby tak bliski sojusznik stosował działania ewidentnie 
sprzeczne z zasadami wolnej konkurencji171. Sprawa Kanady miała być przykładem po-
lityki handlowej Reagana, „widowiskiem” pokazującym, że nowa administracja będzie 
twarda w kontaktach ze swoimi partnerami i będzie naciskać, aby postępowali oni zgod-
nie z zasadami wyznaczonymi przez takie porozumienia jak Układ Ogólny w Sprawie 
Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT)172.

Działając zgodnie z wyżej opisaną logiką, Alexander Haig, sekretarz stanu USA, 
5 marca 1981 r. wystosował do Kanady drugą notę dyplomatyczną dotyczącą Krajowe-
go Programu Energetycznego. Oprócz listy elementów, których zmiany domagały się 
Stany Zjednoczone, tym razem zawarto w niej również sugestie modyfi kacji, które na-
leżałoby wprowadzić, aby dostosować NEP do międzynarodowych zobowiązań Kanady 
i aby zostało zmniejszone zagrożenie dla inwestorów zagranicznych173. Za najbardziej 
kontrowersyjne dla Stanów Zjednoczonych zostały uznane działania, które miały za-
pewnić Kanadyjczykom zwiększenie własności i kontroli nad własnym sektorem pe-
trochemicznym. Administracja amerykańska uznała, że zarówno granty z programu Pe-
troleum Incentives Program, jak i konieczność zakupu kanadyjskich produktów i usług 
były dyskryminacją fi rm z USA. Oceniano je jako pogwałcenie standardów inwestycji 
zagranicznych określonych przez porozumienie GATT z 1947 r. Rząd USA uważał, że 
zawarta w tym układzie „[...] klauzula narodowa jest czymś absolutnie podstawowym 
w międzynarodowym porządku inwestycyjnym”174. Kanada, zdaniem administracji Re-
agana, chroniąc własny sektor paliwowy, nie wzięła pod uwagę podjętych zobowiązań 
międzynarodowych. Mogło to doprowadzić do powstania niebezpiecznego preceden-
su i dyskryminacji inwestorów amerykańskich w innych sektorach gospodarki Kraju 
Klonowego Liścia. Amerykanie ostro protestowali też przeciwko pobieraniu przez rząd 
kanadyjski 25% udziałów od przedsiębiorstw prowadzących wydobycie na terenach fe-
deralnych. Uznano to za bezprawną i retroaktywną „zmianę reguł w czasie gry”, co 
obniżało wartość akcji przedsiębiorstw i odbijało się na udziałowcach175. Zdaniem władz 
USA opłaty na rzecz federacji powinny być wnoszone jedynie od złóż odkrytych po wej-
ściu w życie przepisów. Administracja Reagana uważała również, że obniżanie cen ropy 
naftowej na rynku wewnętrznym poprzez regulowanie ich przez państwo nie doprowa-
dzi Kanady do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej, gdyż przedsiębiorstwa 

171  L. Zyblikiewicz, op.cit., s. 408–409 oraz K. Michałek, Amerykańskie stulecie..., s. 538.
172  Ibidem, s. 29.
173  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of United States President 

R. Reagan to Canada – Meeting with Cabinet Ministers and Secretaries – Proposed Bilateral Discussion Sce-
nario: March 10–11, 1981, Dan Whelan, National Energy Program, March 7, 1981, s. 1–2.

174  Mówiła ona o traktowaniu inwestorów zagranicznych na równi z narodowymi. Zob. przypis 248. 
w rozdziale III niniejszej pracy. Por. E. Wonder, The US Government..., s. 482.

175  S. Clarkson, op.cit., s. 72.
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w Kraju Klonowego Liścia nie będą odczuwały presji w kierunku oszczędzania ener-
gii176. Ottawa musiała w efekcie subsydiować swój przemysł, co zdaniem Waszyngtonu 
odbiłoby się niekorzystnie w przyszłości, gdyż zwiększyłoby zależność gospodarki ka-
nadyjskiej od jej własnego rządu. 

W marcu 1981 r. gabinet Trudeau stał twardo na stanowisku, że pewne zmiany w sto-
sunkach handlowych pomiędzy Kanadą a USA są nie do uniknięcia. NEP miał bowiem 
w ciągu następnej dekady doprowadzić do znaczącego przeobrażenia w sektorze energe-
tycznym i skierowania części ogromnych dochodów koncernów petrochemicznych do 
kasy państwa. Nie oznaczało to jednak zdaniem Ottawy, że NEP został zaprojektowany 
w celu szkodzenia innym państwom177. W odpowiedzi na zarzuty Amerykanów rząd 
Trudeau stwierdził, że Kanada w ciągu dziesięciu lat osiągnie samowystarczalność pod 
względem ropy naftowej. Na dowód, że poszukiwania nowych złóż nie zostały zabloko-
wane, przywoływał nowe projekty: Dome Petroleum i Shell ogłoszone w 1981 r. Uznał 
też, że Kanada nie była zobowiązana do przestrzegania zasady równego traktowania 
inwestycji zagranicznych, gdyż w 1976 r. przesłała swoje zastrzeżenia do OECD178. Ot-
tawa uważała inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym za wyjątkowy przy-
padek wymagający specjalnego traktowania. Argumentowano, że w Kanadzie doszło 
do zachwiania równowagi ekonomicznej na skalę, której nie zaakceptowałby u siebie 
żaden z krajów OECD. Urzędnicy kanadyjscy uzasadniali wymóg korzystania przez fi r-
my zagraniczne z usług lokalnych dostawców koniecznością ochrony własnego rynku, 
a niższe ceny ropy warunkami geografi cznymi179.

Napięta sytuacja między sąsiadami nie uległa poprawie nawet wiosną 1981 r. w cza-
sie wizyty Reagana w Ottawie. Była to pierwsza podróż zagraniczna nowego prezydenta 
i miała pokazać duże znaczenie przywiązywane przez niego do współpracy w ramach 
kontynentu północnoamerykańskiego. Chociaż sam Reagan nie był jednak przygotowa-
ny na rozmowy o konkretnych problemach w stosunkach bilateralnych, to oddelegował 
do bardzo trudnych negocjacji swoich urzędników180. Sekretarz handlu Malcolm Bal-
drige i specjalny przedstawiciel handlowy USA William Brock spotkali się z ministrem 
przemysłu i handlu Herbem Grayem i ministrem stanu Edem Lumleyem i ofi cjalnie 
przekazali stanowisko swojego rządu. Mogło ono, zdaniem obecnego na spotkaniu am-
basadora Kanady w USA, „doprowadzić do publicznej konfrontacji”181. Administracja 
Reagana zagroziła, że jedną z form nacisku może być odstąpienie od ratyfi kacji porozu-
mienia o połowach na wschodnim wybrzeżu182.

176  E. Wonder, The US Government..., s. 484.
177  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of United States President 

R. Reagan to Canada – Meeting with Cabinet Ministers and Secretaries – Proposed Bilateral Discussion Sce-
nario: March 10–11, 1981, Dan Whelan, National Energy Program, March 7, 1981, s. 1.

178  Zob. przypis 221. w rozdziale III niniejszej pracy.
179  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of United States President 

R. Reagan to Canada – Meeting with Cabinet Ministers and Secretaries – Proposed Bilateral Discussion Sce-
nario: March 10–11, 1981, Dan Whelan, National Energy Program, March 7, 1981, s. 2.

180  Historycy J.L. Granatstein i R. Bothwell zwrócili uwagę na fakt, że relacje z Kanadą powierzono 
urzędnikom relatywnie niskiego szczebla. J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 321–322.

181  NA, RG25, Vol. 9239, File 20-CDA-9-PM-USA, Dispatch from Canadian Embassy in Washington 
to DEA, July 8, 1981, s. 1–2.

182  Szerzej na ten temat piszę w podrozdziale VI.4 niniejszej pracy.
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Niektórzy historycy uważają, że kryzys w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich 
w okresie pierwszej administracji Reagana i ostatniej kadencji Trudeau wynikał z przy-
kładania przez tego ostatniego zbyt małej wagi do konieczności wytłumaczenia społe-
czeństwu amerykańskiemu założeń programu NEP. Mimo że w lipcu 1980 r. Trudeau 
wysłał list do członków swojego gabinetu nakazujący uważne planowanie i określenie 
czasu zagranicznych wizyt ministrów i innych ważnych gości oraz zwrócił szczególną 
uwagę na skutki relacji dwustronnych dla interesu narodowego Kanady, to zalecenia te 
w dużym stopniu pozostały jedynie na papierze. Próbę ratowania nadszarpniętej reputa-
cji Kraju Klonowego Liścia w Stanach Zjednoczonych podjęto zdecydowanie za późno 
i w sytuacji, gdy zarzuty formułowane przez członków Kongresu, a spowodowane ros-
nącą falą przejęć fi rm amerykańskich przez przedsiębiorstwa kanadyjskie, były coraz 
ostrzejsze. Dopiero w kwietniu 1981 r. premier Trudeau wykazał inicjatywę i spotkał się 
z redaktorami „The New York Timesa”. Podczas rozmowy zapytał retorycznie: „[…] Co 
byście zrobili gdyby 95% waszego przemysłu naftowego było kontrolowane przez ob-
cokrajowców i co byście zrobili gdyby 65% waszego przemysłu wytwórczego było 
kontrolowane z zagranicy […]?”183. Pytania te trafi ły jednak w próżnię, a spotkanie nie 
zmieniło krytycznego nastawienia amerykańskich mediów do kanadyjskiego programu 
energetycznego. 

W ciągu 1981 r. administracja Reagana dołączyła do listy zarzutów przeciwko Ka-
nadzie również te dotyczące Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych. Najczęściej 
powtarzały się oskarżenia o dyskryminację i obniżanie wartości amerykańskich przed-
siębiorstw. Amerykanie obawiali się też, że kanadyzacja obejmie również inne dziedziny 
gospodarki184.

Przez cały kwiecień i maj 1981 r. trwała wymiana korespondencji i spotkania między 
urzędnikami w Ottawie i Waszyngtonie. Strona amerykańska naciskała na usunięcie za-
pisów, które dawały preferencje kanadyjskim dostawcom, i na zapewnienie rekompensat 
za oddawane rządowi kanadyjskiemu 25% udziałów w wydobyciu. Gabinet Trudeau 
uległ presji i zdecydował się na dokonanie dwóch modyfi kacji. Dnia 14 maja 1981 r. po-
stanowiono, że będą wypłacane odszkodowania (tzw. ex gratia payments) za 25% udział 
rządu w projektach wydobywczych istniejących przed ogłoszeniem NEP-u. Zmieniono 
też przepisy stwarzające preferencje dla kanadyjskich dostawców sprzętu i usług dla 
przedsiębiorstw korzystających z pieniędzy federalnych185.

Amerykanie nie byli jednak usatysfakcjonowani tymi zmianami. Korporacje petro-
chemiczne szybko doszły do wniosku, że odszkodowania są zbyt małe i nie rekom-
pensują kosztów poszukiwania złóż i utraconych przyszłych zysków186. Dodatkowym 
czynnikiem, który jeszcze bardziej zaognił stosunki między sąsiadami, okazała się druga 
fala przejęć amerykańskich przedsiębiorstw, które prowadzono w okresie od maja do 

183  NA, RG25, Vol. 9239, File 20-CDA-9-PM-USA, Transcript of the Prime Minister’s Meeting with the 
Editorial Board of the New York Times, April 3, 1981.

184  S. Clarkson, op.cit., s. 75.
185  Ibidem, s. 31.
186  Zdaniem Stephena Clarksona ich żądania nie były możliwe do spełnienia i część urzędników Białego 

Domu zdawała sobie z tego sprawę. Protesty przedsiębiorstw petrochemicznych pochwyciła prasa i stały się 
one podstawą poglądów administracji Reagana. Ibidem, s. 72.
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października 1981 r.187 Ta seria transakcji wywołała lawinę protestów w USA. W prasie 
amerykańskiej zaczęły się pojawiać artykuły ujawniające kulisy sporu między sąsiada-
mi. „The Wall Street Journal” pisał, że administracja Reagana jest rozwścieczona „za-
czepnym podejściem”, jakie przyjął premier Trudeau, i należy udzielić mu nauczki188. 
„The New York Times” trzeźwo zwracał jednak uwagę, że: „[…] jakikolwiek odwet 
ze strony Stanów Zjednoczonych spowoduje jedynie wzmocnienie politycznej pozycji 
premiera w Ottawie” 189. 

Pod koniec czerwca 1981 r. rząd kanadyjski, aby opanować sytuację, zdołał przeko-
nać szefów głównych banków do zmniejszenia ilość pieniędzy pożyczanych na prze-
jęcia zagranicznych przedsiębiorstw. Nie zmieniło to jednak podejścia Waszyngtonu. 
Podczas spotkania w Białym Domu w lipcu 1981 r. Reagan ostrzegał Trudeau, żeby nie 
liczył na łagodne traktowanie ze strony Amerykanów, i zażądał od Kanady kolejnych 
ustępstw w NEP i FIRA190. Amerykanie zaczęli grozić zablokowaniem uczestnictwa Ka-
nady w spotkaniu gospodarczym USA, EWG i Japonii. Przedstawiciel handlowy USA 
William Brock rozpoczął zbieranie od fi rm amerykańskich informacji, które mogły do-
prowadzić do formalnego postępowania przeciwko dyskryminacji ze strony Ottawy. Ad-
ministracja Reagana odmówiła również pomocy dla powstającego gazociągu z Alaski, 
którym mogłyby być eksportowane nadwyżki kanadyjskiego gazu. Rząd amerykański 
rozważał też odmowę przyznania przedsiębiorstwom kanadyjskim praw do starania się 
o zezwolenia na wydobycie surowców mineralnych i ropy naftowej na terenach federal-
nych jako odwet za podobne zapisy w Krajowym Programie Energetycznym Kanady. 
Kongres rozpatrywał zaś środki mające utrudnić przejmowanie amerykańskich przed-
siębiorstw przez fi rmy kanadyjskie. „The New York Times” w komentarzu redakcyjnym 
napisał:

Stany Zjednoczone kwestionują nie tylko założenia kanadyjskiej polityki energetycznej, ale 
też podejście Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych […] ustanawiające specjalne warun-
ki działania inwestorów zagranicznych i mające przynosić korzyści Kanadzie191. 

187  W maju 1981 r. fi rma z Calgary NuWest Group Ltd., po zaciętej walce, kupiła ponad 7% udziałów 
Cities Service, 20. co do wielkości fi rmy na amerykańskim rynku petrochemicznym. W czerwcu Dome Pe-
troleum zakupił pakiet kontrolny Hudson’s Bay Oil and Gas Co. Ltd. od amerykańskiej korporacji Conoco. 
W tym samym miesiącu od amerykańskiej korporacji Allied Corp jej kanadyjskie aktywa kupiły fi rmy Husky 
Oil Ltd. i Drummond Petroleum. W lipcu 1981 r. Hudson’s Bay przejęła fi rmę Cyprus Anvil Miting Corp. 
z siedzibą w Vancouver od Amoco CYM Corp., którą nabył wcześniej Standard Oil of Indiana. Agencja Kon-
troli Inwestycji Zagranicznych nie pozwoliła Standard Oil zatrzymać udziałów w Cyprus Anvil i Standard 
Oil musiał wystawić tę fi rmę na sprzedaż. Hudson’s Oil odkupił udziały w kanadyjskich przedsięwzięciach 
od Shell Explorer Ltd., które było własnością Shell Oil Ltd. z Houston. Seagram zaś po raz drugi próbował 
dokonać przejęcia amerykańskiej korporacji – tym razem chodziło o Conoco, 9. przedsiębiorstwo petroche-
miczne w USA. Ta długa batalia zakończyła się ostatecznie przegraną Kanadyjczyków i przejęciem Conoco 
przez inną fi rmę amerykańską, co spotkało się z aprobatą zarządu Conoco. Zob. ibidem, s. 32.

188  „Washington Post” pisał: „Lekcja powinna dać do zrozumienia, że nie można szerzyć tak ksenofo-
bicznego programu energetycznego, który obecnie realizuje Kanada, bez odstraszania kapitału zagranicznego 
i narażania się na odwet ze strony państw przeciwko którym jest on nastawiony”. Cyt. za: S. Clarkson, op.cit., 
s. 33.

189  NYT 1981, August 31, s. D2.
190  NA, RG25, Vol. 9239, File 20-CDA-9-PM-USA, Notes on the Meeting between the President and 

Prime Minister Trudeau at the White House, Friday, July 10, 1981, s. 9–10.
191  Ibidem.
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Komentarz kończył się stwierdzeniem, że stosunki kanadyjsko-amerykańskie nie 
osiągnęły jeszcze najniższego możliwego poziomu. 

W Waszyngtonie powstała międzyministerialna grupa, której zadaniem było opra-
cowanie środków mających doprowadzić do wymuszenia na Kanadzie ustępstw w pro-
gramie energetycznym i inwestycyjnym. Wśród przedstawionych propozycji po raz ko-
lejny w stosunkach dwustronnych w okresie rządów Trudeau pojawiło się zagrożenie 
zerwania umowy Auto Pact i układu o współpracy przy produkcji na potrzeby militarne. 
Amerykanie zdecydowali się również na oddanie sprawy przed trybunał GATT192. Prasa 
spekulowała nad środkami, jakie może podjąć Waszyngton w stosunku do Kanady. Su-
gerowano, że może to być działanie poprzez giełdę na Wall Street, które spowoduje kry-
zys gospodarczy w Kraju Klonowego Liścia. Wśród pomysłów pojawiło się m.in. także 
wykluczenie z prestiżowej grupy G7193.

W Ottawie narastała panika. Urzędnicy byli coraz bardziej zaniepokojeni możliwoś-
cią podjęcia przez Waszyngton środków odwetowych. Przywódcy Partii Liberalnej nie 
chcieli pozwolić na wrażenie, że nie kontrolują stosunków kanadyjsko-amerykańskich, 
jednak w Ministerstwie Spraw Zagranicznych coraz silniejsze było przekonanie, że albo 
musi dojść do konfrontacji, albo należy „ugiąć się i zrezygnować” z NEP194. W sierpniu 
1981 r. ogłoszono decyzję, że program energetyczny nie będzie wzorem dla innych ga-
łęzi gospodarki195. Przestały być forsowane ogłoszone w czasie mowy tronowej projekty 
wzmocnienia Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznej i nowej strategii gospodarczej196. 

W czasie kolejnego kanadyjsko-amerykańskiego spotkania na szczycie, które odby-
ło się 17 września 1981 r. w Grand Rapids w Michigan, tematem rozmów była niemal 
wyłącznie kanadyjska polityka energetyczna. Trudeau starał się przekonać prezydenta 
Reagana do zaniechania planów podjęcia kroków odwetowych w stosunku do sąsiada 
z północy197. Podczas dyskusji stało się jasne, jaka przepaść dzieli obie strony. Polityka 
energetyczna Kanady była w USA odbierana jako gra nie fair, a dodatkowym czynni-
kiem utrudniającym zbliżenie było stanowisko Kraju Klonowego Liścia w kwestii kwaś-
nych deszczów198. W rezultacie nie udało się osiągnąć konsensusu199.

192  S. Clarkson, op.cit., s. 30.
193  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 324.
194  Wizerunek prezydenta Reagana był zdecydowanie gorszy niż Richarda Nixona w czasie kryzysu na 

początku lat 70. S. Clarkson, op.cit., s. 36.
195  Rząd kanadyjski, przewidując kłopoty z USA, już w październiku 1980 r. postanowił, że naciski na 

kanadyzację i wspieranie przedsiębiorstw z Kraju Klonowego Liścia będą dotyczyły jedynie sektora energe-
tycznego. Zob. PCO, Discussion Paper, October 21, 1980, Framework for Implementing the New Industrial 
Development Policy, s. 12.

196  H. Gray w programie rozwoju przemysłowego Kanady zalecał m.in. obserwację działalności dużych 
przedsiębiorstw pozostających pod obcą kontrolą. Zob. PCO, Discussion Paper, October 21, 1980, Frame-
work for Implementing the New Industrial Development Policy, s. 15.

197  Premier wydawał się najbardziej zaniepokojony stosunkiem administracji prezydenckiej do NEP. 
W czasie wspomnianego szczytu powiedział: „Ostra krytyka Krajowego Programu Energetycznego ze stro-
ny korporacji międzynarodowych, Kongresu i mediów jest czymś spodziewanym […]. Ale jeżeli ten sam 
krytycyzm jest artykułowany przez administrację prezydencką, to jest to powód do zmartwienia”. Zob. NA, 
RG25, Vol. 9239, File 20-CDA-9-PM-USA, Memorandum from GNG, September 30, 1981, Reagan/Trudeau 
Bilateral at Grand Rapids, Michigan, September 17, 1981, s. 1–2.

198  Zagadnienie to omawiam w podrozdziale VI.3 niniejszej pracy.
199  PCO, Cabinet Minutes, No. 32-81CBM, September 24, 1981, s. 6–7.
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We wrześniu 1981 r. relacje na linii Ottawa–Waszyngton były bardzo złe. Amery-
kanie twierdzili, że prowadzone rozmowy nie przynoszą żadnych skutków, gdyż brak 
jest „prawdziwego zaangażowania” ze strony kanadyjskiej200. Planowano upublicznie-
nie sporu i przeniesienie go na płaszczyznę międzynarodową. Dnia 22 września Myer 
Rashish, amerykański podsekretarz stanu do spraw gospodarczych, w przemówieniu 
wygłoszonym w Nowym Jorku ostrzegł Kanadę przed możliwością podjęcia przez USA 
środków odwetowych, które mogą spowodować duże straty w stosunkach dwustron-
nych201. Mimo to 24 września, w czasie obrad gabinetu, Trudeau zakomunikował:

Rząd amerykański został poinformowany na najwyższym szczeblu, że rząd kanadyjski nie 
zrezygnuje z założeń Krajowego Programu Energetycznego. Ministrowie, odpowiadając na 
krytykę amerykańską, powinni w dalszym ciągu stanowczo bronić założeń tego programu202. 

Mimo zapewnień premiera Trudeau Kanadyjczycy po raz kolejny ustąpili. W swoim 
drugim budżecie, zaprezentowanym w listopadzie 1981 r., Allan MacEachen zawarł zo-
bowiązanie, którego domagali się Amerykanie203. Minister publicznie zapewnił, że NEP 
nie będzie rozszerzany na inne sektory gospodarki i nie planowano wzmocnienia FIRA. 
Mimo tego urzędnicy w Waszyngtonie ciągle nie byli usatysfakcjonowani. Najważniejsi 
z nich publicznie przekonywali, że USA nie zamierza już „przymykać oczu” na „dyskry-
minacyjną politykę handlową prowadzoną przez Kanadę”, gdyż odbija się to niekorzyst-
nie na korporacjach amerykańskich204. Kanadyjczycy, broniąc swej polityki, wskazywali 
na hipokryzję Amerykanów. Deklarowane przez Reagana przywiązanie do reguł wol-
nego rynku stało w sprzeczności z danymi wskazującymi, że 37 amerykańskich stanów 
zakazywało używania kanadyjskiej stali i wyposażenia przy realizacji projektów fi nan-
sowanych z pieniędzy publicznych. Działo się tak, mimo że zgodnie z ustawodawstwem 
Kongresu wymagany był jedynie 50% udział części amerykańskich w produkcji sprzętu 
używanego w transporcie miejskim205. 

W grudniu 1981 r. doszło do kolejnej wymiany korespondencji pomiędzy amerykań-
skim przedstawicielem handlowym a rządem kanadyjskim. W liście z 4 grudnia William 
Brock powtarzał wszystkie dotychczasowe zarzuty Stanów Zjednoczonych i niemal nie 
zwracając uwagi na ustępstwa Ottawy, stanowczo domagał się jak najszybszego działa-
nia206. Pismo to zirytowało członków rządu Trudeau. Allan Gotlieb, nowo mianowany 
ambasador Kanady w Waszyngtonie, w odpowiedzi na list Brocka napisał, że nie bę-
dzie dalszych ustępstw ze strony Kanady. Uznał, że żądanie przez Amerykanów zmiany 
w dziedzinach kluczowych dla sukcesu całego programu kwestionuje zasadność wielo-

200  NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, Dispatch from Canadian Embassy in Washington to DEA, 
October 9, 1981, s. 1–2.

201  Kanadyjska gazeta „The Globe and Mail” określiła to przemówienie, jako „[...] najostrzejsze potę-
pienie programu kandyzacji przez czołowego urzędnika rządu Stanów Zjednoczonych”. Zob. G&M 1981, 
September 23, s. 1.

202  PCO, Cabinet Minutes, No. 32-81CBM 1981, September 24, s. 6.
203  Dnia 13 października, w czasie spotkania w Ottawie amerykańskiego sekretarza skarbu Donalda 

Regana i kanadyjskich ministrów Allana MacEachenem z Markiem MacGuiganem, Amerykanie zażądali, 
aby rząd kanadyjski publicznie zapewnił, że FIRA nie będzie wzmocniona, a NEP nie stanie się wzorem dla 
innych gałęzi przemysłu. Zob. S. Clarkson, op.cit., s. 39.

204  „Ottawa Citizen” 1982, February 2, s. 1.
205  Ibidem.
206  NA, RG25, Volume 9231, File: 20-CDA-9-EA-USA, Situation Reports, [bdw], s. 6–7.
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miesięcznych konsultacji. Ambasador stwierdził w swym liście, że jeżeli administracja 
Reagana uważa, iż w dalszym ciągu, mimo dokonanych zmian, Kanada nie realizuje zo-
bowiązań międzynarodowych, to jedynym rozwiązaniem będzie spotkanie w sądzie207. 
Podobną opinię przedstawił w czasie konferencji prasowej na Uniwersytecie South 
California minister spraw zagranicznych Kanady Mark MacGuigan208. Postawa władz 
amerykańskich sprawiła, że dla Kanadyjczyków NEP i FIRA zyskały wymiar sprawy 
narodowej, porównywalnej z polityką narodową (National Policy) pierwszego premiera 
Johna A. Macdonalda, która budowała przemysł w Kanadzie209. 

Aby prawidłowo ocenić politykę energetyczną rządu Pierre’a Trudeau w kontekście 
stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, należy zwrócić uwagę na podnoszony już w 1981 r. 
przez Atlantic Council zarzut wiązania przez premiera problemów konstytucyjnych 
z polityką gospodarczą w celu wzmocnienia jedności narodowej Kanady210. Analizując 
podejście Trudeau, badacze wskazują, że jego poparcie dla nacjonalizmu gospodarcze-
go należy w dużym stopniu tłumaczyć planami stworzenia rynku pan-kanadyjskiego 
za pomocą takich programów jak CDC, FIRA, Petro-Canada i NEP211. Idąc tym torem 
rozumowania, warto również pamiętać, że każde działanie USA na rzecz obrony swoich 
interesów gospodarczych było w Kanadzie odbierane jako ingerencja w wewnętrzne 
sprawy Kraju Klonowego Liścia. Pierre Trudeau uważał to dodatkowo za naruszenie 
najważniejszego celu swojej polityki, czyli utrzymania jedności Kanady. 

Grudzień 1981 r. stanowił punkt zwrotny w sporze. Zdaniem S. Clarksona Kanadyjczy-
cy sformułowali granice, których nie zamierzali przekroczyć. W styczniu 1982 r. admini-
stracja prezydenta Reagana zdecydowała się więc na rozpoczęcie procedury konsultacji 
dotyczącej Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych przed GATT. Zarzuty amerykań-
skie dotyczyły kanadyjskiego nakazu preferowania przez inwestorów zakupów usług 
i towarów kanadyjskich. Zdaniem Waszyngtonu regulacje te były sprzeczne z zasadą 
traktowania narodowego, zawartego w artykule trzecim GATT212. Nie zdecydowano się 
jednak na bardziej drastyczne środki.

Zdaniem większości politologów głównym powodem zaniechania bezpośrednich 
działań odwetowych ze strony Stanów Zjednoczonych była świadomość, że na skutek ta-
kich posunięć może również ucierpieć gospodarka USA213. Zerwanie układu o współpra-
cy w przemyśle samochodowym groziło protestem ze strony amerykańskich producen-
tów motoryzacyjnych. Podobnie mogłoby się stać w razie blokady granicy dla importu 
produktów kanadyjskich. Amerykańskie środki odwetowe musiały też mieć ograniczo-
ny charakter, gdyż administracja USA nie chciała uderzyć w Albertę, popierającą USA 
w walce przeciwko NEP. Paradoksalnie, jak zauważa Stephen Clarkson: „[…] okazało 
się, że rozmiar kanadyjskiej zależności od amerykańskiej gospodarki zapewnił jej pe-

207  S. Clarkson, op.cit., s. 44.
208  „Financial Post” 1982, February 6, s. 1.
209  „Kanadyjczycy nie chcą, aby ich dzieci spędziły życie w kopalniach lub przy wyrębie drzew” – in-

formował dziennik „Vancouver Sun”. „Vancouver Sun” 1982, January 30, s. 1.
210  NA, RG25, Vol. 9231, File 20-CDA-9-EA-USA, Memo on Atlantic Council Report: U.S. Policy 

Towards Canada: The Neighbour We Cannot Take for Granted, [bdw], s. 1.
211  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 264–272.
212  Zob. przypis 248. w rozdziale III niniejszej pracy.
213  S. Clarkson, op.cit., s. 37.
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wien stopień odporności”214. Kryzys w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich należy, 
jak sugeruje Charles Doran, potraktować jako test granic partnerstwa obu państw215.

W lipcu 1982 r. doszło do zmiany w administracji prezydenta Reagana. Nowy se-
kretarz stanu George Shultz zdecydowanie lepiej znał realia kanadyjskie niż jego po-
przednik. Jako członek rządu Nixona przygotował analizę znaczenia Kanady dla Stanów 
Zjednoczonych i opowiadał się za docenianiem Kanady jako największego partnera hand-
lowego. Uważał, że wspólne cele obu krajów są ważniejsze od różnic216. Shultz był prze-
ciwnikiem podejmowania kroków odwetowych przeciwko Kanadzie, gdyż prowadziło-
by to jego zdaniem do „spirali żądań”217. Historyk Robert Bothwell, opisując strategię  
Shultza, odwołuje się do metafory uprawiania trawnika, który musi być pielęgnowany, 
koszony i od czasu do czasu nawożony, a nie zakładany od nowa co kilka lat218. 

We wrześniu 1982 r. także premier Trudeau dokonał zmian w rządzie. Nowym mi-
nistrem spraw zagranicznych został doświadczony Allan MacEachen, który znał i cenił 
Stany Zjednoczone i miał bardzo dobre stosunki z Shultzem219. Stwarzało to nadzieję na 
poprawę relacji sąsiedzkich220. Wyrazem tych nadziei były rozmowy z 3 sierpnia 1982 r., 
prowadzone jeszcze pomiędzy M. MacGuiganem i G. Shultzem. Minister spraw zagra-
nicznych Kanady powiedział wówczas:

Niektórzy Amerykanie wydają się myśleć, że znajdujemy się w nacjonalistycznym szale. Na-
sza polityka gospodarcza wypływa tymczasem z naszej historii. Nasz nacjonalizm nie jest 
sprawą tylko obecnego rządu. Polityk kanadyjski nie może utrzymać urzędu, mając zasad-
niczo różne poglądy niż te, które mamy obecnie. Nawet Alberta podpisała Krajowy Program 
Energetyczny. John Turner221 był ministrem fi nansów w okresie powstawania Agencji Kon-
troli Inwestycji Zagranicznych. Mamy skłonność do nacjonalizmu i wiemy, że musimy tę 
skłonność kontrolować. Ten duch nacjonalizmu nie zniknie, gdy Trudeau, Gray i MacGuigan 
opuszczą scenę polityczną. Nawet gdy Joe Clark próbował przekształcić Petro-Canada w pry-
watne przedsiębiorstwo, natrafi ł na opór opinii publicznej. Była to jedna z dwóch czy trzech 

214  Ibidem. Ch.F. Doran uważał, że wydarzenia te były przykładem współzależności obu państw. Zob. 
Ch.F. Doran, op.cit., s. 161.

215  Badacz ten wskazuje, że podobnie jak sprzeciw wobec stylu liberalnej polityki zagranicznej (inter-
nacjonalizm) i brak zgody na „cichą dyplomację” doprowadził do powstania polityki trzeciej opcji, tak kana-
dyjsko-amerykański kryzys z początku lat 80. XX w. był przyczyną powstania bilateralizmu, nowego stylu w 
stosunkach pomiędzy sąsiadami. Zob. ibidem, s. 173–179.

216  Nowy amerykański sekretarz stanu w latach 70. był zatrudniony w Bechtel Corporation, przedsię-
biorstwie inżynieryjnym pracującym przy budowie elektrowni nad Zatoką Jamesa w Quebecu. R. Bothwell, 
Trudeau and the Americans, w: Trudeau’s Shadow..., s. 211.

217  NA, RG25, Series A-4, Box 291, MFNUM 3704, Visit to Canada of George P. Shultz, Secretary of 
State of the United States of America – Briefi ng Book: October 24–25, 1982, Meeting between the SSEA, 
Dr. MacGuigan and Secretary of State George Shultz, – August 3, 1982, Washington, s. 5.

218  R. Bothwell, Trudeau and the Americans..., s. 211.
219  Obaj ukończyli Massachusetts Institute of Technology. Zob. C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, 

s. 272–273.
220  NA, RG25, Vol. 9217, File 20-USA-9, Scenario Brief for Bilateral Discussions, Paul Heinbecker, 

United States General Relations Division, July 7, 1982, s. 1–2.
221  Minister fi nansów w rządzie Trudeau w latach 1972–1975. Zdecydowany zwolennik wolnego rynku. 

Por. Turner, John Napier, w: The Canadian Encyclopedia, http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.
cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0008170, 2006 (10.11.06).
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przyczyn klęski wyborczej. Ale nasz nacjonalizm w wymiarze światowym jest zjawiskiem 
łagodnym222.

Badając poparcie rządu i społeczeństwa kanadyjskiego dla Krajowego Programu 
Energetycznego, należy uwzględnić fakt, że jego efekty pojawiły się bardzo szybko. Na-
kłady inwestycyjne kanadyjskich przedsiębiorstw petrochemicznych rosły ponad dwu-
krotnie szybciej niż wielkich korporacji międzynarodowych223. W 1982 r. rząd oceniał, 
że szybkość odzyskiwania kontroli nad przemysłem naftowym przekracza założenia. 
W ciągu niecałych dwóch lat udział przedsiębiorstw kanadyjskich sięgnął w tej gałęzi 
gospodarki 33,1%. Dochody z wydobycia i produkcji ropy i gazu kanadyjskich fi rm 
zwiększyły się z 6,7 do 34,7%224. Petro-Canada stała się czwartą co do wielkości fi r-
mą sektora petrochemicznego w Kanadzie225. Dome Petroleum lokowała się na siódmej 
pozycji. Zostało to osiągnięte na dwa sposoby: dzięki przejęciom i łączeniom fi rm oraz 
na skutek działalności kanadyjskich fi rm na terenach kontrolowanych dotychczas przez 
zagraniczne przedsiębiorstwa226. 

W czasie kolejnego spotkania A. MacEachen zwrócił uwagę na różnice między są-
siadami i istniejącą presję ze strony Stanów Zjednoczonych, aby Kanada dostosowa-
ła się do wyobrażeń Amerykanów i przyjęła „amerykańskie podejście do sprawowania 
rządów”227. Kanadyjski minister był zdania, że to właśnie odmienności są przyczynami 
wielu dwustronnych problemów, a nie subsydia czy nacjonalizm gospodarczy. Allan 
Gotlieb trzeźwo zauważył podczas jednego ze spotkań:

Ciągle wracamy do pytania o różnice między naszymi dwoma systemami. Do stwierdzeń, że 
rozwój wydobycia ropy naftowej na terenach rządowych przebiegał inaczej w Kanadzie niż 
w USA. Patrząc z naszej perspektywy, uważamy, że środki podjęte przez nas nie mają charak-
teru retroaktywnego. Zawsze zatrzymywaliśmy określoną część ziemi dla Korony228. 

222  NA, RG25, Series A-4, Box 291, MFNUM 3704, Visit to Canada of George P. Shultz, Secretary of 
State of the United States of America – Briefi ng Book: October 24–25, 1982, Meeting between the SSEA, Dr. 
MacGuigan and Secretary of State George Shultz, August 3, 1982, Washington, s. 2.

223  Przedsiębiorstwa kontrolowane przez kapitał zagraniczny przez pierwszych 6 miesięcy 1981 r. 
zwiększyły wydatki na rozwój o 17%, w porównaniu z 41% wzrostu przedsiębiorstw kanadyjskich. Zda-
niem S. Clarksona mimo krytycznego stosunku zagranicznych przedsiębiorstw naftowych do NEP fi rmy te 
starały się jednak przystosować do narzuconych warunków, w tym do zasad kandyzacji. Wchodziły m.in. we 
wspólne porozumienia z lokalnymi fi rmami, aby korzystać z pieniędzy oferowanych przez Ottawę. Zob. 
S. Clarkson, op.cit., s. 80.

224  Canada. Department of Energy, Mines and Resources, The National Energy Program: Update 1982, 
Ottawa: Supply and Services, 1982, s. 47.

225  Po Imperial Oil, Gulf i Texaco. Zob. ibidem.
226  Canada. Department of Energy, Mines and Resources, The National Energy Program: Update 1982, 

op.cit., s. 47.
227  NA, RG25, Vol. 9217, File 20-USA-9, Dispatch from DEA to Canadian Embassy in Washington, 

November 2, 1982, s. 3.
228  NA, RG25, Vol. 9217, File 20-USA-9, Transcript of discussion between MacEachen-Shultz, Oc-

tober 25, 1982, s. 1–5. Kanadyjski system dzierżawy terenów pod wydobycie ropy naftowej różnił się od 
amerykańskiego. Po pierwsze opierał się na założeniu, że przydział ziemi odbywał się w wyniku negocjacji 
ze starającymi się przedsiębiorstwami. Warunki, na jakich zawierano porozumienia, mogły ulec zmianie 
w czasie obowiązywania umowy i fi rmy petrochemiczne były świadome tego ograniczenia. Por. NA, RG25, 
Vol. 9231, File 20-CDA-9-EA-USA, Deputy Prime Minister and SSEA and Secretary of State Meeting on 
Bilateral Issues, April 11, 1983, s. 4.
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Kanadyjczycy zdawali sobie jednak sprawę z faktu, że część wprowadzonych przez 
nich rozwiązań gospodarczych mogła zostać odebrana jako dyskryminacja. Dlatego też 
zdecydowali się na uwzględnienie uwag amerykańskich229. Shultz w przeciwieństwie do 
Brocka akceptował ten sposób myślenia. W dalszym ciągu negocjacje nie posuwały się 
jednak na przód230. 

Głównym powodem poprawy stosunków kanadyjsko-amerykańskich było pogor-
szenie sytuacji gospodarczej w Kraju Klonowego Liścia. W 1982 r. nastąpiło wyraźne 
załamanie cen ropy naftowej na rynkach światowych231. Spadające ceny spowodowa-
ły, że zdezaktualizowały się założenia fi nansowe, na których oparto Krajowy Program 
Energetyczny. Na te procesy dodatkowo nałożyła się recesja gospodarcza232. Pierwszym 
sygnałem trudności był 3,5% spadek gospodarczy zanotowany w trzeciej dekadzie 1981 r. 
W następnych pięciu kwartałach gospodarka kanadyjska notowała spadki największe 
od wielkiego kryzysu (odpowiednio –2,8; –4,5; –4,8; –2,8; –3,2)233. Media informowały 
o licznych bankructwach, rosnącej stopie procentowej i rekordowej infl acji234. Kapitał 
odpływał na południe, co powodowało trudności płatnicze. Narastająca recesja i nie-
udolne przeciwdziałania rządu spowodowały spadek popularności premiera. Na prze-
łomie 1982 i 1983 r. poparcie społeczne dla rządu Trudeau osiągnęło najniższy poziom 
w historii235. W tym okresie tylko 61% Kanadyjczyków akceptowało rządowe metody 
uzyskania 50% kontroli kanadyjskiej w przemyśle energetycznym. Wskaźnik ten spadł 
jeszcze wyraźniej w roku następnym, osiągając 55%236. W dużym stopniu było to wyni-
kiem pogłębiającej się recesji, która zaczynała się odbijać na poziomie życia przeciętne-
go obywatela Kraju Klonowego Liścia237. 

Do spadku gospodarczego z pewnością przyczynił się ciągły opór kanadyjskich śro-
dowisk przemysłowych przeciwko NEP. Biznesmeni uważali, że coraz niższe cła i bli-
skość rynku Stanów Zjednoczonych stanowiły okazję, którą należało wykorzystywać. 
W opinii tej grupy polityka premiera Trudeau prowadziła do budowania granic na kon-
tynencie i była sprzeczna z interesem ekonomicznym Kanady. Krytycy NEP, m.in. eko-
nomista Donald Daly, uważali, że polityka energetyczna rządu Trudeau przynosi korzy-
ści jedynie niewielkiej grupie urzędników, a znaczące koszty kanadyzacji powodują, iż 

229  95% bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 85% inwestycji pośrednich przechodziło uproszczoną 
procedurę. Zob. NA, RG25, Series A-4, Box 291, MFNUM 3704, Visit to Canada of George P. Shultz, Sec-
retary of State of the United States of America – Briefi ng Book: October 24–25, 1982, Meeting between the 
SSEA, Dr. MacGuigan and Secretary of State George Shultz, August 3, 1982, Washington, s. 2.

230  Obie strony cały czas powtarzały te same argumenty i w okresie od września 1982 r. do kwietnia 
1983 r. właściwie nie potrafi ły się zrozumieć.

231  W 1982 r. cena ropy spadła poniżej ustaleń OPEC. Zob. R. Bothwell, Canada and the United Sta-
tes..., s. 132.

232  Recesja defi niowana jest w Kanadzie jako występowanie spadku gospodarczego w dwóch kolejnych 
kwartałach ze spadkiem gospodarczym. Zob. Recession, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.
thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0006709 (10.11.06).

233  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 486.
234  W październiku 1982 r. sięgnęła 10,4%. PKB spadł o 11 mld dolarów kanadyjskich. Zob. G&M 1982, 

October 21, s. 1. 
235  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 327.
236  G. Marsden, op.cit., s. 124.
237  R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 132.
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pogarsza się pozycja fi nansowa Kanady238. Ciągłe spory polityczne między Waszyng-
tonem a Ottawą oraz między Ottawą i Albertą nie stwarzały zachęcających warunków 
do nowych inwestycji. Brak stabilności i niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji 
stanowiły powody, dla których raport Royal Bank of Canada z 1981 r. ostrzegał przed-
siębiorców przed znaczącym ryzykiem inwestycyjnym panującym w Kanadzie239.

Amerykanie wierzyli, że wolny handel musi spowodować upadek rządu Trudeau. 
Sekretarz stanu G. Shultz zdecydował się więc obrać taktykę czekania na rozwój wy-
padków i zachowania spokoju240. Sporne zagadnienia przestawały powoli być najważ-
niejszymi kwestiami dla administracji Reagana, a sekretarz wychodził z założenia, że 
kanadyjski NEP prędzej czy później musi okazać się fi askiem241. Założenia te spraw-
dziły się242. Recesja i spadek cen ropy stały się najważniejszymi przyczynami odejścia 
Kanady od nacjonalizmu gospodarczego. Rząd został zmuszony do obniżenia obciążeń 
podatkowych oraz skorygowania prognoz dochodów. Trudeau nie udało się osiągnąć 
zakładanego udziału władz federalnych w zyskach z produkcji i dystrybucji ropy nafto-
wej243. Premier zdecydował się na przyjęcie postawy koncyliacyjnej, m.in. udzielił serii 
dobrze przyjętych w USA wywiadów i aktywnie uczestniczył w wizycie amerykańskich 
biznesmenów w Kanadzie. Gazeta „The Globe and Mail” na pierwszej stronie opubliko-
wała zapewnienia premiera, że nie był nigdy nacjonalistą gospodarczym, a do przyjęcia 
praktyk nacjonalistycznych został zmuszony przez liberałów z Ontario244. Symbolem 
nadchodzących zmian było usunięcie pod koniec października 1982 r. ministra przemy-
słu i handlu Herba Graya z rządu Kanady i przeniesienie go do Zarządu Skarbu (Trea-
sury Board)245. Na miejsce Marca Lalonde’a, uosabiającego poglądy nacjonalistyczne, 
przyszedł zaś kontynentalista Jean Chrétien, który nie był zwolennikiem NEP. Krytyka 
Krajowego Programu Energetycznego następująca wraz ze spadkiem cen ropy zaczęła 
być coraz głośniejsza. Paradoksalnie zyskała ona na natężeniu wraz z podnoszeniem 
się gospodarki kanadyjskiej z kryzysu. Od pierwszego kwartału 1983 r., głównie dzięki 
wzrostowi gospodarczemu w Stanach Zjednoczonych, PKB Kraju Klonowego Liścia 
zaczął rosnąć. W sierpniu 1983 r. rząd kanadyjski opublikował nowe wytyczne polityki 
handlowej zatytułowane Polityka handlowa na lata 80. (Trade Policy for 1980s)246. Ich 
przyjęcie przez rząd oznaczało odejście od polityki trzeciej opcji i decyzję o rozpoczęciu 
rozmów z USA o wolnym handlu w niektórych sektorach gospodarki247. Wielkie projek-

238  G&M 1982, April 7.
239  Raport stwierdzał, że do 2000 r. sektor energetyczny w Kanadzie będzie potrzebował inwestycji 

w wysokości prawie 1,4 bln dolarów kanadyjskich. Zob. E. Wonder, U.S.–Canada..., s. 90. 
240  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op. cit., s. 329.
241  NA, RG25, Vol. 9217, File 20-USA-9, Memorandum for the SSEA, October 18, 1982, Visit to Otta-

wa of U.S. Secretary George Shultz, October 24–25, s. 1.
242  Cytowany przez biografów Trudeau – C. McCall i S. Clarksona – polityk amerykański zauważa: 

„Wiedzieliśmy […], że należy po prostu przeczekać ten okres, przeczekać nastrój nacjonalistyczny i poczucie 
Kanadyjczyków, że są pępkiem świata”. Zob. C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2…, s. 194.

243  Zamiast zakładanych 46%, uzyskano jedynie 32. Zob. S. Clarkson, op.cit., s. 81.
244  G&M 1982, October 21, s. 1, 8.
245  NA, RG25, Vol. 9231, File 20-CDA-9-EA-USA, Dispatch from Canadian Consulate in Chicago to 

DEA, December 5, 1983, s. 1.
246  Canada. Department of External Affairs, A Review of Canadian Trade Policy: A Background Docu-

ment to Canadian Trade Policy for the 1980s, Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, 1983.
247  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op. cit., s. 330.
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ty wydobywcze zostały porzucone lub przesunięte w czasie. Porażka liberałów w 1984 r. 
stanowiła zaś przypieczętowanie końca Krajowego Programu Energetycznego. Nowy 
premier, Brian Mulroney, formalnie zakończył go rok później248.

IV.6. PODSUMOWANIE

W ciągu kilkunastu miesięcy od ogłoszenia pod koniec 1980 r. Krajowego Programu 
Energetycznego stosunki między sąsiadami w Ameryce Północnej uległy znacznemu 
pogorszeniu. Niektórzy historycy wskazują nawet, że NEP wywołał kryzys w rela-
cjach kanadyjsko-amerykańskich249. Wydaje się, że ta ocena jest przesadzona. Należy 
się raczej przychylić do poglądu wskazującego na stosunkowo krótki wzrost „natężenia 
konfl iktu werbalnego”250. Pojawiają się nawet sugestie, że wyjąwszy NEP, Reagan był 
pozytywnie nastawiony do Kanady i Trudeau. Mimo że urzędnicy jego administracji na-
ciskali na podjęcie sankcji wobec Kraju Klonowego Liścia, to wskutek oporu prezydenta 
zdecydowano się na podjęcie działań dyplomatycznych251. Dokumenty amerykańskie 
wskazują, że Ronald Reagan instruował swoich urzędników, aby rozmowy były prowa-
dzone przy użyciu metod „cichej dyplomacji”252. Nawet jednak ci politolodzy, którzy 
mówią o konfl ikcie, zauważają, że można go postrzegać jako przyczynek do sukcesu. 
Agresywne posunięcia w stosunkach dwustronnych służyły bowiem zwróceniu uwagi, 
że interesy obu państw nie są jednakowe253. Sprzeciw USA wobec NEP zaostrzyła duża 
liczba faktycznych i zamierzonych przejęć fi rm amerykańskich przez korporacje z Ka-
nady. Takie zachowanie przedsiębiorstw kanadyjskich może być jednak tylko w części 
przypisane NEP i klimatowi, jaki wytworzył. W większym stopniu były to decyzje pod-
jęte przez „twardo stąpających po ziemi biznesmenów”254. 

Przedsiębiorcy amerykańscy nie byli przeciwni zamierzeniom, które kierowały 
urzędnikami kanadyjskimi w momencie prac nad Krajowym Programem Energetycz-
nym. Uważali jedynie, że NEP w zaproponowanym kształcie jest sprzeczny z interesem 
gospodarczym Kanady. Niepewność inwestycji podrywała zaufanie korporacji amery-
kańskich, które rozważały nawet wycofanie się z Kanady255. Administracja amerykań-
ska uważała zaś, że działania Kanadyjczyków naruszają podstawową zasadę równego 
traktowania inwestycji zagranicznych w stosunku do krajowych. Zdaniem urzędników 
Reagana zasada ta leżała u podstaw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 

248  National Energy Program, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.canadianencyclopedia.
ca/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0005618 (10.02.07).

249  Zob. S. Clarkson, op.cit., s. 33–45; S. Clarkson, C. McCall, op.cit., vol. 2, rozdział VI niniejszej pracy 
oraz J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 325–326. 

250  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 36.
251  T. Nemeth, op.cit., s. 30–31. 
252  Ibidem, s. 32.
253  G.B. Doern, G. Toner, op.cit., s. 36.
254  Ibidem.
255  NA, RG25, Vol. 9296, File 20-CDA-9-USA, Ken Taylor, Letter from Canadian Consul General in 

New York to Mr. Gordon F. Osbaldeston, Secretary, Ministry of State for Economic Development, Canada: 
From a Corporate New York Perspective, October 9, 1981, s. 1.
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której członkami były oba kraje. W latach 80. XX w. przestrzeganie równego traktowa-
nia było jednak kwestionowane przez wiele państw zaniepokojonych zbyt dużym stop-
niem nasycenia ich gospodarek obcym kapitałem. Wielu ekspertów uważa, że na środki, 
które podjął Waszyngton przeciwko FIRA i NEP, należy patrzeć z perspektywy szerszej 
niż tylko dwustronne stosunki kanadyjsko-amerykańskie. Naruszenie zasady równego 
traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od kraju pochodzenia, 
wywoływało obawy Waszyngtonu, że inne państwa mogą podążyć śladem Kraju Klo-
nowego Liścia. Amerykanów nie potrafi ły przekonać argumenty, że Kanada wzoruje 
swoje ustawodawstwo dotyczące kapitału zagranicznego na zapisach prawnych obowią-
zujących w Norwegii i Wielkiej Brytanii. Nie rozumieli też, że polityka kanadyjska jest 
mniej restrykcyjna niż europejska, gdyż opiera się na jasnych regułach. Władze Stanów 
Zjednoczonych uważały, że ich posunięcia w stosunku do Kanady skutecznie odstraszą 
też inne kraje planujące podobne działanie256. Kroki administracji Reagana miały rów-
nież służyć uciszeniu niewielkiej, ale rosnącej grupy polityków amerykańskich, którzy 
uważali, że należy w większym stopniu kontrolować inwestycje zagraniczne w samych 
Stanach Zjednoczonych. Analizowane dokumenty wskazują wyraźnie, że administracja 
Reagana starała się umieścić swoją reakcję na politykę energetyczną Kanady w szer-
szym, międzynarodowym kontekście, podczas gdy Kongres i zagrożone przejęcia-
mi korporacje traktowały problem niemal wyłącznie w kontekście stosunków na linii 
Ottawa–Waszyngton. Problem polegał także na sposobie postrzegania kanadyjskiego 
sektora petrochemicznego przez przedsiębiorstwa amerykańskie, które traktowały Kraj 
Klonowego Liścia jako część systemu gospodarczego USA i oceniały go zgodnie z obo-
wiązującymi tam normami. Takie podejście przyjęła też administracja Reagana. Dla 
Amerykanów nie miało więc większego znaczenia to, że Kanada poprzez NEP przyjmu-
je standardy światowe w zakresie kontroli państwa nad gospodarką257.

Poparcie społeczne Kanadyjczyków dla polityki energetycznej i inwestycyjnej rządu 
Trudeau uzewnętrzniło również istniejące pomiędzy sąsiadami różnice w postrzeganiu 
roli rządu w gospodarce. Dodatkowo Kanada opierała założenia NEP niemal wyłącz-
nie na czynnikach wewnętrznych, podczas gdy argumentacja amerykańska w większym 
stopniu uwzględniała spojrzenie regionalne. Pominięcie przez władze kanadyjskie róż-
nic interesów między sąsiadami przy formułowaniu założeń Krajowego Programu Ener-
getycznego okazało się największym problemem. Z pewnością za błąd można również 
uznać zbyt słabe starania Ottawy, aby przedstawić powody kanadyjskich decyzji społe-
czeństwu i politykom amerykańskim258.

Warto zauważyć, że konfl ikt na tle 25% udziału kanadyjskiego rządu federalnego 
w przedsięwzięciach wydobywczych wynikał przede wszystkim z niezrozumienia róż-
nic w porządku prawnym pomiędzy oboma państwami. W USA prawa do wydobywa-
nia surowców naturalnych były i są sprzedawane na aukcjach, dając wygranym prawo 
własności. W Kanadzie ziemia pozostaje własnością państwa i rząd federalny może 
ustanawiać dowolne warunki jej użytkowania. Z punktu widzenia konfl iktu kanadyjsko-

256  E. Wonder, The US Government..., s. 485.
257  S. Clarkson, op.cit., s. 74.
258  R. Gwyn, The 49th Paradox..., s. 100. Dodatkowe znaczenie miał fakt, że Trudeau wygrał wybory 

w 1980 r. dzięki retoryce nacjonalistycznej i bardzo trudno było mu zachować stanowisko, rezygnując z naj-
ważniejszego fragmentu swojego programu. Zob. ibidem, s. 95.
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-amerykańskiego istotne znaczenie miała też zmiana stosunku do własności terenów fe-
deralnych w ciągu kadencji Trudeau. Jeszcze w latach 60. XX w. Ottawa umożliwiała 
przedsiębiorcom (w zdecydowanej większości zagranicznym) skupowanie dużych tere-
nów, na których istniało prawdopodobieństwo znalezienia pokładów ropy naftowej lub 
gazu ziemnego. Firmy uzyskiwały zezwolenie na prowadzenie 12-letnich poszukiwań 
surowców. Po upływie tego okresu należało bądź zrezygnować z eksploatowanych tere-
nów, bądź zdecydować się na podpisanie umowy dzierżawy, co oznaczało automatyczne 
oddanie połowy ziemi państwu. Na pozostałą część przyznawana była dzierżawa, która 
wygasała, jeżeli do pięciu lat nie zostanie rozpoczęte wydobycie ropy lub gazu. Osta-
tecznie istniała też możliwość uzyskania specjalnego przedłużenia zezwolenia na poszu-
kiwania na warunkach ustanowionych przez rząd federalny259. W latach 70. rząd Trudeau 
sprecyzował te warunki. Zgodnie z nimi przedsiębiorstwa, które nie miały w swej struk-
turze własności minimum 35% kapitału kanadyjskiego, miały obowiązek odsprzedania 
Petro-Canada 25% swoich udziałów. Niektóre przedsiębiorstwa (m.in. Gulf i Mobil), za-
grożone utratą dobrze rokujących terenów, zgodziły się na te warunki. Z tej perspektywy 
Krajowy Program Energetyczny nie był niczym nowym i nie miał charakteru działania 
z mocą wsteczną. Administracja w Waszyngtonie uznała jednak, że zmiana ma charakter 
zbyt radykalny, choć Ottawa uważała ją za umiarkowaną260. 

Marc Lalonde, główny architekt NEP, zakładał, że Stany Zjednoczone, mając do 
wyboru zachowanie neutralności i zastosowanie środków odwetowych, zdecydują się 
na pierwszą możliwość. Przewidywanie to opierał na kilku przesłankach. Po pierwsze 
zakładał, że USA nie będą interweniować w obronie prywatnego kapitału. Po drugie 
wiedziano, że wcześniej nie było żadnej reakcji ze strony Waszyngtonu na przypad-
ki nacjonalizacji w innych państwach. Lalonde sądził również, że Kanada, należąc do 
OECD, była w sytuacji bezpiecznej, gdyż działania odwetowe ze strony USA byłyby 
szkodliwe również dla tej organizacji. Spodziewano się także, że administracja ame-
rykańska nie będzie chciała pogarszać stosunków politycznych ze względu na kwestie 
gospodarcze. Przewidywano, że ewentualne amerykańskie środki odwetowe będą sła-
be, gdyż przedsiębiorstwa kanadyjskie zainwestowały dużo mniej kapitału w Stanach 
Zjednoczonych261. Okazało się jednak, że Waszyngton traktował stosunki z Kanadą jako 
coś specjalnego i wyjątkowego, a podejmowana przez Kanadę polityka została uznana 
za potencjalne zagrożenie, gdyż mogła doprowadzić do wytworzenia niebezpiecznego 
zwyczaju z punktu widzenia USA262. 

To, że ostatecznie nie doszło do wprowadzenia przez Stany Zjednoczone rozwiązań 
odwetowych, wynikało z uświadomienia sobie przez obie strony silnych wzajemnych 
powiązań ekonomicznych. Amerykanie zrozumieli, że ewentualne sankcje mogą się od-
bić na ich własnej gospodarce. Jedyną karą dla Kanady była więc decyzja wstrzymania 
rozmów na temat liberalizacji handlu263. Miało to istotne znaczenie gospodarcze dla Kra-
ju Klonowego Liścia. Od początku lat 80. coraz więcej kapitału kanadyjskiego napły-

259  S. Clarkson, op.cit., s. 73.
260  Ibidem, s. 74.
261  Ch.F. Doran, op.cit., s. 130–132.
262  Ibidem, s. 133.
263  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 324.
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wało do USA264. Biznesmeni kanadyjscy zaczęli się niepokoić o bezpieczeństwo swoich 
pieniędzy. Z drugiej strony ekonomiści alarmowali, że gospodarka Kanady potrzebuje 
napływu nowego kapitału265. Środowisko biznesowe w Kraju Klonowego Liścia uzna-
ło więc także, że dalsze popieranie kanadyjskiego nacjonalizmu gospodarczego może 
zahamować dopływ środków z USA i okazać się szkodliwe dla kanadyjskiej ekonomii. 

Warto zwrócić uwagę na sposób postępowania Ottawy w stosunkach z USA. Polity-
cy kanadyjscy (a zwłaszcza Trudeau) starali się działać w sposób, który miał zapewnić 
jedność narodową, stąd podejmowane kroki miały charakter publiczny i musiały być 
czytelne. Tworzyły one obraz silnego przywództwa i silnej Kanady. Powodowało to po-
wstanie dużych oczekiwań i wymagań ze strony Stanów Zjednoczonych, a w oczach 
przeciętnego Kanadyjczyka dawało obraz silnego państwa266. Nie oznaczało to jednak 
zgody władz na antyamerykanizm. Premier nigdy nie popierał takich nastrojów, gdyż 
uważał, że Stany Zjednoczone jako mocarstwo mają prawo do dominacji w świecie. 
Trudeau akceptował mocarstwową pozycję USA, gdyż uważał, że Kanada nie ma na 
nią wpływu267. Cieszył się za to, „odgrywając rolę Cyrano de Bergeraca” i broniąc słab-
szej Kanady przeciwko „Wujowi Samowi”268. Richard Gwyn w książce 49th Paradox 
twierdzi, że Trudeau okazał się twardym przeciwnikiem i mimo presji Amerykanów ka-
nadyjskie ustępstwa z okresu 1981–1982 nie miały dużego znaczenia269. Największą 
wartością NEP-u było zauważenie Kanady w USA – wskazuje Gwyn. Pierre Trudeau 
okazał się według Gwyna „ryzykantem”, a Amerykanie doceniają takie zachowanie270. 
Podobną opinię wyraził Charles Doran, mówiąc, że „Trudeau osiągnął sukces, prze-
kazując wiadomość, że Kanada jest inna. Nie tylko, że jest odrębnym państwem, ale 
odmiennym typem państwa”271. 

Należy pamiętać, że dzięki studiom na Harvardzie premier znał kulturę i społeczeń-
stwo amerykańskie i był uodporniony na „kompleks Ameryki”, który cechował wielu 
Kanadyjczyków272. Miało to jednak i złe strony, gdyż odbijało się czasem niekorzyst-
nie na sposobie prowadzenia polityki w stosunku do południowego sąsiada. Błędem 
Trudeau było poświęcanie większej uwagi relacjom kanadyjsko-amerykańskim jedy-
nie wtedy, kiedy zgadzały się tematycznie z jego „ważniejszymi” zainteresowaniami, 
np. gdy dotykały problemu jedności Kanady273. Inne problemy w relacjach kanadyjsko-
-amerykańskich zostawiał do rozstrzygnięcia swoim ministrom. Pozostawały one dla 
premiera znaczące w takim stopniu, w jakim wpływały na wzmocnienie tożsamości na-
rodowej Kanadyjczyków274. 

264  W 1981 r. więcej kapitału odpłynęło z Kanady do USA (3,6 mld dolarów kanadyjskich) niż napłynęło 
ze Stanów Zjednoczonych do Kraju Klonowego Liścia (3,1 mld dolarów kanadyjskich). Zob. R. Bothwell, 
Canada and the United States..., s. 133–134.

265  Ch.F. Doran, op.cit., s. 235–236.
266  Ibidem, s. 158.
267  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 199.
268  Ibidem, s. 199–200.
269  R. Gwyn, 49th..., s. 99.
270  Ibidem, s. 101.
271  Ch.F. Doran, op.cit., s. 158.
272  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 201–202.
273  Ibidem, s. 201.
274  Ch.F. Doran, op.cit., s. 219.
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Analizując przyczyny zderzenia polityki energetycznej Kanady z lat 80. XX w. z re-
akcją administracji Ronalda Reagana, można posłużyć się pojęciem martwego punktu 
(blind spot), przedstawionym przez Charlesa Dorana w książce Forgotten Partnership275. 
Zgodnie z jej hipotezą oba kraje nie były w stanie dojrzeć różnic, które doprowadziły do 
kryzysu we wzajemnych stosunkach. Różnice te wynikały m.in. z odmiennych tradycji 
gospodarczych istniejących w obu społeczeństwach, różnego stosunku obu rządów do 
gospodarki oraz odmiennego traktowania inwestycji zagranicznych. Brak świadomości 
istnienia wymienionych wyżej różnic, występujący u polityków z obu stron, doprowadził 
do wytworzenia całych sfer niejasności, które były odmiennie interpretowane. Ameryka-
nie je bagatelizowali, uważając, że łączą ich z Kanadą więzy o charakterze wyjątkowym. 
Kanadyjczycy sądzili natomiast, że niezależnie od środków, jakie będą podejmowali, 
ich stosunki ze Stanami Zjednoczonymi będą miały charakter uprzywilejowany. Doran 
argumentuje, że decydenci w Waszyngtonie hołdowali poglądowi, iż gospodarka Kana-
dy jest niewrażliwa i niezniszczalna. Działali więc jak feudałowie. Brakowało im zro-
zumienia znaczenia kontaktów handlowych z sąsiadem dla gospodarki USA. Z drugiej 
strony Kanadyjczycy nie widzieli gestów dobrej woli ze strony Waszyngtonu – w Otta-
wie brakowało zrozumienia dla działań Stanów Zjednoczonych.

Konfl ikt z początku lat 80. XX w. pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą na 
tle Krajowego Programu Energetycznego wynikał też nie z samej różnicy zdań między 
rządami, ale z niewłaściwego sposobu ich rozwiązywania. Po pierwsze nie zostały za-
chowane właściwe zasady wzajemnych kontaktów: konsultacje oraz wcześniejsze infor-
mowanie partnera o planowanych modyfi kacjach polityki. Wynikało to przede wszyst-
kim z konieczności zachowania przez Kanadyjczyków w tajemnicy prac nad budżetem 
i przełożyło się na brak wiedzy nawet wśród urzędników MSZ276. Źle również został 
dobrany czas ogłoszenia przez Trudeau nowej polityki energetycznej. Okres zmiany pre-
zydentów USA dodatkowo utrudnił proces konsultacji kanadyjsko-amerykańskich. Gdy 
Amerykanie uświadomili sobie sens polityki Ottawy, Kanadyjczycy nie byli już skłonni 
do wprowadzenia zmian proponowanych przez Waszyngton. Kanada nie zdołała rów-
nież właściwie połączyć interesów wewnętrznych z tymi, które były wspólne dla obu 
krajów. Trudeau nie utrzymał właściwego balansu między tymi dwoma zagadnienia-
mi, zbyt mocno akcentując cele wewnętrzne swej polityki. W rezultacie niewłaściwego 
zarządzania stosunki kanadyjsko-amerykańskie znalazły się na jednym z najniższych 
poziomów w historii277. 

Program kanadyzacji przemysłu wprowadzony przez rząd Trudeau w 1980 r. spo-
wodował wzrost poczucia tożsamości narodowej Kanadyjczyków. Był to jeden z czyn-
ników, który uświadomił rządzącym, że dalsza dyskryminacja inwestorów zagranicz-
nych nie była już dłużej potrzebna278. Kanadyzacja przemysłu energetycznego jest ciągle 
w Kanadzie postrzegana jako główny sukces Krajowego Programu Energetycznego. Po-
lityka ta doprowadziła również do spadku udziału kapitału zagranicznego w gospodar-
ce Kraju Klonowego Liścia, nie powodując przy tym powstania nadmiernych kosztów 
dla społeczeństwa. Dzięki temu, że była przeprowadzona w rozsądny sposób i cieszyła 

275  Ibidem, s. 135 i nast.
276  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 319–329.
277  R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 129.
278  Ch.F. Doran, op.cit., s. 250.
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się dużym poparciem społecznym, stanowiła uzasadniony sposób interwencji państwa 
w gospodarkę279. NEP pozwolił przedsiębiorstwom kanadyjskim się rozwinąć, wzmoc-
nić i dostosować do wymogów światowych, dał im czas i pieniądze na przygotowanie 
się na rywalizację. Dzięki temu Ottawa mogła zacząć myśleć o bliższych związkach go-
spodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Był to więc, paradoksalnie, zwiastun lepszych 
i bliższych stosunków w przyszłości280. 

279  Ibidem, s. 237.
280  J.L. Granatstein, N. Hillmer, op.cit., s. 274.



PROBLEM SUWERENNOŚCI KANADY 
W ARKTYCE 

Częścią dziedzictwa naszego kraju, częścią coraz ważniejszą, jest 
czystość rzek, jezior i powietrza oraz zdrowie zwierząt. Dla siebie 
samych, ale i dla świata musimy bronić tego dobra. Zatonięcie tan-
kowca na północy spowoduje, że słowo „wyciek” stanie się całko-
wicie nieodpowiednie. To byłaby niewiarygodna katastrofa.

(Pierre Elliott Trudeau)

V.1. DEFINICJA TERMINÓW

W kontekście Arktyki ważne są co najmniej dwa znaczenia terminu „suwerenność”: 
pierwsze związane jest z defi nicją prawną i oznacza zwierzchność terytorialną, czyli 
zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy 
politycznej nad określonym terytorium1. Drugie znaczenie terminu dotyczy stanu fak-
tycznego – o zwierzchności państwa nad określonym terytorium decyduje fakt objęcia 
go w posiadanie i kryterium sprawowania kontroli, przejawiające się przez „akt ciągłe-
go sprawowania władzy”2. Istotne znaczenie w drugim przypadku ma również uznanie 
roszczenia przez inne państwa. 

Suwerenności Kanady nad lądową częścią Archipelagu Arktycznego nie kwestionuje 
żadne państwo. Dużo bardziej skomplikowana jest kwestia zwierzchności nad wodami 
leżącymi pomiędzy wyspami tego archipelagu. Wynika to z doświadczeń historycznych, 
ponieważ powszechnie przyjmowano pierwszeństwo zasady wolności mórz nad jurys-
dykcją państwa. Oznaczało to, że władza Ottawy kończyła się na wybrzeżu, na morzu 
obowiązywała zaś bezwzględna wolność żeglugi3. 

Sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać po II wojnie światowej wraz z przeobrażenia-
mi w międzynarodowym prawie morza, dzięki którym państwa zyskiwały coraz większą 
kontrolę nad wodami przybrzeżnymi. Szerokość wód terytorialnych dużej części kra-

1  R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa: LexisNexis 2003, s. 121.
2  D.M. McRae, Arctic Sovereignty: Loss by Dereliction?, „Northern Perspectives” 1994–1995 (winter), 

vol. 22, no. 4, http://www.carc.org/pubs/v22no4/loss.htm (10.10.06).
3  Wolność mórz, w: Encyklopedia PWN, 2006, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3997770  

(10.10.06).
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jów na świecie uległa powiększeniu z 3 do 12 mil morskich4. Władza danego państwa 
nad jego wodami przybrzeżnymi była zbliżona do zwierzchności, którą sprawowało ono 
nad lądem. Wyjątkiem było prawo nieszkodliwego przepływu przez statki handlowe in-
nych krajów. Na mocy zwyczaju okręty wojenne informowały o przekraczaniu grani-
cy wód terytorialnych5. Większe uprawnienia przysługiwały państwom na ich wodach 
wewnętrznych (leżących pomiędzy lądem a początkiem wód terytorialnych)6, gdyż nie 
obowiązywało na nich prawo nieszkodliwego przepływu7.

W 1951 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze (MTS) uznał, że 
państwa, których wybrzeże składa się z wielu wysp o układzie komplikującym wyzna-
czenie granicy, mogą wytyczyć, w celu określenia początku wód terytorialnych, tzw. linie 
podstawowe8. Dzięki temu ich wody wewnętrzne mogły obejmować znaczne obszary, 
a państwa te uzyskiwały nad nimi pełną suwerenność. Problemy pojawiły się, gdy w ob-
rębie takich wód leżały cieśniny używane do żeglugi międzynarodowej9. Uznano więc, 
że w takich sytuacjach statki otrzymają niepodlegające zawieszeniu prawo przejścia, 
podobne do prawa nieszkodliwego przepływu na morzu terytorialnym10. 

Na początku lat 70. rząd Pierre’a Trudeau zdecydował się na podobne kroki, aby uzy-
skać kontrolę nad Przejściem Północno-Zachodnim (zob. mapa V.1 na wklejce)11. Dzięki 
skomplikowanym zabiegom prawnym Kanada przyjęła fi lozofi ę, zgodnie z którą miała 
zwierzchność terytorialną nie tylko nad wyspami Archipelagu Arktycznego, ale również 
nad wodami leżącymi pomiędzy nimi. Aby zapewnić sobie uznanie takiego stanowiska, 
rząd Trudeau musiał wykazać, że wody Archipelagu Arktycznego stanowią kanadyjskie 

4  Jesienią 1969 r. 54 państwa zadeklarowały przyjęcie dwunastomilowych stref wód terytorialnych, 
a 27 (w tym wszystkie najważniejsze państwa morskie) tradycyjną szerokość 3 mil morskich. Kolejne 
23 państwa ustanowiły morze terytorialne o szerokości od 4 do 200 mil morskich. Zob. I.L. Head, P.E. 
Trudeau, op.cit., s. 37. Stany Zjednoczone dokonały tego dopiero 27 grudnia 1988 r. Zob. National Oceanic 
and Atmospheric Administration, National Ocean Service, Offi ce of Coast Survey, Maritime Boundaries, 
2007, http://nauticalcharts.noaa.gov/csdl/mbound.htm (10.01.07).

5  Nie ma jednak formalnego wymogu uzyskania na to pozwolenia. Zob. N. French Caldwell, jr., Arctic 
Leverage: Canadian Sovereignty and Security, New York: Praeger Publishers, 1990, s. 48. Potwierdził to 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzeczeniem z 1949 r. Por. R. Bierzanek, J. Symonides, op. cit., 
s. 222.

6  Zalicza się do nich m.in. zatoki morskie. Zob. ibidem, s. 219.
7  Przepływ jest nieszkodliwy, dopóki nie zagraża pokojowi, bezpieczeństwu lub porządkowi państwa 

nadbrzeżnego. W niektórych sytuacjach państwa uznają za swoje wewnętrzne wody obszary, które nie speł-
niają wymogów prawnych wód wewnętrznych. W takich wypadkach powołują się na historyczny tytuł po-
siadania tych wód. Prawo to może być ustanawiane na skutek uznania takich roszczeń przez inne państwa. 
Politolodzy wskazują tutaj np. Zatokę Hudsona, która została uznana za wody wewnętrzne na mocy „histo-
rycznego prawa”. Zob. D.M. McRae, op. cit. Por. R. Bierzanek, J. Symonides, op.cit., s. 219 oraz L. Łuka-
szuk, Międzynarodowe prawo morza, Warszawa: Scholar, 1997, s. 50.

8  Chodziło o spór miedzy Wielką Brytanią a Norwegią. Zob. R. Bierzanek, J. Symonides, op.cit., s. 221. 
Linie podstawowe wyznaczają proste łączące punkty najbardziej wysunięte w głąb morza leżące na najbar-
dziej oddalonych od lądu wyspach. Zob. L. Łukaszuk, op.cit., s. 51.

9  Cieśnina łączy dwa akweny wodne, a rozdziela dwa obszary lądowe. Cieśnina może być uznana za 
międzynarodową, jedynie gdy łączy morza, nad których brzegami znajdują się terytoria różnych państw 
i znajdą się dowody na używanie jej przez statki innych państw. Zob. R. Bierzanek, J. Symonides, op.cit., 
s. 234. Por. L. Łukaszuk, op.cit., s. 54–55.

10  Mówi o tym artykuł 16, ustęp 4 I konwencji genewskiej z 1958 r. Zob. R. Bierzanek, J. Symonides, 
op.cit., s. 234.

11  Morska droga z Europy do wschodniej Azji prowadząca przez Morze Arktyczne wzdłuż północnych 
wybrzeży Ameryki Północnej.
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wody wewnętrzne, a Przejście Północno-Zachodnie nie jest cieśniną międzynarodową12. 
Ottawa dokonała tego za pomocą fi nezyjnych działań prawno-dyplomatycznych. Znala-
zły one później odbicie w rozwiązaniach przyjętych przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych i są obecne w prawie międzynarodowym aż do dzisiaj. 

V.2. POCZĄTEK SPORU

Znaczna część Kanady leży powyżej 60. stopnia szerokości geografi cznej północnej, 
a „północ” zawsze stanowiła integralny element identyfi kacji społeczeństwa Kraju Klo-
nowego Liścia. Kanadyjczycy postrzegają siebie jako naród związany z Arktyką, cze-
go dobitnym wyrazem są słowa ich hymnu narodowego: „Prawdziwa Północy, silna 
i wolna!”13. Obszar ten ma także największe znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności 
Kanady. 

Amerykańskie opracowania podkreślają, że Kanadyjczycy mają niemal obsesję na 
punkcie suwerenności14. Kanada dzieli kontynent z supermocarstwem i wpływ USA na 
jej kulturę, gospodarkę i politykę jest wszechogarniający. Ciągle trwający proces formo-
wania identyfi kacji narodowej Kanadyjczyków jest w dużym stopniu oparty na przeciw-
stawieniu się tej presji ze strony USA. Kanada chce pozostać niepodległym i niezależ-
nym państwem, stąd dążenie do ochrony suwerenności jest traktowane jako podstawowy 
cel, którym powinny się kierować rządy w polityce zagranicznej15. W stosunkach kana-
dyjsko-amerykańskich stanowi to jedną z głównych kwestii i wiąże się m.in. ze strate-
giczną wartością kanadyjskiej części Arktyki. Tak jak w wielu innych dziedzinach tych 
relacji obawy Kanady związane z suwerennością nad wodami Archipelagu Arktycznego 
znajdują niewielkie zrozumienie w Stanach Zjednoczonych. 

Warto jednak pamiętać, że w codziennym życiu Kanadyjczyków związki z Północą 
były niemal niewidoczne. Dopiero pod koniec lat 60. XX w. suwerenność nad wodami 
Archipelagu Arktycznego okazała się jednym z najistotniejszych tematów. Nagle więk-
szość społeczeństwa uznała za ważne dla poczucia identyfi kacji narodowej sprawowa-
nie jak najszerszej zwierzchności nad Arktyką16. Wynikało to m.in. z odkrycia w tym 

12  D.M. McRae, op.cit. Z cieśniną terytorialną mamy do czynienia, gdy cieśnina jest węższa niż po-
dwójna szerokość morza terytorialnego. Cieśnina wewnętrzna to cieśnina, której brzegi należą do jednego 
państwa i łączy morze otwarte z morzem zamkniętym otoczonym terytorium państwa nadbrzeżnego. Zob. 
R. Bierzanek, J. Symonides, op.cit., s. 234 oraz L. Łukaszuk, op.cit., s. 55.

13  „O Canada! Our home and native land!
 True patriot love in all thy sons command.
 With glowing hearts we see thee rise,
 The True North strong and free!
 From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee [...]”. 
Zob. O Canada!, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.canadianencyclopedia.ca/index.cfm

?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0005856 (10.10.06).
14  N. French Caldwell, jr., op.cit., s. xv.
15  Ibidem, s. 2. Szerzej omawiam ten problem w rozdziałach I i II niniejszej pracy.
16  O.R. Young, Arctic Shipping: An American Perspective, w: Politics of the Northwest Passage, F. Grif-

fi ths (red.), Kingston and Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1987, s. 118.
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rejonie znaczących pokładów surowców naturalnych. Możliwość czerpania z nich ko-
rzyści (przede wszystkim ze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz poszukiwania 
najbardziej efektywnych ekonomicznie środków transportu tych surowców na południe 
ponownie przywołały problem suwerenności Kanady w Arktyce.

Początek wydarzeń związany jest z ogłoszeniem w lipcu 1968 r. przez prezesa ame-
rykańskiej fi rmy Atlantic Richfi eld informacji, że w Zatoce Prudhoe u północnych wy-
brzeży Alaski zostały „odkryte jedne z największych złóż ropy naftowej na świecie”17. 
Korporacja niemal natychmiast rozpoczęła badania nad możliwością transportu surowca 
do południowych stanów USA. Jedną z rozważanych metod było użycie tankowców, 
które płynąc przez wody Arktyki, dostarczałyby paliwo do rafi nerii ulokowanych na 
wschodzie Stanów Zjednoczonych. Pozwalałoby to uniknąć ogromnych kosztów bu-
dowy ropociągu, a dzięki użyciu Przejścia Północno-Zachodniego skróceniu uległaby 
również droga do wschodniego wybrzeża18. Wielkie przedsiębiorstwa petrochemiczne 
zdecydowały się na zbadanie tej opcji. W sierpniu 1969 r. specjalnie wzmocniony sta-
tek „Manhattan” (własność spółki Humble Oil [obecnie Exxon] sponsorowanej przez 
British Petroleum i American Richfi eld) wypłynął z Chester w Pensylwanii w kierunku 
Arktyki. Jeżeli ten test zakończyłby się sukcesem, wody Arktyki mogłyby się stać waż-
nym szlakiem transportowym19. 

Misja tankowca odnowiła zainteresowania Kanadyjczyków problemem suwerenno-
ści nad Arktyką i przez prawie dwa lata była jedną z najbardziej dyskutowanych kwestii 
publicznych. W sporze po jednej stronie znalazła się administracja prezydenta Richar-
da Nixona, który stał na stanowisku, że fl ota amerykańska musi mieć jak największą 
swobodę w pływaniu po morzach i ocenach oraz nie chciał uznać zwierzchności Ka-
nady nad wodami Przejścia Północno-Zachodniego. Po drugiej stronie znalazł się rząd 
Pierre’a Trudeau, który nie chciał zgodzić się na utworzenie z labiryntu cieśnin i wysp na 
północy Kanady szlaku transportowego, którego istnienie mogłoby naruszyć zwierzch-
ność Kraju Klonowego Liścia nad Arktyką. 

Dla USA największe znaczenie miały kwestie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczo-
nych, dlatego też Waszyngton kwestionował wszelkie próby powiększenia wód teryto-
rialnych poza obszar trzech mil morskich. Prezydent Nixon uważał, że uznając roszczenia 
Kanady, stworzyłby niebezpieczny precedens, który mógłby zmniejszyć zdolność mane-
wrowania amerykańskiej marynarki w innych rejonach świata. Podejście amerykańskie 
było więc zgodne z interesami mocarstwa globalnego20. Odmienne stanowisko prezen-
tował rząd Pierre’a Trudeau, który dodatkowo musiał sprostać oczekiwaniom własnego 
społeczeństwa. Obawy kanadyjskie z początku koncentrowały się głównie na kwestiach 
suwerenności, a później skupiono się także na zagadnieniach ochrony środowiska. Już 
poprzednie rządy Kraju Klonowego Liścia deklarowały zwierzchność nad wodami od-
dzielającymi wyspy Archipelagu Arktycznego, ale nie zostały one nigdy formalnie uzna-

17  NYT 1968, July 19, s. 47.
18  C. Kirkey, The Arctic Waters Pollution Prevention Initiatives: Canada’s Response to an American 

Challenge, „International Journal of Canadian Studies” 1996, vol. 13, Spring/Printemps, s. 42.
19  Wcześniej szlak ten przepłynęło tylko osiem statków i dwie amerykańskie łodzie podwodne. Zob. 

N. French Caldwell, jr., op.cit., s. 45.
20  Warto jednak podkreślić, że Stany Zjednoczone w żaden sposób nie kwestionowały zwierzchności 

Kanady nad wyspami w Arktyce. E.E. Mahant, G.S. Mount, op.cit., s. 253.
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ne przez Stany Zjednoczone. Pod koniec lat 60. XX w. Kanada deklarowała również, 
że jej wody terytorialne mają szerokość trzech mil morskich. Dawało jej to kontrolę 
tylko nad najczęściej używaną cieśniną Przejścia – Cieśniną Księcia Walii. Obawiano 
się jednak, że wkrótce, dzięki postępowi technicznemu, zacznie być wykorzystywana 
znacznie szersza Cieśnina McClure’a (zob. mapa V.2 na wklejce). Warto pamiętać, że 
Przejście Północno-Zachodnie przez większość roku było skute grubym lodem i nigdy 
wcześniej nie traktowano go jako zdatnego do żeglugi. Wiadomo było jednak, że amery-
kańskie, sowieckie i prawdopodobnie brytyjskie atomowe łodzie podwodne regularnie 
je patrolowały21. Zagrożenie ekologiczne, którego obawiali się Kanadyjczycy, wiązało 
się z trudnościami w usuwaniu wycieku ropy w warunkach arktycznych. Mogło do niego 
dojść, gdyby na wodach północy pojawiły się statki niedostosowane do ciężkich warun-
ków atmosferycznych. Gdyby Przejście Północno-Zachodnie zostało uznane za cieśninę 
międzynarodową, to Ottawa nie miałaby żadnej możliwości ustanawiania standardów 
technicznych dla przepływających okrętów. 

Obawy amerykańskie związane z Arktyką dotyczyły w głównej mierze kwestii bez-
pieczeństwa i niezależności energetycznej22. Tereny na północy stanowiły rejon o strate-
gicznym znaczeniu dla obronności USA. Od II wojny światowej Waszyngton był świa-
dom zagrożenia płynącego z braku kontroli nad Arktyką i dzięki współpracy z Kanadą 
wybudowano kolejne systemy ostrzegania radarowego (tzw. Pinetree Line, Mid-Canada 
Line i Distance Early Warning Line)23. Na skutek rozwoju technologii wojskowych (ra-
kiety wystrzeliwane z łodzi podwodnych) coraz większą rolę zaczęły odgrywać również 
wody Archipelagu Arktycznego, więc realne stało się zagrożenie ze strony sowieckich 
łodzi podwodnych, które od lat 60. XX w. swobodnie operowały na wodach Arktyki, 
a Kanadyjczycy nie byli w stanie ich kontrolować24. Między innymi z tych powodów 
Amerykanie byli zdeterminowani, aby utrzymać możliwość swobodnej żeglugi dla swo-
ich okrętów na tym obszarze. 

V.3. REJS TANKOWCA „MANHATTAN”

Humble Oil sygnalizował zamiar podróży przez Arktykę od początku 1969 r. i doko-
nał specjalnych wzmocnień tankowca „Manhattan”. Władze amerykańskie od począt-
ku współpracowały z armatorem przy organizowaniu wyprawy. Stany Zjednoczone 
m.in. oddelegowały do pomocy w rejsie lodołamacz amerykańskiej Straży Wybrzeża. 
Wydarzenie to miało duże znaczenie, gdyż Departament Stanu USA nie wystąpił o zgo-
dę na przepłynięcie Przejścia, a jedynie poinformował Ottawę o tym zamierzeniu25. 
Kanada traktowała takie statki jak okręty wojenne, które powinny uzyskać pozwole-

21  J.L. Granatstein, N. Hillmer, op.cit., s. 246.
22  O.R. Young, op.cit., s. 119.
23  N. French Caldwell, jr., op.cit., s. 34–35.
24  Ibidem, s. 41–45.
25  Ibidem, s. 4.
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nie na przepływ. Rząd Trudeau wiedział jednak wcześniej o zamiarach Amerykanów26 
i członkowie gabinetu zdecydowali się na pragmatyczne podejście do problemu27. Wy-
korzystano fakt, że tankowiec „Manhattan” nie był w stanie przepłynąć zakładanej tra-
sy samodzielnie. Chcąc de facto podkreślić suwerenność nad wodami Arktyki, Ottawa 
zaoferowała wsparcie swojego ciężkiego lodołamacza. Zaproponowano władzom ame-
rykańskim, aby okręty z obu krajów wspólnie eskortowały „Manhattan”. Ruch ten był 
podkreśleniem dobrej woli i chęci współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie 
dzięki przyjęciu tej oferty przez Humble Oil odmowa Waszyngtonu na tak skonstruowa-
ną propozycję stała się praktycznie niemożliwa28. Kanadyjska decyzja o kooperacji ze 
Stanami Zjednoczonymi podczas wyprawy statku „Manhattan” miała więc dwa cele. Po 
pierwsze służyła uniknięciu, a co najmniej odsunięciu w czasie konfrontacji z Waszyng-
tonem w sprawie zwierzchności nad wodami Arktyki. Po drugie pozwoliła na pokazanie, 
że Ottawa sprawuje efektywną kontrolę nad tymi terenami29.

Gotowość pomocy władz Kraju Klonowego Liścia stała się szybko tematem ogólno-
kanadyjskiej debaty30. Parlamentarzyści zaczęli wielomiesięczną serię pytań do premie-
ra i ministrów o szczegóły stanowiska. W marcu pojawiły się doniesienia prasowe, że 
Stany Zjednoczone starają się nie dopuścić do udziału Kanadyjczyków w rejsie, aby nie 
osłabić swojego stanowiska w kwestii statusu wód Arktyki. Nie znajduje to potwier-
dzenia w dokumentach. Raporty rządu Trudeau świadczą dobitnie, że ekspedycja tan-
kowca nie była traktowana przez Waszyngton jako test reakcji Ottawy w odniesieniu do 
Przejścia Północno-Zachodniego31. Zainteresowanie opinii publicznej skomplikowało 
jednak sytuację osób odpowiedzialnych za opracowanie strategii rozwoju północnych 
terenów Kanady. Dopóki bowiem media nie interesowały się sprawami Arktyki, dopó-
ty posunięcia Kanady były kształtowane przez urzędników, którzy byli świadomi po-
lityki USA w stosunku do swobody żeglugi i zdawali sobie sprawę ze słabości swoich 
roszczeń w stosunku do Arktyki. Wiedzieli oni, że wśród elit w Ottawie panowało też 
przekonanie, iż należy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w transporcie i wy-
dobyciu ropy naftowej z terenów północnych. Dawało to bowiem jedyną szansę na 
rozwój gospodarczy tego rejonu. W innym przypadku istniało uzasadnione zagrożenie, 
że wobec oporu Ottawy Waszyngton może ograniczyć limity importowe ropy nafto-
wej, a to mogłoby spowodować duże trudności ekonomiczne i polityczne w Kanadzie. 
Urzędnicy Kraju Klonowego Liścia uważali, że tylko dzięki współpracy z USA Ottawa 
może udowodnić, że jest poważnym partnerem w kontynentalnej polityce energetycznej, 

26  Trudeau zapytał o to wprost Nixona w czasie wizyty w marcu 1969 r. Zob. N. French Caldwell, jr., 
op.cit., s. 46.

27  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3787, Meeting of the Prime Minister of Canada and 
President, Richard Nixon in Washington, D.C. – Briefi ng Book: March 24–25, 1969, Developments in the 
Arctic – Canadian Sovereignty and „Manhattan” Project, s. 4.

28  Humble Oil korzystał także z innej pomocy udzielaniej przez Kanadę. Chodziło przede wszystkim 
o dostęp do informacji służb meteorologicznych Kraju Klonowego Liścia oraz o wykorzystanie danych 
o grubości pokrywy lodowej, które były uzyskiwane dzięki lotom kanadyjskiego samolotu patrolowego. 
N. French Caldwell, jr., op.cit., s. 46 oraz J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 72.

29  Ibidem, s. 72–73.
30  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 28.
31  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9789, MFNUM 3787, Meeting of the Prime Minister of Canada and 

President, Richard Nixon in Washington, D.C. – Briefi ng Book: March 24–25, 1969, Developments in the 
Arctic – Canadian Sovereignty and „Manhattan” Project, s. 1.
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i jednocześnie doprowadzić do wzmocnienia swojej zwierzchności nad Arktyką32. W po-
czątkowym okresie takie stanowisko popierał Pierre Trudeau. Mimo że w trwającym 
przeglądzie polityki obronnej ochrona suwerenności stała się jednym z priorytetów33, to 
w czasie przemówienia 15 maja 1969 r. w Izbie Gmin premier stwierdził, że podzielał 
założenia wyprawy statku „Manhattan” i deklarował, że rząd będzie w niej uczestniczył. 
Jednocześnie zauważył, że podróż statku „Manhattan” nie stanowi jednak wyzwania dla 
suwerenności, gdyż „[...] status prawny wód kanadyjskiej części Archipelagu Arktycz-
nego nie ma nic wspólnego z proponowanym przepłynięciem przez Przejście Północno-
-Zachodnie statków związanych z wyprawą tankowca”. Trudeua dodał także, iż cały ga-
binet uważał, że podróż ta może stanowić krok w kierunku rozwoju żeglugi arktycznej, 
a to „[...] jest zgodne zarówno z kanadyjskim, jak i międzynarodowym interesem”34.

Wzrost zainteresowania rejsem tankowca „Manhattan” dał jednak pretekst opinii 
publicznej i politykom opozycyjnym do zaatakowania dotychczasowej polityki jako 
nieskutecznie promującej interes narodowy. Najgłośniej protestowała nacjonalistycznie 
nastawiona część społeczeństwa, dla której wyprawa „Manhattanu” była kolejnym kro-
kiem w zawłaszczaniu Kraju Klonowego Liścia przez USA35. Wkrótce też tankowiec 
zaczął być postrzegany jako zagrożenie dla zwierzchności nad wodami północy nie tyl-
ko przez nacjonalistów, ale także przez mniej radykalnych Kanadyjczyków36. Głównym 
argumentem było przypuszczenie, że gdyby wyprawa zakończyła się sukcesem, to brak 
ofi cjalnej zgody na przepłyniecie mógł osłabić pozycję Kanady, gdyż łatwo byłoby za-
rzucić Ottawie, że nie sprawuje władzy w tym rejonie37. Narastała presja w stosunku 
do władz w Ottawie, aby „po prostu” ogłosiły zwierzchność nad wodami Archipelagu 
Arktycznego38. Po latach Trudeau wspominał: 

Społeczeństwo w przekonujący sposób pokazało, że jego nastroje znajdowały się w bezpo-
średnim konfl ikcie nie tylko z podejściem poprzednich rządów, ale co bardziej niebezpieczne, 
z fundamentalnymi interesami Stanów Zjednoczonych39. 

Nastroje te uległy jeszcze dodatkowemu wzmocnieniu po wypadku kanadyjskie-
go statku zaopatrzeniowego i dwóch barek z ponad 1,5 mln litrów ropy na pokładzie. 
Zostały one zmiażdżone przez lód w rejonie Cieśniny Melville’a. Podniosły się głosy, 
że stanowi to naglący przykład konieczności kontroli kanadyjskiej nad żeglugą na wo-

32  Ibidem, s. 72.
33  A New Defence Policy for Canada, Statement to the Press by the Prime Minister, Mr. Pierre-Elliott 

Trudeau, on April 3, 1969. w: Canadian Foreign Policy 1966–1976: Selected Speeches and Documents, 
A.E. Blanchette (red.), Ottawa: Institute of Canadian Studies of Carlton University, 1980, s. 48. Por. podrozdział 
I.4 niniejszej pracy.

34  G&M 1969, May 16, s. 3.
35  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 28 oraz N. French Caldwell, jr., op.cit., s. 48.
36  J.L. Granatstein, N. Hillmer, op.cit., s. 246.
37  Amerykańskie przedsiębiorstwa petrochemiczne wydały nawet mapy, na których wyspy kanadyj-

skiej części Archipelagu Arktycznego były zaznaczone jako „terytorium sporne”. Zob. NA, RG25, Series 
A-4, Vol. 9789, MFNUM 3787, Meeting of the Prime Minister of Canada and President, Richard Nixon in 
Washington, D.C. – Briefi ng Book: March 24–25, 1969, Developments in the Arctic – Canadian Sovereignty 
and „Manhattan” Project, s. 1.

38  „The New York Times” zauważał, że po raz pierwszy od dawna posunięcie Stanów Zjednoczonych 
wywołało tak silne reakcje w Kanadzie. NYT 1969, August 31, s. 23.

39  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 28.
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dach Arktyki40. Od tej pory stale rósł nacisk kanadyjskiej opinii publicznej na podjęcie 
działań służących zapobieganiu ewentualnemu skażeniu, argumentowano bowiem, że 
ekologia rejonów arktycznych wymaga specjalnego traktowania. Wyciek ropy w tym 
rejonie byłby bardzo trudny do zlikwidowania, a odbudowa ekosystemu zabrałaby dużo 
więcej czasu niż w cieplejszych rejonach Ziemi. Sugerowano również, że wprowadze-
nie komercyjnego ruchu tankowców wiązałoby się również z zagrożeniem dla żyjących 
na północy Inuitów. Parlamentarzyści z partii opozycyjnych zaczęli się domagać zde-
cydowanych działań, uważając, że taktyka Kanady bazująca na zgodzie de facto była 
zbyt słabym posunięciem41. „W tym czasie poczucie, że powinniśmy zademonstrować 
zwierzchność nad naszym terytorium, było ogromnie ważne” – wspominał tamten okres 
minister spraw zagranicznych Mitchell Sharp42. 

Premier Trudeau był jednak przeciwnikiem natychmiastowego ogłoszenia zwierzch-
ności nad wodami Arktyki. Uważał, że deklarowanie suwerenności dla samej tylko de-
klaracji nie miało sensu, bo działanie takie byłoby nieskuteczne43. W czasie wewnętrznej 
debaty gabinet kanadyjski rozważał trzy możliwe posunięcia. Jedną z propozycji było 
wyznaczenie tzw. linii podstawowych, które łączyłyby najbardziej wysunięte punkty naj-
dalej położonych wysp, i ogłoszenie, że obszar zakreślony tymi prostymi stanowi wody 
wewnętrzne Kanady. Istniało jednak duże prawdopodobieństwo, że Stany Zjednoczone 
zakwestionują taką deklarację44. Stąd wypowiedź Trudeau w Izbie Gmin z 31 sierpnia 
1969 r., która sugerowała, że pomimo posiadania przez Kanadę niekwestionowanego 
prawa własności wszystkich wysp na Archipelagu Arktycznym premier nie jest pewien 
statusu wód wokoło i pomiędzy nimi45. 

Drugą opcją było powiększenie morza terytorialnego z 3 do 12 mil morskich, co 
doprowadziłoby do przejęcia kontroli nad kluczowymi cieśninami Przejścia Północno-
-Zachodniego. Stanowisko to popierało Ministerstwo Spraw Zagranicznych46. Ostatnią 
możliwością było zwołanie konferencji, która doprowadziłaby do wypracowania między-
narodowych standardów ochrony środowiska obszarów położonych w rejonach arktycz-
nych. Takie podejście nie rozwiązywało jednak problemu zwiększenia zasięgu suweren-
ności Kanady47.

Przy braku konsensusu w gabinecie premier zdołał przeforsować swoją opinię i za-
inicjował działania, które zakładały zbudowanie poparcia społeczności międzynarodo-
wej dla zwierzchnictwa Kanady nad wodami Arktyki. W tym celu Trudeau, zmieniając 
swoje przekonania, zdecydował się wykorzystać obawy związane z zagrożeniami pły-
nącymi z rozwoju gospodarczego północy, w tym przede wszystkim kwestie ochrony 

40  NYT 1969, August 31, s. 23.
41  G&M 1969, April 11, s. 7 oraz E.E. Mahant, G.S. Mount, op.cit., s. 254.
42  Cyt. za: C. Kirkey, op.cit., s. 44.
43  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 33–34.
44  Ivan Head, ówczesny doradca premiera ds. międzynarodowych, podkreśla, że Trudeau dążył do takie-

go rozwiązania, które nie doprowadzi do bezpośredniego sporu terytorialnego ze Stanami Zjednoczonymi. 
I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 38 oraz C. Kirkey, op.cit., s. 45.

45  NYT 1969, August 31, s. 23.
46  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 38.
47  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 82.
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środowiska naturalnego48. Wymagało to podjęcia skomplikowanych działań dyploma-
tycznych w celu zagwarantowania poparcia dla projektowanych posunięć. 

Pierwszym posunięciem rządu Trudeau było jasne przedstawienie stanowiska Ka-
nady Stanom Zjednoczonym. W czerwcu 1969 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
przesłało do ambasady USA notę dyplomatyczną, która przedstawiała stanowisko rządu 
w Ottawie w kwestii Arktyki49. W dokumencie kanadyjskim powtórzono główne punkty 
wystąpienia premiera z 15 maja, ale podkreślono, że wody kanadyjskiej części Archi-
pelagu Arktycznego mają status wód wewnętrznych oraz że suwerenność nad tym ob-
szarem nie została w żadnym stopniu naruszona przez planowaną podróż statku „Man-
hattan”. Zwierzchność Ottawy, zgodnie z notą dyplomatyczną, opierała się bowiem na 
czynnikach „historycznych, geografi cznych, klimatycznych i gospodarczych”50. Punkt 
widzenia Kanadyjczyków został niemal od razu odrzucony przez amerykański Depar-
tament Stanu. Stanowisko Amerykanów było jasne: wszystkie wody poza trzymilowym 
obszarem morza terytorialnego mają charakter międzynarodowym i wszelkie działania 
sprzeczne z tą zasadą będą spotykały się z opozycją ze strony Waszyngtonu51.

W międzyczasie, 25 sierpnia 1969 r., „Manhattan” opuścił wschodnie wybrzeże 
Stanów Zjednoczonych i planowano, że 14 września dotrze do Alaski52. Tankowcowi 
towarzyszyły dwa lodołamacze: lżejszy amerykański „Northwind” i ciężki kanadyjski 
„John A. Macdonald”. Zainteresowanie mediów było ogromne. Jeszcze nigdy wyprawa 
arktyczna nie miała takiej oprawy prasowej. Gazety zamieszczały zdjęcia i informacje 
o rejsie na pierwszych stronach. Dziennik „The New York Times” miał swojego kore-
spondenta na pokładzie, który informował o poszczególnych fazach rejsu. Początkowo 
rejs przebiegał gładko i 4 września reporter donosił, że tankowiec przedziera się bez 
problemów przez lód o grubości ok. 4,5 metra53. Wkrótce jednak okazało się, że bez 
pomocy mocnego kanadyjskiego lodołamacza tankowiec musiałby zawrócić do macie-
rzystego portu. „Manhattan” mimo to musiał zmienić wcześniej wyznaczoną trasę, gdyż 
szeroka Cieśnina McClure’a była pokryta zbyt grubym lodem. Skorzystano z węższej 
Cieśniny Księcia Walii (o szerokości poniżej 24 mil)54. Docierając po 20 dniach żeglugi 
do portu Prudhoe Bay na Alasce, „Manhattan” stał się największym statkiem, jaki prze-
kroczył krąg polarny i przepłynął legendarny szlak. 

Mimo że wyprawa pokazała, iż komercyjne wykorzystanie Przejścia Północno-
-Zachodniego napotyka wiele niebezpieczeństw, Humble Oil uznał rejs za sukces i ogło-
sił, że transport ropy naftowej przez Arktykę będzie tańszy niż przy wykorzystaniu ro-
pociągów55. Wywołało to ponowną falę protestów w prasie kanadyjskiej, którą podsyciły 
pogłoski o przygotowywaniu przez inne przedsiębiorstwa petrochemiczne swoich okrę-

48  Politolog Christopher Kirkey zauważa, że rząd wykorzystał doświadczenia po katastrofi e tankowca 
„Torrey Canyon” u wybrzeży Wielkiej Brytanii w 1967 r. Zob. C. Kirkey, op.cit., s. 57.

49  Była to odpowiedź na amerykański aide-mémoire z kwietnia wyrażający zaniepokojenie możliwym 
rozszerzeniem jurysdykcji. Ibidem, s. 32.

50  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 75 oraz C. Kirkey, op.cit., s. 45.
51  C. Kirkey, op.cit., s. 45 oraz J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 76.
52  Wyczyn ten powtórzył na przełomie kwietnia i maja 1970 r. Zob. J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 86.
53  NYT 1969, September 4, s. 93.
54  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 77.
55  Ibidem, s. 77.
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tów do rejsów przez Arktykę. W gazetach można było przeczytać artykuły sugerujące, 
że suwerenność Kraju Klonowego Liścia ponownie wystawiana jest na ciężką próbę56. 

Rząd Kanady po zakończonym rejsie tankowca przystąpił do ostatecznego zatwier-
dzania planu działań mających doprowadzić do uznania roszczeń do wód otaczających 
Archipelag Arktyczny. Podstawowym założeniem cały czas pozostawało zachowanie 
dobrych stosunków kanadyjsko-amerykańskiej57. Ottawa była świadoma, że jeżeli zde-
cydowałaby się na unilateralne ogłoszenie zwierzchnictwa, to Stany Zjednoczone będę 
protestowały bardzo zdecydowanie, co mogłoby podważyć zasadność roszczeń kanadyj-
skich na arenie międzynarodowej58. Problem polegał więc na wybraniu takiego działa-
nia, jakie z jednej strony zabezpieczyłoby interesy kanadyjskie, a z drugiej nie naruszy-
łoby dobrych stosunków z sąsiadem. Środki musiały być też tak dobrane, aby nie było 
możliwe ich natychmiastowe odrzucenie59. Uznanie międzynarodowe dla suwerenności 
Kanady nad wodami Archipelagu Arktycznego miało nastąpić w wyniku realistycznego 
oszacowania możliwości Kraju Klonowego Liścia, a nie przez „pustą deklarację”60.

Po długich dyskusjach gabinet opowiedział się za popieranym przez Pierre’a Trudeau 
i Ivana Heada poglądem wskazującym na konieczność uznania za priorytetowe zwięk-
szenie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz presji na rozwijanie 
prawa międzynarodowego w tej dziedzinie61. Podejście to zakładało utworzenie stre-
fy ochronnej w Arktyce, która umożliwiłaby jednocześnie Kanadzie regulację żeglugi. 
Projektowane rozwiązania przekazywały Kanadzie moralną odpowiedzialność zarządcy 
i opiekuna Arktyki. Ustalono również, że należy podjąć równoległe działania zarówno 
legislacyjne, jak i dyplomatyczne, aby jak najszybciej zdobyć poparcie międzynarodowe 
i uprzedzić spodziewane próby podważania legalności projektowanego prawa. Istniejąca 
różnica zdań między ministerstwami62 pozwoliła Trudeau w dalszym ciągu na kształto-
wanie stanowiska całego gabinetu. Warto podkreślić rolę, którą odegrał osobisty doradca 
premiera – Ivan Head. Jako naukowiec zajmował się kwestiami prawa morza i specyfi ką 
wód Arktyki i w dużym stopniu był autorem strategii przyjętej przez Kanadę63. 

Potwierdzeniem intencji rządu Pierre’a Trudeau był artykuł ministra spraw zagra-
nicznych Mitchella Sharpa opublikowany 18 września 1969 r. w dzienniku „The Glo-
be and Mail”64. Minister pisał w nim, że prosta deklaracja zwierzchności nad wodami 
Arktyki byłaby działaniem nieskutecznym. Należało się raczej zastanowić nad wprowa-

56  G&M 1969, September 5, s. 6.
57  Rząd zdecydował, że przy wyborze metod postępowania należy uwzględnić możliwość podjęcia przez 

administrację prezydenta Richarda Nixona środków odwetowych. I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 38.
58  Gordon Robertson, ówczesny sekretarz Tajnej Rady (Clerk of the Privy Council Offi ce), podkreśla: 

„Byliśmy świadomi ryzyka, gdyby nasze działania spotkały się z frontalnym odrzuceniem przez Stany Zjed-
noczone”. Cyt. za: C. Kirkey, op.cit., s. 44.

59  Praktycznym problemem mogło się również okazać egzekwowanie przez Kanadyjczyków zwierzch-
ności terytorialnej. J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 78.

60  C. Kirkey, op.cit., s. 44 oraz I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 34.
61  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 79.
62  Poszczególni ministrowie kierowali się interesami swoich resortów; np. zapewnieniem ciągłości eks-

portu ropy naftowej z Alberty do USA i budową rurociągu transkanadyjskiego w celu transportu ropy z Ala-
ski; zagrożeniem bliskiej współpracy militarnej między sąsiadami czy zagrożeniem dla tradycyjnego sposobu 
życia Inuitów. Zob. I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 30–31, 37.

63  Ibidem, s. 28–29.
64  NA, RG2, Privy Council Offi ce, Series A-5-a, Vol. 6340, Cabinet Minutes, October 15, 1969, s. 7–9.
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dzeniem takiego ustawodawstwa, które byłoby zgodne z prawem międzynarodowym 
i spotkałoby się z przychylnym przyjęciem przez społeczność międzynarodową. Jedną 
z możliwych regulacji mogło być rozszerzenie morza terytorialnego do 12 mil morskich. 
Minister wskazywał, że:

Jeszcze niedawno normą dla wód terytorialnych była odległość trzech mil od brzegu. Obec-
nie coraz więcej państw decyduje się na dwanaście mil mierzonych od linii podstawowych. 
[…] Prawo międzynarodowe jest w stanie ciągłej zmiany, jest nie tylko otwarte na działania 
państw, ale państwa są zobowiązane do jego rozwijania. W odniesieniu do wód pokrytych 
lodem nie ma państwa, które miałoby większe prawo niż Kanada do działań zmieniających 
regulacje międzynarodowe65.

Sharp przypominał, że konieczność pomocy lodołamacza kanadyjskiego w czasie 
rejsu tankowca „Manhattan” była dowodem potwierdzającym stanowisko Ottawy, że 
Przejście Północno-Zachodnie nie jest cieśniną międzynarodową. W stosunku do wód 
skutych lodem prawo międzynarodowe powinno być stosowane w specjalny sposób. 
Minister zapowiadał „obronę interesów kanadyjskich” za pomocą „ustawodawstwa kra-
jowego”. Miało być one jednak „[...] zgodne z obecnym stanem prawa międzynarodo-
wego, a przynajmniej możliwe do obrony przed sądem”66. Tylko wtedy postępowanie 
unilateralne miało szansę na akceptację przez społeczność międzynarodową. 

Ustawy, które zamierzali przyjąć Kanadyjczycy, mimo delikatnego podejścia rządu 
Trudeau, stały w wyraźnej sprzeczności z interesem narodowym Stanów Zjednoczo-
nych. Możliwość swobodnej żeglugi przez wody Archipelagu Arktycznego była od wie-
lu lat ofi cjalną doktryną kolejnych administracji Stanów Zjednoczonych. Zapowiadaną 
kontrolę Ottawy nad obszarem Arktyki Amerykanie traktowali z dużą powagą, gdyż 
mogła doprowadzić do powstania niebezpiecznego precedensu, na który mogły powoły-
wać się inne państwa. Gdyby do tego doszło, interesy polityczne, gospodarcze i obronne 
USA mogłyby zostać zagrożone67. 

W latach 1969–1970 przedstawiciele Kanady i USA kilkukrotnie dyskutowali temat 
statusu wód Arktyki. Kanadyjczycy informowali na dwustronnych spotkaniach, że jeżeli 
uznają za konieczne, to zdecydują się na jednostronne działania w celu podkreślenia 
swoich roszczeń, ale nie uczynią tego bez pogłębionej dyskusji68. Amerykanie wyrażali 
zdecydowany sprzeciw wobec działań unilateralnych i proponowali zwołanie konferen-
cji międzynarodowej, na której zostaną ustalone wspólne prawa i obowiązki armatorów 
i władz poszczególnych państw w zakresie ochrony środowiska Arktyki na obszarze 
wykraczającym poza trzymilową strefę morza terytorialnego. Nie zdołano osiągnąć po-
rozumienia w tej kwestii, Kanadyjczycy zgodzili się jedynie na kontynuowanie rozmów 
przed skierowaniem projektu nowej ustawy do parlamentu. 

Decyzja o samodzielnym działaniu została przekazana kanadyjskiej opinii publicz-
nej 23 października 1969 r. podczas wygłaszania mowy tronowej69. Rząd zapowiedział, 

65  G&M 1969, September 18, s. 7.
66  Ibidem.
67  Amerykański podsekretarz stanu do spraw politycznych U. Alexis Johnson podkreślał: „Dla nas kwe-

stią podstawową było prawo nieszkodliwego przepływu, przede wszystkim przez inne archipelagi na świecie: 
w Azji Południowo-Wschodniej czy na Filipinach”. Cyt. za: C. Kirkey, op.cit., s. 45.

68  Ibidem; J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 75 oraz G&M 1969, September 3, s. B1.
69  Jej autorem był Ivan Head.



Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...218

że zamierza podjąć inicjatywę ustawodawczą w celu „zapobiegania skażaniu wód 
Arktyki”70. Wobec rosnącego zagrożenia środowiska takie działania były zdaniem rzą-
du wyrazem odpowiedzialnej postawy. Ottawa miała działać jako „zarządca” tych wód 
w imieniu wspólnoty międzynarodowej, ustanawiając m.in. standardy żeglugi. Zamie-
rzała więc rozwijać prawo międzynarodowe w sytuacji braku odpowiednich regulacji71. 
W czasie debaty nad mową tronową premier powiedział:

Częścią dziedzictwa naszego kraju, częścią coraz ważniejszą, jest czystość rzek, jezior i po-
wietrza oraz zdrowie zwierząt. Dla siebie samych, ale i dla świata, musimy bronić tego do-
bra. Czyniąc to, nie kierujemy się szowinizmem, ale zdrowym rozsądkiem, w coraz bardziej 
nieodpowiedzialnym świecie. […] Ustawodawstwo, które proponujemy, […] traktujemy jako 
wkład w długoterminowy i zrównoważony rozwój zasobów mających służyć postępowi go-
spodarczemu i społecznemu72.

Wyzwaniem było takie działanie, jakie wprowadzi rozwiązania prawne korzystne dla 
Kanady, a jednocześnie będzie popierane przez wspólnotę międzynarodową. Wyczuwa-
jąc sprzyjającą sytuację międzynarodową, Pierre Trudeau zachęcał wszystkie państwa 
do współpracy i poparcia inicjatywy zmiany systemu prawnego, „[…] która zapewniła-
by każdemu człowiekowi prawo do życia w zdrowym środowisku naturalnym”73. Ko-
rzystne warunki zewnętrzne to przede wszystkim zasygnalizowane wcześniej poparcie 
dla posunięć Ottawy przez Związek Radziecki. Jego liderzy sami byli zainteresowani 
zwiększeniem kontroli nad strategicznymi wodami Arktyki. Pojawiły się również gło-
sy w ONZ, które wspierały stanowisko Kanady74. Chcąc wykorzystać szansę, Trudeau 
spotkał się z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thantem 
w listopadzie 1969 r. i zreferował pomysł Kanady stworzenia międzynarodowych zasad 
dotyczących ochrony środowiska na północy75. 

Dnia 6 listopada Waszyngton zareagował na zapowiedzi Trudeau przesłaniem noty 
dyplomatycznej. Aide-mémoire zawierał sprzeciw wobec unilateralnego działania Kana-
dy, gdyż mogło to wywołać „[...] precedens przekładania partykularnych interesów te-
rytorialnych ponad wspólnymi interesami społeczności międzynarodowej”76. W zamian 
proponowano po raz kolejny podjęcie działań wielostronnych. Waszyngton podkreślał, 
że wody Arktyki, poza trzymilowym obszarem wód terytorialnych, mają status między-
narodowy. Domagano się również dwustronnych rozmów w celu dalszego wyjaśnienia 
stanowisk77. Rzecznik Departamentu Stanu podsumował poglądy administracji Nixona 
następująco: 

USA stoi na stanowisku, że każdy obszar wodny łączący morza pełne ma status międzynaro-
dowy. […] Jest to domena regulacji międzynarodowych i nie może być rozwiązana poprzez 

70  G&M 1969, October 24, s. 4.
71  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 39–40 oraz C. Kirkey, op.cit., s. 47.
72  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 41.
73  Ibidem.
74  Ibidem oraz I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 42.
75  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 41.
76  Cyt. za: C. Kirkey, op.cit., s. 48.
77  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 85 oraz I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 42–43.
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próbę zastosowania prawa krajowego. […] Nie poddamy się władzy Kanady z powodu ochrony 
środowiska. […] Poza dyskusją jest sprawa zwierzchnictwa Kanady nad tymi wodami […]78.

Mimo nacisków ze strony administracji amerykańskiej rząd Trudeau był przekona-
ny, że postępowanie unilateralne będzie najlepiej służyć Kanadzie. Gabinet uważał, że 
zagrożenia dla kanadyjskiej suwerenności i ochrony środowiska wymagały szybkich 
i zdecydowanych działań79. Uznano, że dyskusja na forum międzynarodowym zabrałaby 
zbyt wiele czasu, a ich efekt niekoniecznie musiał okazać się zbieżny z interesem Kraju 
Klonowego Liścia. Zdecydowano się więc na zignorowanie żądań amerykańskich80.

Wydarzeniem, które usztywniło stanowisko Kanady, była katastrofa u wybrzeży No-
wej Szkocji 4 lutego 1970 r. pływającego pod banderą liberyjską statku Arystotelesa Ona-
ssisa „Arrow”. Spowodowała ona skażenie ropą zatoki Chedabucto Bay, a koszty usuwa-
nia wycieku musieli ponieść kanadyjscy podatnicy. Wydarzenie to miało psychologiczny 
wpływ na opinię publiczną w Kanadzie. Skutki wycieku w rejonach skutych lodem, z de-
likatnym ekosystemem, byłyby bowiem ciężkie do zlekceważenia81. W czasie jednego 
z przemówień w Toronto Trudeau obrazowo przedstawił skutki takiego wypadku:

Nie jest znana żadna technologia, która może zapewnić kontrolę nad wyciekiem ropy w wo-
dach Arktyki. Ropa naftowa rozlewa się natychmiast pod lód o grubości wielu stóp, ścina się 
i blokuje pory, które służą wielu ssakom do oddychania. Niszczy podstawowe źródła poży-
wienia Eskimosów [sic! – M.G.] i dzikich zwierząt na obszarze tysiąca mil kwadratowych. 
[…] Ze względu na długi czas rozkładu węglowodorów w warunkach niskich temperatur roz-
lana ropa pozostałaby na stałe na tych obszarach. Niszczycielskie konsekwencje jej obecności 
odczułby plankton morski, zostałyby zaburzone […] kluczowe procesy w biosferze82.

Szykując się do drugiej wyprawy „Manhattanu”, Humble Oil tym razem ofi cjalnie 
poinformował Ottawę o planowanym na kwiecień 1970 r. rejsie. Nie uspokoiło to jednak 
ani polityków, ani opinii publicznej. Przez kilka miesięcy, niemal codziennie, opozycyjni 
posłowie krytykowali podejście rządu Trudeau do spraw Arktyki, uważając, że dotych-
czasowe decyzje w odniesieniu do Humble Oil są zbyt łagodne. Kierownictwo partii li-
beralnej również żądało zdecydowanych działań. „Toronto Star” wraz z „The Globe and 
Mail” publikowały artykuły domagające się ogłoszenia zwierzchności i działań, które 
zapewniłyby ochronę środowiska Arktyki. Ta zmasowana akcja doprowadziła większość 
Kanadyjczyków do przekonania, że ich kraj jest właścicielem Bieguna Północnego83. 

Pod taką presją zaostrzeniu uległa również retoryka Ottawy. Premier Pierre Trudeau 
i minister Mitchell Sharp publicznie potwierdzili, że przed planowaną drugą podróżą 

78  „Toronto Star” 1969, September 20, s. 16.
79  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 42.
80  Dnia 16 grudnia Komitet Izby Gmin ds. Rozwoju Terytoriów Północnych (House of Commons Commit-

tee on Indian Affairs and Northern Development) wezwał rząd, aby jak najszybciej ogłosił zwierzchność nad 
Archipelagiem Arktycznym w celu ochrony środowiska międzynarodowego. G&M 1969, December 17, s. 1.

81  Ibidem, s. 48–49.
82  Cyt. za ibidem, s. 49–50.
83  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 86. Warto również pamiętać, że Kanada wydawała ofi cjalne mapy, 

na których wody Arktyki były zaznaczone jako będące pod zwierzchnictwem Ottawy. Było to związane 
z tzw. teorią sektorów (sector theory) sięgają swoimi korzeniami początku XX w. Zgodnie z nią granice 
Kanady rozciągały się aż Bieguna Północnego. Teoria ta była tak bardzo popularna w społeczeństwie kana-
dyjskim, że nawet Lester B. Pearson był przekonany o jej prawdziwości. Wszystko to tworzyło mitologię 
kanadyjskiej Arktyki. Por. I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 51–52.
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tankowca właściciele „Manhattanu” będą musieli spełnić nieokreślone jeszcze bliżej 
standardy kanadyjskie. Wody Archipelagu Arktycznego były publicznie nazywane „na-
szymi wodami”, po których mogły pływać jedynie kanadyjskie lodołamacze84. Pomoc 
okrętów kanadyjskiej straży granicznej miała być udzielona jedynie w przypadku zgody 
Humble Oil na to, by to ich kapitanowie mieli w razie niebezpieczeństwa prawo do za-
kończenia całej wyprawy. Politolodzy J. Kirton i D. Munton zwracają uwagę na fakt, że 
dokonano tego jeszcze przed formalnym przedstawieniem projektów ustaw o ochronie 
wód Arktyki w parlamencie85.

Trwające od przełomu 1969 i 1970 r. intensywne prace legislacyjne rządu kanadyjskie-
go zakończyły się w lutym, kiedy gabinet przyjął projekt pakietu ustaw86. Najważniejszą 
jego częścią było ustanowienie stumilowej strefy ochronnej wód Archipelagu Arktycz-
nego powyżej 60. równoleżnika szerokości geografi cznej północnej. Na tym obszarze 
Kanada miała prawo do określania warunków żeglugi, w tym zasad ochrony środowiska. 
Ottawa rozszerzała również zasięg morza terytorialnego z 3 do 12 mil morskich. 

Aby zapobiec podważeniu legalności tych działań, rząd Trudeau zdecydował się na 
wyłączenie ich spod jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości87. De-
cyzja ta była poprzedzona wielodniową dyskusją w gabinecie. Wśród ministrów, którzy 
byli przeciwni takiemu działaniu i uważali, że stoi w sprzeczności z dotychczasowym 
przywiązaniem Ottawy do prawa międzynarodowego, znajdowali się Paul Martin senior 
i Mitchell Sharp88. Zwolennikami stanowczych akcji byli premier i pozostali członkowie 
gabinetu, którzy uważali, że nie ma innego sposobu przeciwdziałania spodziewanemu 
zaskarżeniu kanadyjskich ustaw przez USA. Decyzja zyskała również poparcie autory-
tetów prawa, którzy uznali ją za konieczną dla odniesienia sukcesu89.

Od listopada 1969 r. presja ze strony Waszyngtonu rosła coraz bardziej. Dnia 11 
marca 1970 r. w Waszyngtonie doszło do spotkania z Amerykanami90. Delegacja kana-
dyjska składała się z urzędników wysokiego szczebla91. W czasie rozmów ujawniła się 
głęboka różnica zdań. Amerykanie wzywali do umiędzynarodowienia prac nad nowymi 
standardami. Kanadyjczycy zdawali sobie jednak sprawę, że przystanie na ten postulat 
oznaczałoby w tym czasie, że głos Ottawy nie miałby szans w starciu z najważniejszymi 
potęgami morskimi. Nie zdołano więc osiągnąć porozumienia i obie strony pozostały 
przy swoich stanowiskach. Ottawa poinformowała natomiast Amerykanów, że mimo fi a-
ska rozmów nie zamierza opóźniać wprowadzenia zatwierdzonego pakietu ustaw92. Dnia 
17 marca prezydent Richard Nixon jeszcze raz podjął próbę wpłynięcia na stanowisko 
Kanady i osobiście zatelefonował do premiera, usilnie namawiając go do kontynuowa-

84  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 85.
85  Ibidem, s. 90–91.
86  NA, RG2, Privy Council Offi ce, Series A-5-a, Vol. 6359, Cabinet Minutes, February 5, 1970, s. 7–8. 
87  Ibidem, February 26, 1970, s. 8.
88  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 81.
89  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 88–89 oraz I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 53.
90  C. Kirkey, op.cit., s. 49–50.
91  Kanadę reprezentował ambasador w USA Marcel Cadieux, doradca premiera Trudeau Ivan Head i dy-

rektora departamentu prawnego ministerstwa spraw zagranicznych Alan Beesley. Ze strony amerykańskiej 
był obecny m.in. podsekretarz stanu U. Alexis Johnson.

92  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 47–48.
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nia rozmów. Trudeau zgodził się i kolejne spotkanie odbyło się 20 marca w Ottawie93. 
Stany Zjednoczone przysłały delegację urzędników z Departamentu Stanu, Transpor-
tu i Obrony pod przewodnictwem U. Alexis Johnsona. Przyjęli ich m.in. M. Sharp, I. 
Head, A. Edgar Ritchie (podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych), M. 
Cadieux i J. Chrétien (minister ds. Indian i rozwoju terenów północnych). Amerykanie 
w dalszym ciągu dążyli do opóźnienia wprowadzenia pakietu ustaw przez Kanadę. Pod-
kreślali, że wody otaczające Archipelag Arktyczny są wodami międzynarodowymi i nie 
znajdują się pod jurysdykcją kanadyjską, a działania unilateralne mogą całkowicie unie-
możliwić osiągnięcie porozumienia międzynarodowego w sprawie ochrony tych wód. 
Mogą zostać również skopiowane przez inne państwa, co prowadziłoby do utrudnień 
w żegludze morskiej94. Strona amerykańska przedstawiła projekt powołania wspólnej 
komisji, która wypracowałaby standardy ochrony środowiska. 

Waszyngton doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że premier Trudeau znajdował 
się pod presją ze strony zarówno opozycji, jak i członków własnej partii, którzy coraz 
mocniej naciskali na podjęcie zdecydowanych kroków i zademonstrowanie zwierzch-
ności Kanady nad wodami Arktyki. Raporty amerykańskie odnotowują, że kwestia su-
werenności była tak delikatnym tematem, że Kanadyjczykom bardzo trudno byłoby się 
zgodzić na zaakceptowanie jakichkolwiek rozwiązań kompromisowych. Mogłoby to 
zostać odebrane przez społeczeństwo jako ugięcie się pod presją silniejszego partne-
ra95. Departament Stanu zauważył, że sytuacja była tak napięta, iż Kanadyjczycy nie 
chcieli dopuścić, aby opinia publiczna w ogóle się dowiedziała, że Ottawa przedstawia 
założenia nowych rozwiązań urzędnikom Stanów Zjednoczonych przed ich prezentacją 
w Izbie Gmin96. Rozmowy dwustronne przyniosły w rezultacie jedynie drobne zmiany 
w pakiecie ustaw. Strategia amerykańska, która miała na celu powstrzymanie wpro-
wadzenia ustaw przez Ottawę poprzez zaprezentowanie problemu ochrony środowi-
ska w szerszym, międzynarodowym kontekście, również nie przyniosła efektu. A. Ed-
gar Ritchie twierdził, że: „To był normalna taktyka Stanów Zjednoczonych – odwieść 
nas od działania, które ich zdaniem stanowiło precedens dla innych intrygantów na 
świecie”97. Trudeau tak wspomina prowadzone wówczas rozmowy: 

Zgoda nie była możliwa. Stany Zjednoczone były zdecydowane bronić swojego stanowiska 
[…]. Twarde słowa płynęły ze strony nieustępliwego kraju. Oznaczało to, że ustawy kanadyjskie 
będą najprawdopodobniej zaskarżone do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości98. 

Warto jednak zwrócić uwagę na realizm w podejściu Trudeau do sporu z USA. Ka-
nada nie dysponowała środkami pozwalającymi kontrolować, a nawet wykryć fakt prze-
płynięcia zanurzonych łodzi podwodnych. Z tego powodu z projektowanych regulacji 
zostały wyłączone okręty wojenne99. 

93  G&M 1970, March 21, s. 2.
94  C. Kirkey, op.cit., s. 50.
95  DDRS, White House, Henry Kissinger Requests that President Richard M. Nixon Contact Canadian 

Prime Minister Pierre Trudeau to Discuss Proposed Canadian Legislation Which Could Be Environmentally 
Detrimental to the Arctic Region, March 22, 1970, s. 2.

96  Ibidem, s. 1.
97  Cyt. za: C. Kirkey, op.cit., s. 50.
98  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 53.
99  Ibidem, s. 54.
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Presja ze strony Waszyngtonu osiągnęła swoją kulminację 7 kwietnia 1970 r. w cza-
sie jeszcze jednej rozmowy telefonicznej premiera tym razem z sekretarzem stanu USA 
Williamem Rogersem. Rogers zagroził, że Stany Zjednoczone będą zmuszone przeciw-
stawić się stanowisku kanadyjskiemu wszystkimi możliwymi środkami, włączając w to 
wysłanie łodzi podwodnych, jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony stanowiska ame-
rykańskiego100. Dokumenty wskazują, że prezydent Nixon był tak rozżalony, że odmó-
wił rozmowy z Trudeau101.

Naciski Waszyngtonu miały jednak skutek odwrotny do zamierzonego. Nawet ci 
członkowie gabinetu, którzy nie byli całkowicie przekonani do nowego prawa, zdecy-
dowali się na jego poparcie. Dnia 8 kwietnia 1970 r. Izba Gmin rozpoczęła prace nad 
rządowym projektem Ustawy o ochronie wód Arktyki przed zanieczyszczeniem. Dzięki 
ustanowieniu strefy ochronnej o szerokości 100 mil morskich od wybrzeży, której prze-
kroczenie wiązało się z koniecznością spełnienia zaostrzonych norm ochrony środowi-
ska, akt miał zapobiegać skażeniom wód w pobliżu wysp kanadyjskiej części Archipelagu 
Arktycznego. Wraz z tym projektem rząd Trudeau dokonał również rozszerzenia zasięgu 
wód terytorialnych z 3 do 12 mil morskich102. Ustanowił też nowe strefy rybołówstwa103. 
Kroki te miały zapewnić zarówno ochronę suwerenności, jak i środowiska naturalnego 
Arktyki. Rząd w stumilowej strefi e ochronnej, sprawował zwierzchnictwo w zakresie 
ochrony przed zanieczyszczeniem, ale dzięki temu wzmocniono również kontrolę na 
tymi terenami, co w sytuacji spornej suwerenności miało duże znaczenie. Zwiększe-
nie obszaru morza terytorialnego spowodowało, że krytyczne dla Przejścia Północno-
-Zachodniego Cieśniny Barrowa i Księcia Walii znalazły się pod kontrolą kanadyjską104. 

Premier Trudeau na konferencji prasowej 8 kwietnia 1970 r. powiedział: 

Jasne jest, że […] mamy do czynienia z dwoma podejściami – pierwsze to potwierdzenie su-
werenności na obszarze dwunastu mil morskich, a drugie to, zapobieganie zanieczyszczeniu 
środowiska […]. Staramy się robić to, co dobre dla Arktyki – zabezpieczyć interesy Kanady 
i chronić te aspekty, które muszą być chronione. […] Chronimy Arktykę i jej środowisko. 
Bronimy naszej suwerenności na obszarze dwunastu mil morskich. Zapewniamy, że nie mamy 
ani szowinistycznych, ani nacjonalistycznych poglądów na sprawę żeglugi na wodach na pół-
nocy. Nie uchwalamy tych ustaw w celu uniemożliwienia statkom z jakiegokolwiek kraju 
żeglugi po tych wodach. Byłoby to sprzeczne z interesem Kanady, który wymaga rozwoju 
Arktyki. Chcemy tylko mieć pewność, że rozwój ten będzie zgodny z naszymi celami, jako 
suwerennego państwa, a także z obowiązkiem w stosunku do ludzkości […]105.

Dnia 7 kwietnia 1970 r., w przeddzień przedstawienia projektów ustaw, Ottawa po-
informowała sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta, 
że wyłącza jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie 
ochrony środowiska morskiego106. Ottawa argumentowała, że ze względu na istniejące 

100  Ibidem, s. 55.
101  R. Bothwell, J.L. Granatstein, op.cit., s. 81.
102  Kanada znalazła się wśród 56 państw, które deklarowały dwunastomilowe wody terytorialne. Było to 

największe rozszerzenie zwierzchnictwa terytorialnego Kanady od 1867 r.
103  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 67.
104  Ich szerokość to mniej niż 24 mile morskie. 
105  NA, MG32-B41-Mitchell Sharp, Vol. 37, File 5, 3-0-1, Transcript of the Prime Minister’s Remarks 

Following Question Period – House of Commons Re Arctic Sovereignty – April 8, 1970.
106  G&M 1970, April 9, s. 11.
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zagrożenie skażenia środowiska naturalnego przez tankowce płynące przez skute lodem 
wody Arktyki takiego rejsu nie można uznać za „nieszkodliwy przepływ”. Wymagało to 
przyznania Kanadzie większych uprawnień kontrolnych. W przypadku Arktyki prawo 
międzynarodowe nie istniało lub było rozwinięte w niewystarczającym stopniu i zmu-
szało to Kanadę do podjęcia działań, które „zachowają ten obszar dla ludzkości, do cza-
su aż nastąpi rozwój regulacji międzynarodowych”107. Ottawa zdecydowała się działać 
poprzez regulacje krajowe i dopiero później dążyć do zaakceptowania ich przez szersze 
gremia. Premier Trudeau porównywał tę sytuację do ogłoszonej w 1945 r. przez prezy-
denta Harry’ego Trumana doktryny, w myśl której szelf kontynentalny stanowi część 
terytorium Stanów Zjednoczonych jedynie do określonych celów. Ottawa postąpiła po-
dobnie, deklarując zwierzchność jedynie w celu ochrony środowiska108. Jednocześnie 
rząd kanadyjski zapowiadał pełne przywiązanie do prawa międzynarodowego i koniecz-
ności wypracowania wspólnych regulacji międzynarodowych. Takie stanowisko dawało 
Ottawie silne argumenty w spodziewanym starciu z USA. 

Projekt ustaw z kwietnia 1970 r. stanowił próbę uzyskania chociaż częściowej kon-
troli nad Arktyką. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań mających przeciwdziałać zanie-
czyszczeniu środowiska Kanada uniknęła niebezpieczeństwa zachowania zbyt prowo-
kacyjnego w stosunku do Stanów Zjednoczonych. „Pomogło to ochronić środowisko 
naturalne, ale sądzę, że był to też bardzo zręczny sposób na poszerzenie zakresu su-
werenności” – przyznał po latach Mitchell Sharp109. Potwierdził to również Ivan Head, 
główny projektodawca ustaw, mówiąc: „Krok po kroku, włókno po włóknie, tkaliśmy 
strukturę suwerenności na północy […]”110. Kanada działała więc dwutorowo – ustana-
wiając regulacje dotyczące ochrony środowiska, wzmacniała suwerenność na terenach 
północnych i blokowała potencjalną działalność Amerykanów. 

Analizując ustawy o Arktyce, trzeba za Johnem Kirtonem i Donem Mutonem zwró-
cić uwagę na co najmniej trzy istotne cechy regulacji kanadyjskich, które utrudniły sku-
teczną reakcję Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze „wyglądały one na zgodne z pra-
wem”, co zapewniło im minimum akceptacji ze strony społeczności międzynarodowej. 
Po drugie ich zakres zaspokoił oczekiwania opinii publicznej i zapewnił jej poparcie. Po 
trzecie zaś były tak umiarkowane, że nie zacierały „[...] różnicy pomiędzy pełną suwe-
rennością nad tym obszarem a ograniczoną do specyfi cznych celów zwierzchnością”111.

Reakcja Waszyngtonu nadeszła bardzo szybko. Już 9 kwietnia 1970 r. urzędnicy 
amerykańscy spotkali się w Departamencie Stanu i rozważali możliwe działania, wśród 
których znajdowały się te najłagodniejsze, jak możliwość wezwania ambasadora na kon-
sultacje, i ostrzejsze – ogłoszenie, że Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu wysyłały 
w rejon Arktyki łodzie podwodne bez wcześniejszego powiadamiania Kanady. Rozwa-
żano także posunięcia mające na celu ukaranie Ottawy112. Uzgodniona treść oświadcze-

107  NA, MG32-B41-Mitchell Sharp, Volume 37, File 5, 3-0-1, Transcript of the Prime Minister’s Re-
marks Following Question Period – House of Commons Re Arctic Sovereignty – April 8, 1970.

108  Ibidem.
109  Cyt. za: C. Sanger, Ordering The Oceans: The Making of The Law of The Sea, Toronto: University 

of Toronto Press, 1987, s. 59.
110  Ibidem, s. 113.
111  J. Kirton , D. Munton, op.cit., s. 91.
112  Między innymi zmiany w porozumieniu o wspólnej produkcji na potrzeby wojskowe czy ogranicze-

nie importu ropy naftowej z Kanady. Zob. DDRS, White House, Memorandum, Helmut Sonnenfeldt Provides 
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nia, które ogłosił sekretarz stanu W. Rogers w formie noty, została przedstawiona wła-
dzom w Ottawie. Znalazły się w nim informacje o „głębokim rozczarowaniu” Stanów 
Zjednoczonych decyzją Kanadyjczyków w momencie, gdy przygotowywano konferen-
cję międzynarodową mającą ustalić międzynarodowe zasady zapobiegania zanieczysz-
czeniu wód Arktyki113. Waszyngton podkreślił, że w dalszym ciągu 

[...] nie akceptuje jurysdykcji jakiegokolwiek państwa nad amerykańskimi statkami znajdują-
cymi się na pełnym morzu i w związku z tym nie uznaje prawa żadnego państwa do ustana-
wiania morza terytorialnego o szerokości większej niż trzy mile, a także sprawowania bardziej 
ograniczonej jurysdykcji na obszarze ponad dwunastu mil114. 

Robert McCloskey, rzecznik Departamentu Stanu, poinformował: 

Z przykrością przyjęliśmy zainicjowanie ustaw przez rząd Kanady, które naszym zdaniem 
stanowią unilateralne podejście do problemu, który powinien być rozwiązany przy pomocy 
działań międzynarodowych115. 

Zastrzeżenia zostały powtórzone w dwóch kolejnych notach dyplomatycznych z 14 
i 15 kwietnia 1970 r.116 Waszyngton podkreślał w nich zagrożenie, które ustawodawstwo 
kanadyjskie stwarzało dla swobody żeglugi zarówno statków handlowych, jak i wojen-
nych. Rząd USA stał na stanowisku, że prawo międzynarodowe nie daje podstaw do 
powiększania wód terytorialnych ani ustanawiania jurysdykcji w celu ochrony środowi-
ska. Kwestia ochrony delikatnego ekosystemu Arktyki powinna według Amerykanów 
zostać rozwiązana poprzez wytworzenie międzynarodowych regulacji. Administracja 
Nixona ostrzegała, że gdyby Kanada nie opóźniła prac ustawodawczych, Stany Zjedno-
czone będą zmuszone wysłać swoje zastrzeżenia do MTS i wyrażała nadzieję, że Kanada 
zdecyduje się na dobrowolne poddanie się jego decyzji117. Jeszcze tego samego dnia 
Kanada, ustami M. Sharpa, odrzuciła żądania USA: „Nie możemy czekać na powstanie 
regulacji międzynarodowych”118. Ottawa zajmowała stanowisko, że w przypadku braku 
prawa zwyczajowego dającego się zastosować do żeglugi na wodach Arktyki nie może 
czekać na moment, gdy „katastrofa zmusi nas do działania”119. Argumenty te zostały 
przedstawione w nocie dyplomatycznej przekazanej 28 kwietnia 1970 r. Amerykanom 
Szczególny nacisk położono na stwierdzenie, że Kanada zawsze uważała wody Archipe-
lagu Arktycznego za wody kanadyjskie. Rząd Trudeau podkreślał: „Kanada jest gotowa 
na rozmowy z innymi państwami o międzynarodowych standardach bezpieczeństwa że-
glugi i ochrony środowiska w Arktyce, ale rząd nie może zaakceptować żadnej sugestii, 
że wody kanadyjskie mają zostać umiędzynarodowione”120. Zażądano więc sprecyzowa-
nia, czego dotyczyłaby proponowana przez USA konferencja. 

Henry Kissinger with a Possible U.S. Response to Proposed Canadian Legislation Dealing With a Pollution 
Zone in the Arctic; Commercial Fishing Matters; Territorial Sea Limits, April 9, 1970, s. 2.

113  Ibidem.
114  NYT 1970, April 10, s. 13.
115  Cyt. za: E.E. Mahant, G.S. Mount, op.cit., s. 256.
116  NYT 1970, April 15, s. 13 oraz NYT 1970, April 16, s. 6.
117  NYT 1970, April 16, s. 6.
118  Ibidem.
119  C. Kirkey, op.cit., s. 54.
120  Cyt. za: ibidem.
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Zabiegi administracji Nixona w celu zwołania konferencji międzynarodowej okazały 
się nieskuteczne. Z 15 zainteresowanych państw jedynie Holandia widziała potrzebę 
dyskusji w gronie międzynarodowym. Udziału w konferencji odmówiły Związek Ra-
dziecki, Islandia, Norwegia i Szwecja. Państwa te zadeklarowały poparcie dla ustawo-
dawstwa kanadyjskiego121. Włochy stały na stanowisku, że „[...] konferencja bez udziału 
Kanadyjczyków byłaby bezproduktywna”, a uczestnictwo w niej stanowiłoby wrogi akt 
w stosunku do Ottawy122. Spowodowało to załamanie planów amerykańskich. Najważ-
niejsze znaczenie miała decyzja Moskwy, bez której niemożliwa była dyskusja o wodach 
Arktyki. Stanowisko Związku Radzieckiego zostało uzgodnione już na początku 1970 r. 
w czasie wizyty Ivana Heada na Kremlu123. Ostatecznie kanadyjskie ustawy dotyczące 
ochrony wód Arktyki weszły w życie 18 i 26 czerwca 1970 r.

Okazało się, że Kanada była zdolna do zablokowania planów amerykańskich. Udało 
się jej uzyskać poparcie najważniejszych państw. Wielu badaczy uważa opisane wyżej 
wydarzenia za zwycięstwo Kanady124. Mimo że USA dysponowały silniejszymi argu-
mentami prawnymi, Kanada zapewniła sobie poparcie opinii międzynarodowej. Dzięki 
połączeniu atrakcyjnej idei ochrony środowiska z „kreatywnym podejściem” do pra-
wa międzynarodowego, popartego dobrze przygotowaną kampanią publiczną, udało się 
„podważyć” stanowisko Amerykanów125. Jeżeli sukces rządu Trudeau mierzyć nasta-
wieniem amerykańskich komentarzy prasowych, to należy się zgodzić z powyższymi 
opiniami. Dzienniki w Stanach Zjednoczonych przychylnie odniosły się do inicjatywy 
Ottawy. „The New York Times” zauważał, że: „W interesie innych państw – włączając 
w to Stany Zjednoczone – leży podążanie za przewodnictwem Kanady i przyjęcie po-
dobnych standardów w innych częściach mórz”126. Wskazywano, że specjalne warunki 
panujące w rejonach Bieguna Północnego dawały Kanadzie mocne argumenty w obro-
nie działań. Artykuł w podobnym tonie opublikował również „The Washington Post”.

Warto pamiętać, że duży wpływ na poparcie stanowiska Ottawy przez środowisko 
międzynarodowe miało przekonanie wielu państw o nieprzystawalności prawa morza 
do warunków drugiej połowy XX w. i dążenie do zerwania z tradycyjnym, trzymilowym 
zasięgiem morza terytorialnego. Gdy Kanada podejmowała decyzję o powiększeniu wód 
terytorialnych, już 56 innych państw dokonało podobnego rozszerzenia. Nawet Stany 
Zjednoczone deklarowały przygotowania do podobnego kroku. „The New York Times” 
w komentarzu redakcyjnym zauważał, że błędem Kanady była decyzja o unilateralnej 
deklaracji, ale administracja amerykańska nie powinna protestować. Artykuł wskazywał 
na precedens, którym była jednostronna deklaracja prezydenta H. Trumana o zwierzch-
nictwie nad zasobami naturalnymi na szelfi e kontynentalnym. „Niezdecydowanie w Wa-
szyngtonie było główną przeszkodą w rozwoju prawa międzynarodowego. […] Zamiast 
zrażać sobie sąsiada, Stany Zjednoczone powinny współpracować z Kanadą […]” – do-
dał komentator127. 

121  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 59.
122  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 95.
123  Przyczyniły się to tego spotkania Ivana Heada z przywódcami ZSRR, Szwecji, Wielkiej Brytanii. 

Zob. C. Kirkey, op.cit., s. 55 oraz R. Bothwell, J.L. Granatstein, op.cit., s. 81.
124  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 94.
125  Ibidem.
126  NYT 1970, April 20, s. 32.
127  Ibidem.
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V.4. PODSUMOWANIE 

Mocarstwa morskie działają we własnym interesie, broniąc zasady swobodnego prze-
pływu przez oceany. Taką politykę uprawiała Wielka Brytania w XVIII i XIX w., po-
dobne zasady wyznawali przywódcy Stanów Zjednoczonych w XX w.128 Do lat 60. XX w. 
Waszyngton nie przywiązywał jednak dużej wagi do swobody przepływu przez wody 
Arktyki. Głównym powodem była ich praktyczna niedostępność dla statków innych niż 
łodzie podwodne129. Okres względnej swobody żeglugi trwał maksymalnie osiem tygodni 
w roku, a nawet wtedy rejs tym szlakiem był bardzo niebezpieczny. Kanadyjczycy cieszyli 
się więc z niedostępności i izolacji terenów północnych130. Wyprawa statku „Manhattan” 
przez Przejście Północno-Zachodnie miała przede wszystkim znaczenie symboliczne. 
Pokazała, że istnieje możliwość przepłynięcia tych wód w stosunkowo krótkim czasie. 
Skutkiem była gwałtowna zmiana w polityce Ottawy, która przerwała stulecie lekcewa-
żenia problemów Północy. Podróż tankowca pobudziła do działania zarówno ekologów, 
jak i nacjonalistów, którzy wywarli ogromną presję na rząd Trudeau. Podjęte w jej efekcie 
działania legislacyjne opinia publiczna przyjęła entuzjastycznie. Dla wielu badaczy pre-
mier Trudeau na stałe wpisał się w panteon budowniczych państwowości kanadyjskiej131.

Suwerenność Kanady nad wodami Arktyki nie była jednak prostą kwestią. Trudeau 
zdawał sobie sprawę zarówno ze znaczenia militarnego Arktyki, jak i z bardzo ogra-
niczonych możliwości wykrywania i przeciwdziałania naruszaniu nowo nakreślonych 
granic. Już sama podróż tankowca „Manhattan” pokazała, że Kanada nie jest w stanie 
sprawować efektywnej kontroli nad wodami Archipelagu Arktycznego132. Jedyną czyn-
nością, której mogła dokonać Kanada, było monitorowanie cieśnin. Nathaniel French 
Caldwell zauważył brutalnie: „W czasie kryzysu związanego z przepłynięciem «Man-
hattanu”»[…] Kanada mogła jedynie prosić Stany Zjednoczone, by wcześniej zapyta-
ły o formalną zgodę”133. Dopiero biała księga dotycząca polityki obronności z 1971 r. 
wskazywała na konieczność zwiększenia wydatków na sprzęt potrzebny do patrolowania 
Arktyki, co pozwoliłoby wyeliminować „zewnętrzne zagrożenia” dla suwerenności134. 
Nie doszło jednak do tego. Dzięki rejsowi „Manhattanu” północ Kanady na krótko stała 
się tematem numer jeden w polityce. Po uspokojeniu mediów pieniądze przeznaczane na 
obronę były coraz mniejsze. Mimo że priorytetem polityki obronnej była „obrona suwe-
renności”, to w ciągu 16 lat rządów Pierre’a Trudeau fl ota Kanady uległa zmniejszeniu 

128  R. Bothwell, Canada and The United States: The Politics of Partnership, New York: Twayne Publi-
shers, 1992, s. 117. 

129  Tylko kilka okrętów zdołało przebyć Przejście Północno-Zachodnie.
130  Ibidem. 
131  J. Kinsman, Who Is My Neighbour? Trudeau and Foreign Policy, „International Journal” 2002 

(winter), vol. 57, no. 1, http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqd&rft_
val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&rft_dat=xri:pqd:did=000000712296971&svc_
dat=xri:pqil:fmt=text&req_dat=xri:pqil:pq_clntid=3345 (10.04.2006).

132  N. French Caldwell, jr., op.cit., s. 49–51.
133  Ibidem, s. 56.
134  Canada. Department of National Defence, Defence in the 70s. White Paper on Defence. Ottawa: 

Information Canada, 1971, s. 8–9.
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o pięć okrętów różnego typu135. Żaden kanadyjski statek nie mógł pływać przez cały rok 
po wodach pokrytych lodem. Prowadzono jedynie częstsze patrole lotnicze wód Arkty-
ki136. Oprócz ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska niewiele więc zrobiono 
w celu wzmocnienia zwierzchności nad obszarem Arktyki137. 

Należy jednak podkreślić zręczność i kreatywność podejścia Ottawy. Rząd Trudeau 
wykazał talent do działania w takich granicach, na jakie pozwalały potencjał Kanady 
i warunki zewnętrzne138. Wydarzenia związane z podjęciem ochrony wód Arktyki po-
kazały zdolność rządu Kanady do działania unilateralnego w sposób, który potencjalnie 
mógł zaszkodzić interesom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Kanada zdołała 
osiągnąć swoje własne cele, które były sprzeczne z celami USA139. W polityce wewnętrz-
nej rząd pokazał zaś zdolność do wytrzymania presji opinii publicznej, domagającej się 
wydania natychmiastowej deklaracji suwerenności nad Arktyką. 

Fiasko amerykańskich planów zwołania konferencji międzynarodowej pokazało, że 
sytuacja na świecie uległa zmianie i Stany Zjednoczone nie znajdują poparcia dla swojej 
wizji rozwoju prawa morza. Między innymi dlatego Waszyngton nie zdecydował się na 
użycie środków politycznych, gospodarczych ani militarnych w celu obrony swojego 
stanowiska. Badacze wskazują, że w 1970 r. administracja Nixona nie była w stanie ani 
„[...] zdefi niować nowego, ani bronić starego porządku”140.

Najważniejszym skutkiem polityki Pierre’a Trudeau w stosunku do Arktyki wydaje 
się powstanie na przełomie lat 60. i 70. XX w. nowego sposobu patrzenia na zagadnienie 
suwerenności, które politologia określa jako podejście funkcjonalne. Było ono związa-
ne z koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z tym ujęciem państwo 
mogło zarezerwować sobie prawo do kontrolowania warunków, na jakich miał odbywać 
się ruch statków (w szczególności tankowców) przez cieśniny na północy. Strategia ta 
okazała się w ostatecznym rachunku skuteczna. Inicjatywa premiera Trudeau stała się 
zapowiedzią nowego prawa morza i została skodyfi kowana jako dwustumilowa strefa 
ekonomiczna. Dodatkowo artykuł 234 Konwencji o prawie morza z 1982 r. głosił wy-
jątkowość obszarów Arktyki141. Ustawodawstwo z 1970 r. wyprzedzało więc całą serię 
regulacji transportu morskiego142. 

Wypracowana przez Trudeau doktryna uznawała wody Arktyki za kluczowe dla 
światowego ekosystemu i za część dziedzictwa całej ludzkości. Pozwalało to na sprawo-
wanie jurysdykcji nad żeglugą na obszarach pokrytymi lodem w celu przeciwdziałania 
skażeniu tych terenów. Pozycja Ottawy jako opiekuna Arktyki była łącznikiem z trady-

135  N. French Caldwell, jr., op.cit., s. 51.
136  Canada. Department of National Defence, op.cit., s. 21 i 18.
137  N. French Caldwell, jr., op.cit., s. 56.
138  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 72.
139  C. Kirkey, op.cit., s. 56.
140  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 96.
141  Artykuł ten brzmi: „Państwa nadbrzeżne mają prawo przyjmować i zapewniać przestrzeganie nie-

dyskryminujących ustaw i przepisów dla zapobiegania, zmniejszenia i kontroli zanieczyszczenia środowi-
ska morskiego ze statków na obszarach pokrytych lodem, w obrębie granic wyłącznej strefy ekonomicznej, 
gdzie szczególnie surowe warunki klimatyczne oraz lód pokrywający takie obszary przez większą część 
roku, stwarzają przeszkody lub wyjątkowe niebezpieczeństwo dla żeglugi, i zanieczyszczenie środowiska 
morskiego mogłoby spowodować poważną szkodę lub nieodwracalne zakłócenie równowagi ekologicznej. 
Ustawy i przepisy w oparciu o najlepsze dostępne dane naukowe powinny należycie uwzględniać żeglugę 
oraz ochronę i zachowanie środowiska morskiego”. DzU z 1998 r., Nr 98, poz. 609.

142  J. Kinsman, op.cit.
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cją internacjonalizmu reprezentowaną od czasów II wojny światowej przez kolejnych 
kanadyjskich premierów143. Ottawa zdecydowała się odgrywać rolę strażnika, który po-
dejmuje inicjatywy, gdy brak akceptowanych przez społeczność międzynarodową reguł 
działania. Badacze wskazują wręcz, że „Kanada podjęła rolę lidera w rozwoju prawa 
międzynarodowego, co było zwykle wyłączną funkcją mocarstw”144. 

Należy się zgodzić wieloma naukowcami kanadyjskimi, którzy zauważają, że nawet 
jeżeli rządy Trudeau nie przyniosłyby niczego nowego w polityce zagranicznej, to ten 
„bardzo konkretny wkład do prawa międzynarodowego i suwerenności Kanady mógłby 
służyć jako pomnik jego osiągnięć”145. Sam premier wspominał zaś o „słodkiej satysfak-
cji” związanej z sukcesem w sprawie Arktyki”, z patosem stwierdzając:

Żadne inne wydarzenie nie było tak znaczące dla całej ludzkości. Przez oparcie się brutal-
nym groźbom ze strony marynarki USA i jej zwolenników w rządzie Stanów Zjednoczonych, 
[Kanada – M.G.] dokonała zmiany w koncepcji wolności mórz – zapewniała ona od tej pory 
ochronę nie żeglugi, a zasobów naturalnych146.

Nie sposób jednocześnie nie zauważyć, że spory dotyczące Arktyki nie stanowiły 
żadnych poważnych trudności w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich. Wynikało to 
przede wszystkim z odległości tego terenu od głównego pola zainteresowań polityków. 
Mimo że rejs tankowca „Manhattan” udowodnił, że żegluga po wodach Archipelagu 
Arktycznego jest możliwa, to równocześnie okazało się, iż jest zbyt kosztowna, aby 
szybko stać się alternatywą dla Kanału Panamskiego147. Wyprawy przez Przejście Pół-
nocno--Zachodnie pozostały tematem, który interesował głównie prawników i ekscen-
tryków148. Przez następnych 16 lat od rejsu „Manhattanu” żaden amerykański statek nie 
przepłynął Przejściem Północno-Zachodnim149. 

143  J. Kirton, D. Munton, op.cit., s. 97.
144  Ibidem, s. 70.
145  Ibidem. Zdanie to podziela jeden z najbardziej znanych politologów kanadyjskich John Holmes. 

J. Holmes, Life with Uncle...
146  I.L. Head, P.E. Trudeau, op.cit., s. 64.
147  Zdecydowano się na wybudowanie ropociągu z Zatoki Prudhoe do portu Valdez na Alasce, skąd 

tankowce odbierały surowiec i dostarczały go do południowych stanów USA. Zob. Trans-Alaska Pipeline, 
w: Encyclopædia Britannica, 2007, http://www.britannica.com/eb/article-9381062 (10.10.06).

148  R. Bothwell, op.cit., s. 117–118. 
149  Kwestia zwierzchności nad tą trasą pojawiła się ponownie dopiero w lecie 1985 r., gdy bez zgo-

dy władz kanadyjskich lodołamacz amerykańskiej straży przybrzeżnej „Polar Sea” przepłynął Przejście. 
Zob. Arctic Sovereignty, w: The Canadian Encyclopedia, 2006, http://www.canadianencyclopedia.ca/index.
cfm?PgNm=TCE&Params=A1SEC816209 (10.10.06).



OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
W RELACJACH 

KANADYJSKO-AMERYKAŃSKICH

Canada is a country whose main exports are hockey players and 
cold fronts. Our main imports are baseball players and acid rain.

(Pierre Elliott Trudeau)*

Kanada i Stany Zjednoczone mają najdłuższą na świecie wspólną granicę państwową. 
Jej szczególną cechą jest to, że na większości odcinków została wyznaczona w sposób 
sztuczny i w dużej części biegnie w poprzek naturalnych barier geografi cznych i eko-
logicznych. Oznacza to, że oba kraje dzielą rzeki i jeziora. Nad obydwoma państwami 
przesuwają się te same masy powietrza, a rybacy korzystają z tych samych łowisk. Ozna-
cza to również, że gdy obywatele jednego z państw korzystają z zasobów naturalnych, 
to społeczeństwo po drugiej stronie granicy bardzo często odczuwa efekty ich wykorzy-
stywania. Jeżeli mają one charakter szkodliwy (np. zanieczyszczenia), prowadzi to do 
antagonizmów, gdyż państwo pokrzywdzone odbiera działania sąsiada jako szkodliwe 
i wymierzone w interesy swoich obywateli. Podejmując decyzje, które dotyczą środo-
wiska naturalnego, władze obu krajów muszą więc brać pod uwagę nie tylko korzyści 
dla własnych mieszkańców, ale także skutki, jakie działania mogą mieć dla sąsiadów. 
Współzależność ekologiczna była od powstania Stanów Zjednoczonych i Kanady waż-
nym składnikiem stosunków dwustronnych obu tych państw. Problemy związane ze śro-
dowiskiem naturalnym rzadko w tych relacjach dominowały, jednak eksperci, politycy 
i dyplomaci wielokrotnie musieli stawiać im czoła. Ukoronowaniem działań mających 
na celu unormowanie tej sfery i wpisanie jej w ramy współpracy było podpisanie w 1909 r. 
Traktatu o wodach granicznych (Boundary Waters Treaty), na mocy którego utworzono 
Międzynarodową Komisję Wspólną (International Joint Commission – IJC). Celem tej 
komisji było m.in. wydawanie opinii dotyczących zasobów wodnych i ochrony środo-
wiska. Rekomendacje te miały charakter techniczny, a apolityczność IJC gwarantował 
m.in. jej skład. Oba rządy delegowały do niej po trzech przedstawicieli, spośród któ-

VI

*  Kanada to kraj, który eksportuje głównie hokeistów i zimne fronty. Importujemy za to przede wszyst-
kim baseballistów i kwaśne deszcze.
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rych wybierano dwóch współprzewodniczących, po jednym z każdego kraju. Dzięki 
temu przy wydawaniu rekomendacji obywatelstwo członków komisji miało znaczenie 
drugorzędne. Do 1970 r. w 80 sprawach, które rozpatrywała Międzynarodowa Komi-
sja Wspólna, tylko cztery razy głosy rozłożyły się zgodnie z podziałem państwowym. 
W tym sensie politolodzy często mówią o „transnarodowym” charakterze tej instytucji. 
Pomimo jedynie doradczego charakteru komisji rządy obu krajów zwykle postępowały 
zgodnie z wydanymi przez nią zaleceniami1. 

W okresie rządów premiera Trudeau kwestie związane ze środowiskiem naturalnym 
były istotnym składnikiem stosunków Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Główne 
problemy sporne wiązały się z zanieczyszczeniem Wielkich Jezior, ochroną wód przy-
granicznych, tzw. kwaśnymi deszczami oraz kontrolą stref rybołówstwa. 

VI.1. PROBLEMY ZANIECZYSZCZENIA WIELKICH JEZIOR

Granica kanadyjsko-amerykańska przecina wielkie zbiorniki wodne zarówno na wscho-
dzie, jak i na zachodzie kontynentu. Dla obu krajów największe znaczenie w wymiarze 
ekologicznym, społecznym, politycznym i gospodarczym mają jednak Wielkie Jeziora. 
Dają one mieszkańcom Kanady i Stanów Zjednoczonych m.in. ponad 90% wody pitnej. 
W 1970 r. w rejonie Wielkich Jezior mieszkało prawie 31 mln osób i liczba ta wzrosła od 
1950 r. o ponad 36%2. Połowa kanadyjskiego i jedna piąta amerykańskiego przemysłu 
była w latach 70. XX w. ulokowana w pobliżu tych zbiorników wodnych3. 

Zanieczyszczenie Wielkich Jezior było po raz pierwszy przedmiotem negocjacji 
między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi na początku XX w. W 1912 r. oba państwa 
uzgodniły, że Międzynarodowa Komisja Wspólna zajmie się zbadaniem jakości tych 
wód4. Od tego momentu Komisja prowadziła ich stały monitoring i wydawała reko-
mendacje mające przeciwdziałać zanieczyszczeniom. Nie wszystkie zalecenia IJC były 
jednak wprowadzane w życie i dotyczyło to zarówno rządów USA, jak i Kanady. Obie 
strony nie były skłonne do implementacji kosztownych projektów i realizowały jedynie 
najtańsze z propozycji. Działania obu rządów powodowały jedynie krótkotrwałą popra-
wę jakości wody w Wielkich Jeziorach. Wraz z ciągłym wzrostem liczby mieszkańców 
tego rejonu problem stale powracał. W 1951 r. raport Międzynarodowej Komisji Wspól-

1  Zob. A. Scott, Fisheries, Pollution and Canadian-American Transnational Relations, w: Canada and 
the United States: Transnational and Transgovernmental Relations, A. Baker Fox, A.O. Hero Jr., J.S. Nye Jr. 
(red.), New York: Columbia University Press, 1976 oraz D. LeMarquand, A.D. Scott, Canada–United States 
Environmental Relations, w: Canada–United States Relations, H.E. English (red.), New York: Academy of 
Political Science, 1976, s. 212.

2  Canada. Environment Canada, Great Lakes Water Quality Agreement: A Short History of the Great La-
kes Water Quality Agreement, 2005, http://www.on.ec.gc.ca/greatlakes/default.asp?lang=En&n=F9B3C836-1 
(10.01.07).

3  E.E. Mahant, G.S. Mount, An Introduction to Canadian-American Relations, Scarborough, Ontario: 
Nelson Canada, 1989, s. 259.

4  D. Munton, Dependence and Interdependence in Transboundary Environmental Relations, „Interna-
tional Journal” 1980–1981, vol. 36, s. 139.
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nej donosił, że skażenie bakteriologiczne Wielkich Jezior wzrosło od 1912 r. czterokrot-
nie. Rosło również zanieczyszczenie generowane przez przemysł5. 

Brak woli działania, widoczny zarówno w Kanadzie, jak i USA spowodował, że za-
nieczyszczenie Wielkich Jezior stało się najważniejszym i najbardziej złożonym proble-
mem ekologicznym, przed jakim stanął rząd Pierre’a Trudeau. Symbolem koniecznych 
zmian stało się jezioro Erie. Od początku lat 60. XX w. jego stan był przedmiotem za-
interesowania opinii publicznej obu sąsiadujących krajów. Od 1964 r. Międzynarodo-
wa Komisja Wspólna badała ten zbiornik. Specjaliści oceniają, że w skali światowej 
była to najbardziej szczegółowa analiza wód jeziora znajdującego się pod jurysdykcją 
więcej niż jednego państwa. Na podstawie tych badań w 1970 r. jezioro Erie zostało 
uznane za biologicznie martwe6. Za główne źródło skażenia uznano zanieczyszczenia 
miejskie oraz przemysłowe, a zwłaszcza skażenie związkami fosforu. Raport IJC wyka-
zał również, że to Stany Zjednoczone były w największym stopniu odpowiedzialne za 
zaistniałe skażenie7. Najważniejsza rekomendacja Komisji skierowana do rządów w Ot-
tawie i Waszyngtonie stwierdzała konieczność przygotowania wspólnych standardów 
oczyszczania, uzgodnienia środków służących do ich osiągnięcia oraz do ustalenia ter-
minarza wprowadzania w życie przyjętych rozwiązań. IJC oczekiwała, że będzie orga-
nem koordynującym, nadzorującym i kontrolującym podejmowane przez Kanadę i USA 
działania. Gwarancją jej niezależności miała być możliwość prowadzenia niezależnych 
postępowań oceniających posunięcia obu rządów oraz publikowania opracowanych na 
ich podstawie raportów8. 

Aby wprowadzić w życie zalecenia Międzynarodowej Komisji Wspólnej stworzono 
w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych specjalne grupy robocze. Ottawa zdecydowała 
się też na wprowadzenie ustawodawstwa ograniczającego zawartość związków fosforu 
w środkach czyszczących9. Rozpoczęto również negocjacje między zainteresowanymi 
sprawą ochrony wód Wielkich Jezior prowincjami kanadyjskimi (Ontario, Quebec i Ma-
nitoba) i stanami amerykańskimi (Michigan, Ohio, Nowy Jork, Pensylwania, Illinois, 
Minnesota, Indiana i Wisconsin)10. Kanadyjczycy nalegali, aby jak najszybciej podpisać 
formalną umowę międzynarodową, na podstawie której wcielono by w życie rekomen-
dacje IJC. Ottawa miała nadzieję, że dzięki temu uda się zagwarantować przyspiesze-
nie programu ochrony wód Wielkich Jezior w USA11. Biorąc pod uwagę fakt, że więk-
szość zanieczyszczeń pochodziła ze strony amerykańskiej, samodzielne działania rządu 
Trudeau nie miałyby szans na radykalne obniżenie skali problemu.

Początkowo Waszyngton nie zgadzał się jednak na rozpoczęcie formalnych negocja-
cji. Zmianę wymusiła nowa taktyka kanadyjska, która miała na celu zwiększenie nacisku 

5  Ibidem, s. 149.
6  O.P. Dwivedi, The Canadian Government Response to Environmental Concern, „International Jour-

nal” 1972–1973, vol. 28, s. 147.
7  Ibidem, s. 148.
8  Ibidem.
9  D. Munton, Dependence..., s. 152.
10  S. Clarkson, Canada and the Reagan Challenge: Crisis in the Canadian-American Relationship, 

Toronto: J. Lorimer and the Canadian Institute for Economic Policy, 1982, s. 200–201. Por. „Canadian News 
Facts” 1970, vol. 4, no. 17, s. 504 (dalej jako CNF).

11  D. Munton, Dependence..., s. 153.
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amerykańskiej opinii publicznej na administrację Richarda Nixona12. Na nową metodę 
składały się m.in. publiczne wypowiedzi polityków kanadyjskich krytykujące brak dzia-
łania Amerykanów13. Temat został szybko podchwycony przez media w USA, a gazety 
cytowały słowa urzędników ministerstwa ochrony środowiska Kanady: „My w Kana-
dzie mamy prawo żądać, aby podjęto działania dla powstrzymania transgranicznych 
zanieczyszczeń”14. Politycy kanadyjscy argumentowali, że skoro osiem stanów, które 
sąsiadowały z Wielkimi Jeziorami, produkuje dziesięciokrotnie więcej zanieczyszczeń 
niż odpowiadające im rejony Kanady, to Ottawa może wymagać większej współpracy 
ze strony Amerykanów. 

Według ocen politologów zaniechanie działania przez Waszyngton nie wynikało jed-
nak ani z kwestionowania przyczyn fatalnego stanu środowiska, ani z braku zrozumienia 
dla interesów Kanady, ani tym bardziej z braku zainteresowania problemami ochrony 
środowiska. Był to raczej skutek trudności w uzyskaniu zgody na podjęcie zobowią-
zania do wydania ogromnej sumy (ok. 3 mld dolarów) na kontrolę zanieczyszczeń15. 
Prezydent Richard Nixon uważał ochronę środowiska za istotny problem polityczny 
i był przygotowany do negocjacji porozumienia z Kanadą. Zgoda została osiągnięta po 
wielomiesięcznych sporach wewnątrz administracji amerykańskiej, przy trwającej nie-
ustannie presji Kanadyjczyków16. 

W rezultacie nacisków, w toku żmudnych i technicznych negocjacji, oba rządy za-
akceptowały najważniejsze zalecenia Międzynarodowej Komisji Wspólnej i parafowały 
układ dwustronny17. Dnia 15 kwietnia 1972 r. podczas wizyty prezydenta Richarda Ni-
xona w Ottawie podpisano Porozumienie o podniesieniu jakości wody w Wielkich Je-
ziorach (Great Lakes Water Quality Agreement – GLWQA). Głównym założeniem tego 
dokumentu była budowa oczyszczalni ścieków dla wszystkich miejscowości i zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu Wielkich Jezior. Miał to być sposób zmniej-
szenie stężenia fosforu, w szczególności w jeziorach Erie i Ontario18. Na mocy artyku-
łu piątego porozumienia oba państwa zobowiązywały się do uruchomienia do grudnia 
1975 r. specjalnych programów służących redukcji zanieczyszczeń. Międzynarodowa 
Komisja Wspólna uzyskała uprawnienia do monitorowania i zarządzania pracami w obu 
krajach. Corocznie miała ona też przedstawiać raporty zarówno rządom, jak i opinii 
publicznej, proponować konieczne zmiany w programach redukcji zanieczyszczeń oraz 
weryfi kować dostarczane dane19. 

Premier Pierre Trudeau po podpisaniu porozumienia stwierdził, że GLWQA było 
potwierdzeniem faktu, iż zarówno Kanada, jak i Stany Zjednoczone rozumieją, jak „de-

12  Ibidem, s. 153–154.
13  CNF 1970, vol. 4, no. 21, s. 550.
14  G&M 1970, September 11, s. 1.
15  D. Munton, Dependence..., s. 155.
16  W listopadzie 1970 r. minister John Greene oskarżył rząd USA o złamanie Traktatu o wodach gra-

nicznych. Zob. NYT 1970, November 22, s. 82. Dodatkowy wpływ na podjęcie działań przez Waszyngton 
miał nacisk ze strony sprzymierzonych w tej kwestii kanadyjskich prowincji i amerykańskich stanów oraz 
wydanie w 1971 r. przez grupy robocze z obu państw zaleceń podjęcia ofi cjalnych rokowań dwustronnych.

17  Obejmowało ono wszystkie Wielkie Jeziora z wyjątkiem Jeziora Michigan leżącego w całości na 
terytorium USA. Zob. D. Munton, Dependence..., s. 157–158.

18  D. LeMarquand, A.D. Scott, op.cit., s. 152.
19  O.P. Dwivedi, op.cit., s. 149.
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likatna i wrażliwa jest biosfera, od której zależne jest wszelkie życie na Ziemi”20. Układ 
z 1972 r. stanowił zdaniem Trudeau obietnicę przywrócenia warunków ekologicznych, 
które zostały zaburzone w „wyniku chciwości i obojętności”, z jaką traktowano Wielkie 
Jeziora21. Dla prezydenta Richarda Nixona GWLQA było symbolem zawarcia pokoju 
człowieka z naturą, początkiem współpracy sąsiadów w Ameryce Północnej w rozwią-
zywaniu problemów przekraczających możliwości jednego państwa22. Minister spraw 
zagranicznych Kanady Mitchell Sharp dumnie stwierdził, że GWLQA było „najdalej 
idącym porozumieniem międzyrządowym w zakresie ochrony środowiska na świecie”23. 
Okazało się jednak, że implementacja porozumienia napotkała wiele przeszkód.

Zapisy porozumienia z 15 kwietnia 1972 r. zdecydowanie wzmocniły pozycję Między-
narodowej Komisji Wspólnej. Przed tą datą nie mogła ona samodzielnie badać żadnej 
kwestii bez wcześniejszego upoważnienia ze strony obu rządów24. Wprowadzenie no-
wych zapisów dało społeczeństwom obu państw możliwość wywierania jeszcze więk-
szej presji na polityków. Autorytet, którym cieszyła się Komisja, był również czynnikiem 
zmuszającym tak USA, jak i Kanadę do działania. Po raz pierwszy w historii organizacja 
ta została wyposażona w możliwość koordynowania wewnętrznych kanadyjskich i ame-
rykańskich programów redukcji zanieczyszczeń. Umożliwiało to presję każdej ze stron, 
w przypadku niepodejmowania wystarczających działań przez partnera25.

Prace przy budowach oczyszczalni w prowincji Ontario zaczęły się niemal od razu 
po podpisaniu umowy. Po stronie Stanów Zjednoczonych roboty były opóźnione o po-
nad dwa lata. Wynikało to z konieczności uchwalenia kompleksowych uregulowań fede-
ralnych. Ich wprowadzenie okazało się jednak bardzo trudne. Prezydent Richard Nixon 
sprzeciwiał się wydawaniu ponad 24 mld dolarów w sytuacji trudności budżetowych 
związanych z ponoszonymi przez Stany Zjednoczone kosztami wojny w Wietnamie. Na-
cisk amerykańskiej opinii publicznej był jednak tak silny, że Kongres zdołał przełamać 
weto prezydenckie w stosunku do projektu ustawy Federal Water Pollution Control Act 
ustanawiającej nowe standardy oczyszczania ścieków w USA26. Mimo tego w Białym 
Domu wciąż brakowało woli politycznej na fi nansowanie ustaleń układu27. Opór admi-
nistracji był tym łatwiejszy, że porozumienie z 1972 r. nie było traktatem w rozumieniu 
prawa międzynarodowego i oba kraje nie były prawnie zobowiązane do wprowadze-
nia w życie jego ustaleń28. Brak było również jasności na temat tego, czy wyznaczony 

20  P. Trudeau, Prime Minister’s Remarks on Signing the Great Lakes Water Quality Agreement Between 
the United States and Canada, April 15, 1972, w: The American Presidency Project, 2007, http://www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=3378 (10.01.07).

21  Ibidem.
22  R. Nixon, Remarks on Signing the Great Lakes Water Quality Agreement Between the United States 

and Canada, April 15, 1972, w: The American Presidency Project...
23  International Joint Commission, A Guide to the GLWQA: The Great Lakes Water Quality Agreement 

between the United States of America and Canada 2007, http://www.ijc.org/en/activities/consultations/gl-
wqa/guide_3.php (10.01.07).

24  O.P. Dwivedi, op.cit., s. 149.
25  D. Munton, Dependence..., s. 159.
26  Zob. R. Nixon, Veto of the Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972, October 17, 

1972, w: The American Presidency Project, 2007, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=3634 
(10.01.07). Por. D. LeMarquand, A.D. Scott, op.cit., s. 152.

27  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 89.
28  D. Munton, Dependence..., s. 159.
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w tekście porozumienia termin (grudzień 1975 r.) miał odnosić się do uruchomienia 
oczyszczalni, czy jedynie rozpoczęcia ich budowy29. John E. Caroll, który prowadził 
szczegółowe badania tej problematyki, uważa jednak, że nie można jednoznacznie oce-
nić, który kraj był w większym stopniu odpowiedzialny za opóźnianie wprowadzenia 
w życie ustaleń porozumienia GLWQA. Zdaniem Carolla Kanada również nie wypełnia-
ła w 100% zawartych w nim zaleceń30. Oczywiste jest jednak, że to opóźnienia ze strony 
amerykańskiej wywoływały największe zaniepokojenie opinii publicznej w Kanadzie31. 

Analizując tę kwestię, nie można zapominać o różnicach w systemach politycznych 
obu państw. Zgodnie z Aktem Brytyjskiej Ameryki Północnej z 1867 r. problemy ochro-
ny środowiska należą w Kanadzie do kompetencji rządów prowincji. W USA dokonało 
się zaś w drugiej połowie XX w. przesunięcie odpowiedzialności za sprawy ekologii 
w kierunku władzy federalnej. Prowadziło to do wyraźnych rozbieżności w podejściach 
obu partnerów do realizacji porozumienia32. 

Sytuacja uległa poprawie dopiero po 1974 r. wraz ze zmianą na stanowisku prezy-
denta USA. Gerald Ford, który pochodził ze stanu Michigan, przykładał dużo większą 
wagę do problemu ekologii Wielkich Jezior niż jego poprzednik33. Podobne poglądy 
miał również następny prezydent Jimmy Carter. Dzięki ich zaangażowaniu prace ule-
gły przyspieszeniu i do 1978 r. udało się znacznie zmniejszyć stężenie fosforu w wo-
dach Wielkich Jezior, a w jeziorze Erie ponownie pojawiły się ryby34. Międzynarodowa 
Komisja Wspólna uznała, że następnym krokiem powinna być redukcja toksycznych 
chemikaliów, które dostawały się do Wielkich Jezior. Bez większych trudności udało 
się podpisać w listopadzie 1978 r. nową wersję Porozumienia o podniesieniu jakości 
wody w Wielkich Jeziorach35. Kanada i Stany Zjednoczone zobowiązały się w nim do 
wybudowania oczyszczalni ścieków komunalnych we wszystkich miejscowościach 
ulokowanych w pobliżu tych zbiorników wodnych do 1982 r., a oczyszczalni ścieków 
przemysłowych do 1983 r. Szczególną uwagę poświęcono redukcji związków fosforu36. 

Nastawienie amerykańskie zmieniło się jednak po raz kolejny po wyborach z 1980 r. 
Administracja Ronalda Reagana przyjęła bowiem zupełnie inną strategię niż poprzedni-
cy. Na pierwszym planie znajdował się w niej wzrost gospodarczy. Już w czasie kampa-
nii wyborczej przyszły prezydent zapowiedział, że będzie dążył do ograniczenia regula-
cji rządowych w stosunku do przedsiębiorstw trujących środowisko37. Wcielając w życie 
swoje poglądy, Ronald Reagan zaraz po objęciu stanowiska zwolnił amerykańskich 
członków Międzynarodowej Komisji Wspólnej. Z mianowaniem nowych osób zwle-
kano przez cały 1981 r. Spowodowało to duże opóźnienia we wprowadzeniu w życie 

29  O.P. Dwivedi, op.cit., s. 149.
30  J.E. Caroll, Environmental..., s. 18.
31  „Toronto Star” 1972, September 20.
32  J.E. Caroll, Environmental... s. 17.
33  P.E. Trudeau, I. Head, op.cit., s. 190.
34  J.E. Caroll, Environmental..., s. 18.
35  International Joint Commission, The Great Lakes Water Quality Agreement, http://www.ijc.org/en/

activities/consultations/glwqa/agreement.php (10.11.06).
36  G&M 1983, May 8, s. 1.
37  Historycy E.G. Marant i G.S. Mount zgryźliwie dodają: „Sekretarz spraw wewnętrznych James Watt 

był konserwatywnym chrześcijaninem, który wierzył, że powtórne przyjście Jezusa nastąpi tak szybko, że nie 
ma potrzeby martwić się o środowisko naturalne”. Zob. E.E. Mahant, G.S. Mount, op.cit., s. 259.
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nowego układu. Jakby tego było mało, 10 i 11 marca 1981 r. administracja amerykańska 
ogłosiła znaczące ograniczenie fi nansowania najważniejszej dla spraw ekologii Agen-
cji Ochrony Środowiska (Environment Protection Agency – EPA). Oznaczało to cięcia 
w wydatkach na budowę oczyszczalni38. W połowie lat 80. XX w. okazało się jednak, że 
to Kanada, a nie Stany Zjednoczone odpowiadają za większość trucizn przedostających 
się do ekosystemu Wielkich Jezior. Świadomość tej sytuacji spowodowała, że napięcie 
dyplomatyczne uległo zmniejszeniu39.

Ocena Porozumienia o podniesieniu jakości wody w Wielkich Jeziorach wskazuje, 
że udało się zmniejszyć te zanieczyszczenia, które stanowiły największe zagrożenie. 
Nie zrealizowano jednak fi nalnego założenia, czyli całkowitego oczyszczenia Wielkich 
Jezior. Pojawiły się bowiem inne zanieczyszczenia40. Wydany w 1983 r. raport ocenia-
jący wody Wielkich Jezior w dalszym ciągu określał ich stan jako „wielką kloakę”41. 
Największe znaczenie zawartych w latach 70. XX w. porozumień leży przede wszyst-
kim w wyeliminowaniu dwustronnych kontrowersji pomiędzy sąsiadami. Kanada i USA 
uznały współodpowiedzialność za zanieczyszczenia. Oba państwa przyjęły, że Wielkie 
Jeziora stanowią jeden ekosystem, który może być efektywnie zarządzany tylko wspól-
nie. Było to proste uświadomienie sobie realiów geografi cznych i ekologicznych. Warto 
również pamiętać, że porozumienie z 1978 r. ustanawiające Międzynarodową Komisję 
Wspólną organizacją zarządzającą ekosystemem Wielkich Jezior zawierało „odrzuce-
nie tradycyjnego pojęcia suwerenności”. Politolodzy uznają ten fakt za kamień milowy 
w konfl ikcie pomiędzy unormowaniami dotyczącymi ekologii a suwerennością poszcze-
gólnych państw42.

Przypadek Wielkich Jezior jest świetnym przykładem pokazującym istotę współ-
działania sąsiadujących z sobą krajów przy rozwiązywaniu problemów ekologicznych. 
Konieczne do tego było zrozumienie wagi problemu ochrony środowiska naturalne-
go przez kolejne rządy USA i Kanady. Rozwiązania, które ostatecznie przyjęły oba te 
kraje, musiały bowiem uwzględniać rozbieżność zdań pomiędzy interesami środowisk 
popierających wyższe standardy ochrony środowiska a grupami, dla których takie roz-
wiązania oznaczały przede wszystkim konieczność zwiększenia wydatków. Te ostatnie 
często podnosiły argumenty, że koszty działań proekologicznych są łatwe do wyliczenia, 
w przeciwieństwie do korzyści płynących z lepszego stanu środowiska43. Poza wspól-
nym celem zmniejszenia zanieczyszczeń rozbieżności dotyczyły zarówno kosztów, jak 
i zobowiązań, które mieli podjąć sąsiedzi. Początkowy brak woli politycznej ze stro-
ny USA, aby wypełnić zobowiązania, można częściowo tłumaczyć faktem, że to Stany 
Zjednoczone, jako większy truciciel Wielkich Jezior, musiałby ponieść większe koszty 
ich usunięcia. Zyski tego państwa z osiągnięcia współpracy z Kanadą byłyby zaś nie-
wielkie44. 

38  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of United States President 
R. Reagan to Canada – Meeting with Cabinet Ministers and Secretaries – Proposed Bilateral Discussion 
Scenario: Environment, March 8, 1981, s. 1–2.

39  J.E. Caroll, op.cit., s. 19.
40  Ibidem, s. 18.
41  G&M 1983, May 8, s. 1.
42  J.E. Caroll, op.cit., s. 24. 
43  D. LeMarquand, A.D. Scott, op.cit., s. 161.
44  D. Munton, Dependence..., s. 161.
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Great Lakes Water Quality Agreement może być wzorem międzyrządowej współ-
pracy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Mimo że wraz z upływem czasu po-
jawiały się nowe zagadnienia, które wymagały podjęcia nowych środków, to w okre-
sie rządów Pierre’a Trudeau udało się Amerykanom i Kanadyjczykom znaleźć sposób 
na dochodzenie do konsensusu. Owocuje to aż do dzisiaj, gdyż mimo że jakość wody 
w Wielkich Jeziorach ulega stałej poprawie od początku lat 70., kwestia ta jest ciągle 
obecna w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich45. 

Zarządzanie wodami Wielkich Jezior było pierwszą kwestią ekologiczną, która zna-
lazła się w polu zainteresowania obu państw w omawianym okresie. Ponadpięćdziesię-
cioletnia współpraca, powołanie stałych organów zajmujących się administrowaniem 
i zarządzaniem zaowocowało stosunkowo łatwym rozwiązaniem problemu podniesienia 
jakości wody w jeziorach. Sytuacja projektu przebudowy stosunków wodnych w Dako-
cie Północnej wyglądała już inaczej.

VI.2. GARRISON WATER DIVERSION

Projekt zmian stosunków wodnych w dorzeczu rzeki Missouri swoimi korzeniami sięga 
XIX w. Jego celem było przede wszystkim zapobieganie częstym na terenach Północ-
nej Dakoty powodziom oraz nawodnienie pól uprawnych. Ubocznym efektem budowy 
miało być dostarczenie wody miastom i zakładom przemysłowym oraz rozwój turystyki 
i rekreacji. O rozpoczęciu tak wielkiej inwestycji zaczęto realnie myśleć dopiero w la-
tach 40. XX w. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych, dążąc do regulacji Missouri, 
zdecydował się wtedy na budowę sieci zapór w górnym biegu tej rzeki. Jedną z nich była 
Garrison Dam46. Budowa tamy, którą ukończono w 1954 r., wiązała się z przekazaniem 
przez mieszkańców na rzecz federacji ziem uprawnych zlokalizowanych na zalanych 
wskutek spiętrzenia wód terenach. Ludność Dakoty Północnej oczekiwała jednak, że 
w zamian uzyska możliwość irygacji terenów zlokalizowanych dalej od Missouri. Przez 
ponad 20 lat trwały badania przygotowujące ogromne przedsięwzięcie zmiany stosun-
ków wodnych47. 

W sierpniu 1965 r. projekt pod nazwą Garrison Water Diversion (GWD) zdo-
łał uzyskać zgodę Kongresu na fi nansowanie z budżetu centralnego48. Autorzy zaak-
ceptowanego planu po raz pierwszy w historii zamierzali za pomocą sieci zapór, kanałów 

45  A.M. Schwartz, Introduction: The Present Moment in Canada–United States Environmental Rela-
tions, „American Review of Canadian Studies” 1997, vol. 27, issue 3, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&
se=gglsc&d=5002263967 (10.12.06).

46  Ustawa Kongresu USA (Flood Control Act) została uchwalona w 1944 r. Zob. Flood Control Act of 
1944, w: Digest of Federal Resource Laws of Interest to the U.S. Fish and Wildlife Service, U.S. Fish and 
Wildlife Service, http://www.fws.gov/laws/laws_digest/FLOOD.HTML (10.12.06).

47  Projekt początkowo obejmował obszar ponad 400 tysięcy hektarów, w 1965 r. obszar ten uległ zmniej-
szeniu do 100 tys. Zob. B. Russell, Flooded Dreams: Pick-Sloan and the Reclamation of North Dakota, Sym-
posium on the History of the Bureau of Reclamation 2002, www.usbr.gov/history/Symposium_June2002/
Reclamation%20(D)/PDF’S/Russell,Brian.pdf, s. 1–2 (20.12.06). 

48  Garrison Diversion Conservancy District, Garrison Diversion: Public Information: History, 2004, 
http://www.garrisondiv.org/pages/publicinfo/history/index.epl (20.12.06).
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oraz zbiorników wodnych połączyć wody z dwóch różnych zlewisk Ameryki Północnej. 
Część wód trafi ających poprzez rzeki Missouri i Missisipi do Zatoki Meksykańskiej 
miała zostać skierowana do zlewiska Zatoki Hudsona i wykorzystana w celu nawadnia-
nia terenów rolnych oraz jako woda pitna i przemysłowa. Kluczowymi obiektami GWD 
była stacja pomp Snake Creek, która miała przepompowywać wodę z Jeziora Sakakawea 
do Jeziora Audubon, a stamtąd poprzez kanał McClusky do Lonetree Reservoir usytuo-
wanego w pobliżu rzeki Sheyenne (zob. mapa VI.1 na wklejce). Zbiornik Lonetree Re-
servoir, który stanowił serce projektu, miał być głównym miejscem gromadzenia wody, 
używanej następnie do nawadniania ziemi. Projekt zakładał, że woda z tego sztucznego 
jeziora zostanie skierowana do płynących w kierunku kanadyjskiej prowincji Manitoba 
rzek Red i Souris49. Budowę GWD rozpoczęto w 1968 r., a jej koszty oszacowano na 
ponad miliard dolarów50. 

Garrison Water Diversion cieszył się ogromnym poparciem w najbardziej zaintere-
sowanym rezultatami budowy stanie Dakota Północna51. W innych stanach USA powsta-
ły jednak silne grupy jego oponentów. Tworzyli je głównie ekolodzy, którzy uważali, że 
projekt Garrison będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Przeciwnicy 
budowy posługiwali się również argumentami ekonomicznymi. Kwestionowali sens tak 
drogiego przedsięwzięcia, którego rezultaty były nieproporcjonalne do koniecznych do 
poniesienia kosztów52. 

Jednym ze sposobów przeciwdziałania kontynuowaniu budowy GWD były liczne 
procesy sądowe wytaczane przez ekologów odpowiedzialnym za budowę instytucjom 
federalnym. Stały się one powodem ciągłych opóźnień w budowie kolejnych części 
Garrison Water Diversion53. 

W protestach przeciwko rozpoczęciu prac nad projektem Garrison brała udział rów-
nież kanadyjska Manitoba. Od połowy lat 60. rosła w tej prowincji opozycja mieszkań-
ców, co doprowadziło w 1969 r. do rozpoczęcia formalnego protestu przeciwko GWD 
przez rząd lokalny w Winnipeg54. Głównym powodem była obawa o skutki pomieszania 
wód z dwóch wielkich zlewisk Ameryki Północnej: zlewni rzek Missouri i Missisipi 
wpadających do Zatoki Meksykańskiej oraz rzek Red i Souris uchodzących do Zatoki 
Hudsona. 

Przez obszar Dakoty Północnej przechodzi bowiem jeden z największych działów 
wodnych Ameryki Północnej – wododział północny (zob. mapa VI.2 na wklejce)55. 
Zgodnie z projektem budowy GWD woda miała być skierowana w poprzek tego po-
działu, co zaowocowałoby pojawieniem się wody z basenu południowego na obszarze 

49  M. Tucker, Canadian Foreign Policy: Contemporary Issues and Themes, Toronto: McGraw-Hill, 
1980, s. 93. 

50  D. LeMarquand, A.D. Scott, op.cit., 154.
51  Traktowano go tam jako zobowiązanie rządu federalnego za ziemie uprawne przejęte w latach 40. i 50. 

w związku z regulacją rzeki Missouri. B. Russell, op.cit., s. 2. 
52  Koszty, które w 1944 r. szacowano na 214 mln dolarów, po 11 latach wzrosły do 672 mln, podczas gdy 

wartość całej ziemi uprawnej w Dakocie Północnej szacowano na 1,5 mld dolarów. Zob. ibidem, s. 13, 15.
53  Garrison Diversion Conservancy District...
54  S. Clarkson, op.cit., s. 198.
55  Wododział to linia w terenie oddzielająca dorzecza dwóch rzek. W wody spadające po jednej stronie 

tej linii spływają do jednej rzeki, a po drugiej stronie do drugiej rzeki. Zob. Dział wód, w: Encyklopedia PWN, 
2006, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3895654 (20.12.06).
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prowincji Manitoba. Przyniosłoby to napływ nowych na tym obszarze gatunków roślin 
i zwierząt. Mieszkańcy prowincji, a wraz z nimi Kanadyjczycy z innych części kra-
ju uważali, że taka ingerencja w naturalne bariery geografi czne niesie z sobą trudne 
do przewidzenia konsekwencje. Sądzono, że zagrożone mogą być niektóre gatunki ryb 
słodkowodnych występujące tylko w Kanadzie. To z kolei mogło się odbić na całym 
rybołówstwie i przemyśle turystycznym56. 

Od 1969 r. trwała także seria konsultacji pomiędzy Ottawą a Waszyngtonem, mająca 
wyjaśnić wszelkie wątpliwości Kanadyjczyków związane z projektem Garrison. Mo-
ment zwrotny nastąpił 23 października 1973 r., kiedy to rząd Pierre’a Trudeau przesłał 
notę dyplomatyczną, w której ostrzegł Amerykanów, że niezależne badania wskazują 
na fakt niekorzystnego oddziaływania Garrison Water Diversion na środowisko rzek 
Assiniboine, Souris i Red oraz jeziora Winnipeg. Rząd Trudeau uważał, że dalsza bu-
dowa może stanowić „[...] zagrożenie dla zdrowia i własności mieszkańców Kanady”57. 
Urzędnicy Kraju Klonowego Liścia wskazywali, że podjęcie budowy sieci kanałów 
i zbiorników jest sprzeczne ze zobowiązaniem Stanów Zjednoczonych zawartym w ar-
tykule czwartym Traktatu o wodach granicznych z 1909 r.58 Ottawa żądała „[...] ustano-
wienia moratorium na dalsze prace przy projekcie Garrison Water Diversion do czasu, 
aż […] prawa i interesy Kanady będą w pełni chronione zgodnie z zapisami Traktatu 
[…]”59. Kanadyjska „nota protestu” odwoływała się również do Deklaracji Sztokholm-
skiej Narodów Zjednoczonych z 197260 r., której „duch i litera” zostały przez Stany 
Zjednoczone naruszone61.

Waszyngton odpowiedział na notę po kilku miesiącach, informując Ottawę, że w pełni 
respektuje prawa Kanady i w żadnym wypadku nie zamierza doprowadzić do zanieczysz-
czenia rzek płynących przez Manitobę. W nocie dyplomatycznej z lutego 1974 r. znalazło 
się też zapewnienie, że: „Prace, które mogą mieć wpływ na jakość wód wpływających na 
obszar Kanady, nie będą kontynuowane aż do pełnego wyjaśnienia kwestii zobowiązań 
międzynarodowych”62. Od tego momentu administracja Stanów Zjednoczonych ponawia-
ła te zapewnienia w czasie kolejnych spotkań z przedstawicielami Kanady63. 

Noty i rozmowy były przykładami stosowania przez rząd Kraju Klonowego Liścia 
zasad „cichej dyplomacji”. Dzięki niej udało się Kanadyjczykom uzyskać zobowiązanie 

56  NA, RG25, Series A-1-a, Vol. 3617, File 15-2263, Letter to Allan J. MacEachen, SSEA from Portage 
La Prairie City Council, October 21, 1975.

57  NA, RG25, Series A-1-a, Vol. 3617, File 15-2263, Letter from A. MacEachen to Eric Stefanson, July 
23, 1975.

58  Artykuł ten głosił m.in.: „Zabrania się zanieczyszczania wód płynących przez granicę, które powodu-
je powstanie szkody na zdrowiu i mieniu drugiej strony”. Treaty Between the United States and Great Britain 
Relating to Boundary Waters, and Questions Arising Between The United States And Canada, International 
Joint Commission, http://www.ijc.org/rel/agree/water.html (10.11.06).

59  NA, RG25, Series A-1-a, Vol. 3617, File 15-2263, Letter from A. MacEachen to Eric Stefanson, July 
23, 1975.

60  W 1972 r. odbyła się pierwsza z serii konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska czło-
wieka. Powołała do życia Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). Zob. http://
www.unep.org. 

61  M. Tucker, op.cit., s. 94.
62  NA, RG25, Series A-1-a, Vol. 3617, File 15-2263, Letter from A. MacEachen to Eric Stefanson, July 

23, 1975.
63  Problem zamiany stosunków wodnych w Dakocie Północnej był też wielokrotnie poruszany w czasie 

spotkań Pierre’a Trudeau z kolejnymi prezydentami USA. 
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Amerykanów do przestrzegania zapisów Traktatu o wodach granicznych. Należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że w amerykańskim systemie politycznym działania dyplomatycz-
ne nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Dzieje się tak szczególnie w przypadku 
istnienia rozbieżności zdań między poszczególnymi gałęziami władzy (np. Kongresem 
i administracją prezydencką). Przypadek Garrison Water Diversion był dodatkowo kom-
plikowany przez fakt, że projekt nie miał jednolitych ocen ani w zainteresowanych nim 
resortach rządowych, ani wśród kongresmanów. Departament Stanu popierał stanowisko 
kanadyjskie, ale inne agendy rządu USA (m.in. Departament Spraw Wewnętrznych, który 
odgrywał ważną rolę w administracji Geralda Forda) oraz wpływowi kongresmani uważa-
li, że GWD nie tylko nie naruszy traktatu z 1909 r., a wręcz przyczyni się do poprawienia 
jakości wód w całym rejonie64. Departament Stanu miał zaś spore trudności w przekazaniu 
kanadyjskiego stanowiska parlamentarzystom amerykańskim. Co gorsza, politycy Kraju 
Klonowego Liścia nie byli tego świadomi i do 1975 r. nie podejmowali żadnych działań 
w celu zmiany kanałów komunikacji dla swojego stanowiska. Jeden z członków Między-
narodowej Komisji Wspólnej wspominał po latach:

Protest kanadyjski, po przefi ltrowaniu przez podkomitety Kongresu odpowiedzialne za fi nan-
sowanie tego projektu, był odbierany jako „słaby”. Przeciwnicy budowy Garrison Water Di-
version w Stanach Zjednoczonych byli ogromnie rozczarowani brakiem zdecydowanej reakcji 
Kanady65. 

Kongresmani nie byli więc świadomi istoty projektu i obaw kanadyjskich66. Sfrustro-
wani i zdezorientowani brakiem reakcji Amerykanów deputowani kanadyjscy posuwali 
się zaś do oskarżeń urzędników Białego Domu o podawanie nieprawdziwych informa-
cji, aby nie dopuścić do wstrzymania projektu67. 

Rozwiązaniem, które mogło doprowadzić do przezwyciężenia impasu, było zaanga-
żowanie amerykańskiej opinii publicznej. W Kanadzie było to coś oczywistego. Prob-
lemy ekologiczne związane z transferem wód ze zlewni rzek Missouri i Missisipi były 
traktowane bardzo poważnie i od końca lat 60. stanowiły stały temat debaty publicznej. 
Konfl ikty dotyczące projektu Garrison były często poruszane zarówno w parlamencie 
Manitoby, jak i w federalnej Izbie Gmin. Presję wywierały i organizacje pozarządowe, 
i zwykli mieszkańcy. Brak widocznych rezultatów negocjacji z Waszyngtonem powodo-
wał, że w debacie publicznej coraz częściej podnosiły się głosy oskarżające rząd Trudeau 
o brak zaangażowania wszystkich dostępnych środków w obronę kanadyjskiego stano-
wiska. Politycy zaczęli opowiadać się za upolitycznieniem problemu i użyciem metod 
z zakresu „głośnej dyplomacji”68. Żądali jasnej deklaracji ze strony USA, że budowa 
elementów GWD, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego Kraju 
Klonowego Liścia, zostanie wstrzymana. 

Należy się zgodzić z ocenami, które wskazują, że rząd Trudeau popełnił błąd, nie de-
cydując się od razu, na przełomie lat 60. i 70. XX w., na wykorzystanie istniejącej w spo-

64  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 9069, File 20-4-7-2, Report of the Canadian Section on the Seventeenth 
Meeting of the Canada–United States Inter-Parliamentary Group, January 29–February 2, 1976, s. 6.

65  M. Tucker, op.cit., s. 95.
66  S. Clarkson, op.cit., s. 198.
67  Np. Dan McKenzie w czasie debaty w kanadyjskiej Izbie Gmin 16 czerwca 1975 r. NA, RG25, Series 

A-1-a, Vol. 3617, File 15-2263, Letter from P.E. Trudeau to Dan McKenzie, July 10, 1975.
68  House of Commons Debates, February 15, 1977, s. 3089.



Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...240

łeczeństwie amerykańskim różnicy zdań w ocenie projektu Garrison69. Dopiero wskutek 
rosnącej presji ze strony Izby Gmin w 1975 r. udzielono poparcia osobom i instytucjom 
w Stanach Zjednoczonych, które były przeciwnikami Garrison Water Diversion70. Wśród 
nich znajdowali się m.in. kongresmani z Minnesoty i Dakoty Południowej, członkowie 
stowarzyszeń zawodowych, agencji federalnych zajmujących się ochroną środowiska 
oraz wpływowych agend rządowych71. Stanowisko kanadyjskie popierał wpływowy 
dziennik „The New York Times”, który uważał, że projekt powinien zostać zawieszo-
ny i skierowany do rozpatrzenia przez Międzynarodową Komisję Wspólną. W jednym 
z artykułów znalazło się dobitne stwierdzenie: „Najlepszym rozwiązaniem byłoby cał-
kowite anulowanie tego wątpliwego projektu zanim wydane zostaną pieniądze, których 
rezultatem będzie jedynie pogorszenie jakości wody i stosunków z sąsiadem”72. Dzięki 
staraniom urzędników kanadyjskich oraz prowadzonej od 1975 r. współpracy z amerykań-
ską Agencją Ochrony Środowiska udało się obu państwom uzgodnić formę rozwiązania 
sporu i 19 października 1975 r. odesłano kwestię budowy GWD do zbadania przez Mię-
dzynarodową Komisję Wspólną73. 

Międzynarodowa Komisja Wspólna miała już ugruntowaną pozycję. Odwołanie się do 
tej niezależnej politycznie instytucji było kilkakrotnie w historii stosunków kanadyjsko-
-amerykańskich jedynym sposobem na rozstrzygnięcie sporów. Dzięki unikalnym ce-
chom IJC stała się instytucją pozwalającą na omijanie konfl iktów, gdyż sprawy rozpa-
trywane przez Komisję były czasowo usuwane z debaty politycznej. Skomplikowane 
często decyzje mogły być podejmowane już w momencie, gdy przestawały być temata-
mi istotnymi dla opinii publicznej74. Podobne działanie pozwoliło na przełamanie impa-
su w sprawie projektu Garrison.

Należy również pamiętać o zmianie, która nastąpiła w stosunkach kanadyjsko-
-amerykańskich w związku z wyborem w 1976 r. Jimmy’ego Cartera na prezydenta 
USA. Przykładał on dużą wagę do zagadnień bilateralnych i relacji z Kanadą, co róż-
niło go zasadniczo od Richarda Nixona i Geralda Forda75. Atmosfera podczas spotkań 
kanadyjsko-amerykańskich była najlepsza od lat 50. XX w. Efektem dobrej współpracy 

69  Jedynym urzędnikiem, który próbował tak niekonwencjonalnych metod, była minister środowiska 
i rybołówstwa Jeanne Sauvé. Wielokrotnie występowała ona na rozmaitych konferencjach, próbując wyko-
rzystać poparcie ekologów amerykańskich. Zob. M. Tucker, op.cit., s. 97 oraz G&M 1975, June 9, s. 4.

70  Niektórzy politolodzy uważają, że była to ilustracja rosnącej roli parlamentu Kraju Klonowego Liścia 
w prowadzeniu polityki zagranicznej, który „poprzez serię uchwał, pytań i debat opozycja zmusiła rząd do 
skierowania sprawy do Międzynarodowej Komisji Wspólnej”. Por. K.R. Nossal, The Unmaking of Garrison: 
United States Politics and the Management of Canadian-American Boundary Waters, „Behind the Head-
lines” 1978, vol. 37, issue 1, s. 7.

71  Wśród nich znajdowała się m.in. Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency), 
Rada ds. Jakości Środowiska (Council on Environmental Quality), Główne Biuro Księgowe (General Acco-
unting Offi ce) i Biuro Zarządzania i Budżetu (Offi ce of Management and Budget). Zob. D. LeMarquand, 
A.D. Scott, op.cit., s. 154.

72  NYT 1975, November 17, s. 30.
73  M. Tucker, op.cit., s. 94.
74  K.J. Holsti, T. Levy, Bilateral Institutions and Transgovernmental Relations between Canada and the 

United States, w: Canada and the United States..., s. 879–880.
75  L. Martin, The Presidents and the Prime Ministers: Washington and Ottawa Face to Face: The Myth 

of Bilateral Bliss 1967–1982, Toronto: Doubleday Canada, 1982, s. 263.
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prezydenta Cartera z premierem Trudeau było rozwiązanie wielu spornych kwestii dwu-
stronnych76. 

W atmosferę nowego otwarcia w stosunkach między Kanadą a Stanami Zjednoczo-
nymi wpisał się opublikowany po dwóch latach pracy raport Międzynarodowej Komisji 
Wspólnej. Dokument z 19 września 1977 r. stwierdzał, że Garrison Water Diversion 
może stanowić „poważne zagrożenie dla zdrowia i mienia Kanadyjczyków”. Zapowia-
dano jego negatywny wpływ na faunę i fl orę oraz jakość wody w prowincji Manitoba77. 
Urzędnicy Międzynarodowej Komisji Wspólnej nie zdecydowali się jednak na postulo-
wanie całkowitego anulowania projektu78. Ich decyzja była pewnego rodzaju kompromi-
sem. Zalecili wstrzymanie budowy jedynie tych części GWD, które mogły negatywnie 
oddziaływać na Kanadę. Na podstawie rekomendacji IJC administracja amerykańska 
miała zmodyfi kować oryginalny projekt tak, by wody z basenu Missouri nie dostały się 
na teren Kanady. Prace przy projekcie Garrison miały być podzielone na dwie części, 
z których początkowo miała być kontynuowana jedynie pierwsza, ograniczona w całości 
do obszaru będącego zlewiskiem Zatoki Meksykańskiej i niemająca wpływu na Kanadę. 
Druga część mogła rozpocząć się dopiero po wyczerpaniu wszelkich wątpliwości pod-
noszonych przez przedstawicieli Kraju Klonowego Liścia79. Do czasu aż GWD zostanie 
dostosowany do wymagań Komisji, prezydent Jimmy Carter anulował wszelkie środki 
fi nansowe, które władze federalne przeznaczały na kontynuowanie budowy80. Sukces 
Kanady był jednak krótkotrwały.

Raportu IJC nie można było uznać za całkowite zwycięstwo przeciwników projektu 
Garrison81. Ciągle istniała bowiem obawa, że w przyszłości zostanie wznowiona bu-
dowa drugiej części. Pomiędzy urzędnikami administracji prezydenta Cartera a Kon-
gresem trwały bowiem nieustanne targi polityczne. Kongresmani z Dakoty Północnej, 
mocno zaangażowani w popieranie GWD, znaleźli pomoc wśród reprezentantów i se-
natorów z innych stanów. Przedstawiali oni ten projekt jako rekompensatę za obszar 
zalany w wyniku budowy zapory Garrison na przełomie lat 40. i 50. XX w.82 Dziennik 
„The New York Times” pisał w 1975 r., że powodem kontynuacji projektu Garrison była 
„[...] gorliwość kongresmanów w gromadzeniu korzyści politycznych, które zapewniały 
pieniądze federalne oraz miejsca pracy przy budowie [...]”, co w przypadku niewielkiej 
gospodarki Dakoty Północnej miało istotne znaczenie83. W rezultacie presja ze strony 
Kongresu, aby przywrócić oryginalny projekt, była bardzo silna. Departamenty Stanu 
i Spraw Wewnętrznych często natrafi ały na opór, którego nie były w stanie pokonać84. 

76  Podpisano m.in. umowy o wspólnej budowie gazociągu z Alaski przez Terytorium Jukon i prowincję 
Alberta aż do południowych stanów oraz układ dotyczący połowów ryb. Zob. podrozdział VI.4 niniejszej 
pracy. 

77  W raporcie pojawiło się nawet określenie „bomba biologiczna z opóźnionym zapłonem”. G&M 1977, 
September 20, s. 1–2.

78  D. LeMarquand, A.D. Scott, op.cit., s. 154.
79  NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, Dispatch from DEA to Canadian Embassy in Washington, 

February 12, 1979, Visit of Interior Secretary Andrus, January 29–30, 1979, s. 4.
80  Garrison Diversion Conservancy District, Chronology...
81  M. Tucker, op.cit., s. 100.
82  B. Russell, op.cit., s. 20.
83  NYT 1975, November 17, s. 30.
84  NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, Dispatch from DEA to Canadian Embassy in Washington, 

February 12, 1979, Visit of Interior Secretary Andrus, January 29–30, 1979, s. 5.
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Trudno było bowiem wstrzymać realizację projektu, który fi gurował od ponad 10 lat 
w kolejnych budżetach. Mimo tego urzędnicy z Waszyngtonu powtarzali kanadyjskim 
partnerom, że dzięki niewielkim zmianom w projekcie uda się nie tylko „ograniczyć 
jego niekorzystne skutki, ale również zwiększyć korzyści dla Kanady”85. Takie sformu-
łowania budziły ciągły niepokój mieszkańców Kraju Klonowego Liścia. Minister spraw 
zagranicznych Kanady Mark MacGuigan wspomina, że pomimo postępu rokowań: 

[...] Kanadyjczycy wciąż mieli obawy, czy było to rzeczywiste zobowiązanie Amerykanów 
do dołożenia wszelkich starań, aby nowe gatunki roślin i zwierząt nie dostały się do systemu 
wodnego Zatoki Hudsona. Zawsze pozostawało dla nas wielką niewiadomą, czy budowa po-
dzielona na etapy nie oznacza po prostu stopniowej konstrukcji całego systemu86. 

Po kilku latach obawy ministra MacGuigana stały się faktem. W czerwcu 1980 r. 
w Kongresie rozpoczęto uzgadnianie kolejnej wersji fi nansowania budowy Garrison 
Water Diversion. Rząd Trudeau wysłał natychmiast specjalną notę dyplomatyczną 
do USA informującą o zaniepokojeniu faktem przygotowywania funduszy na projekt 
wywołujący wiele kontrowersji87. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji 
Wspólnej w następnych latach także doszło do wielu spotkań konsultacyjnych z Kana-
dą. Raporty rządu w Ottawie nie pozostawiają jednak złudzeń w kwestii ich faktycznego 
znaczenia. W 1983 r. urzędnicy pisali: „Kolejne rządy USA uznawały zobowiązanie do 
prowadzenia rozmów z Kanadą, ale faktyczne działania były ciągle opóźniane, a infor-
macje dostarczane rządom Kanady i Manitoby były niewystarczające […]”88. Wpisuje 
się to w szerszy problem współpracy Kraju Klonowego Liścia z administracją prezyden-
ta Jimmy’ego Cartera. Początkowy entuzjazm w kontaktach i sukcesy spotkań bilate-
ralnych szybko ustępował miejsca zniecierpliwieniu Kanadyjczyków brakiem efektyw-
ności w działaniu Białego Domu. Powodem była przede wszystkim niska skuteczność 
prezydenta we współpracy z Kongresem. Ivan Head, doradca ds. międzynarodowych 
premiera Pierre’a Trudeau, uważał, że współpraca z Carterem była wręcz „jałowym 
przedsięwzięciem”89. 

Wybór prezydenta Ronalda Reagana przyniósł wzrost niepokoju Kanadyjczyków 
w kwestii dalszego rozwoju sytuacji, zwłaszcza że w marcu 1981 r. nowa administracja 
zaproponowała dodatkowe środki na projekt Garrison. Kanadyjska Izba Gmin natych-
miast wydała specjalne oświadczenie wyrażające silne zaniepokojenie rozwojem sytu-
acji. Rezolucja ta została przekazana władzom amerykańskim w czasie wizyty ministra 
spraw zagranicznych Marka MacGuigana. W rezultacie rozmów okazało się, że nowe 
fundusze pochodziły z pieniędzy zaakceptowanych jeszcze przez prezydenta Cartera90. 

85  M. Tucker, op.cit., s. 95.
86  M. MacGuigan, An Inside Look at External Affairs During the Trudeau Time: the Memoirs of Mark 

MacGuigan, Calgary: University of Calgary Press, 2002, s. 112.
87  Ibidem.
88  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9823, File 20-1-2-USA, Fifth Bilateral Meeting – The Honourable Allan 

J. MacEachen, Deputy Prime Minister and Secretary of States for External Affairs and the Honourable Geo-
rge P. Shultz, United States Secretary of State, Halifax, Nova Scotia – Scenario Briefs, October 16–17, 1983, 
Environmental Issues, s. 3.

89  L. Martin, op.cit., s. 268.
90  M. MacGuigan, op.cit., s. 112.
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Wydarzenie to pokazuje napięcie, jakie w Kanadzie wywoływała każda informacja na 
temat projektu Garrison. 

Wiosną 1982 r. prezydent Ronald Reagan w czasie wizyty w Ottawie próbował roz-
wiać obawy Kanadyjczyków. Jego obietnice nie przekonały jednak rządu Kraju Klono-
wego Liścia. Mimo zapewnień o porzuceniu projektu Garrison obawiano się, że Reagan 
jest dużo przychylniej nastawiony do kontynuowania projektu niż Carter. Kanada zde-
cydowała się więc na podjęcie lobbingu w amerykańskim Kongresie91. Okazał się on 
tak skuteczny, że kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów przyjęła zai-
nicjowany przez parlamentarzystów z Dakoty Południowej projekt rezolucji wzywający 
do zbadania jeszcze raz kwestii wykonalności projektu GWD92. W październiku 1982 
r., podczas spotkania urzędników amerykańskich i kanadyjskich, pojawiła się – jeszcze 
nieofi cjalna – informacja, że wskutek nacisków politycznych wkrótce dojdzie do zmian 
w projekcie. Poinformowano Ottawę, że kwestia transferu wody pomiędzy zlewiska-
mi zostanie wyeliminowana. Lobbing kanadyjski trwał jednak dalej i w dużym stopniu 
przyczynił się do tego, że po raz pierwszy od powstania projektu czasowo wstrzymano 
w Izbie Reprezentantów jego fi nansowanie93. Sytuacja uległa kolejny raz odwróceniu 
w 1983 r., gdy Kongres zdecydował o przeznaczeniu nowych środków na budowę pro-
jektu Garrison94. 

Kanadyjska akcja lobbingowa w ostatecznym rozrachunku okazała się jednak sku-
teczna. W 1984 r. wstrzymano wszelkie prace przy ukończonym jedynie w 15% projek-
cie Garrison. Sekretarz Spraw Wewnętrznych USA powołał specjalną komisję mającą 
zaproponować kolejne zmiany w GWD95. W wydanym w grudniu raporcie rządowa ko-
misja stwierdziła po pierwsze, że nie będą nawadniane tereny znajdujące się w zlewisku 
Zatoki Hudsona. Po drugie, że woda wykorzystywana w celach spożywczych i prze-
mysłowych będzie musiała przejść specjalny proces oczyszczania. Po trzecie usunięto 
z projektu zbiornik Lonetree Reservoir96. Po dwóch latach przerwy, w 1986 r., wzno-
wiono budowę okrojonego projektu. Do 2006 r. Garrison Water Diversion Project nie 
został jednak w pełni ukończony. Mimo wielokrotnych zmian, część z pomysłów w nim 
zawartych (np. zaopatrzenie w wodę miast i zakładów przemysłowych) w dalszym ciągu 
wywołuje protesty Kanadyjczyków97. 

91  Ibidem, s. 113.
92  Garrison Diversion Conservancy District, Chronology...
93  M. MacGuigan, op.cit., s. 113.
94  Największe zaniepokojenie rządu Trudeau wzbudził fakt, że pomimo protestów Ottawy i bez żad-

nej konsultacji USA wybrały głównego wykonawcę zbiornika Lonetree Reservoir. NA, RG25, Vol. 9217, 
File 20-USA-9, Dispatch from DEA to Canadian Embassy in Washington, 23 September 1983, s. 3–4 
oraz NA, RG25, Series A-4, Vol. 9823, File 20-1-2-USA, Fifth Bilateral Meeting – The Honourable Al-
lan J. MacEachen, Deputy Prime Minister and Secretary of States for External Affairs and the Honourable 
George P. Shultz, United States Secretary of State, Halifax, Nova Scotia – Scenario Briefs, October 16–17, 
1983, Environmental Issues, s. 4.

95  Garrison Diversion Conservancy District, Chronology... Na tej decyzji zaważył przede wszystkim 
sześciokrotny wzrost kosztów budowy projektu w ciągu 40 lat od jego powstania: z 214 mln dolarów w 1944 r. 
do 1,2 mld w 1984 r. Zob. B. Russell, op.cit., s. 24.

96  Ibidem.
97  Zob. „CBC” 2006, January 11, http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2006/01/11/mb_garri-

son-20060111.html (10.01.07). Por. regularnie aktualizowaną stronę internetową ambasady Kanady w Wa-
szyngtonie, która opisuje aktualny stan negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi kwestii transferu wód pomiędzy 
głównymi zlewiskami w Ameryce Północnej: Canadian Emabssy in Washington, Devils Lake: Threat to Boundary 
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Spór dotyczący budowy Garrison Water Diversion Project doskonale ilustruje prob-
lemy, na które Kanada natrafi ła pod koniec lat 70. i na początku lat 80. XX w. w kontak-
tach ze Stanami Zjednoczonymi. Brak przejrzystej organizacji i rozproszenie ośrodków 
decyzyjnych w USA powodowały, że Ottawa miała trudności z przekazaniem swojego 
krytycznego stanowiska wszystkim stronom biorącym udział w pracach. Decentraliza-
cja, która zawsze cechowała system polityczny USA, w drugiej połowie XX w. pogłę-
biła się m.in. za sprawą wojny w Wietnamie, afery Watergate, osłabienia prezydentury 
w okresie rządów Jimmy’ego Cartera oraz wewnętrznych zmian w Kongresie USA98. 
Podczas kadencji Ronalda Reagana sytuację dodatkowo utrudniło nikłe zainteresowanie 
prezydenta zagadnieniami ochrony środowiska99. Nowa sytuacja w bilateralnych rela-
cjach kanadyjsko-amerykańskich wymusiła wykorzystanie przez Ottawę nowych metod 
ułożenia stosunków z południowym sąsiadem. Rząd Trudeau zdecydował się na bezpo-
średnie przekazywanie swojego stanowiska na wszelkich możliwych szczeblach wła-
dzy w Stanach Zjednoczonych. Lobbing w Kongresie stał się częścią nowej dyplomacji 
kanadyjskiej. Główny autor tego podejścia, Allan Gotlieb, ambasador w Waszyngtonie 
w okresie 1980–1989, oceniał po latach: „Tradycyjna dyplomacja była receptą na brak 
efektów, środkiem prowadzącym do marginalizacji [...]”100. Nowa koncepcja zakła-
dała włączenie się w burzliwe życie polityczne Stanów Zjednoczonych. Kanada stała 
się więc jednym z aktorów polityki amerykańskiej. Najważniejszy okazał się dostęp 
do kluczowych osób i instytucji Stanów Zjednoczonych. W tym celu zatrudniono m.in. 
profesjonalną fi rmę lobbingową. Kanadyjczycy starali się wpłynąć na kongresmanów, 
nawiązywać sojusze z lokalnymi grupami interesu i ekologami. To dzięki współpracy 
z Ottawą Edward R. Osann, dyrektor sprzeciwiającej się GWD National Wildlife Fede-
ration, mógł z zadowoleniem stwierdzić w 1984 r., że po 12 latach udało się osiągnąć 
zmianę w polityce Białego Domu101. Taka strategia Kraju Klonowego Liścia była stosun-
kowo skuteczna w dążeniu do zablokowania dalszej budowy projektu Garrison. Okazała 
się jednak niewystarczająca w przypadku sporu Kanady ze Stanami Zjednoczonymi do-
tyczącego tzw. kwaśnych deszczów.

Waters Treaty, 2006, http://geo.international.gc.ca/can-am/washington/shared_env/devilslake-en.asp (10.12.06). 
Dużo informacji można też naleźć na stronie rządu prowincji Manitoba: Manitoba. Water Stewardship, Po-
tential Transboundary Water Projects, http://www.gov.mb.ca/waterstewardship/water_info/transboundary/
potential.html (10.11.06). 

98  Między innymi doszło do osłabienia dyscypliny partyjnej i złamania zasady starszeństwa przy wybo-
rach do komitetów. Por. A. Gotlieb, The United States in Canadian Foreign Policy, Toronto: Canada External 
Affairs and International Trade, [1991], s. 15.

99  Prezydent Raegan nie rozumiał wagi problemu kwaśnych deszczów dla Kanadyjczyków. Po tym jak 
Raegan uroczyście zasadził drzewo w trakcie wizyty w Ottawie, dziennikarze kanadyjscy ofi cjalnie spytali 
urzędników Białego Domu, czy był to gatunek niepowodujący kwaśnych opadów. Niestety nie jest znana 
odpowiedź Waszyngtonu. W czasie kampanii wyborczej Reagan mówił, że to drzewa wywołują więcej za-
nieczyszczeń niż samochody. Jego stosunek do ekologii dobrze ilustruje jedna z wypowiedzi cytowana przez 
L. Martina: „Jeżeli pozwolilibyśmy wprowadzić w życie rozwiązania proponowane przez ekologów, to żyli-
byśmy do tej pory w króliczych norach i ptasich gniazdach”. Zob. L. Martin, op.cit., s. 282–283.

100  Cyt. za: M. MacGuigan, op.cit., s. 114
101  NYT 1984, December 16, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B03E5DB1338F935A2

5751C1A962948260&sec=health&spon=&pagewanted=1 (10.12.06).
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VI.3. SPÓR O KWAŚNE DESZCZE

Kwaśne deszcze są efektem spalania węgla i innych paliw oraz różnego rodzaju produk-
cji przemysłowej102. W procesach takich powstają związki chemiczne, które w wyniku 
reakcji z cząstkami wody znajdującymi się w powietrzu tworzą kwasy. Spadają one na 
ziemię w postaci deszczu lub śniegu i poważnie oddziałują na środowisko, zmieniając 
m.in. odczyn gleby i wód powierzchniowych. Badania naukowe dowiodły, że zakwaszo-
na gleba oznacza się mniejszą urodzajnością i stanowi zagrożenie dla drzew. Zbyt kwaś-
ny odczyn pH wody w jeziorach powoduje zaś wymieranie ryb103. Zanieczyszczenie 
powietrza nie pozostaje bez wpływu także na zwierzęta, prowadząc np. do zaburzenia 
rozmnażania ptaków żyjących przy brzegach zakwaszonych jezior. 

Kwaśne deszcze w Ameryce Północnej, podobnie jak zanieczyszczenie Wielkich Je-
zior, są skutkiem gwałtownego rozwoju gospodarczego i urbanizacji Kanady i Stanów 
Zjednoczonych. Postępujące uprzemysłowienie obu krajów generowało zwiększony 
popyt na energię elektryczną. Ta z kolei była najczęściej produkowana z węgla kamien-
nego, w tym z odmian zawierających znaczne ilości siarki. W wyniku industrializacji 
w ciągu dziesięciolecia między 1960 i 1970 r. emisja tlenków siarki w samych Stanach 
Zjednoczonych zwiększyła się o ponad 45%104. Aby uniknąć zanieczyszczania terenów 
położonych w pobliżu trujących zakładów przemysłowych, budowano coraz wyższe 
kominy. Szkodliwe związki chemiczne dostawały się w ten sposób w wyższe warstwy 
atmosfery i były przenoszone na coraz większe odległości. Takie działania doprowadziły 
do przeobrażenia problemu kwaśnych deszczów z problemu czysto lokalnego w zagad-
nienie o znaczeniu międzynarodowym105. 

W przypadku kwaśnych deszczów zasadnicze znaczenie ma fakt, że trujące związki 
chemiczne mogą być transportowane w atmosferze setki, a nawet tysiące kilometrów od 
miejsc ich powstania. Ze względu na cyrkulacje wiatrów w miesiącach letnich masy po-
wietrza nad Kanadą pochodzą w dużej części z terenów USA. Oznacza to, że Kraj Klono-
wego Liścia jest bardziej podatny na zanieczyszczenia powietrza powstające w Stanach 
Zjednoczonych niż USA na zanieczyszczenia z Kanady106. Około 50% kwaśnych desz-
czów spadających na terytorium Kanady zawierało szkodliwe substancje emitowane na 

102  Zgodnie z defi nicją naukową kwaśne deszcze to „opady, głównie deszcze, o kwaśnym odczynie 
(pH do 4–4,5); powstają w wyniku pochłaniania przez kropelki wody gazowych zanieczyszczeń powietrza 
(tworzących z nią kwasy), głównie tlenków azotu NOx, siarki SO2, siarkowodoru H2S, dwutlenku węgla CO2 
i chlorowodoru HCl; powodują m.in. obumieranie lasów, zakwaszanie wód powierzchniowych i gleb, nisz-
czenie materiałów konstrukcyjnych”. Zob. Kwaśne opady, w: Encyklopedia PWN, 2006, http://encyklopedia.
pwn.pl/haslo.php?id=3929628 (10.12.06).

103  D. Munton, Acid Rain and Transboundary Air Quality in Canadian-American Relations, „Ame-
rican Review of Canadian Studies” 1997, vol. 27, issue 3, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc
&d=5002263975 (10.11.05).

104  R. Gould, Going Sour: Science and Politics of Acid Rain, Stuttgart: Birkhäuser, 1985, s. 14–15.
105  Ilustracją tego może być zjawisko zakwaszenia jezior w prowincji Ontario. Po raz pierwszy zwró-

cono uwagę na ten problem w latach 50. XX w. Uznano to początkowo za wynik bliskości przemysłowego 
miasta Sudbury. Jednak w ciągu następnych 20 lat naukowcy stwierdzili istnienie tego problemu w coraz 
liczniejszych jeziorach, położonych w różnych rejonach Kanady. Okazało się, że zanieczyszczenia pochodzą 
z zakładów przemysłowych zlokalizowanych w USA. Zob. ibidem.

106  O.P. Dwivedi, op.cit., s. 145.



Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...246

terenie Stanów Zjednoczonych. Tylko 18% toksycznych opadów na obszarze USA jest 
powodowane przez kanadyjski przemysł107. Dodatkowo znaczna część terytorium Kraju 
Klonowego Liścia leży na obszarze geologicznym Tarczy Kanadyjskiej (zob. mapa VI.3 
na wklejce). Gleba w tym rejonie jest wyjątkowo mało odporna na zakwaszenie. Warto 
również pamiętać, że zniszczenia lasów mają większy wpływ na gospodarkę Kanady niż 
Stanów Zjednoczonych108. Skażenie jezior109 i gleby, widoczne w często odwiedzanych 
przez turystów z obu krajów rejonach (np. w dystrykcie Muskoka w prowincji Ontario), 
przyczyniało się do niszczenia ciągle istniejącego w świadomości społecznej obu krajów 
mitu dzikiej natury na północy Ameryki Północnej. 

Zarówno rząd Kanady, jak i Stanów Zjednoczonych od początku lat 70. XX w. po-
dejmowały działania legislacyjne mające ograniczyć emisję trujących związków do 
atmosfery110. Miały one jednak w dużym stopniu charakter deklaratywny111. Było to 
szczególnie widoczne w Kraju Klonowego Liścia, gdzie po II wojnie światowej rząd 
federalny i władze prowincji więcej uwagi poświęcały wspieraniu rozwoju gospodarki 
niż kwestiom ochrony środowiska. Kulminacja tych działań nastąpiła w latach 60., 70. 
i w pierwszej połowie 80. XX w., kiedy priorytet uzyskała budowa wielkich zakładów 
przemysłowych. Przy planowaniu takich „megaprojektów”, w większości związanych 
z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych, możliwe konsekwencje dla 
środowiska miały znaczenie drugorzędne112. Według specjalistów społeczeństwo amery-
kańskie było w tym okresie bardziej świadome zagrożeń w sferze ekologicznej113. Sytua-
cja zmieniła się wraz z pojawieniem się problemu kwaśnych deszczów. 

Zainteresowanie opinii publicznej w Kanadzie tematem kwaśnych deszczów uwi-
doczniło się w 1978 r. Dopiero po dwóch latach znaczenie problemu zrozumieli miesz-
kańcy Stanów Zjednoczonych i to jedynie w tych stanach, które także dotykał problem 
kwaśnych deszczów114. Regiony odpowiedzialne za produkowanie tych zanieczyszczeń, 
położone głównie w dolinie Ohio, przyjęły do wiadomości ich skutki dopiero pod ko-

107  84% wszystkich kwaśnych deszczów w Ameryce Północnej było skutkiem emisji zanieczyszczeń 
na terenie Stanów Zjednoczonych. Zob. J.E. Caroll, Acid Rain..., s. xi. Warto jednak pamiętać, że huta Inco 
w Sudbury w Ontario była największym producentem dwutlenku siarki w Ameryce Północnej. Zaś elektro-
wnie zlokalizowane w pobliżu jeziora Erie były w większości opalane węglem. Zob. S. Clarkson, op.cit., 
s. 185 oraz M. MacGuigan, op.cit., s. 109.

108  J.E. Caroll, Environmental..., s. 21.
109  W 1980 r. zbadano 1000 jezior leżących w amerykańskich Górach Adirondack. 25% z nich było 

tak zakwaszonych, że wyginęły w nich wszystkie, bardzo popularne w tym rejonie, pstrągi. Zob. R. Gould, 
op. cit., s. 17.

110  Jako przykład może służyć amerykańska ustawa Clean Air Act z 1970 r. Por. R. Gould, op.cit., s. 15. 
Zob też. K. Michałek, Amerykańskie stulecie..., s. 437–438.

111  J.E. Caroll, Environmental..., s. 19.
112  Kanadyjskie zakłady przemysłowe często lokowano przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Fabry-

ki, kopalnie i elektrownie skupione w pasie granicznym o szerokości 150–200 kilometrów proporcjonalnie 
w dużo większym stopniu niekorzystnie wpływały na środowisko USA niż przemysł amerykański na Kanadę. 
Taki stan rzeczy wzbudzał sprzeciwy mieszkańców rejonów położonych na północy Stanów Zjednoczonych 
(stany Montana, Minnesota czy Waszyngton). Głównym argumentem wysuwanym przez rządy w Ottawie 
i w prowincjach, a tłumaczącym taką lokalizację, był brak innego miejsca dla kanadyjskiego przemysłu.

113  Garrison Water Diversion stanowił wyjątek o lokalnym w gruncie rzeczy charakterze. Zob. J.E. Caroll, 
Environmental..., s. 19–20.

114  Głównie w Nowej Anglii, stanach Wisconsin i Minnesota. Zob. ibidem, s. 20.
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niec lat 80.115. Przekładało się to na znaczącą różnicę między świadomością znaczenia 
problemu kwaśnych deszczów wśród mieszkańców Kanady i Stanów Zjednoczonych 
w okresie rządów Pierre’a Trudeau. Badania opinii publicznej wskazują, że gdy w 1981 r. 
85% Kanadyjczyków wiedziało, z czym związane jest to pojęcie, to w Stanach Zjedno-
czonych odsetek ten sięgał tylko 15%116. Pojawienie się problemu kwaśnych deszczów 
spowodowało więc odwrócenie tradycyjnych ról w stosunkach kanadyjsko-amerykań-
skich w odniesieniu do ekologii. Tym razem to Stany Zjednoczone okazały się winowaj-
cą zanieczyszczenia powietrza, a Kanada jego ofi arą117. 

Skażenie powietrza wywołane wysokim stężeniem dwutlenku siarki od końca lat 70. 
było tematem rozmów między przedstawicielami Kanady i Stanów Zjednoczonych. 
W 1978 r. rządy Kanady i Stanów Zjednoczonych, odpowiadając na rosnącą presję spo-
łeczną, powołały zespół złożony z naukowców z obu krajów w celu dokładnego zbada-
nia problemu (United States-Canada Research Consultation Group). Prace tej grupy sta-
nowiły podłoże dalszych negocjacji. W 1979 r. rekomendacje ekspertów kanadyjskich 
potwierdziły jednoznacznie, że zakwaszenie powoduje nieodwracalne szkody118. Wspól-
nie ustalono też, że ok. 80% amerykańskich zanieczyszczeń przedostaje się przez grani-
cę. Od tego momentu problem ten stał się dla rządu Trudeau jednym z najważniejszych 
zagadnień w stosunkach bilateralnych, często zastępując kwestie czysto ekonomiczne119. 

Od początku negocjacji podjętych w 1978 r. rząd Kanady zdawał sobie sprawę, że 
nie ma szans na szybkie osiągnięcie poziomu redukcji zanieczyszczeń, który opowia-
dałby oczekiwaniom społeczeństwa. Raporty kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Za-
granicznych dobitnie wskazują, że ich autorzy byli świadomi, iż amerykańska sytuacja 
gospodarcza, polityczna oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego nie zapowiadały 
Ottawie sukcesów120. Negocjacje z Amerykanami napotykały sprzeciw silnego lobby 
właścicieli amerykańskich elektrowni węglowych, dla których każdy wydatek na ogra-
niczenie zanieczyszczeń oznaczał zmniejszenie zysków121. Tym faktem należy tłuma-
czyć niewłączenie Międzynarodowej Komisji Wspólnej w rozwiązanie problemu kwaś-
nych deszczów. Rządy Kanady i Stanów Zjednoczonych obawiały się utraty kontroli na 

115  Stany Pensylwania, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Kentucky i Wirginia Zachodnia. Zob. S. Clark-
son, op.cit., s. 184.

116  W 1980 r. jeszcze więcej, bo 90% mieszkańców Ontario uważało, że kwaśne deszcze były poważnym 
problemem. J.E. Caroll, Environmental..., s. 21 oraz zob. „Maclean’s” 1980, June 30, s. 44.

117  Ibidem, s. 20.
118  A. Nixon, T. Curran, Acid Rain, Ottawa: Parliamentary Research Branch, Library of Parlament of 

Canada, 1998, http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR-e/7937-e.pdf, s. 2.
119  Dla ministra środowiska Kanady Roméo LeBlanc była to kwestia najważniejsza. G&M 1979, Fe-

bruary 13, s. 6. Por. NA, RG25, Series A-4, Box 291, MFNUM 3704, Visit to Canada of George P. Shultz, 
Secretary of State of the United States of America – Briefi ng Book: October 24–25, 1982, Meeting between 
the SSEA, Dr. MacGuigan and Secretary of State George Shultz, – August 3, 1982, s. 5 oraz NA, RG25, Se-
ries A-4, Vol. 9823, File 20-1-2-USA, Fifth Bilateral Meeting – The Honourable Allan J. MacEachen, Deputy 
Prime Minister and Secretary of States for External Affairs and the Honourable George P. Shultz, United 
States Secretary of State, Halifax, Nova Scotia – Scenario Briefs: October 16–17, 1983, Environmental Is-
sues, s. 1.

120  NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, 1979/08/01-1980/05/31, Memorandum to the Minister, April 21, 
1980, Scenario for the Vance Visit, s. 4–5.

121  Wynikiem presji lobby właścicieli kopalni węgla kamiennego oraz chęci zmniejszenia uzależnienia 
od importowanej ropy naftowej była decyzja prezydenta Cartera z lutego 1980 r. o przejściu ponad 100 elek-
trowni na zasilanie węglem kamiennym. Zob. S. Clarkson, op.cit., s. 187.



Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...248

rzecz niezależnej instytucji nad kwestią o ogromnym znaczeniu gospodarczym i poli-
tycznym122. 

W czasie rozmów z Amerykanami Ottawa zgłaszała zastrzeżenia, że administracja 
prezydenta Cartera nie traktuje problemów zanieczyszczania powietrza wywołującego 
kwaśne deszcze z należytą uwagą. W czasie rozmów uzyskano jedynie niewiele zna-
czące zobowiązania do prowadzenia dalszych badań123. Oceny wyrażane w raportach 
rządowych przez Kanadyjczyków były z pewnością podyktowane emocjami. Zdaniem 
zdecydowanej większości historyków prezydent Jimmy Carter, inaczej niż Ronalda Re-
agan, wykazywał duże zrozumienie dla sprawy ochrony środowiska. Podkreślany jest 
wzrost zaangażowania Cartera w sprawy dotyczące kwaśnych deszczów, zwłaszcza pod 
koniec kadencji124. Ogólnie dobra atmosfera w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich 
sprzyjała podjęciu kroków dyplomatycznych. Oba kraje 5 sierpnia 1980 r. podpisały 
wstępne porozumienie (memorandum of intent) mające doprowadzić do zawarcia for-
malnego układu o przeciwdziałaniu kwaśnym deszczom125. Zgodnie z tym porozumie-
niem Kanada i USA zobowiązały się, że będą pracować nad sformułowaniem lokalnych 
programów zmniejszających emisję trujących substancji, aby „walczyć z transgranicz-
nym zanieczyszczeniem powietrza”126. Umowa wstępna powołała też grupy robocze, 
których zadaniem było zebranie danych i przygotowanie negocjacji. 

Należy jednak podkreślić, że zwolennikom ochrony środowiska w USA nie udało się 
zdobyć wystarczającego poparcia politycznego. Przegrali oni rywalizację ze stronnika-
mi skoncentrowania się na sprawach bezpieczeństwa energetycznego i wzrostu gospo-
darczego. Tendencja ta była wyraźnie widoczna nawet pod koniec kadencji prezydenta 
Jimmy’ego Cartera. Kolejny kryzys energetyczny w 1979 r. spowodował, że władze 
Stanów Zjednoczonych były zainteresowane przede wszystkim utrzymaniem niskich 
cen nośników energii i ograniczeniem uzależnienia od importowanej ropy naftowej. 
Stąd nieoczekiwana propozycja Cartera, aby wykorzystywano więcej węgla w amery-
kańskich elektrowniach127. Politolodzy oceniają, że interesy promowane przez Agencję 
Ochrony Środowiska przegrały rywalizację o poparcie Białego Domu z Departamentem 
Energetyki128. Spór ten miał przełożenie na sprawy gospodarcze. W interesie stanów wy-

122  J.E. Caroll, Acid Rain..., s. 38
123  NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, 1979/08/01-1980/05/31, Dispatch from DEA to Canadian 

Embassy in Washington, April 25, 1980, s. 3.
124  D. Munton, Dependency…, s. 168–170. Do wzrostu zaangażowania prezydenta Cartera w rozwiąza-

nie problemu kwaśnych deszczów przyczyniły się kolejne raporty naukowców publikowane pod koniec lat 70. 
Ostrzegały one przed poważnymi skutkami zanieczyszczeń dla zdrowia ludności i były szeroko omawiane 
w mediach. Konieczność zmian podkreślał też raport Międzynarodowej Komisji Wspólnej z października 
1980 r. dotyczący jakości wody w rejonie Wielkich Jezior. Publikacja zawierała ostrzeżenie, że w przypadku 
utrzymania ówczesnego poziomu emisji dwutlenku siarki w ciągu następnych 10–15 lat wiele z mniejszych 
jezior może zostać nieodwracalnie zniszczonych. Zalecano, aby oba kraje, jako odpowiedzialne za ten stan 
rzeczy, jak najszybciej zmniejszyły emisję szkodliwych związków. Zob. M. MacGuigan, op.cit., s. 110.

125  G&M 1980, August 6, s. 1. Zob. tekst memorandum J. Caroll, Acid Rain: An Issue in Canadian-
American Relations, [bdw]: Canadian-American Committee, 1982, s. 70–72.
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dobywających węgiel lub produkujących z niego energię elektryczną było wstrzymanie 
zmian w ustawodawstwie ekologicznym. Skarżyli się oni kongresmanom i urzędnikom 
Białego Domu, że amerykańskie standardy ochrony powietrza są wyższe niż kanadyj-
skie, a to stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji129. Bardzo istotną kwestią 
była specyfi ka zanieczyszczeń wywołujących kwaśne deszcze, która powodowała, że 
koszty poniesione na ich zmniejszenie przekładały się jedynie w niewielkim stopniu na 
wymierne zyski130. 

Nakładało się to na szerszy problem polityczny wynikający z faktu, że rejony produ-
kujące kwaśne deszcze nie były ich głównymi odbiorcami. Musiały się z tym zmierzyć 
zarówno amerykańskie władze federalne w rozmowach ze stanami odpowiedzialnymi za 
emisję zanieczyszczeń, jak i Ottawa w kontaktach z Waszyngtonem. Na brak świadomo-
ści skutków kwaśnych deszczów w stanach, które były ich największym producentem, 
miała wpływ również specyfi ka geologiczna obszarów rejonu Środkowego Zachodu 
USA, która uodparniała go na efekty zakwaszenia gleby131. 

Czynnikiem dodatkowo komplikującym negocjacje okazała się zmiana prezydenta 
w Stanach Zjednoczonych. Już podczas podpisywania memorandum w 1980 r. jeden 
z urzędników amerykańskich zauważył: „Wszystko to pójdzie do diabła, jeżeli wybrany 
zostanie Ronald Reagan”132. Podczas kampanii wyborczej Reagan podkreślał, że kwestie 
ochrony środowiska nie będą miały dla niego znaczenia priorytetowego. Dużo większą 
uwagę chciał poświęcić ograniczaniu „nadmiernych regulacji ekologicznych”, co było 
zbieżne z interesami środowiska przemysłowego133. Po wygranych wyborach nowa ad-
ministracja przystąpiła do realizacji tych planów. Ochrona środowiska stała się obszarem 
do potencjalnych cięć wydatków. Politolog Don Munton podsumował to następująco: 

Podczas gdy urzędnicy administracji Cartera byli pozytywnie nastawieni do pomysłu ograni-
czenia kwaśnych deszczy, ale zdawali sobie sprawę z trudności w uzyskaniu poparcia Kon-
gresu, urzędnicy Reagana byli albo sceptycznie nastawieni, albo wręcz otwarcie przeciwni 
jakimkolwiek ograniczeniom134. 

Deregulacja ekologiczna miała, zdaniem nowej administracji, pozwolić na szybszy 
rozwój gospodarczy135. Aby uniknąć zarzutów ze strony Kanady o unikanie działań bi-
laterlanych, przez następnych osiem lat ofi cjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych 

129  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 9069, File 20-4-7-2, Canada– United States Inter-Parliamentary Group, 
Report of the Canadian Delegation to the Twentieth Meeting, Alberta, Yukon and Alaska, August 9–17, 1979, 
s. 14.

130  D. Munton, Dependency..., s. 174. Roczny koszt zmniejszenia emisji dwutlenku siarki o 40% sza-
cowano od 1,9 do 5,8 mld dolarów amerykańskich. Przemysł energetyczny uważał, że koszty te musieliby 
ponieść odbiorcy, co spowodowałoby wzrost opłat od 18 do 63%. Niezależni eksperci wskazywali, że wy-
niósłby on raczej 12–16%. Dodawali również dla porównania, że majątek amerykańskich spółek produkują-
cych energię elektryczną wynosił na początku lat 80. ponad 1 bln dolarów. Zob. R. Gould, op.cit., s. 26–27.

131  D. Munton, Dependency..., s. 174.
132  G&M 1980, August 6, s. 1.
133  Ibidem. Por. L. Zyblikiewicz, op.cit., s. 410.
134  D. Munton, Acid Rain...
135  Por. poglądy Reagana na kwestie ingerencji państwa w gospodarkę w M.A. Jones, Historia USA, 

Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, 2002, s. 692.
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wskazywało na konieczność prowadzenia dalszych badań przed ustaleniem wspólnych 
standardów136. 

Analizując problem kwaśnych deszczów, należy wskazać co najmniej trzy czynniki 
wpływające na opór Amerykanów. Pierwszym była niechęć administracji Reagana do 
spraw ograniczeń ekologicznych. Drugim stał się brak odpowiedniej podstawy prawnej, 
aby przeciwdziałać kwaśnym deszczom. Trzecim czynnikiem okazała się zaś bardzo 
słaba wola polityczna, aby takie zmiany wprowadzić137.

Mimo to w czasie spotkań publicznych Amerykanie wyrażali zainteresowanie jak 
najszybszym rozwiązaniem problemu kwaśnych deszczów. Przykładem może być wizy-
ta Ronalda Reagana w Kanadzie w marcu 1981 r., podczas której prezydent potwierdził 
poparcie swojej administracji dla celów wyznaczonych przez memorandum z poprzed-
niego roku138. Społeczeństwo kanadyjskie było jednak tak sfrustrowane brakiem działa-
nia Amerykanów, że po raz pierwszy w historii stosunków kanadyjsko-amerykańskich 
podczas powitania 10 marca 1981 r. w Ottawie prezydenta USA przyjęto gwizdami de-
monstrantów niosących tablice z hasłami „Zatrzymać kwaśne deszcze!...”139.

Wkrótce potwierdziły się najgorsze obawy Kanadyjczyków, że nie można liczyć na 
szybkie rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Zwiastunem takiego stano-
wiska była wypowiedź sekretarza spraw wewnętrznych USA James Watta z czerwca 
1981 r., w której wyraził on przekonanie, że sprawa kwaśnych deszczów wymaga do-
kładnego zbadania przez naukowców, gdyż Waszyngton „[...] nie jest przekonany, czy 
problem ten w ogóle istnieje”. Kanada zaś niepotrzebnie, zdaniem sekretarza, traktowała 
tę kwestię w sposób „przesadnie emocjonalny”140. 

W połowie 1982 r. porozumienie pomiędzy Kanadą i USA dotyczące kwaśnych desz-
czów wydawało się jeszcze bardziej odległe niż dwa lata wcześniej. Grupy robocze, 
powołane na mocy memorandum of intent, zakończyły pracę na przełomie 1982 i 1983 r. 
i opublikowały swe raporty141. Wnioski wspierały stanowisko Kanady, która utrzymywa-
ła, że istnieją silne argumenty naukowe nakazujące szybkie ograniczenie emisji szkodli-
wych związków siarki142. Mimo tego stwierdzenia strona amerykańska w dalszym ciągu 
naciskała na kontynuowanie badań nad problemem kwaśnych deszczów, opierając się 
podjęciu jakichkolwiek zobowiązań. 

Podstawowym kryterium dla Waszyngtonu stała się kwestia zbalansowania kosztów 
i zysków wprowadzenia nowych norm. Jak wyraził się nowy sekretarz stanu USA Geo-
rge Shultz: „Chcemy zrobić wszystko po kolei i w swoim czasie”143. Wymagało to zda-
niem Amerykanów pogłębienia analiz. Wszelkie argumenty Kanadyjczyków Waszyng-
ton zbijał stwierdzeniem, że jeżeli mierzyć ilość emitowanych substancji do atmosfery 

136  G&M 1981, March 26, s. 5 oraz G&M 1981, May 14, s. 3.
137  D. Munton, Acid Rain...
138  S. Clarkson, op.cit., s. 183. 
139  L. Martin, op.cit., s. 280–281. 
140  M. MacGuigan, op.cit., s. 110.
141  G&M 1983, February 22, s. 1.
142  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9823, File: 20-1-2-USA, Fifth Bilateral Meeting – The Honourable 

Allan J. MacEachen, Deputy Prime Minister and Secretary of States for External Affairs and the Honourable 
George P. Shultz, United States Secretary of State, Halifax, Nova Scotia – Scenario Briefs: October 16–17, 
1983, Acid Rain, s. 2.

143  NA, RG25, Vol. 9217, File 20-USA-9, MacEachen-Shultz Meeting, October 25, 1982, s. 9.
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na głowę mieszkańca, to Kanada zanieczyszcza powietrze trzy raz bardziej niż Stany 
Zjednoczone. Sekretarz Shultz na jednym ze spotkań z ministrem spraw zagranicznych 
Kanady Allanem MacEachenem sarkastycznie zauważał: „Jeżeli mamy wprowadzić 
ogromne cięcia w produkcji energii elektrycznej na Środowym Zachodzie i zakazać uży-
wania węgla z Ohio, to będziemy mieć rewolucję”144.

Spotkania z urzędnikami administracji prezydenta Ronalda Reagana pokazały, że 
istnieją rozbieżności na gruncie podstawowych kwestii. Rząd Trudeau stał na stanowi-
sku, że sprzeciw USA jest motywowany względami ideologicznymi145. Minister ochrony 
środowiska Kanady John Roberts oskarżył w mediach administrację Reagana o „grę 
na zwłokę” i „ekologiczną agresję”146. Taka publiczna krytyka oraz groźby były czymś 
bardzo rzadkim w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich i wskazywały jednoznacznie 
na silną determinację rządu kanadyjskiego147. Wynikała ona z ogromnego rozczarowania 
Ottawy i społeczeństwa Kraju Klonowego Liścia po dwóch latach impasu w negocja-
cjach. Rząd nie mógł zrozumieć postawy amerykańskiej, oczywiście sprzecznej z dowo-
dami naukowymi, które jego zdaniem nie pozostawiały cienia wątpliwości. Narastało 
przekonanie, że należy przestać dyskutować, a zacząć podejmować konkretne działania. 

Kanada, nie widząc możliwości zmiany nastawienia administracji Reagana, po raz 
kolejny zdecydowała się na uruchomienie środków z zakresu „głośnej dyplomacji”. 
W 1981 r., w czasie przesłuchań przed Agencją Ochrony Środowiska, jako strona wy-
stępowała prowincja Ontario148. Po raz pierwszy pojawili się tam również wysocy rangą 
urzędnicy ministerstwa ochrony środowiska Kanady149. Kanadyjscy politycy i naukow-
cy zajmujący się sprawami środowiska naturalnego przygotowali wiele odczytów, doku-
mentów, artykułów prasowych i wywiadów, w większości zawierających ostrą krytykę 
posunięć administracji amerykańskiej. W podobnym tonie wypowiadali się urzędnicy 
prowincji Ontario oraz parlamentarzyści z kanadyjskiej Izby Gmin150. Kanadyjczycy 
prowadzili również akcję informacyjną dla zwolenników swojego stanowiska w Kon-
gresie. Składały się na nią m.in. listy wysyłane przez ambasadora A. Gotlieba oraz 
uczestnictwo kanadyjskich ekspertów w posiedzeniach komisji Izby Reprezentantów 
i Senatu. Minister spraw zagranicznych Kanady Mark MacGuigan wspominał: „To była 
ryzykowna decyzja, ponieważ mogła zdenerwować Amerykanów”151. Działania te miały 
jednak poparcie Departamentu Stanu USA, który po doświadczeniach z negocjacjami 
dotyczącymi rybołówstwa był przekonany o konieczności jak najpełniejszego infor-
mowania władzy ustawodawczej o stanowisku partnera152. Akcja kanadyjska miała na 

144  Ibidem, s. 10.
145  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9823, File 20-1-2-USA, Fifth Bilateral Meeting – The Honourable Al-
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celu pokazanie, że skutki kwaśnych deszczów nie dotyczą wyłącznie Kraju Klonowego 
Liścia, ale także północno-wschodnich rejonów USA. Oczekiwano, że dzięki temu uda 
się zmienić postawę senatorów i zmusić ich do działania. Ambasada kanadyjska w Wa-
szyngtonie zatrudniła nawet kancelarię prawną odpowiedzialną za analizę ustawodaw-
stwa mającego związek z ochroną środowiska. Służyła ona również radą na temat tego, 
w stosunku do kogo i w jaki sposób używać lobbingu153. 

Kanada starała się również zmienić nastawienie amerykańskiej opinii publicznej. 
W tym celu przeprowadziła w USA akcję uświadamiającą na temat efektów kwaśnych 
deszczów. Wyprodukowano np. specjalne przypinki z napisami „Zatrzymać kwaśne 
deszcze!”, które rozdawano Amerykanom. Ottawa współdziałała z grupami ekologów 
zarówno kanadyjskich, jak i amerykańskich (m.in. National Wildlife Federation) w wy-
dawaniu ulotek i organizowaniu wystaw zdjęć. Finansowano produkcję fi lmów pokazu-
jących, do czego prowadzi zanieczyszczenie powietrza154. Takie działanie spotkało się 
z odwetem ze strony Amerykanów. Obrazy Acid Rain: Requiem or Recovery i Acid From 
Heaven przez administrację Reagana zostały uznane za „propagandowe” i umieszczono 
je na czarnej liście155. Na postawie ustawodawstwa z 1938 r. musiały zawierać na po-
czątku informację o tym, kto je wyprodukował oraz że jest to „propaganda obcego rzą-
du”. Urzędnicy mogli również żądać nazwisk osób oglądających lub wypożyczających 
kopie. Takie postępowanie zostało uznane przez Kanadyjczyków za naruszenie wolno-
ści słowa. Minister środowiska Kraju Klonowego Liścia oświadczył: „To coś, czego 
oczekiwałbym po Związku Radzieckim, a nie Stanach Zjednoczonych”156. Administra-
cja Reagana tłumaczyła, że jest to standardowa procedura, gdy jakiś fi lm „[...] stara się 
wpłynąć na poglądy odbiorcy dotyczące polityki zagranicznej USA”157. Decyzja nakła-
dająca restrykcje miał jednak skutek odwrotny do przewidywanego przez administrację 
amerykańską, gdyż pod jej wpływem zwiększyła się liczba widzów zainteresowanych 
inkryminowanymi fi lmami158.

W rezultacie tych działań wśród amerykańskiej opinii publicznej wzmocnieniu ule-
gła wiedza o tym, czym jest zjawisko kwaśnych deszczy. Od połowy latach 80. zaczęto 
w USA traktować zanieczyszczenie powietrza jako ważną kwestię publiczną. Zaowoco-
wało to presją ze strony społeczeństwa na administrację i Kongres159.

Okazało się jednak, że zdobycie poparcia społeczeństwa amerykańskiego nie wystar-
cza, aby zostać wysłuchanym na Kapitolu. Lobbing właścicieli zakładów przemysło-
wych był silniejszy. W prasie amerykańskiej (np. w dzienniku „The New York Times”) 
pojawiały się nawet reklamy mające zdyskredytować stanowisko Kanady. Argumento-
wano, że za naciskiem na ograniczenie emisji kwaśnych deszczów stoi nacjonalizm go-
spodarczy rządu Trudeau. Przypominano Krajowy Program Energetyczny, a zwłaszcza 
chęć utrzymania cen kanadyjskiej ropy poniżej cen światowych, co dyskryminowałoby 

153  S. Clarkson, op.cit., s. 193.
154  G&M 1983, February 24, s. 1.
155  G&M 1983, February 26, s. 1.
156  G&M 1983, February 24, s. 1.
157  Ibidem.
158  D. Munton, Acid Rain....
159  S. Clarkson, op.cit., s. 193.
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przedsiębiorstwa amerykańskie160. Sugerowano również, że Ottawie nie chodzi o ochro-
nę środowiska, ale o zdobycie rynku amerykańskiego dla energii elektrycznej produko-
wanej w elektrowniach wodnych w Kanadzie161. 

Problem zanieczyszczenia powietrza nie został rozwiązany szybko. Przez całą pierw-
szą kadencję Briana Mulroney’a, który zastąpił Pierre’a Trudeau na stanowisku premiera 
Kanady, Amerykanie sprzeciwiali się wprowadzeniu ograniczeń w emisji zanieczysz-
czeń. Dopiero w 1990 r. Waszyngton znowelizował ustawę Clean Air Act i dodał do niej 
uregulowania mające doprowadzić do ograniczenia kwaśnych deszczów162. W 1991 r. 
Kanada i Stany Zjednoczone podpisały Kanadyjsko-amerykańskie porozumienie o pod-
niesieniu jakości powietrza (Canada–U.S. Air Quality Agreement). Na mocy tego układu 
oba kraje zobowiązały się do wcielenia w życie programów ekologicznych. Powołano 
specjalne komitety monitorujące, które miały co roku publikować raporty oceniające 
postępy w tej sferze. Dzięki temu udało się przełamać nieufność, która w latach 80. 
była największą przeszkodą we współdziałaniu. Dopiero częste kontakty między urzęd-
nikami z obu krajów i możliwość wymiany informacji przyczyniły się do zacieśnienia 
współpracy. Najnowsze raporty (z 2006 r.) wskazują, że udało się osiągnąć redukcję 
emisji, która przekracza założenia163. 

Problem kwaśnych deszczów występował nie tylko w Ameryce Północnej. Był sze-
roko dyskutowany pod koniec lat 70. i na początku lat 80. w większości uprzemysło-
wionych państw świata. Wynikało to z pojawienia się rezultatów badań naukowych nad 
tym problemem i podchwycenia ich przez ekologów i media, a w ślad za tym przez opi-
nię publiczną domagającą się od własnych rządów podjęcia działań. Na listę kanadyjsko-
-amerykańskich spraw spornych kwaśne deszcze zostały wprowadzone przez Ottawę 
i od początku były postrzegane przez Kanadyjczyków nie tylko jako największe zagro-
żenie dla środowiska, ale także problem transgraniczny, którego głównym źródłem są 
Stany Zjednoczone. W związku z kwaśnymi deszczami rząd Trudeau uświadomił sobie, 
w jakim stopniu Kraj Klonowego Liścia był zależny od USA nie tylko gospodarczo, ale 
także w sferze środowiska naturalnego. Dla transgranicznych zanieczyszczeń kluczowa 
była zaś współpraca obu partnerów. Uświadomienie sobie faktu zależności ekologicznej 
Kanady było powodem tak gwałtownej reakcji i tak silnego nalegania na współpracę 
dwustronną oraz zmiany w regulacjach prawnych. Okazało się bowiem, że jedynym 
rozwiązaniem dla Kanadyjczyków była współpraca ze Stanami Zjednoczonymi164. Istota 
problemu polegała na tym, że nawet jeśli Kanada całkowicie przestałaby emitować do 
atmosfery szkodliwe związki, to nie zmieniłoby to sytuacji znacząco165. 

Współpraca sąsiadów okazała się jednak bardzo trudna. System polityczny USA wy-
magał bowiem, aby zawierane porozumienia, jeśli nie były ratyfi kowane przez Senat, 

160  Ibidem, s. 191–192.
161  J.E. Caroll, Acid Rain..., s. 49.
162  D. Munton, Acid Rain....
163  Canada–U.S. Air Quality Committee, United States-Canada Air Quality Agreement: 2006 Progress 
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1981, October 14, s. 14.
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miały oparcie w ustawodawstwie wewnętrznym. W przypadku kwaśnych deszczów, wo-
bec oporu Kongresu, nawet takie działanie okazało się niemożliwe. Podczas kadencji 
Ronalda Reagana doszło w USA do sporu między konserwatywnie nastawionymi przed-
stawicielami przemysłu a ekologami i zwolennikami ochrony środowiska. Walka mię-
dzy tymi środowiskami zablokowała na wiele lat kontrolę nad emisją zanieczyszczeń166. 

Wnioski, które wyciągnął rząd Trudeau ze sporu z USA o kwaśne deszcze, były co 
najmniej dwojakiego rodzaju. Po pierwsze do zmienionych warunków zostały dostoso-
wane metody kontaktów między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. „Głośna dyploma-
cja” w dużo większym stopniu przystawała do zacieśniających się więzi transgranicznych 
między sąsiadami, w sytuacji decentralizacji amerykańskiego sytemu politycznego. Po 
drugie dotychczasowa niechęć Ottawy do używania wspólnych bilateralnych instytucji 
w kontaktach z USA uległa przełamaniu. Brak stałego, regularnego i zinstytucjonali-
zowanego kontaktu, przy stosunkowo nowym problemie, jakim były kwaśne deszcze, 
okazał się czynnikiem opóźniającym wprowadzenie zmian. Kanada zdała sobie również 
sprawę z tego, jak bardzo była podatna na zranienie (vulnerable) ze strony silniejszego 
partnera oraz że nie posiadała mechanizmów obronnych. Taka zmiana sposobu myślenia 
leżała u podstaw decyzji Trudeau z 1983 r. o podjęciu rozmów z Waszyngtonem na temat 
ograniczonego układu o wolnym handlu. Z pewnością przyczyniła się do niej również 
porażka dyplomacji kanadyjskiej w konfl ikcie dotyczącym rybołówstwa na wschodnim 
wybrzeżu Ameryki Północnej.

VI.4. KONFLIKTY DOTYCZĄCE RYBOŁÓWSTWA

Prawo połowów i jurysdykcja nad łowiskami na wodach północnoamerykańskich były 
częstym elementem traktatów i porozumień zawieranych pomiędzy Stanami Zjednoczo-
nymi a Wielką Brytanią, a następnie Kanadą167. Problemy w tej sferze po raz kolejny 
pojawiły się w latach 70. XX w. W związku z rozszerzeniem wyłącznej strefy rybo-
łówstwa w 1977 r. Waszyngton i Ottawa rozpoczęły spór związany z wyznaczeniem 
nowych granic morskich, m.in. w Zatoce Maine168. W okresie rządów Pierre’a Trudeau 

166  Zwolennicy i przeciwnicy zmian w Kongresie byli podzieleni według rejonów geografi cznych, a nie 
afi liacji partyjnych. Zob. S. Clarkson, op.cit., s. 189–190.

167  Np. artykuł 3 traktatu paryskiego z 1783 r. Zob. The Paris Peace Treaty of September 3, 1783, 
The Avalon Project at Yale Law School, http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/paris.htm 
(10.12.06). Por. artykuły XVIII–XXII Traktatu waszyngtońskiego z 1871 r. Treaty of Washington 1871, 
w: Essential Documents in American History, Essential Documents, 1492-Present, EBSCO, http://weblinks1.
epnet.com/citation.asp?tb=1&_ug=dbs+1+ln+en%2Dus+sid+D048F167%2D4AA3%2D47E0%2D92C5%2
D19876D8560E5%40Sessionmgr2+6622&_us=bs+AN++%229711130958%22+db+1+ds+AN++%229711
130958%22+dstb+ES+fcl+Sub+fh+0+hd+0+or+Date+ri+KAAACBZD00142435+sm+ES+F370&_us.bs=
AN+%229706236178%22&cf=1&fn=1&rn=1 (10.01.03).

168  Strefa rybołówstwa to obszar, na którym państwo nadbrzeżne ma odnośnie do rybołówstwa takie 
same uprawnienia jak na morzu terytorialnym, tj. może zastrzec wyłączność rybołówstwa dla własnych oby-
wateli. Dopuszczenie obcych rybaków na takie wody jest uzależnione od specjalnych zezwoleń (licencji), 
które mogą być odpłatne lub nieodpłatne. Zob. R. Bierzanek, J. Symonides, op.cit., s. 225–226.
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był to, poza sprawą kwaśnych deszczy, najbardziej kontrowersyjny temat w stosunkach 
kanadyjsko-amerykańskich. 

Geneza tego sporu jest związana ze zmianami, które po II wojnie światowej zaszły 
w polityce i gospodarce wielu państw świata i które następnie znalazły swe odbicie 
w nowym prawie morza. Od połowy XX w. dostęp do bogactw naturalnych ulokowa-
nych pod powierzchnią mórz i oceanów zaczął być uważany za kwestię najistotniejszą 
dla rozwoju gospodarczego. Aby zagwarantować sobie prawo do wydobywania tych 
bogactw, rządy dążyły do rozdzielenia (delimitacji) morza terytorialnego i szelfu konty-
nentalnego169 (zob. schemat VI.1 na wklejce). W trakcie tego procesu większość państw 
przyjęła, że ich morska strefa ekonomiczna będzie miała szerokość 200 mil morskich170. 

Kanada i Stany Zjednoczone już od połowy lat 60. uznawały dwunastomilowe strefy 
rybołówstwa171. W związku z tym, że rybacy z obu tych państw od bardzo dawna korzy-
stali z łowisk sąsiada, decyzja o rozszerzeniu zwierzchności miała ogromne znaczenie 
dla przyszłości wzajemnych relacji. W 1970 i 1973 r. Ottawa i Waszyngton zawarły 
porozumienia, na mocy których rybacy z jednego z państw mogli łowić na wodach te-
rytorialnych drugiej strony. Dokonano tego, aby chronić tradycyjne obszary połowów, 
które po decyzji o rozszerzeniu zwierzchnictwa znalazły się pod wyłączną jurysdykcją 
Kraju Klonowego Liścia lub Stanów Zjednoczonych. Oba porozumienia nie wymagały 
ratyfi kacji przez Senat USA, a najbardziej zainteresowane strony, czyli rybacy, nie brali 
bezpośredniego udziału w negocjacjach. Podpisanie porozumień nie miało również du-
żego rezonansu społecznego172.

Po kilku latach okazało się jednak, że negocjacje dotyczące stref rybołówstwa na-
leżało rozpocząć od nowa173. Ottawa i Waszyngton, nie mogąc się doczekać rezultatów 
III konferencji o prawie morza ONZ, zdecydowały się bowiem w 1976 r. na działania 
unilateralne i rozszerzyły strefy wyłącznego rybołówstwa do 200 mil morskich174. Tak 

169  Szelf kontynentalny to dno morskie (do głębokości 200 m) oraz warstwy ziemi pod dnem morskim 
przylegające do wybrzeża, lecz znajdujące się poza granicami morza terytorialnego; państwo nadbrzeżne wyko-
nuje nad szelfem prawa suwerenne w celu badania i eksploatacji jego naturalnych zasobów. Zob. R. Bierzanek, 
J. Symonides, op.cit., s. 226–227. Stany Zjednoczone od deklaracji prezydenta Harry’ego Trumana z 1945 r. 
uznawały zwierzchność nad zasobami naturalnymi znajdującymi się na szelfi e.

170  M.H. Brillon, Political-legal Interactions in the Gulf of Maine: A Canadian-American Dispute, „Jou-
rnal of International Affairs” 1984, vol. 37 (2/winter), s. 357.

171  Kanada od 1964 r., a USA od 1966 r. Zob. A.L. Hollick, Canadian-American Relations: Law of 
the Sea, „International Organization” 1974 (autumn), vol. 28, no. 4, s. 762.

172  S. Greene, T. Keating, Domestic Factors and Canada–United States Fisheries Relations, „Canadian 
Journal of Political Science” 1980, vol. XIII, issue 5, s. 733.

173  NYT 1976, November 3, s. 61.
174  M.B. Feldman, D. Colson, The Maritime Boundaries of the United States, „The American Journal 

of International Law” 1981, vol. 75, issue 4, s. 733. Dnia 10 marca 1983 r. prezydent Ronald Reagan prokla-
mował 200-milową, wyłączną strefę ekonomiczną wokół wybrzeży USA, która obejmowala również kwe-
stie rybołówstwa. Zob. National Oceanic and Atmospheric Administration, National Ocean Service, Offi ce 
of Coast Survey, Exclusive Economic Zone, 2006, http://chartmaker.ncd.noaa.gov/csdl/eez.htm (10.01.07). 
Kanada uczyniła to 31 stycznia 1997 r. Zob. United Nations, Maritime Space: Maritime Zones and Maritime 
Delimitation, 2006, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/europe.htm (10.12.06). 
Szerokość morskiej strefy ekonomicznej nie może przekroczyć 200 mil, licząc od linii podstawowej morza 
terytorialnego. W obszarze morskiej strefy ekonomicznej państwo ma prawa suwerenne do badania, eksplo-
atacji, ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi oraz ochrony środowiska morskiego, określania wy-
sokości dopuszczalnego połowu żywych zasobów; biorąc pod uwagę informacje naukowe, powinno też chro-
nić żywe zasoby od niebezpieczeństwa przełowienia. Zob. R. Bierzanek, J. Symonides, op.cit., s. 224–225.
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kreślone obszary oczywiście wzajemnie na siebie zachodziły i konieczne stało się wy-
znaczenie nowych granic morskich oraz ich delimitacja na szelfi e kontynentalnym175. Do 
momentu fi nalnego rozstrzygnięcia tego problemu zawarto na rok tymczasowe porozu-
mienie, które utrzymywało status quo176. 

Negocjacje całościowego porozumienia trwały od początku 1977 r. Na wstępie roz-
mów oba kraje ustaliły, że problem dostępu do łowisk oraz nowych granic zostanie roz-
wiązany w jednym traktacie. Negocjatorzy dążyli też do zawarcia takich porozumień, 
jakie uregulują sprawy rybołówstwa raz na zawsze, a ich zmiana będzie utrudniona. 
Miało to na celu zmniejszenie ryzyka, że któraś ze stron zostanie wykluczona z dostępu 
do tradycyjnie wspólnych łowisk. Zdecydowano również, że organizacje pozarządowe 
oraz rybacy będą konsultantami w czasie prowadzenia prac. 

Negocjacje z 1977 r. były wynikiem rosnącej asertywności Kanady i chęci przeciw-
działania zbyt dużym połowom ryb przez państwa trzecie, które mogły zagrozić nie-
którym gatunkom177. Problemem okazały się jednak zmiany w systemie podejmowania 
decyzji w Stanach Zjednoczonych i miało to decydujące znaczenie dla negocjowanych 
traktatów178. Od 1977 r. porozumienia dotyczące zasad dostępu do amerykańskich 
wód musiały uzyskać akceptację Kongresu. Oznaczało to znaczne osłabienie władzy 
wykonawczej w zakresie regulacji rybołówstwa. W rezultacie tych zmian negocjato-
rzy i urzędnicy amerykańscy znaleźli się w sytuacji, w której nie mogli zagwarantować 
wprowadzenia w życie ustaleń przyszłych traktatów179. Dodatkowo w 1977 r. powołano 
regionalne rady ds. rybołówstwa, wyposażone w spore kompetencje. Spowodowało to 
dalszą decentralizację sposobu podejmowania decyzji. 

W 1978 r. rada regionalna Nowej Anglii, pomimo obowiązywania porozumienia 
o status quo, dokonała zmian w limitach połowów na spornym obszarze Ławicy Jerzego 
(Georges Bank) (zob. mapa VI.4). Nowe regulacje wyraźnie faworyzowały rybaków 
amerykańskich180. Administracja prezydenta Cartera informowała, że nie jest w stanie 
zmusić rybaków do przestrzegania warunków tymczasowego porozumienia181. Rząd ka-
nadyjski protestował, ale nie udało mu się uzyskać zmiany decyzji. Wywołało to z kolei 
niezadowolenie wśród rybaków z Nowej Szkocji. Konsultacje z radą regionalną nie do-
prowadziły do kompromisu i Kanada w czerwcu 1978 r. zdecydowała się na zwieszenie 
tymczasowego porozumienia, a oba kraje zamknęły swoje łowiska dla rybaków z sąsied-
niego kraju182. Oznaczało to początek „wojny rybnej”.

Mimo takiego rozwoju sytuacji 28 marca 1979 r. przedstawiciele Kanady i Stanów 
Zjednoczonych podpisali dwa połączone z sobą porozumienia, których negocjacja roz-

175  NYT 1977, January 1, s. 1 oraz NYT 1977, February 27, s. 1, 29.
176  S. Greene, T. Keating, op.cit., s. 734.
177  W 1970 r. Ottawa ograniczyła dostęp m.in. do Zatoki Św. Wawrzyńca i zdecydowała się na wprowa-

dzenie zarządzania połowami, aby zapobiec dewastacji łowisk. Por. S. Clarkson, op.cit., s. 207 oraz A.L. Hol-
lick, op.cit., s. 763.

178  Zostały one zawarte w ustawie Fishery Conservation and Management Act z 1976. Zob. Fishery 
Conservation and Management Act of 1976, Digest of Federal Resource Laws of Interest to the U.S. Fish and 
Wildlife Service, http://www.fws.gov/laws/laws_digest/FISHCON.HTML (10.12.06).

179  S. Greene, T. Keating, op.cit., s. 734.
180  Ibidem, s. 738.
181  S. Clarkson, op.cit., s. 207–208.
182  G&M 1978, June 5, s. 1.



Ochrona środowiska naturalnego w relacjach kanadyjsko-amerykańskich  257

poczęła się ponad dwa lata wcześniej: Porozumienie o prawach połowów (Fisheries 
Agreement) oraz Traktat o ugodzie granicznej (Boundary Settlement Treaty)183. Pierw-
sze z nich dotyczyło stałych zasad połowów na Wschodnim Wybrzeżu; drugie odsyłało 
dysputę graniczną w Zatoce Maine (w tym sprawy granicy na szelfi e kontynentalnym) 
do rozstrzygnięcia w niezależnym arbitrażu przez Międzynarodowy Trybunał Sprawied-
liwości. Oba traktaty zostały następnie wysłane przez prezydenta Jimmy’ego Cartera do 
ratyfi kacji przez Senat184. 

Porozumienie o połowach na Wschodnim Wybrzeżu z 1979 r. było skomplikowanym 
dokumentem wyznaczającym stałe zasady dostępu do łowisk poszczególnych gatunków 
ryb. Prawie dwuletnie negocjacje, które doprowadziły do podpisania umowy, były trud-
ne, żmudne i od obu stron wymagały wielu kompromisów. Rozmowy były utrudnione 
przez fakt, że zasady połowów na spornym obszarze były powiązane z kontrowersyjną 
kwestią zwierzchności nad zasobami szelfu kontynentalnego. Oba państwa zgodziły się 
jednak na wspólne zasady zarządzania łowiskami, ustaliły limity połów i ich reguły185. 
Przez cały okres negocjacji porozumień trwały konsultacje z rybakami w obu krajach. 
Stworzono specjalne grupy doradcze, aby ułatwić spotkania i rozmowy z negocjatorami 
rządowymi. Oznaczało to fundamentalną zmianę w dotychczasowym sposobie podej-
mowania decyzji. Badacze zwracają uwagę, że w obrębie lokalnych grup doradczych 
uzgadnianie stanowisk było trudniejsze niż na poziomie bilateralnym186. Mimo ciągłych 
konsultacji okazało się jednak, że ostateczny kształt porozumienia kanadyjsko-amery-
kańskiego nie jest możliwy do zaakceptowania przez rybaków z Nowej Anglii. 

Departament Stanu starał się przekonać senatorów o konieczności jego ratyfi kacji. 
Jego urzędnicy zgadzali się z ministrem spraw zagranicznych Kanady Marciem Mac-
Guiganem, że umowa „[…] była ważnym krokiem w rozwoju metod rozwiązywania 
sporów międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie wspólnego zarządzania ciągle prze-
mieszczających się zasobów naturalnych, niezależnie od ostatecznego położenia granicy 
międzynarodowej”187. Pogląd ten nie był jednak w pełni podzielany przez amerykań-
skich senatorów. Jedynie arbitraż w sprawie granic w Zatoce Maine znalazł uznanie 
wśród kongresmanów i zgodnie z planem został przekazany w 1981 r. do rozstrzygnięcia 
przez Trybunał Sprawiedliwości w Hadze188 Podział stref rybołówstwa spotkał się ze 

183  M.H. Brillon, op.cit., s. 359.
184  S. Clarkson, op.cit., s. 209. Mimo nazwy Porozumienie o prawach połowów miało status umowy 

międzynarodowej i zgodnie z konstytucją USA wymagało ratyfi kacji przez większość 2/3 senatorów. Zob. 
artykuł II, sekcja 2, klauzula 2 amerykańskiej konstytucji. Szerzej na temat różnic pomiędzy umowami mię-
dzynarodowymi wymagającymi rady i zgody Senatu a umowami w formie porozumień władzy wykonawczej 
pisze P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 82–83.

185  Wspólne zarządzanie łowiskami zgodnie z traktatem miało dotyczyć również obszarów, które nie 
były przedmiotem sporu. Powołano do życia specjalną, wspólną komisję, która miała ustalać maksymalne 
limity połowów na całym Wschodnim Wybrzeżu i czuwać nad wprowadzeniem w życie przyjętych zapisów. 
M.H. Brillon, op.cit., s. 361 oraz S. Clarkson, op.cit., s. 209.

186  David R. Robinson, jeden z amerykańskich negocjatorów porozumienia, wspominał: „[...] rybacy 
są kategorią specjalną [...], trudno znaleźć bardziej zdeterminowaną, natarczywą i pełną sprytu politycznego 
grupę społeczną”. D.R. Robinson, The Convergence of Law and Diplomacy in United States-Canada Rela-
tions: The Precedent of the Gulf of Maine Case, „Canada-United States Law Journal” 2000, Vol. 26, s. 42. 
Por. S. Greene, T. Keating, op.cit., s. 747.

187  M. MacGuigan, op.cit., s. 105.
188  Zob. podrozdział VI.5 niniejszej pracy.
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stanowczym sprzeciwem senackiej komisji ds. spraw zagranicznych (Senate Foreign 
Relations Committee). Senator Jacob Javis z Nowego Jorku, oceniając projekt porozu-
mienia, powiedział, że USA nie powinny ignorować swoich interesów tylko ze względu 
na przyjazne stosunki z Kanadą189. Uznano, że porozumienie o połowach ma znacze-
nie regionalne, a senatorowie powinni się kierować opinią przedstawicieli najbardziej 
zainteresowanych stanów Nowej Anglii. Okazało się, że jedynie senatorowie z Maine 
popierają zawarte porozumienia, a reprezentanci Rhode Island i Massachusetts byli naj-
bardziej zdecydowanymi przeciwnikami proponowanych rozwiązań. Ich sprzeciw wy-
nikał bezpośrednio z bardzo negatywnej opinii rybaków z tych stanów, przekonanych 
o porażce amerykańskich negocjatorów w czasie dyskusji z Kanadyjczykami w latach 
1977–1979190. 

Amerykańscy przeciwnicy układu z marca 1979 r. skupili swą krytykę na trzech jego 
elementach: na łączeniu spraw rybołówstwa z kwestiami granicznymi i na beztermino-
wym charakterze porozumienia oraz na sposobie zarządzania połowami191. Połączenie 
w 1979 r. przez negocjatorów spraw rybołówstwa z kwestiami granicznymi na obszarze 
Ławicy Jerzego powodowało brak możliwości modyfi kacji przyjętych ustaleń w przy-
szłości, gdyż układ wyznaczał trwałe i niezmienne obszary połowów dla kanadyjskich 
i amerykańskich rybaków. Zdaniem Amerykanów oznaczało to, że gdyby kwestie gra-
niczne rozstrzygnięto na ich korzyść, to i tak nie uzyskaliby praw do połowu na całym 
uzyskanym obszarze192. W kwestii zasady połowów istniała wyraźna różnica poglądów. 
Kanadyjczycy zaakceptowali konieczność przyjęcia reguł kontrolowania ilości wyła-
wianych ryb, aby zapobiec ich wyginięciu. Rybacy amerykańscy opowiadali się za po-
dejściem wolnorynkowym. Zgodnie z nim zmniejszenie ilości ryb na jakimś obszarze 
powoduje automatyczne zmniejszenie liczby kutrów i rybaków. Prowadzi to do samo-
czynnej regeneracji takich łowisk193. Kanadyjczycy akceptowali ustalanie przez rząd 
długości trwania sezonu połowów czy maksymalnej liczby kutrów. Amerykanie nie zga-
dzali się na jakąkolwiek regulację. Różnice te stały się przyczyną fi aska porozumienia. 
„Wojna rybna” była też w dużym stopniu wynikiem sporów kompetencyjnych różnych 
organów władzy Stanów Zjednoczonych, które miały uprawnienia w zakresie rybołów-
stwa. Sprawami tymi zajmowały się częściowo departamenty rządu federalnego, częś-
ciowo zaś niezależne rady rybaków. W sytuacji braku wyraźnej zwierzchności rady po 
prostu ignorowały zalecenia administracji federalnej194.

Początkowo amerykańscy senatorowie naciskali na wprowadzanie poprawek do 
porozumienia. Okazało się to jednak nie do zaakceptowania przez Kanadyjczyków195. 
Ottawa argumentowała, że oznaczałoby to zmiany w ratyfi kowanej już umowie między-
narodowej196. Strona amerykańska uznała więc, że nie należy się dalej zajmować kwe-

189  S. Clarkson, op.cit., s. 210.
190  L. Martin, op.cit., s. 270 oraz M. MacGuigan, op.cit., s. 106.
191  M.H. Brillon, op.cit., s. 362.
192  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 9069, File 20-4-7-2, Special Meeting of the Canada–United States Inter-

-Parliamentary Group on East Coast Fisheries and Boundary Treaties, Washington, July 23, 1980.
193  Ibidem, s. 206.
194  S. Clarkson, op.cit., s. 208.
195  NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, 1979/08/01-1980/05/31, Dispatch from DEA to Canadian 

Embassy in Washington, April 25, 1980, s. 2–3.
196  G&M 1980, June 30, s. 1 oraz G&M 1981, January 20, s. 8.



Ochrona środowiska naturalnego w relacjach kanadyjsko-amerykańskich  259

stią, w której „[...] oba kraje nie potrafi ą ustalić wspólnego stanowiska”197, i nie podej-
mowali jej przez następne dwa lata. Warto podkreślić, że brak porozumienia oraz brak 
wspólnych standardów dotyczących połowów zagrażał wielu gatunkom ryb występują-
cym w Zatoce Maine198.

Rozwój wydarzeń związanych z regulacją połowów pokazał, że prowadzenie nego-
cjacji tylko z władzą wykonawczą USA nie dawało zadowalających rezultatów. Kanada 
w dość dotkliwy sposób poznała zmieniającą się od końca lat 60. XX w. specyfi kę sy-
stemu politycznego Stanów Zjednoczonych199. We wcześniejszych dekadach prezydenci 
USA przeważali w sporach z Kongresem dotyczących polityki zagranicznej. Rząd ka-
nadyjski mógł być pewny, że wynegocjowany i parafowany traktat ze Stanami Zjedno-
czonymi zostanie ratyfi kowany w Senacie. Na przełomie lat 60. i 70. XX w. dokonał się 
jednak wyłom w dyscyplinie partyjnej. Przyczyniły się do tego m.in. zmiany w fi nan-
sowaniu kampanii wyborczych (mniejsza pomoc ze strony sztabów federalnych partii), 
zwiększenie znaczenia prawyborów i wzrost znaczenia grup interesów. Coraz częściej 
nie obowiązywała dyscyplina klubowa w czasie głosowań, co pozwalało kongresmanom 
na wspieranie stanowiska zgodnego z interesem własnego okręgu wyborczego. Partie 
nie miały już tak dużego wpływu na obsadzanie stanowisk w kluczowych komisjach 
kongresowych. Oznaczało to, że nawet prezydent z partii, która miała większość w Kon-
gresie, mógł napotkać trudności w uzyskaniu poparcia dla swoich projektów politycz-
nych200. Silniejsza od afi liacji partyjnej okazywała się przynależność do jednej z grup in-
teresu201. W przypadku porozumienia o połowach na wschodnim wybrzeżu senatorowie 
z Nowej Anglii mieli głos decydujący. Zawierano nieofi cjalne porozumienia, na mocy 
których w zamian za pomoc w odrzuceniu traktatu z Kanadą obiecywano wsparcie pro-
jektów ważnych dla mieszkańców okręgów wyborczych, skąd wywodzili się udzielający 
wsparcia senatorowie202. 

Sytuacja, w której w okresie kadencji Jimmy’ego Cartera Biały Dom po raz kolejny 
nie był w stanie uzyskać w Kongresie aprobaty dla swojej polityki, była odbierana w Ot-
tawie bardzo negatywnie. W związku z tym, że w kanadyjskim systemie parlamentarno-
-gabinetowym podobne problemy nie występowały, wypowiedzi polityków kanadyj-
skich często zawierały elementy frustracji. Tak było np. z żądaniem wystosowanym 
przez deputowanych do kanadyjskiej Izby Gmin, aby w trakcie negocjacji rząd amery-
kański wydawał gwarancje ich akceptacji przez Senat203. W 1980 r. rząd Trudeau zagroził 
nawet, że w przypadku braku postępów w ratyfi kacji traktatu przez stronę amerykańską 
będzie zmuszony do podjęcia jednostronnych środków, aby zabezpieczyć swoje interesy 
na obszarze Ławicy Jerzego204.

197  G&M 1981, January 20, s. 8.
198  Mimo tego senator Clairborne Pell z Rhode Island nie rozumiał pośpiechu i presji wywieranej na 

senacką komisję spraw zagranicznych i powiedział nawet: „Tyle lat dawaliśmy sobie radę bez porozumienia 
o łowiskach i nie działo się nic nadzwyczajnego”. Cyt. za: L. Martin, op.cit., s. 270.

199  S. Clarkson, op.cit., s. 211.
200  L. Zyblikiewicz, op.cit., s. 396–397.
201  L. Martin, op.cit., s. 269–270 oraz A. Gotlieb, op.cit., s. 15.
202  L. Martin, op.cit., s. 270.
203  G&M 1981, March 3, s. 1.
204  NA, RG25, Vol. 9216, File 20-USA-9, 1979/08/01-1980/05/31, Memorandum to the Minister, April 

21, 1980, Scenario for the Vance Visit, s. 2.
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Podobne nastroje panowały w czerwcu 1980 r. na spotkaniu parlamentarzystów z se-
nackich komisji do spraw zagranicznych Kanady i Stanów Zjednoczonych205. Dla Ka-
nadyjczyków traktat dotyczący połowów na wschodnim wybrzeżu był bardzo ciężko 
wynegocjowanym osiągnięciem o znaczeniu ogólnokrajowym i nie rozumieli oni, dla-
czego żądano od nich zmian w zatwierdzonym już porozumieniu. Raport z czerwcowe-
go spotkania wskazuje na niezadowolenie Kanadyjczyków z systemu konstytucyjnego 
USA, w tym z wpływu Senatu na zawieranie umów międzynarodowych (treaty-making 
power of the Senate)206.

Sprawy rybołówstwa pokazały, jak ważną rolę w stosunkach kanadyjsko-amerykań-
skich odgrywała polityka wewnętrzna w każdym z tych krajów207. Kwestie połowów, 
które na początku lat 70. XX w. były wolne od napięć i znajdowały się w domenie 
stosunków międzyrządowych, pod koniec dekady stały się jednym z problemów wywo-
łujących największe społeczne emocje. Działo się tak pomimo prób przeciwdziałania ze 
strony obu rządów. Najczęściej wskazuje się, że najważniejszą przyczyną takiego stanu 
rzeczy było upolitycznienie rybołówstwa w Kanadzie i USA208. Oznaczało to, że kwestie 
dotychczas ignorowane lub rozwiązywane poza formalnym procesem politycznym zo-
stały do niego włączone. Przekładało się to na zwiększenie uwagi opinii publicznej oraz 
najważniejszych organów obu państw209. Przyczyniły się do tego historyczne zaszłości 
oraz powiększenie stref znajdujących się pod wyłączną jurysdykcją obu krajów, które 
doprowadziło do zmian w podejściu obu rządów do gospodarki morskiej. Od połowy lat 
70. oba kraje zaczęły bezpośrednio interweniować w sferę rybołówstwa210. Bardziej in-
teresowały się nią również organizacje pozarządowe oraz gremia ustawodawcze. Warto 
przy tym podkreślić, że do usztywnienia stanowisk władz wykonawczych w obu krajach 
przyczyniły się opinie wyrażane zarówno w parlamencie kanadyjskim, jak i amerykań-
skim. 

Najważniejszą różnicą było zachowanie przez gabinet Trudeau fi nalnego zwierzch-
nictwa nad polityką zagraniczną. W USA natomiast, dzięki uzyskaniu przez Kongres du-
żej władzy w odniesieniu do spraw rybołówstwa wpływowi kongresmani z najbardziej 
zainteresowanych stanów (m.in. Claiborne Pell i Edward Kennedy) uzyskali możliwość 
zablokowania procesu ratyfi kacji porozumień z Kanadą. Przykład ten obrazował, w jaki 
sposób lokalne interesy znalazły w USA możliwość artykulacji na płaszczyźnie ogólno-
narodowej. Oznaczało to również, że polityka zagraniczna Kanady musiała w większym 
stopniu uwzględniać czynniki o charakterze lokalnym211. 

Porażka rządu Trudeau w negocjacjach traktatu o rybołówstwie na Wschodnim Wy-
brzeżu została potraktowana przez dyplomację kanadyjską jako sygnał ostrzegawczy. 
Uzyskane doświadczenia pozwoliły urzędnikom w Ottawie na sformułowanie nowych 
metod w polityce wobec Stanów Zjednoczonych w warunkach postępującej decentra-
lizacji ich systemu politycznego. Zmniejszeniu uległa m.in. nieufność decydentów ka-

205  NA, RG25, Series A-3-c, Vol. 9069, File 20-4-7-2, Special Meeting of the Canada–United States Inter-
-Parliamentary Group on East Coast Fisheries and Boundary Treaties, Washington, July 23, 1980. 

206  Ibidem.
207  S. Greene, T. Keating, op.cit., s. 742.
208  Ibidem.
209  Ibidem, s. 743.
210  Ibidem, s. 743–744.
211  Ibidem, s. 745.
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nadyjskich w stosunku do ponadnarodowych instytucji i rozwiązywania sporów bila-
teralnych w arbitrażu. Zaowocowało to m.in. w czasie wyznaczania granicy morskiej 
w Zatoce Maine.

VI.5. GRANICA W ZATOCE MAINE

U wybrzeży amerykańskiego stanu Maine i kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, w Za-
toce Maine leży Ławica Jerzego (Georges Bank). Jest to znacznych rozmiarów mielizna 
(250 km długości i 150 km szerokości) ulokowana na skraju szelfu kontynentalnego 
(zob. mapa VI.7). Od stuleci była uznawana za jedno z najzasobniejszych łowisk na 
świecie, a bogate wody Zatoki Maine wykorzystywali rybacy z różnych państw i było 
to często przyczyną sporów międzynarodowych212. Konfl ikty związane z rybołówstwem 
stanowiły również tło kilku XVIII- i XIX-wiecznych kanadyjsko-amerykańskich kon-
fl iktów terytorialnych. Spory w Zatoce Maine zostały zakończone w 1925 r. podpisa-
niem traktatu waszyngtońskiego, wyznaczającego przebieg granicy w Grand Manan 
Channel w pobliżu ujścia zatoki Passamaquoddy213. Od tego czasu, na ponad 40 lat, 
granice w tym rejonie przestały być sprawą kontrowersyjną dla rządów w Ottawie i Wa-
szyngtonie. 

Przykładem dobrosąsiedzkich stosunków może być wydana 28 września 1945 r. przez 
prezydenta USA Harry’ego Trumana Proklamacja o szelfi e kontynentalnym, zgodnie 
z którą granica na dnie stoku kontynentalnego miała być wyznaczana w drodze umów 
międzynarodowych z zachowaniem zasady sprawiedliwości. Rząd kanadyjski pod prze-
wodnictwem premiera Williama Lyona Mackenzie Kinga był konsultowany przed jej 
ogłoszeniem i przyjął ją wówczas do wiadomości, godząc się na zaproponowane zasady 
rozgraniczania214. Podobnie zachowywał się Waszyngton jeszcze w 1964 r., gdy Otta-
wa poinformowała o zamiarze rozpoczęcia wydawania zezwoleń na poszukiwania ropy 

212  Żyje na nim ponad 100 gatunków ryb. Zob. S.J. Barkin, E.R. DeSombre, Unilateralism and Multilat-
eralism in International Fisheries Management, „Global Governance” 2000, vol. 6, issue 3, Jul-Sep, http://
search.epnet.com/direct.asp?an=3939447&db=aph (10.01.03).

213  A. McEwen, The Water Boundary between Maine and Canada, 2001, http://www.ucalgary.
ca/~amcewen/MainCan.pdf, s. 5. Por. tekst traktatu Treaty between Canada and the United States of America 
to Defi ne More Accurately and to Complete the International Boundary between the two Countries, Canado-
American Treaties, http://www.lexum.umontreal.ca/ca_us/en/cus.1925.515.en.html (10.01.07).

214  Proklamacja brzmiała: „[...] zważywszy, że w przekonaniu rządu Stanów Zjednoczonych wyko-
nywanie jurysdykcji nad zasobami naturalnymi podziemia i dna morskiego szelfu kontynentalnego przez 
państwa nadbrzeżne jest uzasadnione i sprawiedliwe, gdyż efektywność środków wykorzystywania i ochro-
ny tych zasobów jest zależna od współdziałania i opieki z lądu, zaś szelf kontynentalny może być uważany 
za przedłużenie lądowego obszaru państwa nadbrzeżnego przeto z natury swej do niego należy [...]. Rząd 
Stanów Zjednoczonych uważa zasoby naturalne podziemia i dna morskiego szelfu kontynentalnego pod peł-
nym morzem, lecz przyległe do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, za należące do Stanów Zjednoczonych 
i podlegające ich jurysdykcji i nadzorowi. W przypadku, gdy szelf kontynentalny przylega do terytorium 
sąsiadującego państwa lub jest dzielony z państwem leżącym naprzeciwko, to granica będzie wyznaczona 
przez Stany Zjednoczone i owo zainteresowane państwo zgodnie z zasadą sprawiedliwości [...]”. H. Truman, 
Proclamation 2667: Policy of the United States With Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea 
Bed of the Continental Shelf, September 28, 1945, w: The American Presidency Project, 2007, http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=12332 (10.01.07). Por. S. Rhee, op.cit., s. 591.
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naftowej i gazu ziemnego w północno-wschodniej części Ławicy Jerzego. Prezydent 
Lyndon B. Johnson nie zgłosił zastrzeżeń, domagając się jedynie, aby zezwolenia kana-
dyjskie dotyczyły obszaru wyznaczonego przez linię zgodną z zasadą ekwidystansu215. 

Kilka lat później problem granic pojawił się jednak ponownie w stosunkach kanadyjsko-
-amerykańskich. Stało się tak w wyniku odkrycia w Zatoce Maine rejonów potencjalnie 
bardzo bogatych w ropę naftową i gaz ziemny. Nałożyło się to na szybki rozwój techniki 
pozwalającej na wydobywanie surowców naturalnych spod powierzchni morza. Te dwa 
czynniki spowodowały, że problem właściwego poprowadzenia granicy zaczął nabierać 
nowego znaczenia216. Już w 1969 r. Stany Zjednoczone przestały uznawać ważność ka-
nadyjskich pozwoleń na eksplorację szelfu kontynentalnego w rejonie Ławicy Jerzego. 
Dnia 4 listopada 1969 r. Waszyngton przyjął również stanowisko, zgodnie z którym 
uznawał Northeast Channel za naturalną granicę w Zatoce Maine. Oznaczało to przekre-
ślenie roszczeń kanadyjskich do jakiejkolwiek części Ławicy Jerzego. Rząd w Ottawie 
w nocie dyplomatycznej natychmiast odrzucił amerykańskie stanowisko, uznając, że 
zgodnie z zasadą ekwidystansu ma prawo do jednej trzeciej powierzchni tej mielizny217. 
Aby wzmocnić swoją pozycję, Kanada przystąpiła w lutym 1970 r. do IV konwencji ge-
newskiej o szelfi e kontynentalnym z 1958 r.218 z zastrzeżeniem, że nie będzie uznawała 
obniżeń dna morskiego i kanałów morskich jako ograniczenia ciągłości szelfu kontynen-
talnego219. Od tego czasu oba państwa rozpoczęły negocjacje w sprawie granic, ale do 
połowy lat 70. nie przyniosły one pozytywnych rezultatów. 

Pod koniec lat 70., w związku ze światowym trendem rozszerzania zwierzchności 
państw nad obszarami morza powyżej dwunastu mil morskich, Ottawa i Waszyngton 
zostały zmuszone do zintensyfi kowania działań dyplomatycznych. Jak wspominałem 

215  Ekwidystans to zasada istniejąca w międzynarodowym prawie morza, a stosowana przy rozgranicza-
niu obszarów morskich państw leżących naprzeciwko siebie lub sąsiadujących z sobą. Ekwidystans oznacza 
poprowadzenie morskich granic między państwami linią środkową, tj. linią równo odległą od najbliższych 
punktów ich wybrzeża. W orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości odnoszącym się do 
delimitacji szelfu kontynentalnego zasada ekwidystansu została skorygowana przez zasadę sprawiedliwości 
w przypadku niekorzystnego położenia państwa lub niekorzystnego przebiegu jego linii podstawowej. Por. 
art. 74 ust. 1 i art. 83. ust. 1 Konwencji Prawa Morza z 1982 r. United Nations Convention On The Law Of 
The Sea, 1982, http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm (10.10.06).

216  M.B. Feldman, D. Colson, op.cit., s. 729. Por. M. Spaliński, Wybrane problemy polityki wewnętrznej 
i zagranicznej Kanady, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1986, s. 76–77.

217 S. Rhee, op.cit., s. 591–592.
218  Artykuł 6 IV konwencji genewskiej o szelfi e kontynentalnym z 1958 r. mówił o zasadach wyznacza-

nia granic na szelfi e kontynentalnym z uwzględnieniem linii środkowej lub równych odległości: „1. W razie 
gdy ten sam szelf kontynentalny przylega do terytoriów dwóch lub więcej Państw, których wybrzeża leżą 
naprzeciw siebie, rozgraniczenie szelfu kontynentalnego pomiędzy tymi Państwami następuje w drodze po-
rozumienia pomiędzy nimi. W przypadku braku porozumienia, jeśli szczególne okoliczności nie uzasadniają 
odmiennego rozgraniczenia, granicę stanowić będzie linia środkowa, której wszystkie punkty są równo od-
dalone od najbliższych punktów linii podstawowych, od których wymierzono szerokość morza terytorialnego 
każdego z tych Państw. 2. Jeżeli jeden i ten sam szelf kontynentalny znajduje się u wybrzeża dwóch sąsia-
dujących ze sobą Państw, to granica szelfu kontynentalnego zostanie przez nie określona w drodze porozu-
mienia. W braku porozumienia, jeśli szczególne okoliczności nie uzasadniają odmiennego rozgraniczenia, 
granicę zostanie określona przez zastosowanie zasady jednakowej odległości od najbliższych punktów linii 
podstawowych, od których mierzy się szerokość mórz terytorialnych każdego z tych Państw”. Zob. DzU z 
1964 r. Nr 28, poz. 179. 

219  United Nations, International Law Commission, Status of the Convention on the Continental Shelf, 
1958, http://untreaty.un.org/ilc/texts/8_1.htm (10.01.07).
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wcześniej, oba kraje w 1977 r. powiększyły wyłączne strefy rybołówstwa wokół swych 
wybrzeży do 200 mil morskich. Spowodowało to powstanie wielu miejsc, w których 
brakowało jednoznacznie wyznaczonych granic na szelfi e kontynentalnym, a granice 
stref rybołówstwa zachodziły na siebie. Jednym z najważniejszych obszarów, gdzie wy-
stępował taki problem, okazała się Zatoka Maine220. W zależności od tego, jak zostałaby 
wytyczona granica, obszary zasobne w ryby, złoża ropy naftowej i gazu ziemnego mo-
gły przypaść albo USA, albo Kanadzie. Spór graniczny miał więc w znacznym stopniu 
podłoże ekonomiczne. Eksperci oceniali, że wartość łowisk i surowców naturalnych 
w rejonie Ławicy Jerzego mogła sięgać nawet kilku miliardów dolarów221. Połowy ryb 
były zaś głównym i często jedynym zajęciem dla znacznych grup ludności, szczególnie 
w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja222.

Od 1976 r. przedstawiciele Kanady i Stanów Zjednoczonych intensywnie negocjo-
wali rozwiązanie trudnych kwestii rybołówstwa oraz ustanowienie jednej, wspólnej 
granicy na szelfi e kontynentalnym i na powierzchni morza (por. podrozdział VI.4). Jak 
wspominałem, negocjatorzy z obu krajów nie zdołali osiągnąć porozumienia w kwe-
stiach terytorialnych. W 1979 r. rządy Kanady i Stanów Zjednoczonych zdecydowały 
się na odesłanie sporu do arbitrażu przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. 

W trakcie negocjacji prowadzących do podpisania traktatu granicznego oba kraje 
po raz pierwszy przedstawiły ofi cjalnie swoje stanowiska w odniesieniu do przebiegu 
granicy na szelfi e kontynentalnym i na morzu. Stany Zjednoczone stały na stanowisku, 
zgodnie z którym Ławica Jerzego była naturalnym przedłużeniem amerykańskiego te-
rytorium i dlatego granica z Kanadą powinna prowadzić wzdłuż linii środkowej będącej 
przedłużeniem Northeast Channel, który stanowił tradycyjny kanał wejściowy do Zatoki 
Fundy (zob. mapa VI.5 na wklejce).

Amerykanie opierali swoje roszczenia na zasadzie specjalnych warunków223, uważa-
jąc, że dopiero w rezultacie ich uwzględnienia efekt delimitacji będzie sprawiedliwym 
rozwiązaniem (equitable solution)224. Takie stanowisko zdaniem negocjatorów USA 
znajdowało potwierdzenie w orzeczeniach Międzynarodowego Trybunału Sprawiedli-
wości225. Kanada zdecydowała się na oparcie granic wyłącznej strefy rybołówstwa i na 
szelfi e kontynentalnym na zasadzie ekwidystansu / równych odległości. Ottawa odrzu-
cała jednocześnie możliwość zastosowania zasady specjalnych warunków w Zatoce Ma-

220  Oprócz Zatoki Maine był to rejon Morza Beauforta, cieśnina Juan de Fuca oraz zatoka Dixon Entran-
ce. Zob. S. Clarkson, op.cit., s. 207.

221  S. Rhee, op.cit., s. 590. 
222  M. Spaliński, op.cit., s. 76.
223  Specjalne warunki są „integralną częścią prawa międzynarodowego, które nie mogą być pominięte 

i zlekceważone, lecz muszą być rozważone w każdym konkretnym przypadku delimitacyjnym”. Specjalne 
warunki może stanowić np. zarys wybrzeża, struktura dna morskiego, istnienie wysp czy kanałów żeglugo-
wych, kwestie konserwacji połowów, ochrony środowiska. Nie istnieje jednak pełny i zamknięty ich katalog. 
Zob. T. Wasilewski, Delimitacja szelfu kontynentalnego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika, 1994, s. 53–54.

224  Equitable solution oznacza zarówno efekt rozstrzygnięcia, jak i zastosowane środki zmierzające 
do tego celu. Zasada słuszności jako koncepcja prawna wynika bezpośrednio z idei sprawiedliwości. Zob. 
T. Wasilewski, op.cit., s. 11, 29, 52–56, 75–84.

225  Specjalnymi warunkami miała być wklęsłość wybrzeża Maine i wypukłość Nowej Szkocji, co, zda-
niem amerykańskich negocjatorów, powodowało, że granica byłaby przesunięta zbyt dalekow stronę USA 
i przez to sprzeczna z zasadą sprawiedliwego rozwiązania. S. Rhee, op.cit., s. 609. 
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ine w rozumieniu Amerykanów. Twierdziła niezmiennie, że należy trzymać się reguł 
wyrażonych w artykule szóstym IV konwencji genewskiej z 1958 r.226

Dnia 15 września 1978 r. rząd Trudeau znacznie powiększył jednak swoje roszcze-
nia w stosunku do Ławicy Jerzego, opierając się tym razem na zasadzie specyfi cznie 
rozumianego „sprawiedliwego ekwidystansu”. Władze Kanady, uznając, że półwysep 
Cape Cod i okoliczne wyspy nie są wystarczającym powodem do zmiany przebiegu linii 
granicznej, dokonały jej przesunięcia na zachód, powiększając obszar, który uważały za 
swoje terytorium. Stany Zjednoczone kategorycznie odrzuciły te roszczenia227. 

Amerykańsko-kanadyjski Traktat o ugodzie granicznej z 28 marca 1979 r., zawie-
rający zasady arbitrażu, był połączony z podpisanym tego samego dnia Porozumieniem 
o prawach połowów. Obie umowy międzynarodowe, aby weszły w życie, musiała równo-
cześnie zatwierdzić większość dwóch trzecich amerykańskich senatorów. Przez dwa 
lata Kongres nie ratyfi kował porozumień, co wynikało wyłącznie ze sprzeciwu kon-
gresmanów wobec zapisów dotyczących rybołówstwa. Wobec braku zgody Kapitolu 
na przyjęcie kompleksowego uregulowania problemów Zatoki Maine jedyną szansą na 
uratowanie chociaż części mozolnie wynegocjowanych ustaleń było rozłączenie traktatu 
granicznego i porozumienia o połowach. W marcu 1981 r. sekretarz stanu USA Alexan-
der Haig ogłosił, że sprawy te zostaną rozdzielone i jedynie traktat o arbitrażu granicy 
na wschodnim wybrzeżu będzie ratyfi kowany228. Umowa dotycząca stref rybołówstwa 
została wycofana z Senatu229. Ottawa, mimo publicznych protestów, zgodziła się na takie 
rozwiązanie, w wyniku czego układ dotyczący sporu granicznego został 29 kwietnia 
1981 r. ratyfi kowany przez amerykański Senat, a kontrowersją zajął się Międzynarodo-
wy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze230. 

Eksperci wskazują, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na porzucenie ratyfi kacji 
porozumienia o połowach i rozstrzygnięcie kwestii granicznych jako pierwszych, gdyż 
były przekonane, że ich roszczeniom sprzyja rozwój prawa międzynarodowego w kwe-
stii delimitacji granic morskich231. Takie założenie okazało się jednak bardzo ryzykowne. 

Zgodnie z tekstem traktatu odsyłającego sprawę granic w Zatoce Maine do arbitra-
żu, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości miał rozstrzygnąć przebieg „[...] jednej, 
wspólnej granicy, która dzieli szelf kontynentalny i strefy rybołówstwa Stanów Zjedno-
czonych i Kanady”232. Umowa wyznaczała punkt początkowy, od którego miała rozpo-

226  Dla Kanady wklęsłość wybrzeża Maine była rekompensowana przez półwysep Cape Cod i wyspy 
w jego okolicy. Ibidem.

227  S. Rhee, op.cit., s. 610. Por. wpływ wysp na delimitację szelfu kontynentalnego. T. Wasilewski, 
op. cit., s. 94.

228  NA, RG25, Series A-4, Vol. 9821, MFNUM 4337, File 20-USA-9-REAGAN,R, Visit of United 
States President R. Reagan to Canada – Meeting with Cabinet Ministers and Secretaries – Proposed Bilateral 
Discussion Scenario: March 10–11, 1981, East Coast Fisheries and Maritime Boundary Treaties, March 6, 
1981, s. 1.

229  Prezydent Ronald Reagan 6 marca 1981 r. tak uzasadniał tę decyzję: „Po przeanalizowaniu zagadnie-
nia jest dla mnie oczywiste, że nie uda się ratyfi kować umowy o strefach połowów w formie, którą zaakcep-
towałaby Kanada”. G&M 1981, March 7, s. 1.

230  S. Rhee, op.cit., s. 599.
231  Ibidem, s. 598.
232  International Court of Justice, Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of 

Maine Area, October 12, 1984, http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/icigm/icigm_isummaries/icigm_isum-
mary_19841012.htm (10.01.07).
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czynać się granica233, i obszar, gdzie miała się ona kończyć234. Decyzja MTS miała być 
precedensem co najmniej w dwojakim znaczeniu. Przede wszystkim Trybunał po raz 
pierwszy w swojej historii zajmował się rozdzielaniem stref rybołówstwa. Po drugie tak 
ustalona granica miała być jednocześnie granicą na szelfi e kontynentalnym235.

W 1981 r. rozpoczęły się przygotowania argumentów obu stron. W 1982 i 1983 r. 
doszło do ofi cjalnej wymiany not dyplomatycznych, a rok później odbyła się kilkutygo-
dniowa prezentacja ofi cjalnych stanowisk236. Stany Zjednoczone w trakcie tego procesu 
dokonały zmiany swoich roszczeń w kwestii przebiegu granicy w Zatoce Maine. Dotych-
czasowe stanowisko oparte na zasadzie specjalnych okoliczności i koncepcji przebiegu 
granicy zgodnie z tzw. talwegiem237 zostało zastąpione ideą wyznaczenia granicy skła-
dającej się z serii linii równoległych do wybrzeża Nowej Szkocji, przebiegających m.in. 
przez Northeast Channel. Celem takiego posunięcia była odpowiedź na rozszerzenie 
roszczeń przez Kanadę w 1978 r.238 Stany Zjednoczone oparły pretensje do całej Ławicy 
Jerzego przede wszystkim na dotychczasowej dominacji i „przeważającym zaintereso-
waniu” Zatoką Maine, m.in. w zakresie: obrony narodowej, rybołówstwa oraz patrolo-
wania i pełnienia misji ratowniczych w tym rejonie239. Waszyngton argumentował, że 
Ławica Jerzego, jako odrębny pod względem ekologicznym region, powinna w całości 
należeć do jednego państwa, gdyż ułatwiłoby to zarządzanie połowami. Przedstawiciele 
Stanów Zjednoczonych utrzymywali, że Kanadyjscy rybacy dopiero od lat 60. XX w. 
łowili w tym rejonie, podczas gdy Amerykanie jako jedyni byli obecni na wodach Zatoki 
Maine od XIX w. Wyciągali z tego wniosek o historycznej przynależności tego obszaru 
do USA240. 

Stanowisko Kanady opierało się przede wszystkim na argumentacji socjoekonomicz-
nej. Ottawa wskazywała na znaczną zależność gospodarczą prowincji Nowa Szkocja od 
dostępu do północno-wschodniej części Ławicy Jerzego. Zdaniem przedstawicieli Kraju 
Klonowego Liścia amerykańscy rybacy koncentrowali swoją działalność na tej części 
ławicy, która i tak przypadłaby Stanom Zjednoczonym w razie korzystnego dla Kanady 

233  Punkt ten, o współrzędnych 44o11’12” szerokości geografi cznej północnej i 67o16’46” długości geo-
grafi cznej zachodniej, był pierwszym punktem, w którym przecinały się strefy rybołówstwa Kanady i USA. 
Wyznaczenie tego punktu powodowało, że MTS nie zajmował się 45-milowym odcinkiem granicy pomię-
dzy Grand Manan Channel a wyspami Machias Seal Island i North Rock. Obie strony zdecydowały się na 
wyłączenie tego rejonu, gdyż trwał spór między Ottawą a Waszyngtonem o te wyspy. Do dzisiaj nie roz-
strzygnięto kwestii granicznych na tym obszarze. Zob. S. Rhee, op.cit., s. 602; A. McEwen, op.cit., s. 6 oraz 
P.B. Schmidt, Machias Seal Island: A Geopolitical Anomaly, „Geography Online” 2002, vol. 3, no. 2, http://
www.siue.edu/GEOGRAPHY/ONLINE/Schmidt.htm (10.01.07).

234  Właściwy punkt miał ustanowić Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w zdefi niowanym 
przez strony trójkącie o współrzędnych wierzchołków: 40oN 67oW, 40oN 65oW, 42oN 65oW. Interesującą 
kwestią jest fakt, że nie zdecydowano się na wyznaczenie przez MTS granicy, aż do końca szelfu kontynen-
talnego (powyżej 200 Mm). Był to sposób na uniknięcie konieczności określania miejsca, gdzie kończy się 
kontynent północnoamerykański. Zob. S. Rhee, op.cit., s. 602 oraz A. McEwen, op.cit., s. 6.

235  NYT 1984, May 5, s. 2
236  J. Schneider, op.cit., s. 544. 
237  Linia określająca środek najgłębszego koryta na rzekach żeglownych, termin używany przy ustalaniu 

granic. Zob. Słowniczek terminów z zakresu prawa międzynarodowego, „Stosunki międzynarodowe”, http://
www.stosunki.pl/0210276260,2,vpis.htm (27.05.07).

238  J. Schneider, op.cit., s. 548. Por. D. Robinson, op.cit.
239  J. Schneider, op.cit., s. 548.
240  NYT 1984, May 13, s. 11 oraz NYT 1984, October 13, s. 3.
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wyroku Trybunału241. Kanadyjczycy wskazywali również na brak sprzeciwu Ameryka-
nów dla wydawanych przez Ottawę pomiędzy 1964 a 1969 r. zezwoleń na poszukiwa-
nia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Ławicy Jerzego. Jak wspominałem, były 
one zgodnie z linią ekwidystansu. Co więcej, argumentowała strona kanadyjska, sami 
Amerykanie trzymali się tej zasady przy przyznawaniu koncesji na badania geofi zyczne 
w Zatoce Maine242. Stanowisko rządu Trudeau dawałoby Kanadzie dostęp do około 35% 
Ławicy Jerzego, w tym do najbardziej zasobnego północno-wschodniego krańca tego 
obszaru243.

Trybunał w Hadze wypowiedział się 12 października 1984 r., już po rezygnacji 
Pierre’a Trudeau ze stanowiska premiera Kanady244. Sędziowie uznali, że szelf konty-
nentalny w rejonie Zatoki Maine jest „[...] pojedynczą, ciągłą, jednorodną i nieprzerwaną 
strukturą fi zjografi czną”, nieposiadająca żadnych cech, które można uznać za jej natu-
ralny podział245. Nawet Northeast Channel, zdaniem MTS, nie miał cech pozwalających 
go uznać za naturalny podział dwóch geomorfologicznie oddzielnych części. Sędziowie 
większością głosów odrzucili również argumenty zarówno Kanady, jak i USA w stosunku 
do granicy stref rybołówstwa, uznając, że Zatoka Maine stanowi całość jako ekosystem 
i podobnie jak szelf kontynentalny powinna być dzielona w specjalny sposób. W opinii 
MTS nie znajdowały potwierdzenia argumenty historyczne podnoszone przez USA. Try-
bunał uznał, że do niedawna wody Zatoki Maine stanowiły morze pełne i były otwarte dla 
rybaków ze wszystkich krajów, co nie pozwala na uwzględnienie stanowisk opierających 
się na działalności związanej z rybołówstwem, żeglugą, obroną narodową czy eksploracją 
surowców. Znaczące dla wyroku z 1984 r. okazały się za to argumenty socjoekonomiczne. 
Sędziowie MTS stwierdzili bowiem, że należy uwzględnić wpływ rozstrzygnięcia sporu 
granicznego na warunki życia mieszkańców Maine i Nowej Szkocji. Trybunał w Hadze 
stwierdził, że wobec takiego stanu rzeczy był zmuszony do wyznaczenia granicy samo-
dzielnie, uwzględniając powyższe warunki (zob. mapa VI.5 na wklejce)246.

Rozstrzygnięcie sądu było szeroko komentowane w prasie kanadyjskiej i amerykań-
skiej. Kanadyjski dziennik „The Globe and Mail” donosił na pierwszej stronie, że Ottawa 
jest usatysfakcjonowana decyzją Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości247. 
„The New York Times” informował za to o protestach i niezadowoleniu rybaków z No-
wej Anglii z decyzji Hagi248. Kanadyjscy dziennikarze cytowali słowa ministra ds. ry-
bołówstwa Nowej Szkocji, który stwierdził, że Kraj Klonowego Liścia otrzymał więcej, 
niż oczekiwał. Wskazywał przy tym na bogaty w homary obszar na północ od Ławicy 
Jerzego, który przypadł Kandzie, a do którego nie zgłaszała ona w ogóle roszczeń249. 
Z relacji prasowych wynika więc jasno, że rozstrzygnięcie sporu granicznego zostało 
zdecydowanie lepiej przyjęte w Kanadzie niż w Stanach Zjednoczonych. 

241  NYT 1984, May 13, s. 11 oraz NYT 1984, May 5, s. 2.
242  G&M 1984, April 3, s. 15 oraz NYT 1984, May 13, s. 11.
243  G&M 1983, April 3, s. 15 oraz M.H. Brillon, op.cit., s. 358.
244  International Court of Justice, op.cit.
245  Ibidem. Por. A. McEwen, op.cit., s. 6. 
246  International Court of Justice, op.cit. Por. A. McEwen, op.cit., s. 5–6 oraz J. Schneider, op.cit., s. 573.
247  G&M 1984, October 13, s. 1.
248  NYT 1984, October 14, s. 38; NYT 1984, October 22, s. 1 oraz NYT 1984 October 23, s. 2.
249  G&M,1984, Ocotber 13, s. 2.
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Oba rządy powstrzymały się od ofi cjalnych komentarzy decyzji Trybunału Sprawied-
liwości. Amerykanie byli jednak rozczarowani. Nieofi cjalnie urzędnicy Stanów Zjedno-
czonych wskazywali najczęściej, że największą wadą orzeczenia był jego kompromi-
sowy charakter. David Robinson, prawnik reprezentujący Stany Zjednoczone w czasie 
arbitrażu w Hadze, uważał, że Trybunał po prostu podzielił roszczenia Kanady i USA po 
połowie. W swoich wspomnieniach cytuje on nawet słowa jednego z sędziów Między-
narodowego Trybunału Sprawiedliwości, który miał powiedzieć: „[...] od początku 
jedynym celem przyświecającym MTS było sprawienie równego rozczarowania obu 
stronom”250. Zdaniem Amerykanów takie rozstrzygnięcie mogło zachęcić inne państwa 
do wysuwania ekstremalnych żądań w przypadku kierowania sporów terytorialnych 
przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. 

Wydaje się jednak, że to przyjęta podczas arbitrażu przez Waszyngton strategia była 
w dużym stopniu odpowiedzialna za powszechne rozczarowanie. Jakiekolwiek bowiem 
rozstrzygnięcie, które nie dawało USA monopolu w dostępie do Ławicy Jerzego, ozna-
czało dla amerykańskiej opinii publicznej w gruncie rzeczy porażkę251. Nie dziwi rów-
nież opinia naukowców kanadyjskich, dla których decyzja z 1984 r. była zwycięstwem 
Ottawy252. Linia wyznaczona przez Trybunał była bowiem zbliżona do roszczeń wysu-
wanych przez rząd Trudeau, a część, która przypadła Krajowi Klonowego Liścia, obej-
mowała większość pokładów ropy i gazu, a także najlepszych łowisk. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że decyzja o odesłaniu sprawy granic w Zatoce 
Maine do arbitrażu umożliwiła Kanadzie i Stanom Zjednoczonym na odpolitycznienie 
tej kwestii. Spór przestał być tematem rozmów w czasie spotkań premiera Trudeau z pre-
zydentem Reaganem. Również odium potencjalnego niezadowolenia opinii publicznej 
z rozstrzygnięcia sporu miało się skupić się na sędziach w Hadze. Było to szczególnie 
istotne dla Kanadyjczyków. Należy bowiem pamiętać o tym, że spór graniczny miał 
różne znaczenie dla Ottawy i Waszyngtonu. W USA była to w dużym stopniu sprawa 
o znaczeniu regionalnym. W Kraju Klonowego Liścia traktowano ją natomiast jako do-
tykającą jednego z najważniejszych interesów narodowych. Po części było to wynikiem 
znaczenia rybołówstwa dla gospodarki Kanady, a w szczególności w prowincjach nadat-
lantyckich. Należy jednak podkreślić, że sprawa Zatoki Maine wywoływała zaintereso-
wanie całego społeczeństwa kanadyjskiego, a komentarze odwoływały się bardzo często 
do poczucia patriotyzmu i honoru w starciu z dużo potężniejszym sąsiadem. 

Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że arbitraż międzynarodowy był wyrazem 
niemożności uzgodnienia stanowisk przez dyplomatów obu państw253. Eksperci wska-
zują, że brak rozwiązania kwestii rybołówstwa pod koniec lat 70. XX w. spowodował 
znaczne przełowienie, wyczerpanie niektórych gatunków ryb i zamknięcie części Ławi-
cy Jerzego dla połowów. Oceniając spór graniczny w Zatoce Maine z punktu widzenia 
ekologii, należy stwierdzić, że decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 

250  D. Robinson, op.cit., s. 44 oraz NYT 1984, October 13, s. 3.
251  J. Schneider, op.cit., s. 541.
252  M. MacGuigan, op.cit., s. 106. Por. J. Schneider, op.cit., s. 541.
253  Niektórzy politolodzy wskazują, że porażka negocjacji dyplomatycznych w sprawie granicy w Za-

toce Maine wynikała przede wszystkim z nacisku Kanady i Stanów Zjednoczonych na wyznaczenie granicy 
za pomocą jednej metody wykorzystującej zasadę ekwidystansu bądź zasadę specjalnych warunków. Orze-
czenie Trybunału Sprawiedliwości dobitnie pokazało, że było to niemożliwe. Zob. S. Rhee, op.cit., s. 627.



Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...268

przede wszystkim ustaliła jasne granice stref rybołówstwa. Potwierdziła ona również 
brak możliwości samodzielnego regulowania spraw związanych z ochroną organizmów 
żywych w Zatoce przez Kanadę i USA. Mimo tego przez następne pięć lat po obu stro-
nach brakowało chęci do podjęcia wspólnych rozmów254. Dopiero zapoczątkowana 
w 1989 r. współpraca sąsiadujących z sobą kanadyjskich prowincji i amerykańskich sta-
nów doprowadziła do wypracowania wspólnych norm. Pozwoliło to na odnowienie zna-
cząco naruszonych łowisk i zachowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu rybnego 
na tym odcinku wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej255. 

Analiza sporu granicznego w Zatoce Maine wskazuje także, że Kanada i Stany 
Zjednoczone starają się unikać rozstrzygania sporów dwustronnych przez trzecią stro-
nę. Traktują taką metodę jako wybór ostateczny i dążą raczej do rozwiązywania kwestii 
spornych bez odwoływania się do zewnętrznej instytucji. Wydaje się, że po części wyni-
kało to z długiej tradycji instytucji bilateralnych, które – wykorzystywane od początku 
XX w. (np. Międzynarodowa Komisja Wspólna) – pozwalały na rozładowanie napięcia. 
Dopiero gdy różnica zdań osiągała zarówno w Waszyngtonie, jak i Ottawie poziom kry-
tyczny, strony decydowały się na arbitraż międzynarodowy. Należy jednak podkreślić, 
że arbitraż z 1984 r. przyczynił się do jeszcze większego oporu w wykorzystywaniu tego 
sposobu rozstrzygania sporów terytorialnych przez Kanadę i USA. Jego niesatysfakcjo-
nujący rezultat – szczególnie dla USA – jest jednym z powodów braku rozstrzygnięcia 
przebiegu granic kanadyjsko-amerykańskich na morzu i szelfi e kontynentalnym w rejo-
nie Morza Beauforta (Alaska–Terytorium Jukon), cieśniny Juan de Fuca (Waszyngton–
Kolumbia Brytyjska) oraz zatoki Dixon Entrance (Alaska–Kolumbia Brytyjska) do 
dzisiaj256.

VI.6. PODSUMOWANIE 

Problemy ekologiczne przedstawione w niniejszym rozdziale różnią się między sobą pod 
wieloma względami. Nie sposób jednak nie dostrzec ich podobieństwa. Ukazują wpływ, 
jaki na stosunki kanadyjsko-amerykańskie miały wyniki badań naukowych oraz polityka 
wewnętrzna każdego z państw. Na początku lat 60. XX w. debata naukowa o zanieczysz-
czeniach Wielkich Jeziorach i sposobach przeciwdziałania temu zdominowały dyskusje 
polityczne. W latach 80. uwaga przesunęła się w stronę zanieczyszczenia powietrza, 
jego przyczyn, skutków i kontroli emisji trujących substancji. Oba wątki odzwierciedlają 
jednak ten sam schemat. Debaty rozpoczynały się zainteresowaniem samym fenomenem 
i przekształcały się w poszukiwanie uzasadnionych i efektywnych środków ograniczania 

254  A.L. Springer, North American Transjurisdictional Cooperation: The Gulf of Maine Council 
on the Marine Environment, „Canadian-American Public Policy” 2002, April, http://www.questia.com/
PM.qst?a=o&d=5002477572 (10.01.07).

255  L. Hildebrand, The Canada–U.S. Gulf of Maine Program: Bureaucrats without Borders, Georgia 
Basin/Puget Sound Research Conference, 2003, http://www.psat.wa.gov/Publications/03_proceedings/PA-
PERS/ORAL/1a_hilde.pdf, s. 2 (10.01.07).

256  Canada, w: CIA, The World Factbook, 2007, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/
ca.html (10.01.07).
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emisji zanieczyszczeń. Oba konfl ikty przechodziły przez podobny proces dwustronnych 
negocjacji, nadzorowanych bądź przez Międzynarodową Komisję Wspólną, bądź przez 
specjalnie grupy robocze. W obu przypadkach ciała te wykazały się profesjonalnym po-
dejściem i obiektywizmem w prezentowaniu otrzymanych wyników257. Nie wystarczyło 
to jednak do osiągnięcia porozumienia na płaszczyźnie międzypaństwowej.

Przegląd problemów dotyczących sporów kanadyjsko-amerykańskich, które wystą-
piły w latach 70. i 80. XX w. na tle środowiska naturalnego, pokazuje nowy wymiar 
stosunków między tymi państwami i ich nowe formy. Obie strony odchodziły od kon-
cepcji przyjaznych relacji pomiędzy sąsiadami nastawionymi na współpracę. Doskonale 
ilustruje to przykład kwaśnych deszczów, który udowodnił dodatkowo, że niezależne 
działania Kanady w zakresie ekologii nie przynosiły skutku. Opór ze strony blokujących 
reformy wpływowych grup przemysłowych w USA okazał się silniejszy. W rezultacie 
dopiero wewnętrzne zmiany w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do rozwiązania 
sporu. Przez całą dekadę lat 80. kwaśne deszcze były „chronicznym i – szczególnie 
dla Kanady – politycznie kłopotliwym źródłem konfl iktów”258. Także sposób rozstrzyg-
nięcia tej kwestii odbiegał od podejścia problemowego (problem-solving), uważanego 
przez politologów za metodę typową przy rozwiązywaniu sporów w stosunkach kana-
dyjsko-amerykańskich. Okazało się, że tradycyjne metody „cichej dyplomacji” nie zda-
wały egzaminu. Działania podjęte przez rząd Trudeau wykraczały poza dotychczasowy 
repertuar środków używanych przez Kanadę. „Oskarżycielski ton przemówień […] i fi l-
my dystrybuowane przez kanadyjskie konsulaty w USA nie są dominującymi metodami 
cichej dyplomacji” – złośliwie zauważył analizujący zagadnienie kanadyjski naukowiec 
Don Munton259. 

Zasadna wydaje się wyrażana przez niektórych badaczy opinia, że teoria współzależ-
ności nie daje pełnego obrazu stosunków kanadyjsko-amerykańskich i w niewystarcza-
jący sposób je wyjaśnia. Pomija bowiem istnienie i wpływ elementów asymetryczności 
i zależności. Ciekawą propozycję wysunął wspominany Don Munton, który uważa, że 
w odniesieniu do omawianych w tym rozdziale problemów należy wprowadzić pojęcie 
„zależności ekologicznej” (environmental dependence) Kanady w stosunku do Stanów 
Zjednoczonych260. Defi niuje je jako relacje między państwami, w sytuacji gdy jedno 
z nich kontroluje jakieś dobro, które jest niezbędne drugiemu, w warunkach gdy owo 
dobro nie może być w prosty sposób uzyskane ze źródła alternatywnego261. Jakość śro-
dowiska Kanady w znacznym stopniu zależy od emisji zanieczyszczeń w Stanach Zjed-
noczonych. Nie ma możliwości jednostronnego działania Kanady w celu ochrony środo-
wiska i przeciwdziałania emisji trujących substancji z terenu USA. Munton zauważa, że 
„zależność ekologiczna” jest jedną z najmniej podatnych na zmiany ze względu na fakt, 
iż opiera się na niezmiennych czynnikach geografi cznych i geofi zycznych262. 

Zarówno w przypadku Wielkich Jezior, jak i kwaśnych deszczów zanieczyszczenie 
środowiska miało charakter transgraniczny, ale brakowało w tej relacji symetrii. To Sta-

257  D. Munton, Dependence..., s. 180.
258  D. Munton, Acid Rain…
259  Ibidem.
260  D. Munton, Dependence..., s. 182.
261  Ibidem, s. 182–183.
262  Ibidem, s. 183.



Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...270

ny Zjednoczone były największym trucicielem, a Kanada w większości wypadków ofi a-
rą, nie winowajcą263. Wynikało to przede wszystkim z dysproporcji demografi cznych. 
USA miały ponaddziesięciokrotnie więcej mieszkańców i były w podobnym stopniu 
bardziej uprzemysłowione, co wiązało się z dużo większą emisją zanieczyszczeń. Powo-
dowało to jednak, że cechująca oba kraje współzależność była w dużym stopniu zabu-
rzona przez nierównomierne rozłożenie skutków. W efekcie analogiczna redukcja emi-
sji trujących substancji przez każdą ze stron przyniosłaby dużo mniejsze zyski Stanom 
Zjednoczonym niż Kanadzie. Korzyści gospodarcze, jakie osiągały USA, nie redukując 
zanieczyszczeń, były wielokrotnie większe, niż uzyskiwała Kanada. Jeśli wziąć to pod 
uwagę, jest oczywiste, że administracja amerykańska była mniej skłonna do podjęcia 
jakichkolwiek działań. Z drugiej strony możliwe do osiągnięcia korzyści były przyczyną 
ciągłego nacisku Kanadyjczyków. Problem ten nie jest wyłącznie ograniczony do tere-
nów Ameryki Północnej. Podobna zależność występowała między krajami Skandynawii 
a zanieczyszczeniami produkowanymi przez kraje Europy kontynentalnej czy w przy-
padku Holandii zatruwanej przez przemysł Niemiec i Francji. 

Badacze wskazują również na różnice w znaczeniu, jakie mają problemy środowi-
ska naturalnego dla obu państw. Wynikają one przede wszystkim z różnicy potencjałów 
gospodarczych. Supermocarstwo przywiązuje większą wagę do problemów polityczno-
-strategicznych, a państwo o średnim potencjale wyraźniej akcentuje sprawy ekono-
miczne i bilateralne. Konfl ikty wokół problemów zanieczyszczenia czy rybołówstwo 
były odbiciem podejścia obu krajów do problemów spornych. Stany Zjednoczone nie 
nadawały im wielkiego znaczenia, natomiast Kanada umieszczała je na czołowych miej-
scach listy swych priorytetów264. Zmiana priorytetów w polityce zagranicznej w począt-
kowym etapie rządów Trudeau spowodowała, że Kanada kładła dużo większy nacisk 
na sprawy związane z interesem państwa. Stąd w kontaktach Ottawy z Waszyngtonem 
dużo częściej niż w latach poprzednich pojawiały się kwestie stricte bilateralne. Sprawy 
związane z zasobami naturalnymi, ochroną środowiska i suwerennością wpisywały się 
zaś dokładnie w nowy sposób uprawiania kanadyjskiej polityki zagranicznej265. 

Warto również pamiętać o wadze, jaką Ottawa przykładała w relacjach dwustronnych 
do problemów, które w jakiś sposób naruszały poparcie społeczne rządu. Łączy się to 
z dodatkowym czynnikiem zaostrzającym debatę, jakim były nastroje nacjonalistyczne 
w Kanadzie. Taka atmosfera społeczna powodowała eskalację konfl iktów, które mając 
czasem wymiar zupełnie lokalny, stawały się problemami ogólnokrajowymi, a wśród 
przywoływanych argumentów często pojawiało się odwołanie do narodowej jedności266. 

Istotne znaczenie miały także różnice ideologii i wartości przyjmowanych przez rząd 
Trudeau i kolejne administracje amerykańskie, a w szczególności administrację prezy-
denta Ronalda Reagana. Chociaż to dzięki USA pod koniec lat 60. XX w. Kanada za-
interesowała się kwestiami ekologicznymi, to po dziesięciu latach Kanadyjczycy dużo 

263  D. LeMarquand, A.D. Scott, op.cit., s. 157.
264  W 1980 r. minister spraw zagranicznych Kanady uznał podpisanie współpracy w zakresie rybo-

łówstwa za najważniejszą kwestię w polityce zagranicznej jego kraju. Kwestia zmniejszenia emisji gazów 
powodujących kwaśne deszcze w ciągu niespotykanie krótkiego czasu również dołączyła do najpilniejszych 
spraw w stosunkach dwustronnych. Por. Ch.F. Doran, Forgotten Partnership: U.S.–Canada Relations Today, 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984, s. 181, 186.

265  Ibidem, s. 188.
266  D. LeMarquand, A.D. Scott, op.cit., s. 158.
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bardziej się w nie angażowali. Przekładało się to także na różnice poglądów odnośnie 
do priorytetów w polityce wewnętrznej obu państw. Dla Ottawy ekologia na przełomie 
lat 70. i 80. miała największe znaczenie. Dla Reagana najważniejszy był wzrost gospo-
darczy i samowystarczalność energetyczna. Dla Trudeau sprawy rybołówstwa i kwaś-
nych deszczów stały się kwestiami priorytetowymi. Konserwatywna administracja 
amerykańska dążyła natomiast do zniesienia wszelkich barier, które mogłyby stać na 
przeszkodzie rozwojowi gospodarczemu kierowanemu przez prywatnych przedsiębior-
ców. Liberałowie kanadyjscy stawiali na większy udział państwa w gospodarce i moc-
niejszą ochronę środowiska naturalnego. Ze względu na to, że środowisko Kanady było 
w większym stopniu zagrożone, presja społeczna na podjęcie działań była silniejsza 
i w efekcie rozbieżności w stosunkach dwustronnych stały się większe.

Analiza stosunków kanadyjsko-amerykańskich dotyczących środowiska naturalnego 
w okresie rządów Pierre’a Trudeua pokazuje, jak ścisłe było powiązanie pomiędzy poli-
tyką wewnętrzną a zagraniczną. Powodowało to nawet pojawianie się opinii, że rozdzie-
lenie tych spraw stawało się coraz mniej ostre. Niektórzy politolodzy uważają wręcz, 
że: „[...] w obszarze fi zycznej współzależności nie ma możliwości oraz jest całkowicie 
niepraktyczne rozróżnianie kwestii należących do sfery wewnętrznej i zagranicznej”267. 
Warto pamiętać, że granica pomiędzy Krajem Klonowego Liścia a USA jest tworem 
sztucznym, a oba państwa stanowią pod względem geografi cznym jeden ekosystem. 
Duża liczba kontaktów między obywatelami i ogromna wymiana handlowa przyczynia-
ją się do powstawania zjawiska, które Roger Swanson określa terminem współprzeni-
kania (interpenetration)268. Powoduje to, że w kontekście stosunków kanadyjsko-amery-
kańskich problemy uważane tradycyjnie za wewnętrzne ulegają umiędzynarodowieniu. 
Okazuje się więc, że wraz ze wzrostem współzależności zewnętrzne efekty polityki we-
wnętrznej stają się coraz bardziej istotne.

Opisane wyżej procesy powodują również, że używanie jedynie tradycyjnych kana-
łów i form komunikacji między stolicami Kanady i USA staje się nieskuteczne. Badacze 
zwracają uwagę, że w latach 70. i 80. wymiana zdań między kanadyjskim Minister-
stwem Spraw Zagranicznych i amerykańskim Departamentem Stanu była zrozumiała 
dla obu stron, gdyż potrafi ły się one posługiwać językiem dyplomacji. Argumenty Otta-
wy stawały się jednak całkowicie niezrozumiałe dla amerykańskich polityków zaanga-
żowanych w bezpośrednie tworzenie polityki dotyczącej zagadnień ochrony środowiska 
naturalnego. Tak się stało w przypadku projektu Garrison Water Diversion. Wnioski, 
które rząd w Ottawie wyciągnął z początkowego stadium tego konfl iktu, w drugiej jego 
fazie pozwoliły na zmianę form komunikowania swojego sprzeciwu. Budowanie po-
nadgranicznych koalicji przeciwników jakichś projektów oraz zaangażowanie amery-
kańskich grup ekologów pozwalało na zdecydowanie mocniejszy przekaz stanowiska 
Ottawy. Sprawy związane ze środowiskiem naturalnym są więc doskonałym przykła-
dem tworzenia się nowych form stosunków kanadyjsko-amerykańskich. Transnarodowe 
i nieofi cjalne kontakty osób prywatnych i organizacji zainteresowanych sprawami eko-
logii pokazały, że stanowią one ważny składnik tych stosunków. 

267  S. Greene, T. Keating, op.cit., s. 749.
268  R.F. Swanson. Intergovernmental Perspectives on the Canada–U.S. Relationship, New York: New 

York University Press, 1978, s. 13.
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Wzrost roli odgrywanej w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich przez organizacje 
pozarządowe, w tym przede wszystkim przez różnorodne grupy nacisku, był związany 
z powiększającym się w obu krajach znaczeniem legislatyw w kształtowaniu polity-
ki zagranicznej, a także technicznym charakterem sporów międzynarodowych. Stephen 
Greene i Thomas Keating słusznie zauważają, że nowy etap w stosunkach między sąsia-
dami w Ameryce Północnej „[...] angażuje nowe struktury i aktorów, którzy mają bardziej 
bezpośredni wpływ na wyborców […]”269. Spór dotyczący zasad zarządzania strefami ry-
bołówstwa na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej był przykładem takich zmian. 
Badacze zwracają uwagę, że konfl ikt dotyczący rybołówstwa wyraźnie pokazał siłę od-
działywania wewnętrznych uwarunkowań na politykę zagraniczną. Okazało się, że lokalne 
ośrodki były w stanie przeciwdziałać wprowadzeniu w życie uzgodnionego i podpisanego 
już traktatu. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że wiele czynników, które miały wpływ 
na rozwój amerykańsko-kanadyjskich konfl iktów dotyczących rybołówstwa, odbijało 
szersze tendencje w polityce wewnętrznej obu krajów. W okresie późniejszym czynniki te 
oddziaływały także na inne sfery wzajemnych relacji kanadyjsko-amerykańskich.

269  S. Greene, T. Keating, op.cit., s. 731.



Canadian-American relations for many years did not develop spon-
taneously. The example of accord provided by our two countries 
did not come about merely through the happy circumstance of geo-
graphy. It is compounded of one part proximity and nine parts good 
will and common sense.

(Harry S. Truman)*

Pierre Trudeau zdominował scenę polityczną Kanady na ponad dekadę i w dalszym cią-
gu ocena jego rządów jest przedmiotem debaty1. Zwolennicy polityki premiera zwraca-
ją uwagę na siłę jego intelektu. Pamiętają o jego talencie politycznym, który pozwolił 
na utrzymanie jedności kraju oraz na uchwalenie Karty praw i wolności. Przeciwnicy 
Trudeau podkreślają jego arogancję, przykładanie zbyt małej wagi do polityki gospo-
darczej, co z kolei doprowadziło do zwiększenia długu publicznego i recesji. Krytycy 
oskarżają byłego premiera również o powiększenie poczucia wyobcowania zachodnich 
prowincji Kanady2. Praktycznie każdy zgadza się jednak, że P.E. Trudeau był osobą, która 
odpowiada za redefi nicję istoty „kanadyjskości”. To z okresem rządów Trudeau związany 
jest wzrost poczucia patriotyzmu i dumy z bycia Kanadyjczykiem (w latach 70. popularne 
hasło głosiło: It’s O.K. to be Canadian) w społeczeństwie kanadyjskim. Pod koniec ży-
cia Trudeau nawet jego najwięksi adwersarze, jak Peter Lougheed, w latach 1971–1985 
premier prowincji Alberta, nazywali go najbardziej znaczącym politykiem kanadyjskim. 
Popularności i sukcesu Trudeau nie podważyły nawet lata 70., nie najlepsze dla kanadyj-
skiej gospodarki. Dopiero recesja z początku lat 80. doprowadziła do znaczącego spadku 
poparcia dla premiera i do jego wycofania się z polityki w 1984 r. 

Równie zróżnicowany jest odbiór polityki P.E. Trudeau wobec Stanów Zjednoczo-
nych i stanu stosunków kanadyjsko-amerykańskich w okresie jego rządów. Ocena doko-
nań oraz metod, którymi posługiwał się premier Kanady na polu relacji z południowym 
sąsiadem, zależy od zajmowanego przez badaczy stanowiska teoretycznego. W kanadyj-
skiej literaturze dotyczącej stosunków międzynarodowych można wyróżnić w tej sfe-
rze trzy szkoły. Pierwszą można umownie określić jako grupę teoretyków aprobujących 
i wysoko oceniających działania premiera Trudeau, drugą – podkreślającą ciągłość po-
lityki kanadyjskiej oraz trzecią, w której badacze kładą nacisk na zależność Kanady od 

*  Stosunki kanadyjsko-amerykańskie nie rozwijały się przez minione lata samoistnie. Panującej w nich 
harmonii i zgody nie zawdzięczamy wyłącznie szczęśliwemu położeniu geografi cznemu. Relacje oparte są 
tylko w jednej dziesiątej na bliskości terytoriów, a aż w dziewięciu dziesiątych na dobrej woli i zdrowym 
rozsądku.

1  „Ciągle nie daje nam spokoju” – tak nawet rozpoczyna się jedna z biografi i Trudeau. S. Clarkson, 
Ch. McCall, Trudeau and Our Times, vol. I, Toronto: McClelland and Stewart, 1990, s. 9.

2  Trudeau powiedział w jednym z wywiadów: „Wszedłem w politykę, aby zatrzymać Quebec w Kana-
dzie. Ktoś inny musi pomóc Zachodowi”. Cyt. za: W. Ferguson, Canadian History for Dummies, Toronto: 
Wiley Publishing, Inc., 2000, s. 389.
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Stanów Zjednoczonych. Postaram się poniżej przedstawić podstawowe tezy i argumenty 
każdej z tych szkół oraz odnieść się do ich założeń. 

Przedstawiciele pierwszej z nich, np. John Kirton, David Dewitt czy B. Thordar-
son, uważają, że Trudeau prowadził politykę skuteczną i zarazem niezależną od USA. 
Podkreślają przede wszystkim samodzielność podejmowanych przez premiera działań 
(np. w sprawie zwierzchności nad wodami Archipelagu Arktycznego). Unilateralizm 
jest dla nich dowodem na siłę państwa kanadyjskiego, bo ich zdaniem w taki sposób 
mogą działać jedynie kraje dysponujące największym potencjałem. Dokonania premiera 
wpisują się w klasyczny realizm w stosunkach międzynarodowych, w którym interes 
narodowy warunkuje działanie. 

Zgadzam się z przedstawicielami szkoły realistów wskazujących, że Trudeau opowia-
dał się za tym paradygmatem już w czasie swej pierwszej kampanii wyborczej w 1968 r., 
kiedy mówił o planach nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych z Chinami, 
odkładając na bok obiekcje moralne3. Premier wykazał się konsekwencją, czego wy-
razem była odmowa w 1976 r., aby sportowcy z Tajwanu występowali na olimpiadzie 
w Montrealu pod fl agą chińską. Trudno jednak nie traktować jedynie w kategoriach chę-
ci podkreślanej przez przedstawicieli podejścia realistycznego podjętej przez Trudeau 
próby stworzenia alternatywnego sposobu uprawiania polityki zagranicznej i świado-
mego odejścia od stylu Lestera B. Pearsona. Nie przekonują również słowa realistów, 
którzy zwracają uwagę na krytykę dokonań poprzednika rozpoczętą przez Trudeau jesz-
cze w 1967 r. Zwolennicy tego ujęcia wskazują, że od momentu objęcia urzędu premier 
wprowadził zmiany w dziedzinach, w których wcześniej jakiekolwiek korekty określano 
jako zbyt kosztowne. Pomimo oporu, który napotykały te decyzje, z wytrwałością dążył 
do ich realizacji. Trudeau zbyt mało jednak osiągnął w sprawach międzynarodowych, 
aby móc zgodzić się z twierdzeniem realistów, że jego dojście do władzy stanowiło nie-
mal rewolucję w dotychczasowym traktowaniu polityki zagranicznej4. 

Słuszne natomiast jest zwrócenie uwagi, że nowe podejście premiera w tej sferze 
było możliwe przede wszystkim dzięki zmianom w systemie międzynarodowym. Od 
1968 r. wraz z porażką w Wietnamie zmniejszył się bowiem potencjał polityczno-gospo-
darczo-militarny Stanów Zjednoczonych5. Spadek ten był połączony ze zmianami w ca-
łym systemie: obniżeniem się pozycji ZSRR oraz wzrostem znaczenia Japonii i RFN, 
które wyprzedziwszy Związek Radziecki, znacznie zbliżyły się do USA. Jak wskazują 
badania przeprowadzone przez zwolenników tego ujęcia, pozycja Kanady również ule-
gła zmianie i – w przeciwieństwie do tego, o czym mówił Trudeau na początku swojej 
kadencji – potencjał ten ulegał stałemu zwiększeniu6. 

Krytykę podejścia realistycznego prowadzą naukowcy z drugiej szkoły, postrzega-
jącej Kanadę jako państwo średniej wielkości (np. Jack Granatstein i Robert Bothwell). 
Uważają oni przede wszystkim, że P.E. Trudeau w żaden sposób nie zmienił natu-

3  D. Dewitt, J. Kirton, Canada as a Principal Power: A Study in Foreign Policy and International Rela-
tions, Toronto–New York: Wiley, 1983, s. 70.

4  Podejście Trudeau przyniosło bowiem zupełnie nowe spojrzenie, które John Kirton nazywa „kom-
pleksowym neorealizmem” (complex neo-realism). Założenia tego podejścia można znaleźć m.in. w pracy 
J. Kirton, Lecture 6...

5  J. Kirton, Lecture 9..., s. 4.
6  Od prawie 8% w 1965 r., poprzez 8,5% pięć lat później, do 11,5% w 1976 r. Około 10% spadek zano-

towano jedynie w czteroletnim okresie pomiędzy 1980 a 1984 r. Ibidem.
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ry stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Ich zdaniem kontynuował liberalny inter-
nacjonalizm premiera Lestera B. Pearsona, jedynie z okresowymi przerwami. Przekonu-
je stwierdzenie, że wyłącznie w trakcie tych chwilowych interludiów dzięki wykorzy-
staniu poparcia społecznego w Kanadzie i mniejszemu zainteresowaniu USA Trudeau 
mógł działać z większą niezależnością od Stanów Zjednoczonych7. W przeciwieństwie 
do realistów reprezentanci tego podejścia uważają, że pomimo podejmowanych przez 
premiera prób przekształcenia polityki zagranicznej niewiele się zmieniło na utartych 
ścieżkach, jakimi poruszała się Kanada na arenie międzynarodowej przed 1968 r. Nawet 
ustawa o zapobieganiu skażeniu wód Arktyki jest przez zwolenników tej teorii trakto-
wana jako niewiele znaczące „pokrzykiwanie” i wymachiwanie szabelką. Dopiero przy-
jęcie podobnego modelu ochrony wód przez ONZ potwierdziło suwerenność Kanady na 
nowym obszarze8. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że innowacje byłego premiera należy 
oceniać bardziej w kategoriach zmiany stylu niż treści9. 

Za słuszne uważam też podkreślanie przez zwolenników szkoły traktującej Kanadę 
jako państwo średniej wielkości faktu, że generalnie (z wyjątkiem lat młodzieńczych) 
premier Kanady akceptował amerykańską dominację na zachodniej półkuli. Trudeau był 
zdania, że położenie geopolityczne Kanady to sytuacja, na którą Kraj Klonowego Liścia 
nie ma wpływu. Z tego wyciągał wniosek, że nie ma potrzeby posiadania jasno sfor-
mułowanej polityki wobec Waszyngtonu. Po pierwsze nie dałoby się bowiem przewi-
dzieć wszystkich działań Stanów Zjednoczonych, a po drugie Kanada nie dysponowała 
wystarczającymi zasobami, aby wpłynąć na politykę supermocarstwa. Kraj Klonowego 
Liścia należy więc traktować najwyżej jako „gracza niszowego”, zdolnego do działania 
w ściśle zakreślonym obszarze. Na poparcie takiej tezy często przytaczany jest fakt bra-
ku analizy stosunków kanadyjsko-amerykańskich w okresie bardzo szeroko zakrojonego 
przeglądu polityki zagranicznej i obronnej w latach 1968–1970. 

Przedstawiciele trzeciej szkoły – teorii zależności – głoszonej m.in. przez Stephena 
Clarksona, idą najdalej w swoich założeniach i uważają, że posunięcia Kanady były 
w całości zdeterminowane przez stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Nawiązując rela-
cje dyplomatyczne z ChRL, Kanada nie zrobiła nic więcej, tylko wyprzedziła zamierze-
nia Waszyngtonu, gdyż USA w tym samym czasie poszukiwały nowej formuły stosun-
ków z Chinami. Posunięcia Ottawy, pozornie innowacyjne i samodzielne, były – według 
opinii przedstawicieli tej szkoły – skuteczne jedynie dlatego, że współgrały z interesami 
amerykańskimi10. Zwolennicy teorii zależności uważają nawet, że premier nie wiedział, 
jaką politykę powinna sformułować Kanada wobec supermocarstwa i jak ma się zacho-
wywać wobec jego presji kulturowej. 

Nawet jeżeli traktujemy powyższe założenia teorii zależności jako zbyt daleko idące, 
to należy zgodzić się z oceną wskazującą, że Trudeau traktował politykę trzeciej opcji 
jedynie jako slogan w kampanii wyborczej w 1972 r., czego dowodem jest udzielenie 
jej przez premiera tylko krótkotrwałego wsparcia. Podobnie wyglądała sytuacja z klu-
czowym narzędziem strategii politycznej z 1972 r. – Agencją Kontroli Inwestycji Za-
granicznych. FIRA stała się niemal wyłącznie elementem prowadzonej przez Trudeau 

7  Ibidem, s. 2.
8  A. Cooper, op.cit., s. 42–44, 48–51.
9  J. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 3–38, 363–383.
10  S. Clarkson, Uncle..., s. 24–26
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„polityki symbolicznej”11. Miała ona na celu zademonstrowanie Kanadyjczykom prze-
ciwdziałania rządu federalnego w sprawie amerykańskiej kontroli gospodarki ich kraju. 

Sposobem na przezwyciężenie rozbieżności w opiniach panujących wśród naukow-
ców zajmujących się stosunkami kanadyjsko-amerykańskimi jest próba umieszczenia 
tych relacji w ramach pewnych modeli obrazujących ich dynamikę. Najpopularniejsze 
ujęcie – model specjalnych stosunków – oparte jest na założeniu braku równowagi po-
między partnerami i ujmowaniu Kanady jako co najwyżej średniego mocarstwa (middle 
power) uwikłanego w relację z globalnym hegemonem. Stosunki te nie mają jednak 
łatwego do przewidzenia charakteru (Kanada jest zmuszona do akceptacji zmian w poli-
tyce USA i dostosowywania się do nich), gdyż mediatorem są wyjątkowe zasady, normy 
i procedury, które niwelują różnicę sił między sąsiadami. 

Zgodność tego modelu z rzeczywistością została podważona w okresie kadencji 
Trudeau. Najczęstszy zarzut dotyczy twierdzenia zwolenników modelu specjalnych sto-
sunków o niewielkiej liczbie konfl iktów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. 
Wystarczy bowiem spojrzenie na – niezwykle ważne z punktu widzenia bilateralnych 
relacji – zagadnienie ochrony środowiska (a w szczególności kwestię kwaśnych desz-
czów), aby dojść do wprost przeciwnego wniosku. Podstawowe założenie o dyspropor-
cjach w potencjałach obu państw też powinno ulec daleko idącemu przeformułowaniu, 
gdyż badania statystyczne jednoznacznie wskazują na zmniejszanie się tej różnicy12. 

Kolejny zarzut jest związany z założeniem przyjmowanym przez zwolenników mo-
delu specjalnych stosunków, które na relacje bilateralne każe patrzeć jak na układ odizo-
lowany od wpływów pochodzących z szerszego systemu międzynarodowego. Analizu-
jąc na genezę polityki gospodarczej prezydenta Richarda Nixona i sposób traktowania 
Kanady w czasie szoku nixonowskiego, nie można stwierdzić, aby to założenie dało się 
utrzymać. Konfl ikty na tle polityki energetycznej w okresie prezydentury Ronalda Re-
agana również podważają twierdzenie o większym skoncentrowaniu się Ottawy na sfe-
rze dwustronnych kontaktów gospodarczych, a Waszyngtonu na globalnych kwestiach 
polityczno-militarnych. Znaczna instytucjonalizacja relacji kanadyjsko-amerykańskich 
oraz istnienie gęstej sieci kontaktów dyplomatycznych i międzyrządowych również nie 
doprowadziła do załagodzenia sporów. Metody cichej dyplomacji bardzo często zawo-
dziły, czego dowodem była m.in. sprawa Garrison Diversion Unit. Nawet pośrednicze-
nie najstarszej instytucji bilateralnej, jaką jest Międzynarodowa Komisja Wspólna, nie 
dało oczekiwanych rezultatów. 

Z dalszymi założeniami, na których opiera się model specjalnych stosunków, rów-
nież można polemizować. Przekonanie o wspólnocie wartości i interesów łączących 
społeczeństwa obu państw, w dobie sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie i niezwykłej 
popularności wśród elit Kraju Klonowego Liścia poglądów nacjonalistycznych, uległo 
załamaniu. Polityka trzeciej opcji może zaś być interpretowana jako wyraz przekonania, 
że stosunki kanadyjsko-amerykańskie nie były harmonijne i nie przynosiły już korzyści 
obu stronom. Paradoksalnie, wbrew ówczesnemu przekonaniu, od lat 70. XX w. to Ka-
nada w coraz większym stopniu była zwycięzcą bezpośrednich negocjacji ze Stanami 
Zjednoczonymi13.

11  S. Clarkson, Canada..., s. 89.
12  Por. przypis 48. we Wstępie do niniejszej pracy.
13  Por. przypis 45. we Wstępie do niniejszej pracy.
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Niedociągnięcia modelu specjalnych stosunków powodują, że warto spojrzeć uważ-
niej także na model dostosowywania się do Ameryki (Adjusting America Model)14. Jego 
inna optyka pozwala zauważyć zmiany, które dokonały się w omawianym okresie. Nie 
wszystkie jego elementy właściwie oddają obraz stosunków kanadyjsko-amerykańskich 
w okresie rządów Trudeau, ale z pewnością elementem wartościowym jest periodyzacja 
zaproponowana przez Johna Kirtona. 

Podstawowym założeniem tego modelu jest konstatacja, że od zakończenia II woj-
ny światowej Stany Zjednoczone przechodziły kilka cyklicznych zmian swojej pozycji 
międzynarodowej. USA były albo hegemonem i zwycięskim supermocarstwem zaanga-
żowanym w rozwiązywanie konfl iktów globalnych, albo – po porażce na arenie między-
narodowej – silniej zwracały się ku sprawom zachodniej półkuli. Rządy Pierre’a Trudeau 
obejmują dwa okresy w relacjach kanadyjsko-amerykańskich. W momencie objęcia 
władzy przez Trudeau kończył się czas wyjątkowego partnerstwa Kanady ze zwycięski-
mi Stanami Zjednoczonymi (1945–1968) i zaczynał się okres dostosowywania się Kraju 
Klonowego Liścia do nowego typu kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, osłabionymi 
porażką w Wietnamie (1968–1980). USA jednostronnie zdecydowały wtedy o końcu 
specjalnych stosunków łączących je z Kanadą. Następny przedział, przez zwolenników 
modelu Adjusting America wyznaczony na lata 1980–1992, charakteryzuje się rosnącym 
współdziałaniem sąsiadów w Ameryce Północnej, które zadecydowało o ostatecznym 
zwycięstwie Zachodu w końcowej fazie zimnej wojny. 

Wyróżnienie czterech okresów w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich po II wojnie 
światowej wynika z istnienia dwóch trendów. Po pierwsze względny potencjał gospo-
darczy, polityczny i militarny Stany Zjednoczone od końca II wojny światowej zmniej-
sza się. Po drugie spadek ten jest przyspieszany w momentach, gdy Stany Zjednoczone 
przegrywają wojny. Do 1968 r. USA były globalnym, najsilniejszym na świecie super-
mocarstwem. Ich gospodarka generowała ponad jedną trzecią światowego produktu na-
rodowego brutto. Wydatki zbrojeniowe kolejnych rządów w Waszyngtonie stanowiły 
jedną trzecią pieniędzy przeznaczanych na ten cel przez wszystkie państwa świata na 
raz. Dwie trzecie ze stu największych korporacji międzynarodowych miało swoje sie-
dziby w Stanach Zjednoczonych15. Amerykanie byli zaangażowani w konfl ikty w wielu 
rejonach świata. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z pojawieniem się problemów związa-
nych z wojną w Wietnamie16. 

Między 1968 a 1980 r. obraz Ameryki na świecie, w tym w Kanadzie, uległ zna-
czącej zmianie. Porażka w Wietnamie była pierwszą przegraną wojną w amerykańskiej 
historii i poważnie zachwiała w społeczeństwie amerykańskim poczucie pewności siebie 
i wiarę Amerykanów we własne możliwości. Nałożył się na to kryzys naftowy z 1973 r. 
Potencjał militarny USA spadł do poziomu jednej czwartej światowego. Również pro-
dukt narodowy brutto Stanów Zjednoczonych osiągnął poziom 25% światowego. Tyl-

14  Zwolennicy tego modelu uważają, że rozważania dotyczące stosunków kanadyjsko-amerykańskich 
należy przeprowadzać na tle systemu międzynarodowego, w którym w dalszym ciągu kluczowe znaczenie 
mają klasyczne elementy określające pozycję państwa, takie jak np. siła militarna. J. Kirton, Lecture 17..., 
s. 2.

15  Ibidem.
16  Ibidem, s. 3.
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ko niecała połowa największych korporacji światowych miała swoje siedziby w USA17. 
Powstawały strategie polityczne mające na celu rozłożenie kosztów ponoszonych przez 
Stany Zjednoczone wskutek zaangażowania w różnych miejscach na świecie. Pomoc 
amerykańska dla krajów rozwijających się uległa drastycznemu zmniejszeniu. Szybko 
rozwijały się regionalne mocarstwa (np. Japonia czy RFN)18. 

Spadek udziału Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej też był znaczący. 
Między 1970 a 1994 r. udział Stanów Zjednoczonych w produkcie narodowym siedmiu 
najbardziej uprzemysłowionych państw świata (G7) spadł z 55 do 40%19. W połowie 
lat 80. XX w. USA przestały być największych kredytodawcą na świecie. Stały się za 
to państwem najbardziej zadłużonym, które w okresie 1981–1994 miało czwarty co do 
wielkości defi cyt na rachunku obrotów bieżących wśród krajów OECD. W 1993 r. Sta-
ny Zjednoczone zostały też największym na świecie odbiorcą bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Względny spadek udziału USA w gospodarce światowej nałożył się na 
wzrost wrażliwości na zranienie. Należy pamiętać, że w tym okresie nastąpił również 
relatywny wzrost potencjału Kanady w stosunku do USA (poza dziedziną militarną)20. 

Relatywne osłabienie Stanów Zjednoczonych było tłem, na którym rozgrywały się 
procesy wzajemnego dostosowywania się sąsiadów. W pierwszym okresie (1968–1972) 
to Kanada dostosowywała się do zmieniających się Stanów Zjednoczonych. Mimo 
początkowej większej swobody, którą dało Kanadzie zaangażowanie USA w wojnę 
w Wietnamie, przegląd polityki zagranicznej zakończył się bolesnym rozczarowaniem 
spowodowanym szokiem nixonowskim i nieuzyskaniem przez Kanadę wyłączenia spod 
tej decyzji. Ottawa musiała się dostosować do zmieniającej się sytuacji Stanów Zjed-
noczonych, a było to tym trudniejsze, że między czerwcem 1969 a grudniem 1971 r. 
Kanada praktycznie nie miała dostępu do wysokich rangą urzędników Stanów Zjedno-
czonych podejmujących najważniejsze decyzje. Skutkiem było przekonanie Kanadyj-
czyków o końcu specjalnych stosunków i wybór trzeciej opcji. Mimo że zwolennicy 
omawianego modelu twierdzą, iż w okresie 1968–1972 Trudeau uzyskał wszystko, co 
chciał w polityce zagranicznej, katalog zmian nie jest imponujący. Jeżeli można się zgo-
dzić, że uznanie dyplomatyczne Chin Ludowych oraz wygrane starcie o ochronę wód 
Arktyki jest ciągle powodem do dumy Kanadyjczyków, to z pewnością redukcji wojsk 
w ramach NATO (pozostała głównie na papierze) czy uzyskania zniesienia opłat impor-
towych nałożonych przez prezydenta Nixona (wpływ Kissingera, któremu działalność 
sekretarza skarbu przeszkadzała w zajmowaniu się sprawami światowymi) do takich 
zaliczyć nie można. 

W drugim okresie (1972–1976) zmiany obejmowały oba kraje. Początkowo stosunki 
kanadyjsko-amerykańskie uległy znacznemu pogorszeniu, gdyż oba państwa przecho-
dziły perturbacje wewnętrzne. W Kanadzie rozpoczęło się m.in. wprowadzanie w życie 
założeń polityki trzeciej opcji. Współpraca kanadyjskiej Partii Liberalnej z Nową Partią 
Demokratyczną zaowocowała zaś wydaniem uchwały Izby Gmin potępiającej bombar-
dowania w Wietnamie. W odpowiedzi na to prezydent Nixon przeciął wszystkie kanały 
dyplomatyczne pomiędzy Waszyngtonem a Ottawą. Przez dwa lata nie odbyło się ani 

17  Ibidem.
18  K. Michałek, Amerykańskie stulecie..., s. 428–430
19  Ibidem.
20  Ch.F. Doran, op.cit., s. 109.
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jedno spotkanie prezydenta USA z premierem Kanady. Zmiana nastąpiła dopiero w 1974 r. 
wraz z odejściem Nixona i wycofaniem się Amerykanów z Wietnamu. Okazało się bo-
wiem, że Stany Zjednoczone potrzebowały Kanady i jej zasobów naturalnych, zwłasz-
cza energetycznych. Stało się to szczególnie widoczne po pierwszym kryzysie nafto-
wym w 1973 r. W grudniu 1974 r. doszło w USA do spotkania prezydenta Geralda Forda 
z premierem Pierre’m Trudeau21. Od 1976 r., gdy Kanada stała się członkiem grupy G7, 
przywódcy obu państw północnoamerykańskich spotykali się każdego roku.

Ostatni okres (1976–1980) cechują zmiany zachodzące w USA na skutek przeobra-
żeń, które zaszły w Kanadzie. Stany Zjednoczone pod przywództwem Jimmy’ego Car-
tera skupiły się w większym stopniu na sprawach kontynentalnych, a relacje między 
prezydentem USA a premierem Kanady P.E. Trudeau uległy zdecydowanej poprawie. 
W pewnym sensie paradoksalnie przyczynił się do tego również wzrost dążeń separaty-
stycznych w prowincji Quebec. W listopadzie 1976 r. Parti Québécois wygrała wybo-
ry, a w maju 1980 r. odbyło się referendum na temat odłączenia prowincji od Kanady. 
W tym okresie Stany Zjednoczone zdecydowanie poparły jedność Kanady. Między Ottawą 
a Waszyngtonem nie było istotnych sporów związanych z polityką zagraniczną. Ugrun-
towało to przychylne nastawienie rządu kanadyjskiego do USA, co stanowiło najważ-
niejszą zmianę22. Wzrost nastrojów separatystycznych odwrócił natomiast uwagę mini-
strów Pierre’a Trudeau i dużej części mieszkańców Kanady od problemów zależności 
gospodarczej od Stanów Zjednoczonych. W tym okresie wydawało się, że udało się też 
rozwiązać ważne spory bilateralne (np. podpisano traktat o połowach na Wschodnim 
Wybrzeżu). Całokształt ówczesnych zmian w stosunkach między Kanadą a USA można 
więc uznać za dowód na poprawność teorii, która wskazuje, że stan wzajemnych relacji 
między tymi państwami zależy od tzw. sfery psychologiczno-kulturowej ich relacji23. 

Okres kadencji prezydenckich Ronalda Reagana (1980–1988) stanowi wyraźną ce-
zurę w relacjach kanadyjsko-amerykańskich. Wśród zwolenników teorii innych niż re-
alizm powszechna jest opinia, że Stany Zjednoczone uzyskały status hegemona w sto-
sunkach międzynarodowych, a Kanada wróciła na pozycję państwa zależnego i niewiele 
znaczącego. Pierwsze lata kontaktów z administracją Reagana postawił Ottawę przed 
koniecznością dostosowania się do polityki Waszyngtonu i w rezultacie rezygnacji z nie-
zależnej polityki (zwłaszcza gospodarczej). Osłabienie gospodarcze Kanady (recesja na 
początku lat 80.), kolejne kryzysy polityczne i ciągły problem jedności państwa zbiegły 
się w czasie z odbudową przez Ronalda Reagana potęgi USA i wygraną w rywalizacji 
z ZSRR. W tej sytuacji nawet zdeterminowany premier Trudeau musiał ulec presji Ame-
rykanów i dokonać modyfi kacji w sztandarowych projektach swojego rządu (zwłaszcza 
w Agencji Kontroli Inwestycji Zagranicznych oraz w Krajowym Programie Energetycz-
nym). Pozwolił też na amerykańskie testy rakiet cruise nad terytorium Kanady. Nawet 
jednak te działania okazały się niewystarczające i w rezultacie, na fali nastrojów pro-
amerykańskich panujących w społeczeństwie kanadyjskim, wybory w 1984 r. wygrała 
Partia Postępowo-Konserwatywna, a nowym premierem został Brian Mulroney, którego 
polityka sformalizowała kontynentalną współpracę USA i Kanady. Kulminacją tego pro-

21  Należy pamiętać o roli, jaką w łagodzeniu sporów dotyczących polityki energetycznej między oboma 
krajami odegrał sekretarz stanu Henry Kissinger. 

22  J. Kirton, Foreign Policy..., s. 309.
23  L. Martin, op.cit., s. 263 i nast. 
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cesu była podpisana w 1988 r. zgoda Kanady na układ o wolnym handlu, a następnie jej 
udział w wojnie w Zatoce Perskiej w 1990 r. Oceny te wydają się jednak zbyt uproszczo-
ne i nie uwzględniają nastrojów panujących po drugiej stronie 49. równoleżnika. 

Odpowiedź realistów z obozu J. Kirtona na pytanie o zmianę w okresie pierwszej 
kadencji prezydenta Reagana tym razem nie jest całkowicie przekonująca. Zwolennicy 
tego podejścia podejmują próbę odwrócenia o 180 stopni poprzednich wyjaśnień i po-
traktowania wydarzeń z lat 80. XX w. jako konsekwentnych działań Kanady. Pozwala 
to na patrzenie na rządy Ronalda Reagana jako czas dostosowania się Stanów Zjed-
noczonych do preferencji Kanady. Zdaniem zwolenników tego ujęcia prezydent USA 
zorientował się, że nie może prowadzić skutecznej polityki zagranicznej samotnie, bez 
poparcia sąsiada z północy. Reagan dostosował się więc do Kanady. Dał Krajowi Klo-
nowego Liścia „kredyt zaufania” do czasu, aż uda się wypracować wspólne stanowi-
sko. Mimo trudności w okresie 1981–1982 prezydent USA tak naprawdę popierał też 
priorytety Ottawy, albo po prostu uległ swoim doradcom. Taka argumentacja ma sporo 
racji, zważywszy, że Reagan pozostawał swoim doradcom bardzo dużą swobodę w po-
dejmowaniu decyzji Zwolennicy modelu Adjusting America tłumaczą tym brak sankcji 
przeciwko Kanadzie w odpowiedzi na Krajowy Program Energetyczny oraz podpisanie 
w 1991 r. kanadyjsko-amerykańskiego porozumienia o kwaśnych deszczach (Canada-
–U.S. Air Quality Agreement)24. 

Nie do końca przekonuje forsowane przez realistów wyjaśnienie postępowania Sta-
nów Zjednoczonych przede wszystkim zmianą, która nastąpiła w systemie między-
narodowym. Inwazja ZSRR na Afganistan w 1979 r. zapoczątkowała ostatni, trwający do 
1991 r., etap rywalizacji zimnowojennej. Doprowadziło to do przeobrażenia stosunków 
łączących Kanadę i Stany Zjednoczone i zaowocowało udziałem wojsk Kraju Klonowe-
go Liścia w konfl ikcie w Zatoce Perskiej. Zaangażowanie Kanady w obu wojnach (zim-
nej i przeciwko Irakowi w Kuwejcie) ma kluczowe znaczenie dla neorealistów. Uznają 
oni prymat klasycznych wyznaczników określających pozycję państwa, takich jak siła 
militarna. Uważają także, że płaszczyzna polityczno-militarna w relacjach kanadyjsko-
amerykańskich ma pierwszeństwo przed sferą gospodarczą. Wspólna walka na wojnie 
powoduje zaś powstanie specjalnych, bardzo mocnych więzów między sojusznikami. 
Zgodnie z tym rozumowaniem Kanada, walcząc w latach 1980–1992 razem ze Stana-
mi Zjednoczonymi, odpowiadała na zapotrzebowanie Waszyngtonu, gdy Amerykanie 
potrzebowali takiej pomocy25. Takie działania, zgodnie z modelem Adjusting America, 
były więc z perspektywy lat istotne dla stosunków Ottawy z Waszyngtonem. Zgodnie 
z tą koncepcją Ronald Reagan i George Bush mieli uczynić Kraj Klonowego Liścia 
najważniejszym elementem swojego myślenia o polityce zagranicznej i mieli pozosta-
wić wiele miejsca, tam gdzie Kanadyjczycy tego oczekiwali. W konsekwencji Kanada 
i Stany Zjednoczone miały wejść na ścieżkę w kierunku integracji i zacieśniania relacji. 
Wojny toczone wspólnie przez USA i Kanadę miały więc dać impuls do integracji. 

Ujęcie modelu Adjusting to America nie przekonuje jednak w pełni w kwestii przy-
czyn, które sprawiły, że w czasie pierwszej kadencji Ronalda Reagana stosunki kana-
dyjsko-amerykańskie osiągnęły poziom najniższy w okresie kilkunastu lat. Wyjaśniając 

24  J. Kirton, Lecture 17…, s. 5.
25  J. Kirton wskazuje np. Liban z 1983 r., gdzie USA boleśnie przekonały się, że wojna w odległym 

rejonie świata bez wsparcia politycznego kończy się niepowodzeniem. Ibidem, s. 5–6.
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tę kwestię, należałoby raczej zwrócić uwagę na fakt, że żaden z rządów nie był skłon-
ny zaakceptować współzależności obu krajów jako zjawiska rzeczywiście istniejącego 
i w ogromny sposób oddziałującego na stosunki dwustronne26. Oba rządy unikały więc 
zobowiązań wynikających z partnerstwa. Powodowało to, że działania podejmowane 
w celu rozwiązania własnych problemów przez Waszyngton i Ottawę nie uwzględniały 
ich oddziaływania na sąsiada, które często było bardzo negatywne27. 

Inną trudnością w latach 1968–1984 był brak wspólnych poglądów na temat kie-
runku, w jakim powinny ewoluować stosunki kanadyjsko-amerykańskie. Stany Zjed-
noczone popełniły błąd, kładąc nacisk na integrację i lekceważąc kwestię identyfi kacji 
narodowej Kanadyjczyków. Powodowało to, że wśród tych ostatnich rosły obawy o su-
werenność kraju. Z drugiej strony błędem polityków kanadyjskich było podkreślanie 
samowystarczalności w stosunkach z USA. Ottawa pomijała w ten sposób całą sferę 
związaną z zależnością militarną oraz kwestiami bezpieczeństwa. Polityka gospodarcza 
rządu Trudeau kwestionowała również zasady liberalnego handlu, które były ogromnie 
ważne dla polityków w Waszyngtonie. 

Warto poświęcić kilka słów stosunkowi Pierre’a Trudeau do ważnych dokonań 
w polityce amerykańskiej w okresie 1968–1984. Kanada interesowała się oczywiście 
problemami globalnymi, ale premier akceptował podział świata na strefy wpływu i nie 
zamierzał się sprzeciwiać we wszystkich sprawach polityce Waszyngtonu. Brak anali-
zy tych wydarzeń wynika ze świadomie przyjętej koncepcji pracy. Włączenie kwestii 
np. przewrotu w Chile czy konfl iktów na Bliskim Wschodzie rozbiłoby główną strukturę 
pracy. Kilka kwestii wymaga jednak przynajmniej zasygnalizowania w kontekście sto-
sunków kanadyjsko-amerykańskich. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na politykę Ka-
nady wobec Ameryki Łacińskiej, która była uwikłana w kwestie zależności od południo-
wego sąsiada. Jej celem było w dużym stopniu potwierdzenie opinii, że Kraj Klonowego 
Liścia różni się od Stanów Zjednoczonych. Wikłało to Kanadę w dość skomplikowane 
problemy dyplomatyczne, czego dowodem był ciągły opór Ottawy przed wejściem do 
Organizacji Państw Amerykańskich (Organization of American States – OPA). Tłuma-
czono to najczęściej, zgodnie z poglądami Trudeau, brakiem interesu Kanady w ciągłym 
sprzeciwie wobec kierunków polityki amerykańskiej względem Ameryki Łacińskiej. 
Zdaniem polityków kanadyjskich tylko taka polityka pozwalałaby na wiarygodność ich 
kraju w stosunku do pozostałych członków OPA. 

Pierre Trudeau parokrotnie próbował występować w roli mediatora w konfl ikcie 
Wschód–Zachód. Kanada była jednak traktowana poważnie jedynie w tych momentach, 
w których Stany Zjednoczone akurat nie prowadziły aktywnej polityki. Przykładem 
może być nawiązanie 10 października 1970 r. stosunków dyplomatycznych z Chińską 
Republiką Ludową. Wizyty premiera Trudeau w Związku Radzieckim przyniosły więcej 
szkód stosunkom z USA niż korzyści dla zmniejszenia napięcia międzynarodowego. 
Kanadyjski premier źle dobierał słowa, czym drażnił Amerykanów. Z podobną reakcją 
Waszyngtonu Trudeau spotkał się po wizycie na Kubie w 1976 r. Z polskiego punktu 
widzenia poglądy premiera Trudeau o podziale świata na strefy wpływu miały bardzo 
negatywne konsekwencje. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez generała Wojciech 

26  Ch.F. Doran, op.cit., s. 145. 
27  W przypadku Stanów Zjednoczonych był to np. bilans płatności, a w przypadku Kanady inwestycje 

zagraniczne.
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Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 r., mimo nałożenia symbolicznych sankcji, Trudeau sy-
stematycznie odmawiał jednoznacznego potępienia stanu wojennego w Polsce i krytyki 
Jaruzelskiego. Polonia pamiętała odpowiedź, której udzielił w związku z sytuacją Pol-
ski: „[…] jeżeli stan wojenny jest sposobem na uniknięcie wojny domowej i interwencji 
Sowietów, to nie mogę takiej decyzji całkiem potępić”28. Premier Kanady nie chciał 
powiedzieć niczego złego o Sowietach, nawet w związku z Polską, bo to naruszyłoby 
jego teorię o strefach wpływów. Na tym tle uwidocznił się zresztą w ciągu następnego 
roku wyraźny konfl ikt pomiędzy premierem a ministrem spraw zagranicznych Markiem 
MacGuiganem. Minister był zdania, że należy podkreślać naruszenie zapisów Aktu 
Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie z 1975 r. Kanada ode-
grała znaczącą rolę w czasie spotkań KBWE, ale Trudeau, najwyraźniej bojąc się, jak 
zostanie oceniona jego własna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego, był przeciwny 
wykorzystaniu tego sposobu.

Kończąc uwagi na temat polityki międzynarodowej Trudeau, należy jednak zauwa-
żyć, że po inwazji na Afganistan premier zdecydował o kontynuowaniu wsparcia Sta-
nów Zjednoczonych w polityce wobec ZSRR, m.in. przyłączając się do bojkotu Olim-
piady w Moskwie w 1980 r. Ottawa nie przejęła również kontraktów na sprzedaż zboża 
do Związku Radzieckiego29. 

Brak zdefi niowania wzajemnych stosunków Ottawy z Waszyngtonem oraz ich kon-
sekwencji powodował, że politycy po obu stronach 49. równoleżnika nie widzieli po-
wodów, dla których programy w polityce wewnętrznej miałyby uwzględniać możliwość 
wywołania negatywnych skutków u partnera. Brak koherentnego sposobu patrzenia na 
wspólnotę interesów doprowadził oba rządy do promowania własnej wizji tych stosun-
ków. Należy się zgodzić z Charlesem Doranem, który uważa, że właśnie spory wokół 
natury współzależności obu krajów odpowiadały za zły stan stosunków kanadyjsko-
amerykańskich w latach 80. XX w.30 Uważam jednak, że zmiana, która nastąpiła w okre-
sie kadencji Ronalda Reagana, nie była w stosunkach Kanady ze Stanami Zjednoczony-
mi czymś trwałym. Nie wydaje się słuszne twierdzenie zwolenników teorii zależności, 
że rządy Reagana stanowią granicę, od której nastąpiła znacząca zmiana celów, jakimi 
kierowali się przywódcy obu krajów oraz sposobów w jaki postrzegali wzajemne aspira-
cje i dokonania. Napięcia z przełomu lat 70. i 80. wpisywały się raczej w cykliczny rytm 
wzlotów i upadków w relacjach kanadyjsko-amerykańskich. Przy ocenie z perspektywy 
historycznej wahania w stosunkach kanadyjsko-amerykańskich nie były niczym nowym. 
Tym, co się zmieniło w latach 70. i 80., była co najwyżej skala tych wahań, a ogólny ton 
owych stosunków31 był dzięki temu bardziej zróżnicowany. 

Premier Trudeau i prezydent Reagan znaleźli ostatecznie wspólne pole zrozumie-
nia w zagadnieniach protekcjonizmu. Było ono postrzegane jako największe zagroże-

28  M. MacGuigan, op.cit., s. 56.
29  Ibidem, s. 35 i nast.
30  Ch.F. Doran, The United States…, s. 146.
31  Ton stosunków jest defi niowany jako: „Stan atmosfery panującej w polityce zagranicznej”. Nie jest 

to jednak prosta suma wszystkich rezultatów osiągniętych w polityce zagranicznej w jakimś okresie. Lepszy 
ton niekoniecznie oznacza mniejszą liczbę sporów. Jak pisze Ch.F. Doran: „Liczba i charakter sporów, które 
muszą rozwiązać dwa państwa wpływa na ton ich stosunków, a ogólny ich ton ma wpływ na zdolność rządów 
do przezwyciężania kryzysów w polityce zagranicznej”. Ch.F. Doran, Forgotten…, s. 47.
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nie zarówno dla Kanady, jak i USA32. Z obaw o możliwość zamknięcia rynku amery-
kańskiego wynikał dokonany pod koniec rządów Trudeau zwrot w kierunku wolnego 
handlu. Nowa strategia gospodarcza opublikowana w 1983 r. przez kanadyjskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych (Trade Policy for the 1980s), która sugerowała, że właś-
ciwym rozwiązaniem problemu zależności handlowej Kanady od USA było zawarcie 
ze Stanami Zjednoczonymi umowy o wolnym handlu, nie była więc przegraną Kanady 
i Pierre’a Trudeau ani wyrazem uległości wobec Amerykanów, jak chcą zwolennicy teo-
rii zależności. Był to raczej wynik akceptacji wzajemnych różnic i uświadomienia sobie 
przez każde z państw, że interesy partnera są uprawnione33. 

Przez okres 1968–1984 współzależność gospodarek USA i Kanady uległa pogłębie-
niu. Nie oznaczało to jednak powiększania zależności Kraju Klonowego Liścia od Sta-
nów Zjednoczonych34. Kanada notowała bowiem większy wzrost produktu narodowego 
od USA. Następował też spadek udziału kapitału zagranicznego na rynku kanadyjskim, 
a od lat 80. Kraj Klonowego Liścia stał się również eksporterem kapitału. Rosnące inwe-
stycje kanadyjskie były jednak lokowane głównie w USA. Pogłębiająca się współzależ-
ność była związana ze zjawiskiem współpodatności na zranienie (intervulnerability)35. 
Oczywiście zasięg efektów takiej współpodatności nie był symetryczny. Wynikało to 
z różnic w potencjałach obu państw. Okazało się jednak, że w drugiej połowie lat 80. 
efekty tych relacji miały charakter mniej asymetryczny niż w przeszłości. Każda ze stron 
posiadała zdolność do zadania drugiej „szkody”. USA poprzez restrykcje na import dóbr 
przetworzonych lub ograniczenie przepływu kapitału, a Kanada poprzez traktowanie 
inwestycji zagranicznych odmiennie od krajowych36. Lekcja, którą oba kraje wyciągnęły 
z wydarzeń okresu 1968–1984, brzmiała następująco: ceną za dobrobyt na kontynencie 
północnoamerykańskim była współpodatność37.

Właściwego rozstrzygnięcia wymaga kwestia tego, w jakim stopniu polityka 
Pierre’a Trudeau wobec Stanów Zjednoczonych była rzeczywiście nowym sposobem 
na ułożenie stosunków Kanady z południowym sąsiadem, a w jakim reakcją na określo-
ną sytuację wewnętrzną oraz na układ środowiska międzynarodowego. Należy stwier-
dzić, że w latach 1968–1984 na stosunki kanadyjsko-amerykańskiej oddziaływało wiele 
czynników o charakterze zarówno obiektywnym, jak i subiektywnym. Część czynników 
obiektywnych, które przyczyniły się do wzrostu napięcia, a nawet wystąpienia konfl ik-
tów między sąsiadami, miało charakter trwały. Z drugiej strony konfl ikty, choć niejedno-
krotnie o ostrej formie i gwałtownym przebiegu, miały w gruncie rzeczy charakter nie-
antagonistyczny. Wynikało to przede wszystkim ze wspólnoty podstawowych interesów 

32  K. Michałek, Mocarstwo..., s. 462–463.
33  Ch.F. Doran, The United…, s. 146.
34  Pomiar skali zależności jednego państwa od drugiego musi uwzględniać kilka czynników. Za 

Ch. Doranem można powtórzyć, że są to: znaczenie wymiany handlowej (mierzone jako udział handlu 
w PNB); stopień koncentracji wymiany handlowej na jednym partnerze oraz stopień koncentracji handlu na 
jednym towarze lub ich małej grupie. Ibidem, s. 152.

35  Współpodatnosć to zewnętrzne koszty prowadzenia przez jakieś państwo programu w polityce we-
wnętrznej, które ponosi partner stosunku. Ch.F. Doran, Forgotten…, s. 53.

36  Ch.F. Doran, The United…, s. 156.
37  Ch.F. Doran, Forgotten…, s. 54–59.

Zakończenie



Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trudeau...284

politycznych i gospodarczych Kanady i Stanów Zjednoczonych38. Te wspólne interesy 
stanowiły barierę, której oba kraje nigdy nie zdecydowały się przekroczyć. 

Wśród czynników obiektywnych, oddziałujących na stan relacji kanadyjsko-
amerykańskich, należy wymienić przede wszystkim problemy związane z ochroną śro-
dowiska, energetyką czy polityką gospodarczą Kanady. Ta ostatnia, na skutek znacznych 
inwestycji kapitału amerykańskiego i rozmiarów wymiany handlowej, była bardzo silnie 
powiązana ze Stanami Zjednoczonymi. Nie można również zapomnieć o różnicach mię-
dzy Ottawą a Waszyngtonem w pojmowaniu polityki międzynarodowej. Kanada dążyła 
m.in. do osłabienia napięcia między mocarstwami, rozszerzenia stosunków z krajami 
rozwijającymi się i promowania ich interesów ekonomicznych, a także politycznych 
oraz dywersyfi kacji swych kontaktów handlowych. Wskazuje się także na fakt zaostrza-
nia konfl iktów ze względu na różnice ustrojowe występujące między sąsiadami. W Ka-
nadzie, której system polityczny zbudowany jest wokół koncepcji rządu bazującego na 
większości parlamentarnej i silnej dyscyplinie partyjnej, polityka zagraniczna rzadko 
ulega zmianie na skutek opozycji Izby Gmin. Zupełnie inna sytuacja występuje w Sta-
nach Zjednoczonych. Autonomia Kongresu w stosunku do administracji prezydenckiej 
i spore uprawnienia władzy ustawodawczej oraz słaba dyscyplina partyjna powodują, że 
kongresmani mogą wywierać silny wpływ na politykę zagraniczną39. Boleśnie przeko-
nali się o tym Kanadyjczycy w okresie negocjacji traktatu o połowach na Wschodnim 
Wybrzeżu. 

Ważne jest zrozumienie faktu, że wewnętrzne preferencje polityczne społeczeństw 
obu krajów oddziaływały na wyznaczanie priorytetów w polityce zagranicznej, co pro-
wadziło do usztywniania pozycji negocjacyjnych obu państw. Nie można było oczeki-
wać, że Kanada wycofa się z dyskryminacyjnych praktyk wprowadzanych przez NEP, 
a przynajmniej nie ze względu na presję i krytykę Stanów Zjednoczonych. Kanadyzacja 
była zasadniczym zagadnieniem w kampanii wyborczej w 1980 r., która doprowadziła 
do powrotu liberałów do władzy. Sytuacja wyglądała podobnie z problemem kwaśnych 
deszczów. Przyspieszenie rozwiązania sporu nie mogło nastąpić (a na pewno nie ze 
względu na presję z zewnątrz), gdyż polityka Ronalda Reagana miała na celu intensyfi -
kację rozwoju gospodarczego. Administracja amerykańska chciała to osiągnąć poprzez 
zmniejszenie regulacji i rozwój przemysłu energetycznego, nawet kosztem środowiska 
naturalnego. Politolodzy zwracają uwagę, że dopiero wewnętrzne siły w obu krajach do-
prowadziły do zmian w programach zarówno amerykańskich, jak i kanadyjskich, które 
przyczyniły się do powstania problemów zewnętrznych. W przypadku Kanady były to 
kłopoty gospodarcze oraz ustabilizowanie się światowych cen surowców energetycz-
nych. Doprowadziło to do zmian w NEP. W przypadku USA to presja ze strony ludności 
Nowej Anglii i części regionu atlantyckiego spowodowała przemyślenie kosztów kwaś-
nych deszczów. 

Wśród czynników subiektywnych oddziałujących na stosunki kanadyjsko-amerykańskie 
na pierwszy plan wysuwa się przekonanie wielu polityków amerykańskich, że Kanada 
jest im tak bliska kulturalnie, politycznie i gospodarczo, że można ją traktować niemalże 
jak kolejny stan USA. Taki sposób myślenia prowadził do przyjmowania z zaskocze-

38  M. Spaliński, op.cit., 1986, s. 86.
39  Więcej na ten temat zob. Ł. Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień Prezydenta USA w polityce 

zagranicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
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niem i niechęcią przejawów samodzielnego działania polityków kanadyjskich i obrony 
własnych, często niezależnych od Stanów Zjednoczonych interesów Kraju Klonowego 
Liścia. Tak się stało w 1973 r., gdy Kanada podwyższyła podatek eksportowy na impor-
towaną przez Stany Zjednoczone ropę naftową. Amerykanie uznali, że decyzja ta miała 
charakter dyskryminacji, a kongresmani zażądali retorsji wobec Ottawy40. Znamiona 
ingerencji w wewnętrzne problemy Kanady miały również niekiedy wypowiedzi pub-
liczne polityków amerykańskich. Do tej kategorii można zaliczyć stwierdzenia ambasa-
dorów amerykańskich w Ottawie Williama Portera i Paula Robinsona, wyrażających się 
krytycznie o pogarszających się stosunkach kanadyjsko-amerykańskich, strategii ener-
getycznej Ottawy czy polityce Trudeau dotyczącej inwestycji zagranicznych41. 

Warto w tym miejscu podsumować sposób uprawiania polityki wobec Stanów Zjed-
noczonych przez Pierre’a Trudeau. Zachowanie premiera Kanady wobec Amerykanów 
z pewnością miało w sobie pewien element przekory. Mimo że premier akceptował mo-
carstwową pozycję USA, to przy wielu okazjach nie mógł się oprzeć pokusie „potrząś-
nięcia” Amerykanami i „wymierzenia im kuksańca”. Taki charakter miały np. złośliwe 
uwagi w stosunku do prezydenta Ronalda Reagana42. Marc MacGuigan, który pełnił 
funkcję ministra spraw zagranicznych Kanady na początku lat 80., uważa, że P. Trudeau 
po prostu lubił takie zachowania43. Warto pamiętać, że dzięki studiom na Harvardzie 
premier znał kulturę i społeczeństwo amerykańskie i był w dużym stopniu odporny na 
amerykańskie wartości44. Taka „intelektualna gra”, w której Trudeau rozdzielał „pstrycz-
ki w nos” Amerykańskim politykom, nie pozostawała jednak bez konsekwencji dla sto-
sunków kanadyjsko-amerykańskich. 

Charakterystycznym rysem podejścia Trudeau do stosunków kanadyjsko-amerykańskich 
pozostawała jego chęć pozostania niezależnym obserwatorem tych relacji. Zostawiał 
więc względną swobodę kolejnym ministrom prowadzącym politykę zagraniczną45. 
Taka sytuacja dawała bowiem Trudeau możliwość niezależnego oceniania wydarzeń, 
a to przynosiło mu satysfakcję intelektualną46. Zabezpieczało to również premiera przed 
angażowaniem własnego autorytetu. 

Błędem Trudeau było poświęcanie uwagi relacjom kanadyjsko-amerykańskim jedy-
nie wtedy, kiedy zgadzały się tematycznie z jego najważniejszymi zainteresowaniami47. 
Inne problemy w relacjach kanadyjsko-amerykańskich premier zostawiał do rozstrzyg-

40  R. Bothwell, Canada and the United States..., s. 120–121.
41  M. Lawrence, The Presidents and the Prime Ministers: Washington and Ottawa Face to Face: The 

Myth of Bilateral Bliss 1867–1982, Toronto: Doubleday Canada; Garden City, New York: Doubleday and 
Co., 1982, s. 283–284.

42  Przytaczany jest przykład z konferencji prasowej po szczycie G7 w Wersalu w 1982 r. Jeden z dzien-
nikarzy zadał wtedy pytanie prezydentowi Reaganowi, który miał już wtedy reputację polityka mało zorien-
towanego w sprawach międzynarodowych. Słysząc to pytanie, premier Trudeau miał powiedzieć: „Zapytaj 
Ala”, wskazując na amerykańskiego sekretarza stanu Alexandra Haiga. L. Martin, op.cit., s. 284.

43  M. MacGuigan, op.cit., s. 18.
44  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 201–202.
45  Było to sprzeczne z tradycją kanadyjską. Poprzedni premierzy Kanady: Louis St. Laurent i Lester B. 

Pearson, przed objęciem władzy kierowali resortem spraw zagranicznych, a w okresie premierostwa stosunki 
międzynarodowe były dla nich kwestią priorytetową. W. Ferguson, Canadian History for Dummies, Toronto: 
Wiley Publishing, Inc., 2000, s. 348, 351–355.

46  M. MacGuigan, op.cit., s. 18–19.
47  C. McCall, S. Clarkson, op.cit., vol. 2, s. 201.
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nięcia swoim ministrom. Relacje z południowym sąsiadem pozostawały dla kanadyj-
skiego premiera znaczące w takim stopniu, w jakim wpływały na wzmocnienie tożsamo-
ści narodowej Kanadyjczyków48. Zdaniem niektórych krytyków premierowi brakowa-
ło kreatywnego podejścia do problemu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi49. Słabe 
zaangażowanie i ograniczona waga przykładana przez Trudeau do relacji z Waszyngto-
nem, zwłaszcza w trakcie ostatniej kadencji, wytworzyły sytuację braku zaufania pomię-
dzy przywódcami sąsiadujących ze sobą państw. W ogólnej ocenie politykę P.E. Trudeau 
wobec Stanów Zjednoczonych należy określić jako niekonsekwentną. 

Wśród czynników łagodzących przebieg i zasięg konfl iktów między Kanadą a Sta-
nami Zjednoczonymi na wyróżnienie zasługują te o charakterze politycznym. Uczest-
nictwo obu krajów w Sojuszu Północnoamerykańskim oraz wspólnota podstawowych 
interesów związanych z bezpieczeństwem stanowiła (i nadal stanowi) barierę rozwoju 
konfl iktów. Politycy kanadyjscy rozumieli znaczenie geopolitycznego położenia swoje-
go kraju dla Stanów Zjednoczonych. Również w sferze gospodarczej poziom współza-
leżności handlowej oraz bliskość rynków oddziaływały i oddziałują przeciwko ograni-
czeniu współpracy obu państw. Hamulcem dla rozwoju poważnych konfl iktów między 
Kanadą a Stanami Zjednoczonymi była i jest również szeroka sieć wzajemnych powią-
zań w niemal wszystkich dziedzinach życia. 

Doświadczenia wyniesione przez Kanadę z relacji z USA pozwalają na sformułowa-
nie dwóch tez. Pierwsza z nich mówi o tym, że ekonomiczna konwergencja nie wymaga 
i niekoniecznie musi prowadzić do konwergencji społecznej, kulturowej czy politycz-
nej. Druga wskazuje na fakt, że liberalizacja handlu oraz wzrost dobrobytu wpływa-
ją korzystnie na kulturę i identyfi kację narodową Kanadyjczyków. Aby dojść do tych 
wniosków, Kanadyjczycy musieli jednak przejść przez okres nacjonalizmu gospodar-
czego. Agencja Kontroli Inwestycji Zagranicznych, Korporacja Rozwoju Kanady oraz 
Krajowy Program Energetyczny pozwoliły przedsiębiorstwom kanadyjskim rozwinąć 
się, wzmocnić i dostosować do wymogów światowych, dały im też czas i pieniądze na 
przygotowanie się na rywalizację. Był to jeden z czynników, który uświadomił rządzą-
cym Kanadą, że dalsza dyskryminacja inwestorów zagranicznych nie była już dłużej 
potrzebna. Dzięki temu Ottawa mogła zacząć myśleć o bliższych związkach gospodar-
czych ze Stanami Zjednoczonymi. Paradoksalnie był to więc zwiastun lepszych i bliż-
szych stosunków w przyszłości. 

W 1984 r. zakończyła się era Trudeau i rządy przejęli konserwatyści Briana Mulro-
neya. Nowy premier podkreślał, że Kanada nie jest w stanie uciec od ekonomicznej i mi-
litarnej zależności od Stanów Zjednoczonych. Zamiast tracenia energii zdecydował się 
na możliwie najskuteczniejsze jej wykorzystanie. Jego rząd w 1988 r. podpisał pierwszy 
z układów o wolnym handlu (Free Trade Agreement), a kolejny premier, Jean Chrétien, 
reprezentujący już rząd liberalny, zaakceptował w 1994 r. jego rozszerzenie o Meksyk 
(North American Free Trade Agreement). Integracja kontynentalna w Ameryce Północ-
nej stała się faktem. 

48  Ch.F. Doran, Forgotten…, s. 219.
49  J.L. Granatstein, R. Bothwell, op.cit., s. 381.
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Nowa generacja politologów i historyków spogląda na historię Kanady jako na pro-
ces przechodzenia od kolonii, przez państwo, ponownie do kolonii50 Sugerują oni, że 
Kanada przeszła drogę od kolonii Imperium Brytyjskiego do wasala Stanów Zjednoczo-
nych, z krótkim okresem niepodległości. Nie wydaje się, aby ta ocena była z perspekty-
wy XXI w. słuszna. Kanada staje się raczej bardziej dojrzałym państwem, które potrafi  
wykorzystać bliskość potężnego sąsiada. Kanadyjczycy zaczynają przełamywać kom-
pleks słabszego partnera i związane z tym nastawienie w relacjach z USA. Zawdzięcza-
ją to po części lekcji, którą były stosunki kanadyjsko-amerykańskie w okresie rządów 
Pierre’a Trudeau.

50  Zauważył to kanadyjski historyk J.L. Granatstein w książce Canadian Foreign Policy Canadian Fo-
reign Policy: Historical Readings, J.L. Granatstein (red.), Toronto: Copp Clark Pitman, 1993, s. vi.
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CANADIAN-AMERICAN RELATIONS IN THE POLITICS OF PIERRE 
ELLIOTT TRUDEAU 1968–1984

The book entitled Canadian-American Relations in the Politics of Pierre Elliott Trudeau 
1968–1984 is an attempt to look at problems of cooperation between the superpower (USA) 
and the middle-power (Canada) in the period when P. E. Trudeau was the Prime Minister 
of Canada (1968–1984). The dissertation analyzes three important areas of Canadian-
American relationship: foreign policy, economic relations, and environmental coopera-
tion. The book shows Canadian-American relations through the profi le of Pierre Elliott 
Trudeau. Trudeau’s term in offi ce is a key to understand contemporary Canada and its 
current relations with the United States. Between 1968 and 1984 Canada tried to change 
the type of relations with the United States. The main aim of the new strategy was to de-
velop self-suffi cient and independent Canadian economy, which could be a starting point 
to strengthen Canada as an independent country and stimulate development of national 
identity among Canadians. The reorientation of Canadian policy towards the United Sta-
tes ended in a fi asco. Despite efforts from Canadian government, only a small percent of 
Canadian export and import changed its directions. Tensions between Washington and 
Ottawa, which were effects of the new Canadian policies, ended in the last two years 
of Trudeau’s term. Growing danger of protectionism made politicians in both countries 
aware of a nature of the relations and consequences of intervulnerability. The signing of 
the Free Trade Agreement in 1988 and later the North America Free Trade Agreement 
have sealed the trend of intensifying interdependency and cooperation between Canada 
and the United States.

Summary



KALENDARIUM WYDARZEŃ W OKRESIE 
RZĄDÓW PIERRE’A ELLIOTTA TRUDEAU

1968
•  20 I – ukazuje się tzw. raport Watkinsa 
• 16 II – Pierre Trudeau ogłasza, że będzie kandydował na przewodniczącego Partii Liberalnej 

Kanady
• 6 IV – Trudeau wygrywa wewnętrzne wybory i na fotelu przewodniczącego Partii Liberalnej 

zastępuje Lestera B. Pearsona
• 20 IV – Trudeau zostaje premierem Kanady i formuje swój pierwszy gabinet
• 13 V – Trudeau ogłasza zamiar uznania dyplomatycznego Chińskiej Republiki Ludowej
• 29 V – ukazuje się program Trudeau w polityce zagranicznej zatytułowany Kanada i świat 
• 25 VI – Trudeau wygrywa wybory federalne, zdobywając 155 z 264 mandatów do Izby Gmin
• 10 V – Trudeau głosi potrzebę zmiany polityki zagranicznej Kanady 
• 15 V – gabinet decyduje o konieczności dokonania przeglądu polityki militarnej

1969
• 24–25 III – Trudeau udaje się z pierwszą ofi cjalną wizytą do USA
• 3 IV – Trudeau ogłasza decyzję gabinetu o redukcji kanadyjskich wojsk stacjonujących w ra-

mach NATO w Europie
• 22 V – Trudeau ogłasza, że unikający poboru Amerykanie uciekający do Kanady będą trakto-

wali tak jak inni imigranci
• 23 VI – minister obrony Leo Cadieux ogłasza w Izbie Gmin 20% redukcję kanadyjskich sił 

zbrojnych
• 25 VIII – tankowiec „Manhattan” wyrusza w rejs przez Przejście Północno-Zachodnie
• 14 IX – tankowiec „Manhattan” przepływa Przejście Północno-Zachodnie
• 19 IX – minister obrony Leo Cadieux ogłasza, że kontyngent kanadyjski w NATO będzie 

wnosił 5000 żołnierzy

1970
• 1970 – Amerykanie wprowadzają ograniczenia importu ropy naftowej z Kanady
• 8 IV 1970 – Izba Gmin rozpoczyna pracę nad Ustawą o ochronie wód Arktyki przed zanie-

czyszczeniem (Arctic Waters Pollution Prevention Bill) 
• 27 V – tankowiec „Manhattan” po raz drugi przepływa Przejście Północno-Zachodnie
• 25 VI – ukazuje się Polityka zagraniczna dla Kanadyjczyków – koniec przeglądu polityki 

zagranicznej Kanady
• 17 VIII – ukazuje się tzw. raport Wahna 
• 5 X – przedstawiciel handlowy Wielkiej Brytanii porwany przez Front Wyzwolenia Quebecu 
• 10 X – terroryści porywają ministra pracy rządu Quebecu
• 16 X – rząd wprowadza stan wojenny w prowincji Quebec 

Aneks I
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1971
• 11 VI – Izba Gmin powołuje do życia Canada Development Corporation
• 15 VIII – prezydent USA Richard Nixon nakłada 10% podatek na towary importowane do USA
• 24 VIII – ukazuje się biała księga dotycząca obronności Kanady
• 6–7 XII – Trudeau rozmawia z prezydentem Nixonem w Waszyngtonie

1972
• 15 IV – Richard Nixon i Pierre Trudeau podpisują Porozumienie o podniesieniu jakości wody 

w Wielkich Jeziorach 
• 15 IV – Nixon przemawia w parlamencie kanadyjskim
• 3 V – ukazuje się tzw. raport Graya 
• 26 X – Amerykanie proszą, by Kanada weszła do komisji rozjemczej w Wietnamie
• 17 X – ukazuje się specjalne wydanie czasopisma „International Perspective” zawierające 

program trzeciej opcji
• 30 X – wybory federalne, Partia Liberalna Trudeau zdobywa jedynie 107 mandatów na 264 

i formuje rząd mniejszościowy

1973
• 5 I – Izba Gmin wydaje rezolucję potępiającą amerykańskie bombardowanie w Wietnamie
• 27 I – Kanada wchodzi do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie 
• 31 VII – Kanadyjczycy wychodzą z komisji rozjemczej w Wietnamie 
• 17 X – początek embarga krajów skupionych w OPEC na eksport ropy naftowej do USA
• 13 IX – rząd Trudeau wprowadza specjalny podatek na eksport ropy naftowej
• 6 XII – Trudeau ogłasza powstanie Petro-Canada
• 12 XII – zostaje powołana Agencja Kontroli Inwestycji Zagranicznych 

1974
• 9 V – rozwiązanie parlamentu po porażce liberałów w głosowaniu nad budżetem
• 8 VI – wybory federalne, Partia Liberalna Trudeau odzyskuje większość w parlamencie 

(141 miejsc na 264)
• 9 VIII – prezydent USA Nixon rezygnuje ze stanowiska w wyniku afery Watergate; Gerald R. 

Ford zaprzysiężony na nowego prezydenta
• 22 XI – rząd Trudeau ogłasza, że chce do 1983 r. zakończyć eksport ropy naftowej do USA
• 2 XII – Trudeau składa wizytę prezydentowi USA Geraldowi Fordowi

1976
• VII – rząd Trudeau odmawia sportowcom z Tajwanu występowania na olimpiadzie w Mont-

realu pod fl agą chińską
• 4 VII – Kanada ogłasza powiększenie strefy rybołówstwa do 200 mil morskich
• 27 VII – Kanada po raz pierwszy uczestniczy w spotkaniu grupy G7
• 15 XI – wybory w Quebecu wygrywa Parti Québécois 

1977
• 25 I – Trudeau składa wizytę u prezydenta Jimmy’ego Cartera
• 22 II – Trudeau jako pierwszy przywódca Kanady przemawia w amerykańskim Kongresie
• 28 III– Kanada i Stany Zjednoczone podpisują porozumienie o połowach ryb na Wschodnim 

Wybrzeżu i traktat graniczny w Zatoce Maine
• 8 IX – Trudeau ponownie składa wizytę w Waszyngtonie 
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1978
• 22 XI – podpisanie przez USA i Kanadę nowej wersji Porozumienia o podniesieniu jako-

ści wody w Wielkich Jeziorach 

1979
• 26 III – rozwiązanie kanadyjskiej Izby Gmin
• 3 III 1979 – Trudeau spotyka się z Carterem
• 22 V – Partia Konserwatywna pod przewodnictwem Joe Clarka wygrywa wybory (zdoby-

wa 136 na 282 miejsc); liberałowie zdobywają 114 mandatów
• 4 VI – Joe Clark zaprzysiężony jako nowy premier Kanady
• 10 XI – ambasada kanadyjska w Iranie chroni dyplomatów amerykańskich 
• 19 XI – Ronald Reagan jako kandydat na prezydenta USA ogłasza plan amerykańsko-

-kanadyjsko-meksykańskiego porozumienia o współpracy (North American Accord)
• 21 XI – Trudeau ogłasza, że w lutym 1980 r. zrezygnuje z przywództwa w Partii Liberalnej
•  3 XII – rząd mniejszościowy Joe Clarka przegrywa głosowanie nad wotum nieufności
• 18 XII – Trudeau odwołuje swoją rezygnację i startuje w nowych wyborach jako lider 

Partii Liberalnej

1980
• 18 II – Trudeau wygrywa wybory, zdobywając 147 na 282 możliwych do zdobycia manda-

tów 
• 3 III – Trudeau rozpoczyna ostatnią kadencję 
• 14 IV – w czasie mowy tronowej Trudeau zapowiada wzmocnienie pozycji Agencji Kon-

troli Inwestycji Zagranicznych 
• 5 VIII – Kanada i Stany Zjednoczone podpisują memorandum of intent w sprawie przeciw-

działania kwaśnym deszczom
• 28 X – rząd Trudeau ogłasza Krajowy Program Energetyczny jako część budżetu 
• 29 X – Amerykanie interweniują po raz pierwszy w sprawie Krajowego Programu Energe-

tycznego
• 4 XI – Ronald Reagan wygrywa wybory w USA

1981
• 6 III – prezydent USA Ronald Reagan wycofuje z senatu układ o połowach na Wschodnim 

Wybrzeżu
• 10–11 III – Reagan odwiedza Ottawę 
• 14 V – rząd Trudeau ogłasza zmiany w Krajowym Programie Energetycznym 
• 15 VII – Trudeau spotyka się z Reaganem w Waszyngtonie
• 16 XII – Kanadyjczycy ogłaszają, że nie będzie więcej osłabiania Krajowego Programu 

Energetycznego

1982
• 27 IX – początek rozprawy w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze 

w sprawie granicy w Zatoce Maine

1983
• 15 VII – rząd Trudeau godzi się na testy amerykańskich rakiet cruise nad terytorium Kanady
• 31 VIII – rząd Trudeau wydaje Trade Policy for the 1980s zapowiadającą chęć podjęcia 

negocjacji w sprawie wolnego handlu z USA
• 27 X – Trudeau ogłasza swoją peace initiative 
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1984
• 7 II – panel GATT orzeka, że ustawa powołująca Agencję Kontroli Inwestycji Zagranicz-

nych musi zostać poprawiona
• 30 VI – Trudeau ustępuje



MINISTROWIE W GABINETACH
PIERRE’A ELLIOTTA TRUDEAU

Premier

Pierre Elliott Trudeau
20 IV 1968–3 VI 1979
3 III 1980–29 VI 1984

Ministrowie rolnictwa
John James Greene 20 IV 1968–5 VII 1968
Horace Andrew Olson 6 VII 1968–26 XI 972

Eugene Francis Whelan 27 XI 1972–3 VI 1979
3 III 1980 –29 VI 1984

Ministrowie komunikacji
Eric William Kierans 1 IV 1969–28 IV 1971
Joseph Julien Jean-Pierre Côté, pełniący
obowiązki 29 IV 1971–10 V 1971
Gérard Pelletier, pełniący obowiązki 11 V 1971–11 VIII 1971
Robert Douglas George Stanbury 12 VIII 1971–26 XI 1972
Gérard Pelletier 27 XI 1972–28 VIII 1975
Pierre Juneau 29 VIII 1975–24 X 1975
Otto Emil Lang, pełniący obowiązki 25 X 1975–4 XII 1975
Jeanne Sauvé 5 XII 1975–3 VI 1979
Francis Fox 3 III 1980–29 VI 1984
Ministrowie do spraw konsumenckich i korporacyjnych
John Napier Turner 20 IV 1968–5 VII 1968
Stanley Ronald Basford 6 VII 1968–27 I 1972
Robert Knight Andras 28 I 1972–26 XI 1972
Herbert Eser Gray 27 XI 1972–7 VIII 1974
André Ouellet 8 VIII 1974–15 III 1976
Bryce Stuart Mackasey, pełniący obowiązki 16 III 1976–7 IV 1976
Bryce Stuart Mackasey 8 VIII 1976–13 IX 1976
Anthony Chisholm Abbott 14 IX 1976–15 IX 1977
William Warren Allmand 16 IX 1977–3 VI 1979
André Ouellet 3 III 1980–1l VIII 1983

Aneks II
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Judy Erola 12 VIII 1983–29 VI 1984
Ministrowie produkcji obronnej 
Charles Mills Drury 20 IV 1968–5 VII 1968
Donald Campbell Jamieson 6 VII 1968–31 III 1969
Ministrowie energetyki, górnictwa i zasobów naturalnych 
Jean-Luc Pepin 20 IV 1968–5 VII 1968
John James Greene 6 VII 1968–27 I 1972
Donald Stovel Macdonald 28 I 1972–25 IX 1975
Alastair William Gillespie 26 IX 1975–3 VI 1979
Marc Lalonde 3 III 1980–9 IX 1982
Jean Chrétien 10 IX 1982–29 VI 1984
Ministrowie spraw zagranicznych (Secretary of State for External Affairs)
Mitchell William Sharp 20 IV 1968–7 VIII 1974
Allan Joseph MacEachen 8 VIII 1974–13 IX 1976
Donald Campbell Jamieson 14 IX 1976–3 VI 1979
Mark MacGuigan 3 III 1980–9 IX 1982
Allan Joseph MacEachen 10 IX 1982–29 VI 1984
Minister handlu międzynarodowego1

Gerald Regan 8 XII 1983–29 VI 1984
Minister spraw zagranicznych (Minister for External Relations)
Jean-Luc Pepin 7 XII 1983–29 VI 1984
Ministrowie środowiska 
Jack Davis 11 VI 1971–7 VIII 1974
Jeanne Sauvé 8 VIII 1974–4 XII 1975
Roméo LeBlanc, pełniący obowiązki 5 XII 1975–21 I 1976
Jean Marchand 22 I 1976–30 VI 1976
Roméo LeBlanc, pełniący obowiązki 1 VII 1976–13 IX 1976
Roméo LeBlanc 14 IX 1976–1 IV 1979
Leonard Stephen Marchand 2 IV 1979–3 VI 1979
John Roberts 3 III 1980–11 VIII 1983
Charles L. Caccia 12 VIII 1983–29 VI 1984
Ministrowie fi nansów
Edgar John Benson 20 IV 1968–27 I 1972
John Napier Turner 28 I 1972–9 IX 1975
Charles Mills Drury, pełniący obowiązki 10 IX 1975–25 IX 1975
Donald Stovel Macdonald 26 IX 1975–15 IX 1977

1  Na podstawie ustawy z 7 grudnia 1983 r. reorganizacji uległo Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Do pomocy ministrowi spraw zagranicznych został powołany minister handlu międzynarodowego.
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Joseph Jacques Jean Chrétien 16 IX 1977–3 VI 1979
Allan Joseph MacEachen 3 III 1980–9 IX 1982
Marc Lalonde 10 IX 1982–29 VI 1984
Ministrowie rybołówstwa
Hédard Robichaud 20 IV 1968–5 VII 1968
Jack Davis 6 VII 1968–31 III 1969
Minister rybołówstwa i leśnictwa
Jack Davis 1 IV 1969–10 VI 1971
Ministrowie leśnictwa i rozwoju wsi 
Maurice Sauvé 20 IV 1968–5 VII 1968
Jean Marchand 6 VII 1968–31 III 1969
Ministrowie rybołówstwa i mórz 
Roméo LeBlanc 2 IV 1979–3 VI 1979
Roméo LeBlanc 3 III 1980–29 IX 1982
Pierre de Bané 30 IX 1982–29 VI 1982
Ministrowie do spraw Indian i rozwoju terytoriów północnych
Arthur Laing 20 IV 1968–5 VII 1968
Joseph Jacques Jean Chrétien 6 VII 1968–7 VIII 1974
J. Judd Buchanan 8 VIII 1974–13 IX 1976
William Warren Allmand 14 IX 1976–15 IX 1977
James Hugh Faulkner 16 Sept 1977–3 VI 1979
John Carr Munro 3 III 1980–29 VI 1984
Ministrowie przemysłu 
Charles Mills Drury 20 IV 1968–5 VII 1968
Jean-Luc Pepin 6 VII 1968–31 III 1969
Ministrowie przemysłu i handlu
Jean-Luc Pepin 1 IV 1969–26 XI 1972
Alastair William Gillespie 27 XI 1972–25 IX 1975
Donald Campbell Jamieson 26 IX 1975–13 IX 1976
Joseph Jacques Jean Chrétien 14 IX 1976–15 IX 1977
John Henry Horner 16 IX 1977–3 VI 1979
Herbert Eser Gray 3 III 1980–29 IX 1982
Edward Lumley 30 IX 1982–6 XII 1983
Ministrowie sprawiedliwości i prokuratorzy generalni 
Pierre Elliott Trudeau 20 IV 1968–5 VII 1968
John Napier Turner 6 VII 1968–27 I 1972
Otto Emil Lang 28 I 1972–25 IX 1975
Stanley Ronald Basford 26 IX 1975–2 VIII 1978
Otto Emil Lang, pełniący obowiązki 3 VIII 1978–8 VIII 1978
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Otto Emil Lang 9 VIII 1978–23 XI 1978
Marc Lalonde 24 XI 1978–3 VI 1979
Joseph Jacques Jean Chrétien 3 III 1980–9 IX 1982
Mark MacGuigan 10 IX 1982–29 VI 1984
Ministrowie pracy
Jean-Luc Pepin 20 IV 1968–5 VII 1968
Bryce Stuart Mackasey 6 VII 1968–27 I 1972
Martin Patrick O’Connell 28 I 1972–26 XI 1972
John Carr Munro 27 XI 1972–7 IX 1978
André Ouellet, pełniący obowiązki 8 IX 1978–23 XI 1978
Martin Patrick O’Connell 24 XI 1978–3 VI 1979
Gerald Regan 3 III 1980–21 IX 1981
Charles L. Caccia 22 IX 1981–11 VIII 1983
André Ouellet 12 VIII 1983–29 VI 1984
Ministrowie do spraw polityki imigracyjnej i siły roboczej
Jean Marchand 20 IV 1968–5 VII 1968
Allan Joseph MacEachen 6 VII 1968–23 IX 1970
Otto Emil Lang 24 IX 1970–27 I 1972
Bryce Stuart Mackasey 28 I 1972–26 XI 1972
Robert Knight Andras 27 XI 1972–13 IX 1976
Jack Sydney George Cullen 14 IX 1976–14 VIII 1977
Ministrowie do spraw zatrudnienia i polityki imigracyjnej 
Jack Sydney George Cullen 15 VIII 1977–3 VI 1979
Lloyd Axworthy  3 III 1980–11 VIII 1983
John Roberts 12 VIII 1983–29 VI 1984
Ministrowie obrony 
Léo Alphonse Joseph Cadieux 20 IV 1968–16 IX 1970
Charles Mills Drury, pełniący obowiązki 17 IX 1970–23 IX 1970
Donald Stovel Macdonald 24 IX 1970–27 I 1972
Edgar John Benson 28 I 1972–31 VIII 1972
Jean-Eudes Dubé, pełniący obowiązki I IX 1972–6 IX 1972
Charles Mills Drury, pełniący obowiązki 7 IX 1972–26 XI 1972
James Armstrong Richardson 27 XI 1972–12 X 1976
Barnett Jerome Danson, pełniący obowiązki 13 X 1976–2 XI 1976
Barnett Jerome Danson 3 XI 1976–3 VI 1979
Gilles Lamontagne 3 III 1980–11 VIII 1983
Jean-Jacques Blais 12 VIII 1983–29 VI 1984
Ministrowie zdrowia i opieki społecznej
Allan Joseph MacEachen 20 IV 1968–5 VII 1968
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John Carr Munro 6 VII 1968–26 XI 1972
Marc Lalonde 27 XI 1972–15 IX 1977

Monique Bégin
16 IX 1977–3 VI 1979
3 III 1980–29 VI 1984

Ministrowie skarbu państwa
Joseph Jacques Jean Chrétien 20 IV 1968–5 VII 1968
Joseph Julien Jean-Pierre Côté 6 VII 1968–23 IX 1970
Herbert Eser Gray 24 IX 1970–26 XI 1972
Robert Douglas George Stanbury 27 XI 1972–7 VIII 1974
Stanley Ronald Basford 8 VIII 1974–25 IX 1975
Jack Sydney George Cullen 26 IX 1975–13 IX 1976
Monique Bégin 14 IX 1976–15 IX 1977
Joseph-Philippe Guay 16 IX 1977–23 XI 1978
Anthony Chisholm Abbott 24 XI 1978–3 VI 1979
William Rompkey 3 III 1980–29 IX 1982
Pierre Bussières 30 IX 1982–29 VI 1984
Dyrektor poczt (Postmaster General)
Joseph Julien Jean-Pierre Côté 20 IV 1968–5 VII 1968
Eric William Kierans 6 VII 1968–28 IV 1971
Joseph Julien Jean-Pierre Côté, 
pełniący obowiązki 29 IV 1971–10 VI 1971

Joseph Julien Jean-Pierre Côté 11 VI 1971–26 XI 1972
André Ouellet 27 XI 1972–7 VIII 1974
Bryce Stuart Mackasey 8 VIII 1974–13 IX 1976
Jean-Jacques Blais 14 IX 1976–1 II 1978
Gilles Lamontagne 2 II 1978–3 VI 1979
André Ouellet 3 III 1980–15 X 1981
Przewodniczący Tajnej Rady 
Pierre Elliott Trudeau, pełniący obowiązki 20 IV 1968–1 V 1968
Allan Joseph MacEachen, pełniący 
obowiązki 2 V 1968–5 VII 1968

Donald Stovel Macdonald 6 VII 1968–23 IX 1970
Allan Joseph MacEachen 24 IX 1970–7 VIII 1974
Mitchell William Sharp 8 VIII 1974–13 IX 1976
Allan Joseph MacEachen 14 IX 1976–3 VI 1979
Yvon Pinard 3 III 1980–29 VI 1984
Ministrowie robót publicznych 
George James McIlraith 20 IV 1968–5 VII 1968
Arthur Laing 6 VII 1968–27 I 1972
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Jean-Eudes Dubé 28 I 1972–7 VIII 1974
Charles Mills Drury 8 VIII 1974–13 IX 1976
J. Judd Buchanan 14 IX 1976–23 XI 1978
André Ouellet 24 XI 1978–3 VI 1979
Paul James Cosgrove 3 III 1980–29 IX 1982
Roméo LeBlanc 30 IX 1982–29 VI 1984
Ministrowie do spraw regionalnego rozwoju gospodarczego 
Jean Marchand 1 IV 1969–26 XI 1972
Donald Campbell Jamieson 27 XI 1972–25 IX 1975
Marcel Lessard 26 IX 1975–3 VI 1979
Pierre de Bané 3 III 1980–11 I 1982
Herbert Eser Gray 12 I 1982–29 IX 1982
Edward Lumley 30 IX 1982–6 XII 1983
Ministrowie stanu do spraw rozwoju społecznego 
Joseph Jacques Jean Chrétien 19 VI 1980–9 IX 1982
Jacob Austin 10 IX 1982–29 VI 1984
Ministrowie stanu do spraw nauki i techniki 
Alastair William Gillespie 12 VIII 1971–26 XI 1972
Jeanne Sauvé 27 XI 1972–7 VIII 1974
Charles Mills Drury 8 VIII 1974–13 IX 1976
James Hugh Faulkner 14 IX 1976–15 IX 1977
J. Judd Buchanan 16 IX 1977–23 XI 1978
Alastair William Gillespie 24 XI 1978–3 VI 1979
John Roberts 3 III 1980–29 VI 1984
Minister do spraw regionalnego rozwoju przemysłowego 
Edward Lumley 7 XII 1983–29 VI 1984
Sekretarze stanu
Jean Marchand 20 IV 1968–5 VII 1968
Gérard Pelletier 6 VII 1968–26 XI 1972
James Hugh Faulkner 27 XI 1972–13 IX 1976
John Roberts 14 IX 1976–3 VI 1979
Francis Fox 3 III 1980–21 IX 1981
Gerald Regan 22 IX 1981–5 X 1982
Serge Joyal 6 X 1982–29 VI 1984
Liderzy partii rządzącej w Senacie 
Paul Joseph James Martin 1 IV 1969–7 VIII 1974

Raymond Joseph Perrault
8 VIII 1974–3 VI 1979
3 III 1980–29 IX 1982

Horace Andrew Olson 30 IX 1982–29 VI 1984
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Solicitor General of Canada
John Napier Turner 20 IV 1968–5 VII 1968
George James McIlraith 6 VII 1968–21 XII 1970
Jean-Pierre Goyer 22 XII 1970–26 XI 1972
William Warren Allmand 27 XI 1972–13 IX 1976
Francis Fox 14 IX 1976–27 I 1978
Stanley Ronald Basford, 
pełniący obowiązki 28 I 1978–1 II 1978

Jean-Jacques Blais 2 II 1978–3 VI 1979
Robert Phillip Kaplan 3 III 1980–29 VI 1984
Ministrowie zaopatrzenia i usług 
Donald Campbell Jamieson 1 IV 1969–4 V 1969
James Armstrong Richardson 5 V 1969–26 XI 1972
Jean-Pierre Goyer 27 XI 1972–23 XI 1978
Pierre de Bané 24 XI 1978–3 VI 1979
Jean-Jacques Blais 3 III 1980–11 VIII 1983
Charles Lapointe 12 VIII 1983–29 VI 1984 
Ministrowie handlu 
Charles Mills Drury 20 IV 1968–5 VII 1968
Jean-Luc Pepin 6 VII 1968–31 III 1969
Ministrowie transportu
Paul Theodore Hellyer 20 IV 1968–29 IV 1969
James Armstrong Richardson, 
pełniący obowiązki 30 IV 1969–4 V 1969

Donald Campbell Jamieson 5 V 1969–26 XI 1972
Jean Marchand 27 XI 1972–25 IX 1975
Otto Emil Lang 26 IX 1975–3 VI 1979
Jean-Luc Pepin 3 III 1980–11 VIII 1983
Lloyd Axworthy 12 VIII 1983–29 VI 1984
Przewodniczący Zarządu Skarbu
Edgar John Benson 20 IV 1968–5 VII 1968
Charles Mills Drury 6 VII 1968–7 VIII 1974
Joseph Jacques Jean Chrétien 8 VIII 1974–13 IX 1976
Robert Knight Andras 14 IX 1976–23 XI 1978
J. Judd Buchanan 24 XI 1978–3 VI 1979
Donald Johnston 3 III 1980–29 IX 1982
Herbert Eser Gray 30 IX 1982–29 VI 1984
Ministrowie stanu do spraw miast
Robert Knight Andras 30 VI 1971–27 I 1972
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Stanley Ronald Basford 28 I 1972–7 VIII 1974
Barnett Jerome Danson 8 VIII 1974–2 XI 1976
André Ouellet 3 XI 1976–31 III 1979
Ministrowie do spraw kombatantów 
Roger Joseph Teillet 20 IV 1968–5 VII 1968
Jean-Eudes Dubé 6 VII 1968–27 I 1972
Arthur Laing 28 I 1972–26 XI 1972

Daniel Joseph MacDonald
27 XI 1972 – VI 1979
3 III 1980–30 IX 1980

Gilles Lamontagne, pełniący obowiązki 1 X 1980–21 IX 1981
W. Bennett Campbell 22 IX 1981–29 VI 1984
Ministrowie stanu do spraw rozwoju gospodarczego 
Robert Knight Andras 24 XI 1978–3 VI 1979
Horace Andrew Olson 3 III 1980–29 IX 1982
Donald Johnston 30 IX 1982–6 XII 1983
Minister stanu do spraw rozwoju gospodarczego i regionalnego 
Donald Johnston 7 XII 1983–29 VI 1984
Ministrowie bez teki 
Charles Ronald McKay Granger 20 IV 1968–5 VII 1968
Paul Joseph James Martin 20 IV 1968–31 III 1969
Donald Stovel Macdonald 20 IV 1968–5 VII 1968
Bryce Stuart Mackasey 20 IV 1968–5 VII 1968
John Carr Munro 20 IV 1968–5 VII 1968
Gérard Pelletier 20 IV 1968–5 VII 1968
Jack Davis 26 IV 1968–5 VII 1968
Robert Knight Andras 6 VII 1968–29 VI 1971
Otto Emil Lang 6 VII 1968–23 IX 1970
James Armstrong Richardson 6 VII 1968–4 V 1969
Herbert Eser Gray 20 X 1969–23 IX 1970
Robert Douglas George Stanbury 20 X 1969–11 VIII 1971
Joseph Julien Jean-Pierre Côté 24 IX 1970–10 VI 1971
Jean Marchand 26 IX 1975–21 I 1976
Joseph-Philippe Guay 3 XI 1976–20 IV 1977
John Henry Horner 21 IV 1977–15 IX 1977
Gilles Lamontagne 19 I 1978–1 II 1978
Ministrowie stanu
Martin Patrick O’Connell 12 VIII 1971–27 I 1972
Patrick Morgan Mahoney 28 I 1972–26 XI 1972
Stanley Haidasz 27 XI 1972–7 VIII 1974
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Bryce Stuart Mackasey 3 VI 1974–7 VIII 1974
Roméo LeBlanc 8 VIII 1974–13 IX 1976
Leonard Stephen Marchand 14 IX 1976–1 IV 1979
Iona Campagnolo 15 IX 1976–3 VI 1979
Joseph Philippe Guay 21 IV 1977–15 IX 1977
Marc Lalonde 16 IX 1977–23 XI 1978
Norman A. Cafi k 16 IX 1977–3 VI 1979
Anthony Chisholm Abbott 16 IX 1977–3 VI 1979
John M. Reid 24 XI 1978–3 VI 1979
Hazen Argue 3 III 1980–29 VI 1984
Gerald Regan 3 III 1980–5 III 1980
James Sydney Flemming 3 III 1980–11 VIII 1983
Pierre Bussières 3 III 1980–29 IX 1982
Charles Lapointe 3 III 1980–29 IX 1982
Edward Lumley 3 III 1980–6 XII 1983
Judy Erola 3 III 1980–11 VIII 1983
Pierre de Bané 12 I 1982–29 IX 1982
Raymond Joseph Perrault 30 IX 1982–11 VIII 1983
Charles Lapointe 30 IX 1982–11 VIII 1983
William Rompkey 30 IX 1982–11 VIII 1983
Paul Cosgrove 30 IX 1982–11 VIII 1983
Gerald Regan 6 X 1982–7 XII 1983
Jean-Luc Pepin 12 VIII 1983–6 XII 1983
David Collenette 12 VIII 1983–29 VI 1984
Céline Hervieux-Payette 12 VIII 1983–9 I 1984
Roger Simmons 12 VIII 1983–22 VIII 1983
David Paul Smith 12 VIII 1983–29 VIII 1984
Roy MacLaren 17 VIII 1983–29 VI 1984
William H. Rompkey 10 I 1984–29 VI 1984
Céline Hervieux-Payette 10 I 1984–29 VI 1984
Jacques Olivier 10 I 1984–29 VI 1984

Źródło: oprac. własne na podstawie: Canada. Privy Council Offi ce, Guide to Canadian Ministries since Con-
federation, 2009, http://www.pco-bcp.gc.ca/M.G.m/lst.asp?lang=eng&=1 (10.05.10).
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