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Polityka wewnętrzna Kanady
Patriacja konstytucji, Quebec, rdzenni mieszkańcy

Wprowadzenie

Choć dla polskiego Czytelnika Kanada nie wydaje się państwem szczególnie dłu
go istniejącym na mapie politycznej świata, to spoglądając na listę krajów człon
kowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), można odnieść zgoła od
miennie wrażenie. Kanada, pod względem stażu, znajduje się na 46. miejscu pośród 
193 państw będących w 2013 r. członkami tej najliczniejszej organizacji międzyna
rodowej na świecie1. Kiedy powstawał ONZ, kanadyjska federacja liczyła już 78 lat, 
a na mapie politycznej świata było wtedy mniej niż jedna trzecia obecnych członków 
tej organizacji. Kanada istniała więc wcześniej, niż doszło do zjednoczenia Niemiec 
(1871)2. Względna stabilność ustrojowa pozwala więc spojrzeć na Kanadę z per
spektywy czasu. Widać wtedy dokładniej nie tylko unikalność rozwiązań zastoso
wanych w jej modelu ustrojowym, ale przede wszystkim ewolucję, która dokonała 
się przez półtora wieku.

Dzisiej sza scena polityczna byłaby zupełnie obca dla Kanadyj czyka żyj ącego pod 
koniec XIX w. Zmiany w kulturze politycznej Kanady powodują, że rozwiązania, 
które wtedy wydawały się czymś naturalnym i właściwym (brak praw wyborczych 
kobiet, rdzennych mieszkańców czy Azjatów), dzisiaj są zupełnie niedopuszczal
ne. Ogrom przemian, jakie przyniosło przyjęcie w 1982 r. Karty Praw i Wolności3

1 United Nations, 2013a, Growth in United Nations membership, 1945-present, http://www.un.org/ 
en/members/growth.shtml (14.08.2013).

2 Należy jednak pamiętać, że formalnie kanadyjska państwowość, której początek datuje się na 
rok 1867, przez ponad pół wieku była ograniczona do autonomii w sprawach wewnętrznych. Dopiero 
w 1982 r. zakończono wszelką zależność od parlamentu brytyjskiego. Por. M a c G r e g o r  D a w s o n  
R., D a w s o n  W.F., 1989, Democratic Government in Canada, Toronto-Buffalo-London: University 
of Toronto Press, s. 5-8.

3 Siedmiu z dziesięciu Kanadyjczyków uważa Kartę Praw i Wolności za bardzo ważny element 
tożsamości kanadyjskiej. J e d w a b  J., B a k e r  C., 2003, Canadian Identity: Bilingualism, Multicul- 
turalism and the Charter o f  Rights, Office of the Commissioner of Official Languages, http://www. 
ocol-clo.gc.ca/docs/e/Canadian_Identity.pdf, s. 1 (10.12.2013).
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można dostrzec, gdy zdamy sobie sprawę, że przed 100 laty homoseksualizm był 
przestępstwem4. W  ciągu półtora wieku liczba ludności Kanady wzrosła jedenasto- 
krotnie, a społeczeństwo z farmerskiego stało się w 85% miejskim. Wzrost populacji 
pociągnął za sobą podwojenie liczebności Izby Gmin, której posłowie wybierani są 
nie ze 180, a z 308 jednomandatowych okręgów5. Zmiany widać również w roz
mieszczeniu ludności. Masowa kolonizacja prerii i wybrzeża Pacyfiku zaczęła się 
kilka dekad po 1867 r., a dzisiaj mieszka na tym obszarze więcej Kanadyjczyków 
niż na wschód od Ontario. Choć w XIX w. premier niepochodzący z Ontario czy 
Quebecu6 byłby nie do zaakceptowania dla elit politycznych, to obecnie Stephen 
Harper, po ośmiu latach zasiadania na fotelu premiera, jest najdłużej urzędującym 
przywódcą związanym z zachodem. Zmiany widać również w systemie partyjnym. 
Scena polityczna Kanady nie jest już podzielona wyłącznie między dwie partie: Par
tię Liberalną (Liberal Party o f Canada) i Partię Konserwatywną (Conservative Party 
o f Canada)7. Od dwóch dekad w niższej izbie kanadyjskiego parlamentu zasiadają 
przedstawiciele co najmniej czterech partii politycznych. Zmieniła się również za
sadniczo rola państwa, którego wydatki stanowią dzisiaj 50% produktu krajowego 
brutto Kanady. To tylko przykłady zmian w systemie politycznym tego państwa. Co 
jednak ważniejsze, ewolucja ta nadal trwa.

Niniejszy rozdział stanowi syntetyczny przegląd najbardziej istotnych zagadnień 
z zakresu polityki wewnętrznej Kanady. Pierwsza jego część przybliża ewolucję ka
nadyjskiej państwowości aż po czasy współczesne, skupiając się na najważniejszych 
etapach w procesie uzyskiwania pełni suwerenności, w tym na tzw. procesie patria- 
cji. Następne części prezentują trendy, które dominowały w polityce kanadyjskiej 
w okresie powojennym. Są to przede wszystkim: akomodacja roszczeń prowincji 
Quebec oraz problemy związane z kanadyjskimi regionalizmami, wśród których 
wyróżnione zostało tzw. osamotnienie zachodu (western alienation). Ostatnia część 
rozdziału poświęcona jest dążeniom politycznym ludności rdzennej. Zagadnienia te 
stanowią ilustrację dla innych, ważnych trendów w polityce kanadyjskiej.

Powstanie Dominium Kanady

Sformalizowanie 1 lipca 1867 r. unii trzech kolonii wchodzących w skład dawnej 
Brytyjskiej Ameryki Północnej (Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku i Zjednoczo

4 W h i t t i n g t o n  M., W i l l i a m s  G., 2000, Canadian Politics in the 21st Century, Scarborough, 
Ontario: Nelson Canada.

5 Liczba posłów generalnie zależy od liczby ludności. W następnych wyborach liczba deputowa
nych wzrośnie do 338. Por. Fair Representation Act, S.C. 2011, c. 26, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/ 
annualstatutes/2011 _26/FullText.html (10.12.2013).

6 Wszyscy premierzy w XIX w., poza Johnem Thompsonem i Charlesem Tupperem, reprezento
wali Ontario lub Quebec. Pierwszym premierem z zachodu Kanady był Arthur Meighen.

7 Warto pamiętać, że od powstania w 1854 r. konserwatyści kilkukrotnie zmieniali nazwę swojej 
partii, ugrupowanie nosiło nazwę na przykład Partia Liberalno-Konserwatywna czy Partia Postępowo- 
-Konserwatywna.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
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nej Prowincji Kanady8) oznaczało powstanie nowego bytu na mapie politycznej 
świata -  Dominium Kanady. Był to eksperyment w ramach Imperium Brytyjskie
go. Władze w Londynie po raz pierwszy w historii zdecydowały się na przekazanie 
tak szerokiej autonomii swojej kolonii. Kanada, pozostając posiadłością w ramach 
Imperium, uzyskała niezależność w sferze spraw wewnętrznych oraz ograniczone 
możliwości samodzielnego działania na forum międzynarodowym. Od tamtego mo
mentu państwowość Kanady ulegała dość zasadniczym przeobrażeniom. Powięk
szyło się nie tylko terytorium; przez następne 82 lata liczba prowincji wzrosła do 
109, a liczba terytoriów -  gdy w 1999 r. z Terytoriów Północno-Zachodnich został 
wydzielony Nunavut -  do 310.

Utworzenie Dominium Kanady poprzedziły trzy konferencje konstytucyjne, na 
których ustalono podstawowe zasady ustrojowe. Pierwsza odbyła się we wrześniu 
1864 r. w Charlottetown na Wyspie Księcia Edwarda. Początkowo miała dotyczyć 
tylko unii prowincji nadatlantyckich, ale w związku z zaproszeniem reprezentantów 
Zjednoczonej Prowincji Kanady dyskutowano też o unii wszystkich kolonii bry
tyjskich. Ustalono, że związek będzie się opierać na zasadzie federalizmu, tak aby 
uniknąć dominacji najludniejszej Kanady Zachodniej11. Podstawowymi założeniami 
było zabezpieczenie interesów poszczególnych prowincji kanadyjskich oraz Impe
rium Brytyjskiego, a także umożliwienie ewentualnego wejścia do federacji innym 
koloniom brytyjskim położonym w regionie. Miesiąc później w mieście Quebec, 
podczas drugiej konferencji, starli się zwolennicy dwóch odmiennych koncepcji no
wego organizmu państwowego: unioniści oraz federaliści. Ci pierwsi uważali, że 
należy dążyć do ścisłego połączenia -  władza centralna powinna posiadać rozleg
łe uprawnienia, a prowincje należy wyposażyć w ściśle określone i ograniczone 
kompetencje. Federaliści stali na stanowisku, że Dominium powinno pozostawić 
szerokie uprawnienia prowincjom, a ograniczyć te przysługujące władzy centralnej. 
Po dyskusjach wygrała, jak często w Kanadzie, opcja pośrednia tworząca federację 
z silną władzą centralną, ale z daleko posuniętą autonomią prowincji, co było zgodne

8 Która po 1867 r. została podzielona na Quebec oraz Ontario.
9 Manitoba dołączyła w 1870 r., Kolumbia Brytyjska rok później, Wyspa Księcia Edwarda po na

stępnych dwóch latach, a Alberta i Saskatchewan w 1905 r. Jako ostania uczyniła to Nowa Fundlandia 
w 1949 r. (w 2001 r. na prośbę mieszkańców kontynentalnej części tej prowincji do nazwy dołączo
no „Labrador”, tak więc oficjalna nazwa dziesiątej prowincji brzmi: Nowa Fundlandia i Labrador). 
Por. Newfoundland’s name change now official, 6 XII 2001, „CBC News”, http://www.cbc.ca/news/ 
canada/newfoundland-s-name-change-now-official-1.279040, (10.11.2013). Por. R i e n d e a u  R., 2000, 
A Brief History o f Canada, Markham-Ontario: Fitzhenry and Whiteside Ltd., s. 150-153, 174-176, 244.

10 Jukon powstał w 1898 r. z podziału Terytoriów Północno-Zachodnich, które utworzono 18 lat 
wcześniej po przekazaniu przez Kompanię Zatoki Hudsona obszarów na północy Ameryki Północnej 
(Terytorium Północno-Zachodniego oraz Ziemi Ruperta) Koronie brytyjskiej, która następnie dołączy
ła je do Dominium Kanady. Riendeau, 2000, s. 150-153, 176.

11 Określenie „Kanada Zachodnia” odnosiło się do dawnej Górnej Kanady i obejmowało część 
dzisiejszej prowincji Ontario. Nie należy go mylić z zachodnią Kanadą, która obejmuje prowincje: 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta i Kolumbia Brytyjska. Por. ramka: „Z ilu regionów składa się Ka
nada?”.

http://www.cbc.ca/news/
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ze stanowiskiem Quebecu i kolonii nadatlantyckich12. Przyjęto 72 rezolucje i dekla
rację utworzenia Dominium Kanady. Do ratyfikacji rezolucji bezproblemowo doszło 
jedynie w Zjednoczonej Prowincji Kanady, a z obecnych na pierwszej konferencji 
czterech prowincji nadatlantyckich ostatecznie przyjęły ją  jedynie Nowa Szkocja 
i Nowy Brunszwik.

W literaturze zajmującej się systemem politycznym Kanady bardzo często używa się 
określenia „Konfederacja Kanady”. Jego pochodzenie sięga rozmów na konferencjach 
konstytucyjnych poprzedzających utworzenie Dominium Kanady. Używanie tego zwrotu 
miało wyłącznie na celu przyciągnięcie do pomysłu zjednoczenia kolonii kanadyjskich 
przeciwników ściślejszych związków między prowincjami. Dominium Kanady zostało 
bowiem oparte na założeniach federalizmu. Współcześnie „Konfederacja Kanady” odnosi 
się do procesu zjednoczeniowego kolonii brytyjskich, który doprowadził do powstania 
Dominium Kanady. Używane jest również jako cezura oddzielająca czasy przed 1867 r., 
czyli przed Konfederacją (pre-Confederation), od czasów po 1867 r., czyli po Konfedera
cji (post-Confederation).
Nie należy mylić historycznego określenia „Konfederacja Kanady” z pojęciem „konfede
racji”, które oznacza formalny związek niepodległych państw zgadzających się przekazać 
część swoich uprawnień ustawodawczych lub administracyjnych wspólnej instytucji lub 
zespołowi instytucji. Każde państwo członkowskie ma głos przy podejmowaniu decyzji 
w ramach takiego ciała, jednocześnie zachowując swoją suwerenność.

Podczas omawiania rozwiązań, jakie miały zostać wprowadzone w życie, głów
nym problemem pozostawały relacje między rządem centralnym a władzami w po
szczególnych regionach. Do innych zagadnień wykorzystano doświadczenia dwóch 
dekad samorządu Zjednoczonej Prowincji Kanady oraz rozwiązania importowane 
z Wielkiej Brytanii. Federalizm był jednak niezbadanym terytorium, a praktykę 
działania tego rozwiązania poznawano, spoglądając na USA. John A. Macdonald 
uważał, że konstytucja Stanów Zjednoczonych jest jednym „z najbardziej zręcznych 
dzieł, jakie kiedykolwiek stworzyła ludzka inteligencja” oraz jednym „z najdosko
nalszych sposobów rządzenia wolnymi ludźmi”13. Biorąc jednak pod uwagę wy
darzenia wojny secesyjnej (1861-1865), ojcowie konfederacji zdecydowali się na 
daleko idącą modyfikację pomysłu amerykańskiego14.

Nie ma powszechnej zgody co do liczebności grupy, którą Kanadyjczycy nazywają „oj
cami konfederacji”. Najpopularniejsza wersja rezerwuje ten termin dla tych przedstawi
cieli kolonii, którzy uczestniczyli w konferencjach w Charlottetown, Quebecu i Londynie.

12 M a c G r e g o r  D a w s o n ,  Dawson, 1989, s. 10.
13 M a c d o n a l d  J.A., 2012, On Canadian Confederation, w: Państwo i społeczeństwo. Kana

dyjska myśl społeczna, polityczna i prawna, (red.) M. G a b r y  ś, M. M o d r z e j e w s k a ,  Katowice: 
Wydawnictwo Para, s. 51. W całości pracy tłumaczenia -  jeśli nie podano inaczej -  pochodzą od au
torów.

14 O debatach konstytucyjnych pisze między innymi: L a S e l v a  S., 2011, Confederation and the 
Beginnings o f  Canadian Federalist Theory, w: Essential Readings in Canadian Constitutional Politics, 
(red.) Ch. L e u p r e c h t ,  P.H. R u s s e l ,  Toronto: University of Toronto Press, s. 118-129.
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Według innych ojcami konfederacji należy również nazywać delegatów z kolonii Red 
River, którzy w 1870 r. utworzyli Manitobę, jak również tych, którzy doprowadzili do 
włączenia Nowej Fundlandii do Kanady w 1949 r. Czasem termin ten bywa stosowany 
w odniesieniu do osób biorących udział w negocjacjach, które doprowadziły do powstania 
terytorium Nunavut w 1999 r.
Jeżeli przyjmiemy pierwszą definicję, to na miano ojców konfederacji zasługuje 36 osób. 
Ze Zjednoczonej Prowincji Kanady: George Brown, Alexander Campbell, George-Étienne 
Cartier, Alexander Galt, Hector Langevin, John Alexander Macdonald, William McDougall, 
Thomas D’Arcy McGee, Jean-Charles Chapais, James Cockburn, Oliver Mowat, Étienne
-Paschal Taché, William Pearce Howland; z Nowego Brunszwiku: Edward Barron 
Chandler, John Hamilton Gray, John Mercer Johnson, William Henry Steeves, Samuel 
Leonard Tilley, Charles Fisher, Peter Mitchell, Robert Duncan Wilmot; z Nowej Szkocji: 
Adams George Archibald, Robert Barry Dickey, William Alexander Henry, Jonathan 
McCully, Charles Tupper, John William Ritchie; z Wyspy Księcia Edwarda: George Coles, 
Andrew Archibald Macdonald, Edward Palmer, William Henry Pope, John Hamilton Gray, 
Thomas Heath Haviland, Edward Whelan; Nową Fundlandię reprezentowali: Frederick 
Terrington Carter, Ambrose Shea.

Trzecia konferencja odbyła się w grudniu 1866 r. w Londynie. Przyjęto na niej 
ostateczny tekst rezolucji z Quebecu, a także nazwę dla nowego państwa. Począt
kowo uczestnicy spotkania chcieli, aby brzmiała ona „Królestwo Kanady”, jednak 
w toku negocjacji między przywódcą Zjednoczonej Prowincji Johnem A. Macdo- 
naldem a brytyjskim sekretarzem ds. zagranicznych Edwardem Henrym Stanleyem, 
lordem Derby uznano, że termin „królestwo” może być zbyt prowokacyjny dla na
stawionych antymonarchistycznie polityków w Stanach Zjednoczonych. Aby „nie 
urazić uczuć Jankesów”, jak wyraził się lord Derby, Kanada miała stać się „do
minium”15.

Rezolucje stały się przedmiotem obrad parlamentu brytyjskiego: 26 lutego 
1867 r. przyjęła je Izba Lordów, 8 marca Izba Gmin, a 29 marca uzyskały sankcję 
królewską. Akt prawny pod nazwą Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej (Bri
tish North America Act) wszedł w życie 1 lipca 1867 r. i miał charakter konstytucji 
oktrojowanej16. Dzięki temu dokumentowi Kanada uzyskała system rządów parla
mentarno-gabinetowych i stała się państwem federalnym. Artykuły 91-95 dzieliły 
kompetencje pomiędzy prowincje a rząd centralny, część z nich wyodrębniając jako 
uprawnienia wspólne17. Ustawa nie została przekazana do bezpośredniej akceptacji 
przez mieszkańców prowincji, które weszły w skład nowego państwa -  nie odbyło

15 M a r t i n  G., 2011, Britain and the Origins o f  Canadian Confederation, 1837-67, Vancouver: 
University of British Columbia Press, s. 282. Por. S o r o k a  T., 2006, Changes in Canada's Official 
Name as a Symbol o f  Canadian Liberation from British Influences, w: Re/Deconstructing Communities, 
(red.) E. S z a b ó - G i l l i n g e r ,  K. K ü r t o s i ,  Brno: Central European Association for Canadian Stu
dies, s. 81-96.

16 Czyli nadana odgórnie przez monarchę.
17 W i e c ie c h  T., 2009, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Kraków: 

Wydawnictwo UJ, s. 126-137; G r z y b o w s k i  M., 2003, Szkice kanadyjskie: (państwo -  ustrój -  oby
watele), Kielce-Kraków: Oficyna Poligraficzna APLA, s. 127-128.
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się referendum ani nie rozpisano wyborów bezpośrednio poprzedzających zawarte 
porozumienie. Nie wydawało się to wówczas konieczne, gdyż politycy stojący za 
zawarciem umowy traktowali Ustawę o Brytyjskiej Ameryce Północnej jak „umowę 
dżentelmenów”18.

I.1. Patriacja konstytucji

Osiągnięcie pełnej suwerenności przez Kanadę było możliwe dzięki zmianom do
konanym na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej i zewnętrznej. Przeobrażenia 
wewnętrzne były skutkiem oddziaływania czynników o charakterze społecznym, 
gospodarczym i politycznym. W  ramach tej pierwszej grupy największe znaczenie 
miało dążenie do wprowadzania jednolitej polityki społecznej przez rząd federalny. 
Okazało się ono niezwykle trudne w sytuacji istnienia zróżnicowanego ustawodaw
stwa związanego z ubezpieczeniami społecznymi, opieką społeczną i rodzinną na 
poziomie poszczególnych prowincji. Wśród kwestii gospodarczych szczególnego 
znaczenia nabrał wzrost zamożności zachodniej części Kanady. Ten efekt rosnącego 
wydobycia przede wszystkim ropy naftowej na płaszczyźnie politycznej doprowa
dził do silnego sporu o kontrolę nad surowcami mineralnymi oraz -  w szerszej per
spektywie -  o przywództwo władzy federalnej nad całością polityki gospodarczej 
Kanady. Do czynników o charakterze politycznym należą bez wątpienia dążenia se
paratystyczne Quebecu i przeciwstawne aspiracje władz w Ottawie do wzmocnienia 
federacji. Wpływ na ewolucję ustrojową miało również rosnące poczucie identyfika
cji Kanadyjczyków z Kanadą, powiązane zarówno ze zmianami gospodarczymi, jak 
i z tymi o charakterze międzynarodowym -  wzrostem znaczenia Kanady na forum 
organizacji międzynarodowych, rozbudowywaniem sieci powiązań międzynarodo
wych czy chęcią formalnego potwierdzenia suwerenności państwowej19. Wszystkie 
te elementy przyczyniły się do intensyfikacji procesu zmian.

Na płaszczyźnie zewnętrznej zmiany, które przyniosły pełną niezależność w po
lityce zagranicznej, zakończyły się wydaniem przez parlament Wielkiej Brytanii 
w 1931 r. Statutu westminsterskiego (Statute o f  Westminster). Akt ten potwierdził 
równą z Wielką Brytanią pozycj ę dominiów w ramach Imperium Brytyj skiego, a tak
że regulował ich związki z Koroną. Kanada uzyskała pełną suwerenność w sferze 
gospodarczej, wojskowej i dyplomatycznej, a związki Kanady z dawną metropolią 
zostały ograniczone do unii personalnej (monarchą Kanady pozostał król Zjedno
czonego Królestwa) i pewnych elementów unii realnej. Wśród nich najważniejsze 
były dwa: do 1949 r. najwyższą instancją odwoławczą w sądownictwie kanadyjskim 
pozostawał Komitet Sądowy Tajnej Rady Wielkiej Brytanii (Judicial Committee of 
the Privy Council, JCPC), a zmiany w pisanej konstytucji Kanady wymagały uchwa
ły parlamentu w Londynie. I właśnie usunięcie tego ostatniego elementu, pozwalaj ą-

18 G i b b i n s  R., 2002, Constitutional Politics, w: Canadian Politics, (red.) J. B i c k e r t o n ,  
A.-G. G a g n o n ,  Peterborough, Ontario: Broadview Press Ltd., s. 265.

19 Szerzej o tym procesie zob. podrozdz. II.2. „Budowa powojennej tożsamości...” .
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ce uzyskać pełnię suwerenności nad własną konstytucją, określana jest w Kanadzie 
terminem „patriacja” (patriation).

Patriacja konstytucji to określenie używane w Kanadzie w odniesieniu do dążań związa
nych z uzyskaniem pełni suwerenności nad własną konstytucją. Proces ten został zakoń
czony 17 kwietnia 1982 r. proklamowaniem nowej konstytucji, której formuła nowelizacji 
nie wymagała już udziału parlamentu Wielkiej Brytanii. Terminu „patriacja” użył po raz 
pierwszy w 1966 r. premier Lester B. Pearson w Izbie Gmin w Ottawie20. W polskiej 
literaturze przedmiotu stosowane są również inne określenia: „kanadyzacja”, „uojczyź- 
nienie”, a nawet „udomowienie”.

Patriacja była konieczna, gdyż Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej po
zwalała Ottawie na wprowadzanie samodzielnie poprawek jedynie w odniesieniu 
do spraw, które pozostawały w domenie władzy federalnej. W  praktyce oznaczało 
to tylko możliwości zmiany granic okręgów wyborczych21. Ojcowie konfederacji 
nie umieścili w tekście dokumentu procedury modyfikacji innych zapisów, choćby 
w odniesieniu do podziału kompetencji. Co ciekawe, w czasie debat konstytucyjnych 
nie dyskutowano o tym, mimo iż konstytucja Stanów Zjednoczonych, która stano
wiła punkt odniesienia, zawierała dokładny opis sposobu wprowadzania poprawek 
do konstytucji22. Przyjęto zasadę, że nowelizacja konstytucji Dominium musi zostać 
uchwalona przez parlament brytyjski. Był to wynik tego, iż Ustawa o Brytyjskiej 
Ameryce Północnej była w rzeczywistości prawem brytyjskim, ale też potwierdze
nie, że Dominium było wówczas jedynie samorządną kolonią.

Proces usamodzielniania konstytucyjnego Kanady rozpoczął się po I wojnie 
światowej, a przyspieszenia nabrał w czasie konferencji imperialnych w latach 20. 
i na początku lat 30. XX w. Kanada, dążąc do rozluźnienia więzów łączących ją  
z Wielką Brytanią, naciskała między innymi na dołączenie do Ustawy o Brytyjskiej 
Ameryce Północnej przepisów określających procedurę nowelizacji tego aktu. Brak 
porozumienia polityków kanadyjskich przekreślił szansę na tę zmianę. Pozostawio
no więc proces nowelizacji konstytucji bez większych zmian, ale przez następne 
pół wieku trwały dyskusje na szczeblu federacji i prowincji nad sposobem patriacji 
ustawy zasadniczej. Jej najważniejsze etapy przedstawia zamieszczone w ramce ka
lendarium (zob. ramka: „Kalendarium patriacji konstytucji”).

20 Canada, Parliament of Canada, House of Commons, 1996, House o f  Commons Debates, 
27th Parliament, 1st Session, 20.01.1966, Library of Parliament, http://parl.canadiana.ca/view/oop.deba- 
tes_HOC2701_01/73?r=0&s=3 (10.10.2013).

21 Podobne uprawnienia ojcowie konfederacji przyznali władzom prowincji.
22 Por. L a i d l e r  P., 2007, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków: 

Wydawnictwo UJ, s. 102-104.

http://parl.canadiana.ca/view/oop.deba-
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Kalendarium patriacji konstytucji

• 1927 -  pierwsze spotkanie premiera Wiliama Lyona Mackenziego Kinga z przed
stawicielami władz prowincji. Ottawa proponowała, aby zwykłe poprawki do kon
stytucji wprowadzał parlament federalny na wniosek rządu, po uprzednim uzyskaniu 
zgody większości legislatur prowincji. Zagadnienia o znaczeniu fundamentalnym, 
takie jak: prawa prowincji, relacje federacja -  prowincje, prawa mniejszości czy pra
wa językowe, wyznaniowe oraz rasowe wymagałyby jednomyślności prowincji. Nie 
udało się uzyskać zgody na taką propozycję, większość prowincji była za utrzyma
niem status quo. Kolejne próby rozmów podejmowane były między innymi w 1931 
r. oraz latach 50. XX w. przez premiera Johna Diefenbakera, a później również przez 
Lestera B. Pearsona, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania Kanady.

• 1964 -  tzw. formuła Fulton-Favreau (nazwa od nazwisk autorów propozycji -  mi
nistra sprawiedliwości Edmunda Davie Fultona oraz polityka Partii Liberalnej Que- 
becu Guya Favreau) zakładała zróżnicowanie formuły nowelizacji konstytucji w za
leżności od materii poprawki, której miały dotyczyć. Wszystkie prowincje musiałyby 
zatwierdzić te, które odnosiłyby się do uprawnień prowincji, w tym używania języka 
francuskiego i angielskiego. Jeżeli nowelizacja dotyczyłaby tylko określonego re
gionu Kanady, potrzebna byłaby zgoda wyłącznie prowincji z tego regionu. Zmiany 
w odniesieniu do edukacji wymagałyby zgody wszystkich prowincji. Inne zmiany 
wymuszałyby uzyskanie poparcia dwóch trzecich prowincji, zamieszkiwanych przez 
co najmniej 50% ludności. Sam parlament federalny mógł dokonywać zmian doty
czących wyłącznie władzy federalnej. Brak zgody premiera Quebecu Jeana Lesage’a 
uniemożliwił przyjęcie tej formuły nowelizacji, jednak jej zmodyfikowana wersja tra
fiła do Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.

• 1971 -  premier Pierre Elliott Trudeau zaproponował pakiet zmian do konstytucji 
pod nazwą Karta z Victorii (Victoria Charter). Propozycja zawierała projekt karty 
konstytucyjnej regulującej fundamentalne prawa i obowiązki obywatelskie, których 
nie było w Ustawie o Brytyjskiej Ameryce Północnej (w tym dwujęzyczność Kana
dy). Procedura nowelizacji nie wymagała zgody wszystkich prowincji, wystarczyło 
uzyskanie poparcia większości, przy czym musiały wśród nich znaleźć się te, które 
posiadały co najmniej 25% ludności Kanady (wtedy były to Ontario i Quebec), co 
najmniej dwie prowincje z regionu nadatlantyckiego i dwie z zachodu Kanady, które 
zamieszkiwało co najmniej 50% mieszkańców tego obszaru. Mimo poparcia dziewię
ciu prowincji, wobec wycofania się premiera Quebecu Roberta Bourassy, propozycja 
zmian nie została przyjęta.

• 1978 -  rozpoczęła się ostatnia faza dążenia do patriacji konstytucji. 20 czerwca 
rząd Trudeau wniósł do Izby Gmin projekt zmiany konstytucji zawierający istotne 
modyfikacje (między innymi Senat miał się stać tzw. Izbą Federacji). Jednak deba
ta konstytucyjna została zawieszona wobec przegranej Partii Liberalnej w wyborach 
i powołania rządu Joego Clarke’a.

• 1980 -  po wygranych wyborach oraz sukcesie opcji federalnej w referendum quebec
kim rozmowy konstytucyjne zostały wznowione, a premier Pierre Elliott Trudeau 
obiecał „odnowienie federalizmu” poprzez wprowadzenie Karty Praw i Wolności 
oraz nowej formuły nowelizacji konstytucji.
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• wrzesień 1980 -  na konferencji konstytucyjnej premierzy prowincji oraz rząd fe
deralny ustalili, że najważniejsze kwestie wymagające zmiany obejmowały formułę 
nowelizacji, preambułę do konstytucji, wprowadzenie Karty Praw i Wolności, refor
mę Sądu Najwyższego oraz Senatu, zwiększenie uprawnień prowincji w zakresie 
bogactw naturalnych, szelfu kontynentalnego, rybołówstwa i komunikacji, a także 
rozszerzenie uprawnień władzy federalnej w zakresie gospodarki. Trudeau, będąc 
zdeterminowanym do wprowadzenia zmian, zdecydował się, wobec braku możliwo
ści uzyskania konsensusu, na samodzielne działanie władzy federalnej. Pod obrady 
parlamentu w Ottawie został wprowadzony projekt rezolucji konstytucyjnej. Główną 
obawą premiera Trudeau było zachowanie władz Wielkiej Brytanii w sytuacji, gdy 
prośba o nowelizację konstytucji, zawierająca zmiany w relacjach federacja -  pro
wincje, trafi do nich od władz federalnych bez uzyskania zgody prowincji. Osiem 
prowincji (tzw. „gang ośmiu”, bez Nowego Brunszwiku i Ontario) opowiedziało się 
przeciwko rozwiązaniom proponowanym przez rząd Trudeau, a sześć z nich zaskar
żyło tryb zmian do Sądu Najwyższego jako naruszający konstytucję.

• 28 września 1981 -  Sąd Najwyższy w opinii „Uojczyźnienie konstytucji” (Pa- 
triation Reference) stwierdził, że nie istnieją prawne wymagania dotyczące zgody 
prowincji na wprowadzenie poprawek do konstytucji (rząd federalny może legalnie 
przesłać rezolucję w sprawie zmiany konstytucji do Wielkiej Brytanii), ale konwe
nans konstytucyjny wymaga, aby rząd federalny uzyskał znaczące poparcie prowincji 
przed rozpoczęciem rozmów z Wielką Brytanią. Sąd Najwyższy stwierdził więc, że 
istnieje konwenans i należy go przestrzegać, ale nie da się wymusić jego stosowania, 
gdyż nie jest to część prawa konstytucyjnego i za jego złamanie nie grożą sankcje 
prawne. Obie strony mogły mówić o sukcesie i ponownie konieczne okazało się po
rozumienie polityczne.

• 5 listopada 1981 -  podczas nowej konferencji konstytucyjnej premierowi Trudeau 
udało się przekonać premierów 9 z 10 prowincji do poparcia pakietu zmian. Ustęp
stwem władzy federalnej było wprowadzenie klauzuli odstępności (notwithstanding 
clause), pozwalającej na ograniczenie stosowania niektórych artykułów Karty Praw 
i Wolności. Takie rozwiązanie miało łagodzić obawy prowincji przed ograniczaniem 
ich kompetencji w zakresie praw obywatelskich. Uzgodniono także formułę noweli
zacji konstytucji, przyjmując dwie zasady: podstawową i jednomyślności. Pierwsza 
wymagała zgody 7 z 10 prowincji zamieszkanych przez minimum 50% ludności Ka
nady. Druga natomiast, odnosząca się do kwestii ustrojowych uznanych za wyjątko
wo istotne, wprowadzała wymóg zgody wszystkich prowincji. Ostateczną zgodę na 
pakiet zmian uzyskano w czasie nocnych rozmów z 4 na 5 listopada 1981 r. Następ
nego dnia, mimo sprzeciwu premiera Quebecu René Lévesque’a, została podpisana 
umowa między federacją a dziewięcioma prowincjami.

• 2 grudnia 1981 -  Izba Gmin uchwaliła tekst nowego Aktu Kanady, będącego 
ostatnim wnioskiem o zmianę konstytucji skierowanym przez parlament kanadyjski 
do Wielkiej Brytanii. Sześć dni później projekt przyjął Senat, a po uzyskaniu podpisu 
gubernatora generalnego rezolucję przekazano do Wielkiej Brytanii. 8 marca 1982 r. 
Akt Kanady z 1982 r. przegłosowała brytyjska Izba Gmin, 25 marca Izba Lordów, 
a po czterech dniach Elżbieta II, działając jako królowa Zjednoczonego Królestwa, 
nadała ustawie sankcję królewską. Akt Kanady z 1982 r., którego załącznikiem był
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Akt Konstytucyjny z 1982 r., w art. 2 zawierał klauzulę, na mocy której żadna uchwa
ła Parlamentu Zjednoczonego Królestwa nie miała mocy prawnej w Kanadzie, po 
wejściu w życie Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. W 1931 r. Statut westminsterski 
wprowadził zasadę, że żaden „akt Parlamentu Zjednoczonego Królestwa [...] nie bę
dzie rozciągał się [...], o ile nie było w tym akcie wyraźnie powiedziane, że to Domi
nium żądało uchwalenia tego aktu i zgodziło się nań”23.

• 17 kwietnia 1982 -  Elżbieta II podpisała w Ottawie uroczystą proklamację Aktu 
Konstytucyjnego z 1982 r., działając tym razem jako królowa Kanady. Akt stał się 
obowiązującym prawem w Kanadzie. Tym sposobem zakończył się proces patriacji 
konstytucji Kanady.

• 6 grudnia 1982 -  Sąd Najwyższy Kanady w opinii „Weto Quebecu” (Quebec 
Veto) stwierdził, że Quebec nie posiada prawa weta wobec zmian konstytucyjnych 
i nie może wstrzymać uchwalenia konstytucji. Sędziowie uznali również, że konsty
tucja obowiązuje na terytorium wszystkich prowincji.

W  procesie patriacji największym problemem był brak zgody co do zasady jakie 
podmioty muszą wyrazi ć na rozpocz ęcie procedury zmian konstytucj i. Czy wymagana 
jest zgoda wszystkich prowincji, jeśli proponowana zmiana dotyczy ich uprawnień? 
Czy Quebec i Ontario lub inna prowincja mają prawo do zawetowania poprawek?24. 
Po dekadach niepewności problem rozwiązał Sąd Najwyższy we wrześniu 1981 r. 
W  orzeczeniu znanym pod nawą „Uojczyźnienie konstytucji” (Patriation Reference) 
znalazło się stwierdzenie, iż wymagana jest zgoda władz prowincji do wprowadze
nia zmian wpływających na uprawnienia jednostek składowych federacji. Sędziowie 
nie zdefiniowali jednak poziomu wymaganego porozumienia, wskazawszy jedynie, 
iż większość prowincji musi zaakceptować poprawkę, ale nie jest konieczna jedno
myślność25. Jednocześnie w opinii znalazła się informacja, że wymóg ten ma charak
ter konwenansu konstytucyjnego, a więc nie jest częścią prawa konstytucyjnego. Nie 
mógł być zatem egzekwowany przez sądy. Sędziowie potwierdzili również zdanie 
premiera Trudeau, iż zgodnie z prawem konstytucyjnym żadna prowincja nie posia
da szczególnego prawa weta w stosunku do zmian konstytucyjnych. Sędziowie nie 
wydali jednak opinii, czy takie prawo istnieje na gruncie konwenansów konstytucyj
nych26. Co istotne, w opinii sądu Ottawa nie potrzebowała zgody prowincji na wy
słanie wniosku o zmianę konstytucji do parlamentu brytyjskiego, nawet w sytuacji, 
gdyby wniosek ten zawierał zmiany w uprawnieniach prowincji27.

23 Akt wykonawczy do postanowień konferencji imperialnych z lat 1926 i 1930 (Statut westmin
sterski), w: D o b r z y  ck i  W., 2002, System międzyamerykański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, s. 429-430.

24 Brakowało nawet porozumienia, co zrobić w sytuacji, gdyby udało się uzyskać zgodę wszyst
kich prowincji oraz Izby Gmin, a przeciwny byłby Senat.

25 Sąd użył słów „znaczące poparcie” (substantialprovincial compliance or approval). Re: Reso
lution to Amend the Constitution, [1981] 1 SCR. 753, http://canhi.ca/t/1mjlc (10.12.2013).

26 Uczynili to dopiero w roku następnym w opinii „Weto Quebecu”. Re: Objection by Quebec to 
a Resolution to amend the Constitution, [1982] 2 S.C.R. 793, http://canhi.ca/t/1z1dj (10.12.2013).

27 Re: Resolution to Amend..., [1981].

http://canhi.ca/t/1mjlc
http://canhi.ca/t/1z1dj
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Zarówno Ottawa, jak i władze prowincji twierdziły, że opinia Sądu Najwyższego 
potwierdza ich stanowisko. Politycy szczebla federalnego uznali jednak, że urucho
mienie procesu zmian konstytucyjnych bez wsparcia prowincji, pomimo zgodno
ści z prawem, byłoby posunięciem bardzo ryzykownym politycznie. Szczególnie 
w świetle stwierdzenia Sądu Najwyższego, iż pewien poziom zgody prowincji jest 
wymagany na mocy konwenansu konstytucyjnego. Wrócono więc raz jeszcze do 
stołu negocjacyjnego. W  listopadzie 1981 r. udało się osiągnąć porozumienie, które 
stało się podstawą Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. Jedynie przedstawiciele Quebecu 
odrzucili uzgodnione zmiany28. Nie oznacza to jednak, że wskutek odmowy podpi
sania porozumienia Akt Konstytucyjny z 1982 r. nie obowiązuje, jako część prawa 
konstytucyjnego, na obszarze tej prowincji29. Zgoda Quebecu nie była bowiem nigdy 
wymogiem obowiązywania konstytucji na jego obszarze30. Potwierdził to w 1982 r. 
Sąd Najwyższy w opinii „Weto Quebecu” (Quebec Veto)31. Niemniej jednak brak 
podpisu Quebecu pod porozumieniem stał się problemem o charakterze politycz
nym. Prace nad porozumieniami z Meech Lake i Charlottetown, o których będzie 
mowa w następnych podrozdziałach, zostały podjęte przede wszystkim w celu uzy
skania zgody Quebecu.

Z m iany  w  w yniku  p a triac ji konsty tucji

Akt Konstytucyjny z 1982 r. zmienił kilka podstawowych elementów ustroju Ka
nady.
1. Po pierwsze, przekształcił pisaną konstytucję Kanady z zestawu przepisów bry

tyjskich w kanadyjskie prawo konstytucyjne, a wersja francuska i angielska kon
stytucji stały się tak samo obowiązujące w świetle prawa.

2. Po drugie, wprowadził Kartę Praw i Wolności.
3. Po trzecie, zawierał formalne mechanizmy nowelizacji konstytucji. Wskazał rów

nież, które części pisanej konstytucji są szczególnie ważne i wymagają wspólnej 
zgody federacji i prowincji, aby je zmienić.

4. Po czwarte, przekazał prowincjom szerszą kontrolę nad zasobami naturalnymi 
zlokalizowanymi na ich terenie32.

28 Por. podrozdz. I.4. „Miejsce Quebecu w Kanadzie”.
29 Re: Resolution to Amend..., [1981].
30 Podobna sytuacja występuje w Niemczech -  konstytucji nie podpisała Bawaria. Zob. M e n d e s  

E., 22 XI 2006, Canada as a Country, Quebec as a Nation: Avoiding the Quagmire, „Democratic Space”, 
http://democraticspace.com/blog/CANADA_AS_A_COUNTRY.pdf (11.11.2008).

31 Re: Objection by Q uebec., [1982].
32 Prowincje uzyskały wyłączność eksploracji nieodnawialnych surowców naturalnych, eksportu 

do innych części Kanady produkcji z nieodnawialnych surowców naturalnych, produktów leśnych oraz 
energii elektrycznej. Prowincje mają też prawo nakładać podatki na produkcję z surowców nieodna
wialnych. Parlament federalny może wydawać prawo również w zakresie eksportu surowców z jed
nej prowincji do pozostałych i, w razie konfliktu z prawem prowincji, prawo federalne przeważa. 
Por. Art. 92A Aktu Konstytucyjnego z 1867 r.

http://democraticspace.com/blog/CANADA_AS_A_COUNTRY.pdf
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5. Po piąte, wprowadzał zasadę wyrównywania różnic regionalnych.
6. Po szóste, potwierdził pierwotne i traktatowe prawa rdzennej ludności Kanady33.

1.1.2. K arta  P raw  i W olności

Do 1982 r. Kanada znajdowała się pod wpływem brytyjskiego modelu ochrony praw 
obywatelskich. Jest on oparty o tradycję, zwyczaje i kulturę polityczną i nie narusza 
zasady supremacji parlamentu34. Pod wpływem tragicznych doświadczeń II wojny 
światowej również kanadyjscy przywódcy polityczni coraz śmielej zaczęli spoglą
dać na amerykański model ochrony swobód obywatelskich, który bazuje na spisa
nych prawach obywatelskich jako elemencie konstytucji. Kiedy w 1960 r. parlament 
federalny uchwalił Ustawę o prawach obywatelskich (Bill o f  Rights), po raz pierwszy 
elementy amerykańskiego podejścia pojawiły się w Kanadzie35. W  przypadku kana
dyjskiej ustawy różnica polegała na zasadniczym elemencie, czyli umieszczeniu jej 
w hierarchii aktów prawnych tego państwa. Ponieważ regulacja z 1960 r. była jedy
nie ustawą federalną, po pierwsze, nie obowiązywała w odniesieniu do uprawnień 
prowincji, a po drugie, mogła zostać zmieniona w taki sam sposób, jak każda inna 
ustawa. Wielu Kanadyjczyków, wśród nich Pierre Elliott Trudeau, uważało, że takie 
zabezpieczenie praw i wolności obywatelskich jest zbyt słabe i należy wpisać ochro
nę do konstytucji. Częściowo z rozczarowania ustawą z 1960 r., a częściowo w od
powiedzi na zagrożenie podczas wydarzeń kryzysu październikowego z 1970 r.36

33 L a n d e s  R.G., 1995, The Canadian Polity: A Comparative Introduction, Toronto: Prentice 
Hall, s. 69.

34 Istnieją dwa główne podejścia do instytucjonalnego zabezpieczenia zasad równości i wolności 
w nowoczesnych demokracjach: model brytyjski i model amerykański. Różnice pomiędzy systemem 
parlamentarnym a systemem prezydenckim powodują, że sądy w obu tych systemach pełnią różne 
funkcje. Amerykański model opiera się na pisanym dokumencie -  konstytucji. Natomiast system west- 
minsterski oparty jest na niepisanej konstytucji, która stanowi połączenie historycznie ważnych ustaw, 
prawa zwyczajowego i niepisanych umów oraz zwyczajów i konwenansów. Druga różnica polega na 
tym, że pisana konstytucj a amerykańska zawiera zapisane podstawowe prawa i wolności jednostki, czy
li Bill o f  Rights. W modelu brytyjskim obowiązują w zasadzie te same prawa i wolności, ale nie są one 
spisane w jednym, podstawowym dokumencie, nie mają konstytucyjnego umocowania w dokumentach 
pisanych. Efektem tych dwóch różnic jest odmienna rola sądów w amerykańskim modelu demokracji. 
Sądy w USA, szczególnie Sąd Najwyższy, odgrywają większą i bardziej polityczną rolę. Por. Introduc
tory Readings in Canadian Government and Politics, 1991, (red.) R.M. K r a u s e ,  R.H. W a g e n b e r g ,  
Toronto: CoppClark Pitman Ltd., s. 52-54. O Karcie Praw w USA pisze: L a i d l e r ,  2007, s. 108-135.

35 Canadian Bill o f Rights, S.C. 1960, c. 44, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-12.3/Full- 
Text.html (10.12.2013).

36 Kryzys październikowy to wydarzenia w historii Kanady związane z działalnością terrorystycz
ną Frontu Wyzwolenia Quebecu (Front de Libération du Québec). Rozpoczęły się one 5 października 
1970 r. porwaniem Jamesa Crossa, brytyjskiego dyplomaty, przedstawiciela handlowego w Kanadzie. 
10 października porwano wicepremiera rządu Quebecu, Pierre’a Laporte’a, którego po kilku dniach 
zamordowano. Wydarzenia te były powodem, dla którego premier Trudeau ogłosił w prowincji stan 
wojenny, na podstawie Ustawy o stanie wojennym (War Measures Act). Zob. G r a b o w s k i  J., 2000, 
Historia Kanady, Warszawa: Prószyński i S-ka, s. 257-258. Por. C l é m e n t  D., 2011, The October 
Crisis o f  1970: Human Right Abuses under the War Measures Act, w: Contemporary Quebec: Selec
ted Readings and Commentaries, (red.) M.D. B e h i e l s ,  M. H a y d a y ,  Montreal-Kingston: McGill- 
-Queen’s University Press, s. 203-227. Tekst aktu: The War Measures Act (Proclamation o f  the War

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-12.3/Full-
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rząd Trudeau włączył do programu reformy konstytucyjnej Kartę Praw i Wolności. 
Biografowie Trudeau podkreślają, że była to dla premiera realizacja podstawowych 
zasad liberalizmu, które stanowiły podstawę jego filozofii politycznej37. Paradoksal
nie dla Trudeau, zwolennicy konstytucjonalizacji praw i wolności obywatelskich, 
przywołując przykłady z historii, kiedy dochodziło do naruszenia podstawowych 
praw, przypominały -  obok ustaw z 1937 r. z Quebecu (Act to protect the Province 
Against Communistic Propaganda / Loi protégeant la province contre la propagande 
communiste, tzw. padlock  law)38, internowania Kanadyjczyków japońskiego pocho
dzenia w czasie II wojny światowej na podstawie Ustawy o stanie wojennym (War 
Measures Act)39 -  także drugie użycie tych regulacji. W  1970 r., w czasie kryzysu 
październikowego, to właśnie Trudeau zdecydował o zawieszeniu swobód obywa
telskich w Quebecu, co umożliwiło przetrzymywanie bez kontroli sądowej setek 
osób w aresztach.

Konstrukcja Karty Praw i Wolności była inspirowana Powszechną deklaracją 
praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, której notabene pierwszą 
wersję przygotował Kanadyjczyk John Peters Humphrey. Karta została uchwalona 
jako część Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. i zasadniczo wzmacniała zapisy ustawy 
z 1960 r. Po pierwsze przez fakt, że odnosiła się zarówno do poziomu federalnego, 
jak i władzy prowincji. Po drugie dlatego, że w przeciwieństwie do zwykłej ustawy, 
stanowiła część pisanej konstytucji, a zatem mogła być zmieniona tylko poprzez for
malny proces wnoszenia poprawek konstytucyjnych. Nowa regulacja wprowadzi
ła więc model amerykańskiej ochrony praw i wolności obywatelskich na obszarze 
Kanady, rozszerzając zakres kontroli sądowej prawa (judicial review), zwiększając 
gwarancję praw i rolę sędziów w ich egzekwowaniu.

Karta składa się z krótkiej preambuły, mówiącej, że „Kanada została utworzona 
na zasadach uznających zwierzchnictwo Boga i rządy prawa” oraz 34 artykułów. 
Pierwszy artykuł definiuje granice praw i wolności Kanadyjczyków, które „mają 
podlegać tylko rozsądnym ograniczeniom, wyznaczonym przez prawo i znajdującym 
oczywiste uzasadnienie w wolnym i demokratycznym społeczeństwie”40. Następnie 
Karta wymienia gwarantowane tzw. podstawowe wolności: sumienia i religii, myśli, 
przekonań i wyrażania poglądów, w tym wolności prasy, pokojowych zgromadzeń 
i zrzeszania się. W  kolejny artykułach przedstawione są tzw. prawa demokratyczne, 
w tym prawo głosowania, maksymalna długość kadencji Izby Gmin i legislatur pro
wincji oraz konieczność odbywania posiedzeń parlamentu co najmniej raz w roku.

Measures Act, October 16, 1970), http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/docs/octo- 
ber/wm-act.htm (10.12.2013).

37 Piszą o tym w wielu miejcach biografowie Trudeau: C l a r k s o n  S., M c C a l l  Ch., 1990, Tru
deau and Our Times, vol. 1: Magnificent Obsession, Toronto: McClelland & Stewart, s. 105-106.

38 Riendeau, 2000, s. 227-228; F r a n c i s  R.D. et al., 2009, Journeys: A History o f  Canada, Cen- 
gage Learning, s. 408. Tekst aktu: Padlock Act, http://www.historyofrights.com/statutes/provincial/ 
Quebec%20Padlock%20Act%201937.pdf (10.12.2013).

39 Defence o f  Canada Regulations, 1939, Ottawa: King’s Printer, http://archive.org/stream/defen- 
ceofcanadar1939cana#page/n3/mode/2up (10.12.2013).

40 Art. 1 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.

http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/docs/octo-
http://www.historyofrights.com/statutes/provincial/
http://archive.org/stream/defen-
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Kolejna grupa praw to tzw. prawa do przemieszczania się. Dają one Kanadyjczykom 
prawo wjazdu na terytorium Kanady, pozostania na nim i opuszczenia go, także 
przemieszczania się i pracy w każdej prowincji. Prawa te mogą zostać ograniczone 
według uznania prowincji, na podstawie wymogów stałego pobytu, jako kwalifikacji 
dostępu do usług publicznych. Karta gwarantowała także tzw. prawa proceduralne: 
prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, ochrony przed rewizjami i konfiskata
mi oraz bezpodstawnym zatrzymaniem lub uwięzieniem, prawo do asysty prawnika 
podczas przesłuchania itd. Każdy obywatel jest również chroniony przed okrutny
mi karami i torturami, a dowody uzyskane w sposób naruszający prawa i wolności 
danej osoby są wykluczone z postępowania. Ważnym elementem Karty jest art. 15 
zapewniający równość obywateli wobec prawa bez względu na rasę, kolor skóry, 
narodowość, wyznanie, wiek, płeć oraz niepełnosprawność psychiczną czy fizyczną.

Rozbudowaną część Karty Praw i Wolności stanowi sekcja „Oficjalne języki 
Kanady”, która gwarantuje równy status dwóch oficjalnych języków Kanady -  an
gielskiego i francuskiego -  oraz równe prawa i przywileje ich użytkownikom. Gwa
rancje te obowiązują również w prowincji Nowy Brunszwik41. Karta zapewnia także 
prawa edukacyjne dla mniejszości językowych. Wszyscy obywatele Kanady, którzy 
otrzymali podstawowe wykształcenie w Kanadzie w języku francuskim albo angiel
skim, mają prawo, aby ich dzieci otrzymały edukację w tym samym języku, nawet 
jeśli jest to język mniejszości w prowincji, w której mieszkają. Prawo to jednak 
dotyczy tylko miejsc, w których znajduje się wystarczająca „liczba dzieci obywateli, 
którym przysługuje to prawo”42. Prawa do edukacji w językach mniejszości gwaran
towane są również dla dzieci obywateli kanadyjskich, których pierwszym językiem 
jest język anglojęzycznej lub francuskojęzycznej mniejszości językowej społeczno
ści prowincji, w której zamieszkują, niezależnie od tego, czy rodzice otrzymali lub 
nie podstawowe wykształcenie w tym języku. Ta ostatnia gwarancja nie ma zastoso
wania do Quebecu, dopóki nie zostanie zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodo
we tej prowincji, co do tej pory nie nastąpiło.

Karta Praw i Wolności zawiera również wiele innych szczegółowych praw. Są 
to między innymi bardzo istotne dla rdzennej ludności Kanady gwarancje „pierwot
nych i traktatowych praw”43. Zapisy Karty nie mogą stać się podstawą do pozba
wienia nikogo istniejących praw i wolności. Karta miała być także interpretowana 
zgodnie z „wielokulturowym dziedzictwem Kanady”44. Postanowienia Karty mają 
być stosowane w równym stopniu w odniesieniu do mężczyzn i kobiet. Taka gwa
rancja równości płci została wprowadzona w art. 28, pod silną presją organizacji 
broniących praw kobiet45.

41 Nowy Brunszwik, ze względu na znaczący odsetek francuskojęzycznych mieszkańców, zdecydo
wał się na dobrowolne przyjęcie dwujęzyczności. Zob. podrozdz. 111.4.1. „Oficjalna dwujęzyczność”.

42 Art. 23(3)(a) Aktu Konstytucyjnego z 1982 r
43 Por. podrozdz. I.5. „Dążenia polityczne ludności rdzennej”.
44 Art. 27 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.
45 Rozwój ruchów kobiecych w Kanadzie syntetycznie opisuje: B r u t  S., 2002, Canadian Wo

m en’s Movements. Revisiting Historical Patterns and Considering Present Developments, w: Canadian 
Politics..., s. 393-412.
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Klauzula odstępności (notwithstanding clause) jest rozwiązaniem, które przyjęto w Kar
cie Praw i Wolności. Umożliwia ona parlamentowi federalnemu i legislaturom prowincji 
uchwalać prawo, które w ograniczonym stopniu wchodzi w konflikt z regulacjami zawar
tymi w Karcie. W ustawie musi jednak znaleźć się klauzula deklarująca, iż uchwalane 
przepisy będą obowiązywać niezależnie od zapisów Karty Praw i Wolności (art. 33 Aktu 
Konstytucyjnego z 1982 r.). Taki wyjątek jest ważny przez okres pięciu lat i jeżeli nie 
zostanie odnowiony, traci moc prawną. W ten sposób, gdy jakikolwiek parlament uchwala 
prawo ograniczające wolności zawarte w Karcie, musi jasno wskazać, że czyni to, będąc 
świadomym ewentualnych politycznych konsekwencji takiego czynu. Klauzula odstępno
ści może zostać zastosowana tylko do pewnych części Karty Praw i Wolności (art. 2 oraz 
7-15), obejmujących podstawowe wolności (między innymi wolność sumienia, przeko
nań, prasy), prawa proceduralne (między innymi prawo do wolności, zakaz tortur) oraz 
równość praw.
Klauzula odstępności jest odbiciem mieszanego charakteru kanadyjskich instytucji po
litycznych. Chroni bowiem brytyjską zasadę supremacji parlamentu po wprowadzeniu 
w 1982 r. Karty Praw i Wolności, która przyjęła, wzorowany na amerykańskich rozwiąza
niach, system ochrony podstawowych praw poprzez umieszczenie ich w ramach pisanej 
konstytucji i ochrony sądowej. Włączenie klauzuli było warunkiem osiągnięcia konsen
susu w czasie rozmów konstytucyjnych toczonych od 1980 r. Prowincje wyrażały oba
wę o skutki obowiązywania Karty, która przesuwała władzę z wybieranych urzędników 
w kierunku wymiaru sprawiedliwości, dając sądom ostatnie słowo. Mimo początkowego 
sprzeciwu wobec klauzuli, pod naciskiem premierów prowincji, premier Trudeau w końcu 
zgodził się na jej włączenie do umowy, będącej podstawą patriacji konstytucji.
Do 1987 r. każda ustawa uchwalona przez legislaturę Quebecu była opatrzona klauzulą 
odstępności, jednak siedem prowincji i dwa terytoria nigdy nie zdecydowały się na jej 
zastosowanie. Najbardziej znanym przykładem jej użycia jest historia regulacji wymusza
jących, aby szyldy przed sklepami w Quebecu miały napisy wyłącznie w języku francu
skim. Zapisy takie, będące częścią Prawa 101 (Loi 101), zostały w 1988 r. uznane przez 
Sąd Najwyższy Kanady za niekonstytucyjne46. Po wyroku rząd Roberta Bourassy złożył 
w legislaturze Quebecu projekt Prawa 178 (Loi 178), które powoływało się na klauzulę 
odstępności. W 1993 r. w wyniku presji politycznej, wyrażanej między innymi przez Ko
misję Praw Człowieka ONZ, Zgromadzenie Narodowe Quebecu przyjęło nową ustawę 
-  Prawo 78 (Loi 78) -  która była zgodna z Kartą Praw i Wolności. Krytyczna reakcja 
opinii publicznej w Kanadzie, w wyniku zastosowania klauzuli odstępności przez władze 
Quebecu, skłania do przyjęcia wyrażanej przez konstytucjonalistów opinii o niezwykle 
wysokich kosztach politycznych związanych ze stosowaniem zapisów art. 3347.

Przedłużające się debaty konstytucyjne w Kanadzie w pewien sposób przysło
niły rewolucję konstytucyjną, która dokonała się w tym kraju w ostatnich 30 latach. 
Przyczyniła się do niej przede wszystkim Karta Praw i Wolności, która doprowa
dziła do znaczącej zmiany pozycji judykatury względem innych gałęzi władzy. Do

46 Ford v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 S.C.R. 712, http://canlii.ca/t/1ft9p (10.12.2013).
47 Debatę na temat klauzuli odstępności można prześledzić w dwóch artykułach w zbiorze Es

sential Readings...: W h y t e  J., 2011, On Not Standingfor Notwithstanding, s. 373-380 oraz R u s 
se l  P.H., 2011., Standing Up fo r  Notwithstanding, s. 381-392.
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1982 r. sądy odgrywały stosunkowo niewielką rolę w procesie politycznym, dzia
łając w sposób ograniczony i przewidywalny. Karta zmusiła sędziów do większej 
aktywności i nawiązania dialogu z twórcami prawa. Co ciekawe, udało się utrzymać, 
a nawet zwiększyć, stopień zaufania ze strony społeczeństwa w stosunku do sądów48. 
W  2012 r. 70% mieszkańców Kanady uważało dołączenie praw obywatelskich do 
konstytucji za najważniejsze wydarzenie w historii Kanady49. Kanadyjczycy są rów
nież dumni z wpływu Karty na regulacje na świecie. Pod jej wpływem przyjmowano 
regulacje konstytucyjne w Izraelu, Hongkongu, Nowej Zelandii czy Republice Po
łudniowej Afryki50.

Aby zrozumieć zmianę, jaka dokonała się w Kanadzie pod wpływem Karty Praw 
i Wolności w ostatnich 30 latach, warto spojrzeć na decyzje sądów, w tym Sądu Naj
wyższego, w tzw. sprawach rozstrzyganych na podstawie Karty (Charter cases)51. 
Stały się one jednym z najistotniejszych elementów kształtowania stosunków spo
łecznych w Kanadzie52. W  kwietniu 2012 r. Kanadyjczycy świętowali trzydziesto
lecie obowiązywania Karty Praw i Wolności. W  związku z tą rocznicą telewizja 
CBC poprosiła kilku konstytucjonalistów o sporządzenie rankingu najważniejszych 
zmian, które przyniosła Karta53. Spojrzenie na ten ranking daje obraz, jak szeroka 
i różnorodna była tematyka, z którą musieli poradzić sobie sędziowie. Lista CBC 
obejmuje: ograniczenie uprawnień policji w stosunku do zatrzymanych i podejrza
nych, przyznanie praw reprodukcyjnych kobietom, w tym legalizacja aborcji, gwa
rancja praw mniejszości seksualnych, w tym prawa do zawierania małżeństw przez 
osoby tej samej płci, prawa językowe frankofonów mieszkających poza Quebekiem, 
wyjaśnienie praw ludności rdzennej, w tym uprawnień do samorządu i ziemi. Na 
liście znalazła się także zdecydowanie większa rola sędziów po 1982 r.

48 M o r t o n  F.L., K n o p f f  R., 2000, The Charter Revolution and the Court Party, Toronto: 
Broadview Press; R a d m i l o  v ic  V,  2010, Strategic Legitimacy Cultivation at the Supreme Court o f 
Canada: Quebec Secession Reference and Beyond, „Canadian Journal of Political Science”, vol. 43, 
nr 4, s. 843.

49 J e d w a b  J., 2012, Two Top Twenty-First Century Canadian Charter Challenges, Associa
tion for Canadian Studies, http://www.acs-aec.ca/pdf/polls/Two%20Twenty%20First%20Century%20 
Challenges%20to%20the%20Charter. pdf (10.08.2013)

50 Por. S c h w a r t z  D., 16 IV 2012, Charter o f  Rights turns Canada into a constitutional 
trendsetter, „CBC News”, http://www.cbc.ca/news/canada/charter-of-rights-tums-canada-into-a-con- 
stitutional-trendsetter-1.1216350 (10.10.2013).

51 Od 1982 r. Sąd Najwyższy notuje ok. trzykrotny wzrost liczby spraw dotyczących zagadnień 
konstytucyjnych. Obecnie spośród ok. 75 orzeczeń rozpatrywanych rocznie, kwestie konstytucyjne 
obejmują ok. jedną trzecią, w większości związanych z Kartą. W r o ń sk a  I., 2011, Kanadyjski system 
federalny: determinanty i tendencje, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni- 
czego Jana Kochanowskiego, s. 66.

52 Przykład z ostatnich miesięcy to orzeczenie Sądu Najwyższego uznające niekonstytucyjność 
prawa zabraniającego między innymi prowadzenia domów publicznych. C a m p b e l l  A., 20 XII 2013, 
Prostitution: Now Parliament must decide, „The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/ 
globe-debate/prostitution-now-parliament-must-decide/article16068108 (21.12.2013). Orzeczenie do
stępne w: Canada (Attorney General) v. Bedford, 2013 S.C.C. 72, http://canlii.ca/t/g2f56 (27.12.2013).

53 S c h w a r t z  D., 17 IV 2012, 6 big changes the Charter ofRights has brought, „CBC News”, http:// 
www.cbc.ca/news/canada/6-big-changes-the-charter-of-rights-has-brought-1.1244758 (10.10.2013).
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Wielu badaczy skłania się ku stwierdzeniu, że przyjęcie w 1982 r. Karty Praw 
i Wolności było najbardziej istotną zmianą konstytucyjną od czasu Ustawy o Bry
tyjskiej Ameryce Północnej z 1867 r. Sąd Najwyższy Kanady stał się kluczowym 
aktorem w polityce, niekiedy przewyższając siłę władzy wykonawczej. Dziewięciu 
sędziów Sądu Najwyższego może nie tylko anulować ustawy, które, według ich oce
ny, wchodzą w konflikty z prawami zagwarantowanymi w Karcie, ale ma również 
znaczący głos w sprawach dotyczących polityki społecznej, takich jak małżeństwa, 
prawa związków zawodowych, aborcja -  kwestiach, które kiedyś były wyłączną 
domeną polityków. Ten wpływ jest szczególnie mocno widoczny w sprawach doty
czących praw osobistych. W  głośnej sprawie R. v. Morgentaler większość sędziów 
Sądu Najwyższego orzekło, że prawo ograniczające dostęp do aborcji narusza bez
pieczeństwo kobiety i stanowi „głęboką ingerencję w ciało kobiety”54. Pomimo 
podejmowanych przez partie polityczne wysiłków, aby na drodze parlamentarnej 
odzyskać kontrolę nad polityką aborcyjną, wyrok Sądu Najwyższego obowiązuje 
nadal, a prawdopodobieństwo jego zmiany staje się coraz mniejsze. W  1991 r. Sąd 
Najwyższy potwierdził wcześniejsze stanowisko, orzekając, że nienarodzone dziec
ko (płód) w świetle prawa nie jest osobą.

Konstytucjonaliści kanadyjscy wskazują, że wpływ Karty Praw i Wolności na 
kształt konstytucjonalizmu kanadyjskiego jest trojaki55. Po pierwsze, Karta spowo
dowała większą centralizację, poprzez wprowadzenie jednego standardu w zakresie 
ochrony praw obywatelskich na poziomie całej Kanady. Po drugie, doprowadziła 
do większego legalizmu w działaniach organów państwowych. Po trzecie, przynio
sła amerykanizację systemu politycznego Kanady, który przynajmniej w zakresie 
ochrony praw i wolności upodabnia się coraz bardziej do Stanów Zjednoczonych.

Warto pamiętać, że większość praw znajdujących się w Karcie, istniało w takiej 
lub innej formie przed 1982 r. Jednak Karta przeniosła główną odpowiedzialność 
za artykulację tych praw na sądy. Jednym z najważniejszych skutków, jakie niesie 
obowiązywanie Karty, stało się stworzenie nowego forum dla działalności grup in
teresu. Historycznie kanadyjskie grupy interesu koncentrowały swoje działania lob
bingowe na gabinecie rządowym i wysokich szczeblach biurokracji, a sprawy sądo
we były rzadko wykorzystywane jako taktyka w sporach politycznych. Wynikało to 
oczywiście z braku unormowanych konstytucyjnie praw i wolności oraz z faktu, że 
sądy były pozbawione roli nadzorczej nad władzą ustawodawczą (z wyjątkiem prze
strzegania podziału kompetencji w ramach federalizmu). Ze względu na silne przy
wiązanie Kanady do historycznej zasady supremacji parlamentarnej, próba zmiany 
prawa przez sądy była postrzegana jako działanie bezprawne. Wraz z pojawieniem 
się Karty sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Grupy interesu, które nie osiągnęły 
swoich celów politycznych za pośrednictwem tradycyjnych kanałów, wykorzystują

54 R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30, http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1988/1988canlii 
90/1988canlii90.html (10.11.2013).

55 Cyt. za: J a c k s o n  R.J., J a c k s o n  D., 2009, Politics in Canada: Culture, Institutions, Beha
viour and Public Policy, Toronto: Pearson Prentice Hall, s. 147.

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1988/1988canlii


32 Ma r c i n  Ga b r y ś

cych partie polityczne i urzędników, mogą zwrócić się do sądów. Wniesienie sprawy 
do sądu nie jest już więc w Kanadzie ostatecznością, a często jedną z możliwości 
wybieranych w pierwszej kolejności56.

Przeciwnicy zwiększania uprawnień władzy sądowniczej nie szczędzili Karcie 
Praw i Wolności krytyki. Przedstawiciele części prowincji argumentowali, że Kar
ta może ograniczać możliwości prowadzenia niezależnej od Ottawy polityki doty
czącej swobód obywatelskich. Kompetencje prowincji w tym zakresie były jednym 
z fundamentów podziału władzy przyjętego w Akcie Konstytucyjnym z 1867 r. Taki 
centralistyczny efekt działania Karty próbowano zneutralizować poprzez umiesz
czenie art. 33, czyli tzw. klauzuli odstępności.

I.1.3. N ow elizacja konsty tucji

Niejasności związane z procedurą nowelizacji konstytucji zostały ostatecznie roz
wiane w 1982 r. Akt Konstytucyjny wprowadzał pięć wersji formuły nowelizacyjnej 
w zależności od tego, czego dotyczyły zmiany. W  każdym przypadku wszczęcie pro
cedury musi nastąpić na wniosek jednej z izb parlamentu federalnego lub legislatur 
prowincji, a poprawka jest ogłaszana w formie proklamacji gubernatora generalne
go. Dla powodzenia procedury niezbędne jest uzyskanie wstępnego porozumienia 
z liderami prowincji. Choć nie jest to uregulowanie konstytucyjne. Od 1996 r. na 
mocy Ustawy o poprawkach do konstytucji (Act respecting Constitutional Amend
ments), której inicjatorem był Jean Chrétien, rozpoczęcie wprowadzania poprawki 
do konstytucji według formuły podstawowej wymaga wsparcia Ontario, Quebecu, 
Kolumbii Brytyjskiej oraz co najmniej dwóch prowincji atlantyckich i dwóch pro
wincji preryjnych57. Pięć wersji procedury nowelizacji konstytucji zostało przedsta
wionych w ramce (zob. ramka: „Procedura dokonywania poprawek.. .”).

Procedura dokonywania poprawek do konstytucji Kanady różni się w zależności od 
materii, której dotyczy poprawka. Istnieje pięć wersji procedury.

Pierwsza wersja procedury, opisana w art. 41 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., wy
maga, aby zmiany dotyczące: monarchy, generalnego gubernatora, wicegubernatorów 
prowincji, odebrania praw lub uprawnień prowincji, prawa prowincji do proporcjonalnej 
reprezentacji w Izbie Gmin, posługiwania się językiem angielskim lub francuskim oraz 
składu Sądu Najwyższego Kanady, były zatwierdzone przez uchwały obu izb parlamentu 
oraz legislatur wszystkich prowincji. Każdy z podmiotów składowych federacji posiada 
więc prawo weta wobec zmian, stąd często ta wersja nowelizacji nosi nazwę jednomyśl
ności.

56 Por. przyp. 50.
57 Był to efekt niemal wygranego przez secesjonistów drugiego referendum niepodległościowego 

w Quebecu w 1995 r. Por. An Act respecting Constitutional Amendments, S.C. 1996, c 1, Justice Laws 
Website, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-36.7/page-1.html (10.11.2013). Por. Trends in Cana
dian Federalism, 2003, (red.) F. R o c h e r ,  M. S m i th ,  Toronto: Broadview Press, s. 57-58.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-36.7/page-1.html
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Druga wersja procedury (ogólna lub 7/50), opisana w art. 38 Aktu Konstytucyj
nego z 1982 r., wymaga uchwały podjętej przez obie izby parlamentu federalnego oraz 
przez legislatury przynajmniej dwóch trzecich prowincji, które liczą łącznie przynajmniej 
50% ogółu ludności wszystkich prowincji. Zgodnie z ust. 3 art. 38 poprawka w tym trybie 
nie obowiązuje w prowincji, której legislatura wyrazi sprzeciw wobec niej, uchwalając 
specjalną uchwałę. Takie zastrzeżenie nie może być wydane, gdy poprawka odnosi się do: 
uprawnień Senatu, liczby i sposobu wyboru senatorów oraz cenzusu zamieszkania, zasady 
proporcjonalnej reprezentacji prowincji w Izbie Gmin, a także rozszerzenia prowincji na 
inne terytoria i tworzenia nowych prowincji oraz regulacji dotyczących Sądu Najwyższe
go Kanady, z wyłączeniem jego składu.

Trzecia wersja procedury nowelizacji konstytucji, zgodnie z art. 43 Aktu Konstytu
cyjnego z 1982 r., odnosi się do sytuacji, w której treść poprawki nie dotyczy wszystkich 
prowincji. Wymagana jest wtedy zgoda obu izb parlamentu federalnego oraz legislatur 
tych prowincji, których zmiana dotyczy.

Czwarty sposób nowelizacji konstytucji, opisany w art. 44 Aktu Konstytucyjnego 
z 1982 r., dotyczy władzy wykonawczej oraz Izby Gmin i Senatu. Kiedy poprawki nie 
obejmują kwestii wymienionych we wcześniejszych wersjach procedury nowelizacji, to 
wymagana jest tylko zgoda obu izb parlamentu federalnego.

Piąty sposób przyjmowania poprawek, na mocy art. 45 Aktu Konstytucyjnego 
z 1982 r., wykorzystywany jest w sytuacji, gdy poprawka dotyczy uzupełnienia konsty
tucji prowincji, z wyłączeniem spraw wymienionych w poprzednich wersjach procedury 
nowelizacyjnej. Zmian dokonuje wtedy samodzielnie legislatura prowincji.

Jako uzupełnienie należy dodać, że na mocy art. 47 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r., 
poprawka do konstytucji może zostać przyjęta bez zgody Senatu. Stanie się tak, gdy 
w ciągu 180 dni od przyjęcia propozycji zmian przez Izbę Gmin Senat nie przegłosuje 
uchwały o zmianie, a Izba Gmin ponownie zagłosuje nad nowelizacją.

Oprócz pięciu wersji procedury zmiany konstytucji Kanady, warto pamiętać o szczegól
nym uregulowaniu zawartym w Akcie Konstytucyjnym z 1982 r. Art. 40, zwany klauzulą 
wycofania (opt-out), wymusza w sytuacji, gdy poprawka do konstytucji „przenosi upraw
nienia ustawodawcze prowincji w odniesieniu do edukacji i kultury z prowincjonalnych 
legislatur na Parlament”, zapewnienie przez Kanadę odszkodowania tym prowincjom, do 
których odnosi się zmiana58.

Mimo iż nowa formuła nowelizacji nie wprowadziła obowiązkowych konsultacji 
publicznych czy wymogu ratyfikacji zmian w głosowaniu bezpośrednim obywateli, 
przyjmuje się, że od czasów precedensowego referendum konstytucyjnego z 1992 r. 
istnieje konwenans konstytucyjny stawiający wymóg przeprowadzenia referendum 
w prowincjach59. Taka sytuacja powoduje, że procedura nowelizacji konstytucji wy

58 Art 40 Aktu Konstytucyjnego 1982 r. Porozumienia z Meech Lake i z Charlottetown rozszerzały 
klauzulę wycofania.

59 Parlamenty Alberty oraz Kolumbii Brytyjskiej przyjęły ustawy nakazujące odbycie referendum, 
aby poprawki były ważne. Constitutional Referendum Act, RSA 2000, c C-25, http://canlii.ca/en/ab/ 
laws/stat/rsa-2000-c-c-25 oraz Constitutional Amendment Approval Act, RSBC 1996, c 67, http://canlii. 
ca/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-67, (10.11.2013).

http://canlii.ca/en/ab/
http://canlii
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maga dodatkowego kroku przed samą zmianą. Jeszcze bardziej utrudnia to jej zmia
nę, czyniąc konstytucję sztywniejszą. Z drugiej strony w ten sposób zmiana staje się 
bardziej demokratyczna.

Chociaż dyskusja nad nowelizacją konstytucji w Kanadzie trwała bardzo długo, 
to doświadczenia po roku 1982 wskazują, że jakiekolwiek poważne modyfikacje 
są bardzo trudne. Dotychczas tylko 11 razy korzystano z nowych procedur wpro
wadzania poprawek do konstytucji. Najczęściej wykorzystywano trzecią wersję, 
wymagającą udziału jedynie zainteresowanych prowincji i parlamentu federalnego 
(reorganizacja systemu szkolnego w Nowej Fundlandii -  1987, 1997 oraz 1998 r. 
i w Quebecu 1997 r.; dwujęzyczności w Nowym Brunszwiku -  1993 r.; zastąpienia 
wymogu utrzymywania przeprawy promowej łączącej Nowy Brunszwik i Wyspę 
Księcia Edwarda Mostem Konfederacji -  1993 r.; zmiany nazwy Nowej Fundlan
dii na Nowa Fundlandia i Labrador -  2001 r.) i czwartą, angażującą jedynie parla
ment federalny (utworzenie terytorium Nunavut -  1999 r.; zmiana sposobu oblicza
nia liczby reprezentantów w Izbie Gmin -  1985 i 2011 r.)60. Tylko raz zastosowano 
wersję podstawową procedury, gdy w 1983 r. uzupełniono prawa ludności rdzennej 
Kanady.

Trudność procesu nowelizacji kanadyjskiej konstytucji najłatwiej dostrzec ana
lizując dwie nieudane kompleksowe próby nowelizacji konstytucji: porozumienie 
z Meech Lake z 1987 r. i z Charlottetown z 1992 r. Oba były efektem niepodpisania 
porozumienia konstytucyjnego przez Quebec i próbą wciągnięcia tej prowincji do 
„rodziny konstytucyjnej” . Przy okazji próbowano dokonać nowelizacji wielu innych 
elementów porządku konstytucyjnego Kanady.

I.1.4. Nieudane próby nowelizacji

Najbardziej znaną próbą nowelizacji konstytucji na podstawie nowych przepisów 
było porozumienie z Meech Lake (Meech Lake Accord). Opierało się ono na umo
wie zawartej w 1987 r. pomiędzy rządem federalnym Briana Mulroneya i rząda
mi 10 prowincji61. Jej celem było spełnienie pięciu postulatów, od których libe
ralny rząd Quebecu Roberta Bourassy uzależnił akceptację Aktu Konstytucyjnego 
z 1982 r.62 Porozumienie zawierało więc: klauzulę uznającą społeczeństwo Quebecu 
za tzw. społeczeństwo odrębne (société distincte /distinct society)63; zmiany w kon
stytucji dające prowincji kontrolę nad własną polityką imigracyjną64 oraz wpływ

60 The Constitution Since Patriation: Chronology, 2010, Library of Parliament, www.parl.gc.ca/ 
parlinfo/compilations/Constitution/ConstitutionSincePatriation.aspx (5.11.2013).

61 Planowano zaprosić dwa terytoria, ale Mulroney doszedł do wniosku, że mają one zbyt mało 
uprawnień, aby podejmować tak ważne decyzje.

62 W pierwszym zdaniu porozumienia wyjaśniono cel zawarcia „[...] porozumienia w sprawie 
zmian konstytucyjnych, które mogłyby doprowadzić do pełnego i aktywnego udziału Quebecu w roz
woju konstytucyjnym Kanady”. 1987 Constitutional Accord [3 VI 1987], PrimaryDocuments.ca, 2013, 
http://originaldocuments.ca/api/pdf/1stMinsConstMeech1987Jun3.pdf, s. 5 (10.11.2013).

63 Por. ramka: „Klauzula o wyjątkowym społeczeństwie”.
64 Quebec posiadał takie uprawnienia od czasu podpisania umowy z Ottawą w 1978 r.

http://www.parl.gc.ca/
http://originaldocuments.ca/api/pdf/1stMinsConstMeech1987Jun3.pdf
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na nominację senatorów i sędziów Sądu Najwyższego; uznanie prawa prowincji do 
wycofania się (opt-out) z przyszłych programów federalnych65; rozszerzenie prawa 
weta wobec zmian w konstytucji na elementy, które wcześniej wymagały zgody 
tylko siedmiu prowincji66.

Ponieważ porozumienie zmieniało formułę nowelizacji konstytucji, potrzeb
ne było uzyskanie w ciągu trzech lat zgody wszystkich prowincji oraz parlamen
tu federalnego. W  trakcie procesu ratyfikacji trwała intensywna dyskusja, w czasie 
której w anglojęzycznej części Kanady (szczególnie na zachodzie) nie brakowało 
antyquebeckich akcentów. Były premier Pierre Trudeau uważał, że porozumienie 
osłabi federalizm i zachęci separatystów do większej aktywności. Jednym z elemen
tów najczęściej poddawanych krytyce był sposób przyjęcia proponowanych zmian. 
Negocjacje układu z Meech Lake niewiele różniły się bowiem od wcześniejszych 
konferencji konstytucyjnych -  w wąskim gronie 11 przywódców ustalono gotowe 
rozwiązanie, które miało być przyjęte bez żadnych poprawek przez parlament fede
ralny i prowincje. Wielu obserwatorów uznało tę procedurę za niedemokratyczną. 
Zarzucono politykom, że nie zdecydowali się na publiczne konsultacje czy nawet 
debatę parlamentarną, co zmniejszało legitymizację porozumienia67.

Końcowe kilka miesięcy procesu ratyfikacji porozumienia z Meech Lake, gdy 
zdano sobie sprawę z upływającego czasu, naznaczone były zaciekłymi sporami 
i działaniami ad hoc w celu ratowania sytuacji. Mimo starań zwolenników, nie udało 
się na czas uzyskać poparcia Manitoby oraz Nowej Fundlandii. W  efekcie porażka 
porozumienia doprowadziła do izolacji Quebecu oraz odrodzenia nastrojów separa
tystycznych68.

Po fiasku porozumienia z Meech Lake sprawy konstytucyjne w dalszym ciągu 
pozostawały głównym tematem politycznym. Odbywały się dziesiątki konsultacji 
publicznych, konferencji i sesji naukowych organizowanych przez rząd, naukow
ców, partie polityczne i grupy interesu. Władze federalne starały się pokazać, że 
nowe porozumienie będzie w większym stopniu uwzględniało propozycje całego 
społeczeństwa kanadyjskiego. W  rzeczywistości jednak głównym powodem zdo
minowania polityki kanadyjskiej na początku lat 90. XX w. przez zagadnienia kon
stytucyjne była rosnąca obawa przed odradzającym się po fiasku Meech Lake po
parciem dla separatyzmu w Quebecu. Co więcej, porozumienie, które ostatecznie 
podpisano w Charlottetown na Wyspie Księcia Edwarda w sierpniu 1992 r., w wielu 
istotnych sprawach było uderzająco podobne do porozumienia z Meech Lake. Prze
niesiono zapisy między innymi uznające Quebec za „wyjątkowe społeczeństwo”,

65 W przypadku prowadzenia przez prowincje własnych programów służących tym samym celom 
co programy federalne, miało być wypłacane odszkodowanie.

66 1987 Constitutional Accord [3 VI 1987]...
67 J a c k s o n ,  J a c k s o n ,  2009, s. 168-170.
68 Znaczna część społeczeństwa Quebecu uważała, że zapisy porozumienia z Meech Lake są 

niezbędnym minimum zmian w nowej konstytucji. P a r k i n s o n  R., 2007, Meech Lake Accord: Hi
story & Overview, Mapleleafweb.com, http://mapleleafweb.com/features/meech-lake-accord-history- 
-overview (10.10.2013).

http://mapleleafweb.com/features/meech-lake-accord-history-
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a także dotyczące prawa do nominacji przez prowincje części składu Sądu Najwyż
szego czy możliwości korzystania z klauzuli wycofania przez prowincje w odniesie
niu do programów współfinansowanych przez władze federalne. Dodano również 
tzw. klauzulę kanadyjską (Canada clause), która była listą fundamentalnych war
tości kanadyjskich69: prawo ludności rdzennej do samorządu, równą reprezentację 
prowincji w Senacie oraz specjalne miejsca dla przedstawicieli ludności rdzennej, 
prawo weta dla senatorów z Quebecu w sprawach dotyczących języka francuskiego 
i kultury quebeckiej (tzw. podwójna większość); zawierała ponadto gwarancje, że 
Quebec utrzyma co najmniej 25% miejsc w Izbie Gmin oraz przekazywała prowin
cjom uprawnienia w zakresie polityki imigracyjnej i prawa pracy70.

W  referendum, które zdecydowano się rozpisać, aby wzmocnić legitymację po
lityczną porozumienia z Charlottetown, Kanadyjczycy odrzucili proponowane refor
my (54,5% głosów na „nie”)71. Jak pisał Stephen Brooks, podczas kampanii referen- 
dalnej stało się jasne, że „wielu anglojęzycznych Kanadyjczyków jest przeciwnych 
porozumieniu, ponieważ uważali, że Quebec uzyskał zbyt wiele przywilejów. Para
doksalnie wielu francuskojęzycznych mieszkańców Quebecu odrzuciło porozumie
nie, ponieważ uznali, iż oferuje im zbyt mało”72. W  efekcie, chociaż porozumie
nie z 1992 r. dawało władzom Quebecu więcej, niż proponowano w Meech Lake, 
to w atmosferze rosnącego poparcia dla separatyzmu oferta okazała się niewystar
czająca. Z drugiej strony dalsza decentralizacja państwa zwiększająca uprawnienia 
prowincji oraz uzyskanie specjalnego statusu przez Quebec okazało się nie do za
akceptowania dla większości anglojęzycznych Kanadyjczyków. Fiasko obu porozu
mień doprowadziło więc do powiększenia luki między oczekiwaniami frankofonów 
w Quebecu i anglofonów w pozostałych częściach Kanady.

Pytania i polecenia do samodzielnej pracy:
1. Wymień przyczyny i skutki patriacji konstytucji.
2. Opisz najważniejsze zmiany w systemie politycznym Kanady po 1982 r.
3. Jakie zmiany przyniosło uchwalenie Karty Praw i Wolności?
4. Czym jest klauzula odstępności?

69 Zapis ten obejmował różnorodne wartości: demokrację, pierwotne prawa ludności rdzennej, 
uznanie społeczeństwa Quebecu za société distincte, dwujęzyczność, równość wszystkich ras i grup 
etnicznych, indywidualne i grupowe prawa człowieka, równość kobiet i mężczyzn oraz równość pro
wincji. Por. Consensus Report on The Constitution [28 VIII 1992], Solon.org, 1996, http://www.solon. 
org/Constitutions/Canada/English/Proposals/CharlottetownConsensus.html (10.12.2013).

70 Ibidem.
71 Przeciw była większość mieszkańców prowincji Kolumbia Brytyjska, Alberta, Saskatchewan, 

Manitoba, Quebec i Nowa Szkocja, a także terytorium Jukon. Por. B r o o k s  S., 2012, Canadian De
mocracy, Don Mills-Ontario: Oxford University Press, s. 123.

72 Ibidem, s. 185.

http://www.solon
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I.2. Współczesna scena polityczna Kanady

Porażka porozumień z Meech Lake i Charlottetown spowodowała istotne zmiany 
na scenie politycznej Kanady. Najważniejsze z nich dotknęły Partię Postępowo- 
Konserwatywną (Progressive Conservative Party o f Canada), która niemal zupeł
nie zniknęła ze sceny politycznej. Było to zaskakujące, gdyż po odejściu Pierre’a 
E. Trudeau z polityki w roku 1984, to właśnie torysi pod wodzą Briana Mulroneya 
mieli stać się nową partią władzy. W  1984 r. zdobyli największą w historii Kanady 
większość parlamentarną (211 na 282 mandaty), a wygrywając w 1988 r. potwier
dzili swoją siłę i aspiracje.

Brian Mulroney wniósł do kanadyjskiej polityki nowy styl rządzenia, zdecydo
wanie bardziej otwarty na oczekiwania biznesu. Głównym celem jego rządu stała 
się redukcja ogromnego długu publicznego, który narastał od lat 60. XX w. Uda
ło się to osiągnąć głównie dzięki determinacji Mulroneya w przeprowadzaniu cięć 
w emeryturach i zasiłkach rodzinnych. Zamiast jednak świętować sukces, konserwa
tyści -  głównie na skutek niepopularnych reform politycznych: umowy o wolnym 
handlu ze Stanami Zjednoczonymi (Canada-US Free Trade Agreement) i podatku 
od towarów i usług (Goods and Services Tax), fiaska reform konstytucyjnych oraz 
skandali politycznych -  zostali niemal doszczętnie zmieceni ze sceny politycznej 
Kanady. Kiedy Mulroney zrezygnował z fotela premiera w 1993 r., jego popularność 
wśród Kanadyjczyków było najniższa w historii73. W  wyborach w 1993 r. Partii Po- 
stępowo-Konserwatywnej przewodniczyła Kim Campbell (pierwsza kobieta i jedy
na dotychczas w historii Kanady sprawująca urząd premiera), ale nie była w stanie 
uniknąć druzgocącej porażki. Konserwatyści zachowali jedynie dwa miejsca w Izbie 
Gmin i utracili status partii politycznej. Środowisko konserwatystów podzieliło się, 
tworząc dwie nowe partie regionalne: Partię Reform (Reform Party) w zachodniej 
Kanadzie i Blok Quebecki (Bloc Québécois), grupujący również rozczarowanych 
quebeckich posłów Partii Liberalnej (Liberal Party of Canada). Na zmianach naj
bardziej skorzystała Partia Liberalna -  sprawnie radząc sobie w kampaniach wybor
czych, uzyskiwała silne rządy większościowe kolejno w latach: 1993, 1997 i 2000.

Następca Kim Campbell na fotelu premiera -  Jean Chrétien -  był wytrwałym po
litykiem. Jego kariera rozpoczęła się w latach 60. XX w., a w rządzie Trudeau pełnił 
ważne funkcje (był między innymi odpowiedzialny za negocjowanie porozumienia, 
które zakończyło proces patriacji konstytucji). Kiedy rozpoczął rządy, Kanada po
woli wychodziła z trudności gospodarczych, a dzięki głębokim cięciom w wydat
ków rządowych Chrétien był w stanie utrzymać pod kontrolą dług publiczny.

Chrétien i Partia Liberalna zaczęli tracić popularność w czasie tzw. skandalu 
sponsorskiego (sponsorship scandal), który dominował jako temat polityczny w la
tach 2003-200674. Po referendum separatystycznym w Quebecu z 1995 r. Chrétien 
utworzył specjalny fundusz w wysokości 250 mln dolarów kanadyjskich (CAD),

73 Landes, 1995, s. 450-453.
74 Na temat nieetycznych praktyk w czasie rządów Jeana Chrétiena zob.: J a c k s o n ,  J a c k s o n ,  

2009, s. 304-308.
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który miał zasilać kampanię przeciwko separatyzmowi i propagować ideę jedności 
Kanady75. Kiedy w listopadzie 2003 r. do mediów przedostały się informacje o nie
właściwym wykorzystywaniu tych pieniędzy, Chrétien zrezygnował ze stanowiska, 
a premierem został Paul Martin. W  2004 r. generalny kontroler finansów (auditor ge
neral) Sheila Fraser, kontrolująca wydatki władzy federalnej, opublikowała raport, 
który podawał, że 100 mln dolarów z funduszy sponsorskich zostało nielegalnie 
przekazane firmom reklamowym powiązanym z Partią Liberalną. W  lutym 2004 r. 
premier Paul Martin zarządził dochodzenie w sprawie sponsoringu. Na czele spe
cjalnej komisji (Commission o f Inquiry into the Sponsorship Program and Adverti
sing Activities) stanął sędzia John H. Gomery. Po ponad roku komisja Gomery’ego 
wydała raport o skandalu sponsorskim, który potwierdzał informacje audytor gene
ralnej. Odpowiedzialnością obarczył byłego premiera Chrétiena i szefa jego sztabu 
Jeana Pelletiera. Raport uniewinniał za to premiera Martina, który był ministrem 
finansów w rządzie swojego poprzednika76.

Skala oburzenia w Kanadzie była znacząca. W  wyborach w 2004 r., Partia Libe
ralna straciła 33 mandaty i zdołała utworzyć jedynie rząd mniejszościowy. Sprawo
wanie władzy w sytuacji mocno ograniczonego zaplecza parlamentarnego wymaga
ło negocjacji z partiami mniejszymi, w celu wsparcia rządowych projektów ustaw. 
W  takiej sytuacji, gdy partiom opozycyjnym udaje się porozumieć i zagłosować 
wspólnie przeciwko rządowi, może to doprowadzić do przyspieszonych wyborów. 
Tak stało się w 2005 r., a decyzję o współpracy opozycji przyspieszyła nadzieja, że 
utrata poparcia przez Partię Liberalną w związku ze skandalem sponsorskim daje 
szansę na przejęcie władzy. Przewidywania okazały się słuszne i w styczniu 2006 r. 
Partia Konserwatywna zdołała wygrać wybory i utworzyć rząd mniejszościowy77. 
Premierem został Stephen Harper. W  2008 r., w kolejnych wyborach, również przed
terminowych, zjednoczeni konserwatyści ponownie sformowali rząd mniejszościo
wy. Dopiero w 2011 r. Harperowi udało się uzyskać ponad połowę mandatów i za
pewnić sobie komfortowe warunki do sprawowania urzędu premiera.

I.2.1. P artie  polityczne

W  ostatnich dwóch dekadach doszło do ciekawych zmian w systemie partyjnym 
Kanady. Od powstania Dominium Kanady dwa najsilniejsze ugrupowania: Partia 
Liberalna i Partia Konserwatywna rywalizowały ze sobą o władzę w całym kraju. 
Obie miały charakter ogólnokanadyjski, jednak Partia Liberalna radziła sobie lepiej

75 Sponsorship scandal: Breaking all the rules, 2013, „CBC Digital Archives”, http://www.cbc.ca/ 
archives/categories/politics/federal-politics/scandals-boondoggles-and-white-elephants/sponsorship- 
scandal-breaking-all-the-rules.html (10.12.2013).

76 Wydany w lutym 2006 r. drugi raport Gomery’ego zawierał propozycje zmian, które miały 
przeciwdziałać podobnym naruszeniom wydatków publicznych w przyszłości. Por. O ’N e a l  B., 1995, 
Distinct Society: Origins, Interpretations, Implications, Ottawa: Library of Parliament, http://www. 
parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/bp408-e.pdf (10.10.2013).

77 Partia Konserwatywna powstała w 2004 r. z połączenia Sojuszu Kanadyjskiego (Canadian Al
liance) oraz Partii Postępowo-Konserwatywnej. Więcej w podrozdz.. I.4.1. „Osamotnienie zachodu”.

http://www.cbc.ca/
http://www
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w Quebecu, a Partia Konserwatywna na zachodzie. Od lat 20. XX w. do parlamentu 
dostawały się również partie trzecie (współcześnie taką rolę pełni Nowa Partia De
mokratyczna [New Democratic Party, NDP]), jednak nie miały one szans na sformo
wanie rządu. Od wyborów w 1993 r. sytuacja ulegała zmianie -  pojawiły się bowiem 
na poziomie krajowym dwie partie regionalne (Blok Quebecki i Partia Reform, a póź
niej Sojusz Kanadyjski [Canadian Alliance]). Rozbicie głosów spowodowało, że na 
następną dekadę kanadyjski system partyjny został zdominowany przez jedną dużą 
partię (Partię Liberalną) i cztery ugrupowania małe lub o charakterze regionalnym. 
Blok Quebecki, wystawiający kandydatów wyłącznie w 75 okręgach wyborczych 
na terenie Quebecu, zdołał wprowadzić do Izby Gmin więcej posłów z tej prowin
cji niż jakiejkolwiek inna partia we wszystkich wyborach w latach pomiędzy 1993 
a 2008 r. Partia Reform i Sojusz Kanadyjski w wyborach w latach 1993, 1997 i 2000 
zdobywały prawie wszystkie miejsca na zachód od Ontario. Sytuacja uległa zmianie 
w 2011 r., gdy Partia Konserwatywna uzyskała większość mandatów w wyborach 
(166), zwyciężając we wszystkich prowincjach z wyjątkiem Nowej Fundlandii i La
bradoru, Wyspy Księcia Edwarda i Nowej Szkocji oraz Quebecu, gdzie uzyskała je 
dynie pięć mandatów (na 75). Nawet Partia Liberalna, która po II wojnie światowej 
była bardzo silna w Quebecu, w 2001 r. nie była w stanie uzyskać dużej reprezentacji 
w La Belle Province (jak zwykło się określać Quebec). W  tym kontekście warto 
podkreślić wynik wyborczy Nowej Partii Demokratycznej, która w 2011 r. zdobyła 
aż 59 mandatów w Quebecu, usuwając w cień Blok Quebecki.

Partia Zielonych (Green Party of Canada) -  jest najmniejszą z obecnie reprezentowa
nych w kanadyjskiej Izbie Gmin partii politycznych. Powstała w 1983 r. i od tego czasu 
zdobywa coraz liczniejsze grono członków. Z innymi partiami „zielonych” na świecie 
łączy ją ideologia, której najważniejszymi elementami są: wspieranie zrównoważonej go
spodarki, ekologicznych rozwiązań i dążenie do zwiększenia odpowiedzialności władzy 
wobec obywateli. W wyborach federalnych w 2004 r. Partia Zielonych jako czwarta w hi
storii wystawiła kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w Kanadzie. Pierwszą 
parlamentarzystką z jej ramienia została liderka partii Elizabeth May w 2011 r., uzyskując 
mandat w okręgu na wyspie Vancouver78. W grudniu 2013 r. do klubu parlamentarnego do
łączył drugi deputowany -  Bruce Hyer, który wystąpił z Nowej Partii Demokratycznej.

I.2.2. P rorogacja  p a rlam en tu

W  pierwszej dekadzie XXI w. dominacja władzy wykonawczej nad ustawodawczą 
w systemie politycznym Kanady jest jeszcze bardziej wyraźna niż przed trzema de
kadami. Premier, jako „główny rozgrywający”, nie ma sobie równych, jeżeli chodzi 
o możliwości sprawowania władzy. Dominuje nad gabinetem oraz innymi urzędni
kami, a dzięki bardzo sztywnej dyscyplinie partyjnej jest w stanie zapewnić sobie

78 H u n t e r  J., 24 VIII 2012, Elizabeth May wins first seat fo r  Greens, „The Globe and Mail”, 
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/elizabeth-may-wins-first-seat-for-greens/artic- 
le578488 (10.12.2013).

http://www.theglobeandmail.com/news/politics/elizabeth-may-wins-first-seat-for-greens/artic-
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przewagę nad parlamentem79. Premier posiadający większość posłów ze swojej par
tii, stosując mechanizmy kontroli legislatywy80, nadzór i kontrolę komisji parlamen
tarnych, a także na skutek skracających się karier parlamentarzystów i ministrów, 
potrafi zdominować cały proces ustawodawczy. Dominację władzy wykonawczej 
można zaobserwować, przyglądając się przypadkom prorogacji parlamentu dokony
wanym przez premiera Stephena Harpera.

W  wyborach federalnych w 2008 r. Partia Konserwatywna utworzyła kolejny 
rząd mniejszościowy81. Partie opozycyjne były przekonane, że w razie przyspieszo
nych wyborów uda się pokonać konserwatystów w ten sam sposób, w jaki zrobił to 
Harper w 2006 r. Zdecydowały się więc, tuż po wyborach, na próbę obalenia rządu. 
Ogłoszono, że 8 grudnia 2008 r. będzie głosowany wniosek o wotum nieufności 
wobec Harpera. Gdyby większość posłów zagłosowała „za”, to możliwe były dwa 
scenariusze: 1) lider drugiej co do liczebności partii w Izbie Gmin mógłby spróbo
wać utworzyć rząd albo 2) istniejący gabinet wniósłby o rozwiązanie parlamentu 
i ogłoszenie wyborów. Opozycja liczyła, że uda się jej wywołać nowe wybory. Jed
nak premier Stephen Harper, aby uniknąć głosowania wniosku o wotum nieufności, 
poprosił gubernator generalną Michaelle Jean, aby dokonała prorogacji parlamen
tu82. Gubernator Jean zgodziła się i ogłosiła prorogację 4 grudnia 2008 r. W  ten spo
sób Stephen Harper uniknął sprawdzenia, jak dużym poparciem dysponował w Izbie 
Gmin. Wniosek o prorogację wywołał jednak debatę wśród polityków i obywateli, 
którzy uważali, że takie posunięcie jest antydemokratyczne83.

Michaelle Jean zgodziła się na prośbę premiera dopiero po dwugodzinnych kon
sultacjach z konstytucjonalistami. Po zakończeniu kadencji gubernator generalna 
ujawniła, że chciała w ten sposób wysłać sygnał Kanadyjczykom, że zgoda wyma

79 Władza ustawodawcza ma możliwość większego oddziaływania na egzekutywę jedynie w sy
tuacji rządów mniejszościowych.

80 Na przykład zapisy regulaminowe zapobiegające odraczaniu debaty (closure) i dotyczące 
ustalenia prowadzenia debaty według limitów czasowych (time allocation) opisane są w: Parlament 
Kanady, 1999, (red.) K. C o m p l a k ,  Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 158-160. Zob. też: Ca
nada, Parliament of Canada, House of Commons, 2009, House o f  Commons Procedure and Prac
tice, http://www.parl.gc.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?sbdid=7C730F1D-E10B-4DFC-863 
A-83E7E1A6940E (10.10.2013).

81 Odnotowano też najniższą frekwencję wyborczą w historii Kanady -  59,1%.
82 Prorogacja parlamentu oznacza, że działalność legislatury jest zawieszana na pewien okres, za

mykana jest sesja, co oznacza koniec prac nad niedokończonymi projektami ustaw, wnioskami i pracami 
w komisjach. Parlament nie jest jednak rozwiązywany i nie są ogłaszane nowe wybory. W przeszłości 
prorogacja była działaniem niebudzącym kontrowersji -  premier używał jej, gdy zostały zrealizowane 
zapowiedziane w mowie tronowej działania rządu -  prośba o prorogację do gubernatora generalnego 
miała dać czas na przygotowanie nowego planu działania. Mniejszościowe rządy zwykle trwały jedną 
lub dwie sesje. Canada, Parliament of Canada, House of Commons, 2009, House o f  Commons Proce
dure and Practice. Por. S t e w a r t  J.B., 2013, House o f  Commons, The Canadian Encyclopedia, http:// 
www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/house-of-commons (10.11.2013).

83 I b b i t s o n  J., 17 X 2012, Silent parliaments, muted outrage: The problem with prorogation, 
„The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/silent-parliaments-muted- 
-outrage-the-problem-with-prorogation/article4617327 (10.10.2013).

http://www.parl.gc.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?sbdid=7C730F1D-E10B-4DFC-863
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/house-of-commons
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gała zastanowienia się i nie miała charakteru decyzji automatycznej84. Konstytu
cjonalista Peter H. Russell, z którym Jean konsultowała swoją decyzję, ujawnił, że 
zgoda gubernator generalnej zawierała dwa warunki: 1) prorogacja nie będzie długa, 
2) a po ponownym zwołaniu parlamentu rząd przedstawi budżet, nad którym głoso
wanie będzie traktowane jako wotum zaufania85. Wydawało się, że politycy ustalili 
warunki, w których w przyszłości będzie dochodziło do prorogacji.

Jednak 30 grudnia 2009 r. Stephen Harper po raz kolejny złożył wniosek do gu
bernatora generalnego o prorogację parlamentu. Tym razem decyzja wywołała akty
wizację polityczną Kanadyjczyków -  w całej Kanadzie odbyły się protesty86. Ponad 
130 konstytucjonalistów i politologów podpisało petycję przeciwko używaniu przez 
Harpera prorogacji „drugi rok z rzędu, aby unikać odpowiedzialności demokratycz
nej”87. Choć Harper oświadczył, że decyzja o prorogacji parlamentu miała na celu 
uzyskanie czasu na konsultacje z wyborcami na tematy gospodarcze, wielu liderów 
opozycji uważało, że ruch ten w rzeczywistości pozwolił uniknąć odpowiedzialno
ści za skandal związany z traktowaniem zatrzymanych Afgańczyków przez wojsko 
kanadyjskie w czasie misji w Afganistanie88. Badania opinii publicznej przeprowa
dzone po drugiej prorogacji parlamentu wskazywały, że 61% ankietowanych nie 
zgadzało się z wnioskiem Harpera o prorogację parlamentu89.

Oburzenie części Kanadyjczyków nie przeszkodziło Partii Konserwatywnej 
nie tylko w zwycięstwie w wyborach w 2011 r., ale także w kolejnej prorogacji. 
13 września 2013 r. Stephen Harper dokonał trzeciej prorogacji parlamentu90. Tym 
razem krytycy zarzucali, że premier chce zatuszować skandal związany z niesłusz
nie pobranymi dietami przez senatorów91.

84 I b b i t s o n J., 30 IX 2010, Stephen Harper pondered appeal to Queen over prorogation, „The 
Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/stephen-harper-pondered-appeal-to- 
queen-over-prorogation/article1733882 (10.07.2013).

85 C o b b  Ch., 16 X 2012, How Michaelle Jean’s decision to prorogue Parliament in 2008 influen
ced McGuinty, „Ottawa Citizen”, https://archive.is/gDlqu (10.10.2013).

86 Grupa na Facebooku o nazwie „Kanadyjczycy Przeciwko Prorogacji Parlamentu” („Canadians 
Against Proroguing Parliament”) miała ponad 200 tys. członków. Na znak protestu w styczniu 2010 r. 
w wielu miastach kanadyjskich odbyły się marsze protestacyjne. Por. V a lp y  M., 18 II 2010, Face- 
book forums shouldn ’t sway government, young Canadians say, „The Globe and Mail”, http://www. 
theglobeandmail.com/news/politics/facebook-forums-shouldnt-sway-government-young-canadians- 
-say/article4306627 (18.10.2013); Halted in mid-debate, 7 I 2010, „The Economist”, http://www.eco- 
nomist.com/node/15211862 (10.10.2013).

87 G e d d e s  J., 25 I 2010, Will the prorogation o f  Parliament set o ff a populist revolt?, „Ma
clean’s”, http://www2.macleans.ca/2010/01/25/the-people-speak (10.12.2013).

88 Por. przyp. 203 w rozdz. II.
89 More Canadians Decry Prorogation, as Perceptions on Harper Turn Negative, 13 I 2010, Agnus 

Reid, 13.01.2010, http://www.angusreidglobal.com/polls/40180/more-canadians-decry-prorogation-as 
-perceptions-on-harper-tum-negative (10.10.2013).

90 C h a s e  S., 13 IX 2013, Harper delays Commons by a month, „The Globe and Mail”, http:// 
www.theglobeandmail.com/news/politics/governor-general-formally-prorogues-parliament/artic- 
le14305321 (10.12.2013). Prorogacja była też wykorzystywana w ostatnich latach na poziomie par
lamentów prowincji, między innymi w Ontario, w Kolumbii Brytyjskiej, a także w Nowej Fundlandii 
i Labradorze. Decyzjom towarzyszyły również protesty części mieszkańców.

91 C h a s e  S., 19 VIII 2013, Proroguing Parliament till October buys Harper and Tories time, „The 
Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/harper-to-prorogue-parliament-until-
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Prorogacje parlamentu w latach 2008 i 2009 wywołały ożywioną dyskusję w śród 
partii opozycyjnych. Głównym powodem było podejrzenie, że premier działał z po
budek politycznych, chcąc przerwać toczące się debaty nad kwestiami niewygodny
mi dla rządu. 17 marca 2010 r. Izba Gmin przegłosowała uchwałę (motion), która 
wzywała premiera do niezgłaszania prośby o prorogację parlamentu na więcej niż 
siedem dni92. Trzeba jednak pamiętać, że uchwały nie mają mocy obowiązującej. 
Konstytucjonaliści w większości zgadzają się, że zasady demokracji nie zostają na
ruszone, dopóki po okresie prorogacji legislatura ma szansę rozliczyć władzę wyko
nawczą. Część naukowców, w tym Daniel Weinstock, reprezentuje pogląd, że nad
używanie konwenansów parlamentarnych może spowodować konieczność ustalenia 
procedur, które zdefiniują i ograniczą prawo gabinetu do prorogacji93. Wydaje się 
jednak, że rację ma Christopher Moore, który uważa, że prorogacja i inne sposoby 
nadużywania władzy przez rząd i premiera mogą być ograniczone dzięki zwiększe
niu wpływu zwykłych posłów na działania swoich liderów. Moore podsumował:

[W] parlamentach na całym świecie regularnie dochodzi do sytuacji, w których pre
mierzy i liderzy partii są obalani, gdy zwykli posłowie z ich własnych partii po
czują się zmęczeni. Jeżeli premierzy będą świadomi, że nadużywanie uprawnień 
parlamentu może spowodować ich skarcenie przez posłów, nie będziemy musieli się 
martwić niegodziwymi prorogacjami94.

I.2.3. W ybory  z 2011 r.

25 marca 2011 r. Partia Liberalna złożyła wniosek o wotum nieufności w Izbie 
Gmin. Powodem była zniewaga parlamentu przez rząd (contempt o f  parliament), 
która wynikała z nieprzedstawienia parlamentowi w wymaganym terminie pełnej 
informacji o planach budżetowych rządu95. Podczas głosowania 156 posłów poparło

october/article13842266 (10.12.2013). Skandal senacki dotyczy niesłusznie pobranych diet, zwrotów 
kosztów podróży i dodatków mieszkaniowych przez senatorów Mike’a Duffy’ego, Pamelę Wallin i Pa
tricka Brazeau z Partii Konserwatywnej oraz Maca Harba z Partii Liberalnej. Pierwsze informacje 
o nieprawidłowościach zaczęły pojawiać się pod koniec 2012 r., a sprawa nabrała przyspieszenia, gdy 
generalny kontroler finansów (auditor general) rozpoczął sprawdzanie wydatków wszystkich senato
rów. Senatorowie Duffy, Wallin i Harb zwrócili zakwestionowane kwoty, ale nie zakończyło to skan
dalu. Senator Harb przeszedł na emeryturę po kilku miesiącach od wybuchu skandalu, a w listopadzie 
2013 r. Duffy, Wallin i Brazeau zostali zawieszeni w prawach senatorów, bez prawa do wynagrodzenia. 
Sprawa przyciąga od wielu miesięcy uwagę opinii publicznej. Por. P e y t o n  L., 27 XII 2013, Senate 
scandal testedfederal political leaders in 2013, „CBC News”, http://www.cbc.ca/news/politics/senate- 
-scandal-tested-federal-political-leaders-in-2013-1.2470615 (30.12.2013).

92 Motion to limit PM's prorogation power passes, 17 III 2010, „CBC News”, http://www.cbc.ca/ 
news/politics/motion-to-limit-pm-s-prorogation-power-passes-1.899822 (10.10.2013).

93 I b b i t s o n ,  17 X 2012.
94 M o o r e  C., 2010,A (pro)rogue'sgallery, „Canada’s History”, vol. 90, nr 2, s. 45-46.
95 W szczególności chodziło o wydatki na zakup amerykańskich myśliwców F-35, reformę wię

ziennictwa oraz ulgi podatkowe dla wielkiego biznesu. Po raz pierwszy w historii Kanady opozycja 
przyjęła taki powód rozwiązania parlamentu. Por. MPs 'reportfinds government in contempt, 21 III 2011, 
„CBC News”, http://www.cbc.ca/news/politics/mps-report-finds-government-in-contempt-1.1091382
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wniosek, co oznaczało upadek rządu Harpera. Dzień później gubernator general
ny David Lloyd Johnston zaakceptował prośbę premiera o rozwiązanie parlamentu. 
Rozpoczęła się kampania wyborcza. Najważniejszą kwestią okazała się gospodarka, 
co było związane z niepokojami znacznej części społeczeństwa Kanady o przyszłość 
ekonomiczną w czasie kryzysu. Konserwatyści starali się przekonać wyborców, że 
Kanada dobrze poradzi sobie z globalnym kryzysem finansowym i obiecywali wy
eliminowanie deficytu budżetowego w ciągu czterech lat oraz obniżkę podatków 
dla wielkiego biznesu, co miało przełożyć się na wzrost liczby miejsc pracy. Dru
gim istotnym tematem w czasie kampanii była kwestia bezpieczeństwa. Partia Har
pera obiecywała zaostrzenie prawa karnego, zwiększenie wydatków na więzienia, 
zaostrzenie przepisów dotyczących nielegalnej imigracji oraz zakup 65 samolotów 
F-35. Program konserwatystów był oczywiście mocno krytykowany przez partie 
opozycyjne, które zarzucały błędne rozwiązania, a czasami naiwne wzorowanie się 
na USA.

Kampanie wyborcze w Kanadzie w ostatnich dekadach upodabniają się do wzo
rów amerykańskich, w związku z tym nie mogło zabraknąć debat liderów (odbyły 
się dwie -  po angielsku i po francusku)96. Zwycięsko wyszedł z nich Stephen Harper, 
a bardzo słabo wypadł lider Partii Liberalnej Michael Ignatieff. Nie najgorzej z kolei 
zaprezentował się Jack Layton z Nowej Partii Demokratycznej, co przełożyło się 
w ostatnich tygodniach kampanii na niespodziewany wzrost poparcia dla reprezen
towanego przez niego ugrupowania97.

Wybory odbyły się 2 maja 2011 r. i zapewniły Partii Konserwatywnej pod 
przewodnictwem Harpera -  po raz pierwszy od odrodzenia w 2003 r. -  większość 
mandatów (166 z 308) w Izbie Gmin. Nowa Partia Demokratyczna uzyskała status 
oficjalnej opozycji, zdobywając najwięcej miejsc w parlamencie w swojej historii, 
w tym większość mandatów w Quebecu. Największym przegranym wyborów oka
zała się Partia Liberalna, która wprowadziła do Izby Gmin najmniej posłów od czasu 
swojego powstania. Jej lider Michael Ignatieff przegrał w swoim własnym okręgu 
i zrezygnował z przywództwa w partii. Tymczasowym liderem został były premier 
Ontario Bob Rae. 14 sierpnia 2013 r. przewodniczącym Partii Liberalnej został Ju
stin Trudeau, syn byłego premiera Pierre’a Trudeau98. Klęskę wyborczą poniósł rów
nież Bloc Québécois, który od powstania w 1990 r. w każdych kolejnych wyborach 
uzyskiwał większość mandatów w Quebecu, tym razem musiał zadowolić się tylko

(10.12.2013). Obszerną analizę wyborów z 2011 r. zamieścił tygodnik „Maclean’s” -  por. W e l l s  P., 
4 V 2011, The untold story o f  the 2011 election, „Maclean’s”, http://www2.macleans.ca/2011/05/04/ 
politics-turned-over (10.11.2013).

96 We l l s ,  4 V 2011. Zwięzłą analizę kampanii wyborczych w Kanadzie można znaleźć między 
innymi w: J a c k s o n ,  J a c k s o n ,  2009, s. 425-467. Por. E a g l e s  M., 2002, Elections, w: Canadian 
Politics..., s. 355-370.

97 We l l s ,  4 V 2011.
98 B e r t h i a u m e  L., 14 IV 2013, Justin Trudeau elected Liberal leader in landslide victory, „Na

tional Post”, http://news.nationalpost.com/2013/04/14/justin-tmdeau-elected-liberal-leader-in-landslide- 
-victory (14.08.2013).
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czterema posłami. Lider ugrupowania Gilles Duceppe zrezygnował z fotela prze
wodniczącego, a na jego miejsce 11 grudnia 2011 r. został wybrany Daniel Paillé99.

Poza porażkami liderów partyjnych wybory z maja 2011 r. przyniosły kilka waż
nych zmian. Po pierwsze, nastąpiło zmniejszenie „przepaści” między wschodem 
a zachodem Kanady. Po 40 latach rząd uzyskał równie silne poparcie w Ontario, 
jak i w zachodniej Kanadzie. Nastąpiła więc zmiana tradycyjnej zasady, zgodnie 
z którą nie jest możliwe sformowanie większościowego rządu bez poparcia Quebe- 
cu. Mandaty potrzebne do objęcia władzy zapewniło poparcie tylko anglojęzycznej 
Kanady100.

Drugą z ważnych tendencji, którą pokazały wybory w 2011 r., był wzrost zna
czenia okręgów na przedmieściach zamieszkanych przez wyborców etnicznych 
(tzw. ethnoburbs). Na skutek rosnącej od lat 60. XX w. imigracji z Azji Południowej 
i Wschodniej (Hindusi, Chińczycy, Filipińczycy) został odwrócony trend, zgodnie 
z którym większość głosów imigrantów oddawana była na Partię Liberalną101. Oka
zało się bowiem, że Azjaci zwracają dużą uwagę na wartości promowane przez kon
serwatystów, między innymi bezpieczeństwo oraz stabilność gospodarczą. Zmiana 
ta obrazowała również przemiany wśród imigrantów w Kanadzie102.

Trzecią z ważnych zmian, które przyniosły wybory z maja 2011 r. było przerwa
nie przez Nową Partię Demokratyczną 20 lat dominacji Bloc Québécois w La Belle 
Province. Wyborcy w Quebecu zdecydowali się na przeniesienie swoich głosów na 
NDP, co może sugerować zmęczenie ruchem separatystycznym i wzrost poparcia 
dla partii federalistycznych. Był to osobisty sukces lidera Nowej Partii Demokra
tycznej Jacka Laytona, pierwszego anglojęzycznego lidera partii federalnej, który 
wygrał w Quebecu103.

99 Daniel Paillé new leader o f  Bloc Québécois, 11 XII 2011, „CBC News”, http://www.cbc. 
ca/news/canada/montreal/daniel-paill%C3%A9-new-leader-of-bloc-qu%C3%A9b%C3%A9cois- 
-1.1073544 (10.08.2013).

100 R a d w a n s k i  A., 10 IX 2012, Vote splitting aside, Tories dominant in Ontario, „The Globe 
and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/vote-sphtting-aside-tories-dominant-in- 
ontario/article624487 (10.08.2013).

101 F r i e s e n  J., S h e r  J., 24 VIII 2012, How courting the immigrant vote paid offfor the Tories, 
„The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/how-courting-the-immigrant- 
-vote-paid-off-for-the-tories/article2009234 (10.08.2013). Por. D e W o l f  C., 6 V 2011, Election 2011 
and the Rise o f  Ethnoburbia, „Maisonneuve”, http://maisonneuve.org/post/2011/05/6/election-2011- 
-and-rise-ethnoburbia (10.08.2011).

102 Wśród imigrantów startujących w wyborach w 2011 r. znalazł się imigrant z Polski Władysław 
Lizoń. Ten drugi w historii Polak w parlamencie Kanady pochodzi z Jazowska pod Nowym Sączem, 
a startował z ramienia Partii Konserwatywnej. W 1985 r. wyemigrował do USA, a trzy lata później 
zamieszkał w Kanadzie. Był prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Został wybrany w okręgu 
Mississauga East-Cooksville na zachodnich przedmieściach Toronto, który to okręg był do tej pory 
„twierdzą” Partii Liberalnej. Por. Powrót posła, 5 V 2011, „Życie.ca”, http://www.zycie.ca/tag/wlady- 
slaw-lizon (10.12.2013).

103 Jack Layton zmarł w sierpniu 2011 r. Zastapił go wybrany 24 marca 2012 r. Thomas Mulcair. 
Por. K e n n e d y  M., C o h e n  T., 25 III 2012, Mulcair wins prolonged racefor NDP leadership, Cana- 
da.com, http://www.canada.com/news/Mulcair+wins+prolonged+race+leadership/6354549/story.html
(10.12.2013).
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Skandal wyborczy 2011 r. (robocalls scandal) związany jest z podejrzeniami w stosunku 
do części sztabów wyborczych Partii Konserwatywnej o celowe ograniczanie wyborcom 
możliwości oddania głosu w czasie wyborów w maju 2011 r. W czasie tzw. „rozmów z au
tomatem” wyborcom odtwarzane były niezgodne z rzeczywistością nagrania informujące 
o zmianie lokalu wyborczego. Początkowo śledztwo ujawniło, że telefony otrzymywali 
mieszkańcy Guelph w Ontario, ale wkrótce okazało się, że do podobnych przypadków do
chodziło również w innych rejonach Kanady. Kanadyjska Komisja Wyborcza (Elections 
Canada) otrzymała skargi z 247 na 308 okręgów wyborczych104.
W maju 2013 r. Sąd Federalny Kanady potwierdził, że w Guelph doszło do oszustwa wy
borczego, a w sześciu innych okręgach miały miejsce przypadki „nieprawidłowości wy
borczych”. Nie miało to jednak znaczącego wpływu na wyniki wyborcze. Nie znaleziono 
również dowodów na to, że źródłem oszustwa była Partia Konserwatywna Kanady105. 
Oświadczenie o braku znamion popełnienia przestępstwa wydał w kwietniu 2014 r. ko
misarz wyborczy Kanady (Commissioner of Canada Elections)106. Postawione w kwietniu 
2013 r. zarzuty kryminalne wobec Michaela Sonie, pracownikowi sztabu wyborczego Par
tii Konserwatywnej w Guelph, zostały jednak podtrzymane107.

Pytania i polecenia do samodzielnej pracy:
1. Wyjaśnij kontrowersje związane z prorogacją parlamentu.
2. Scharakteryzuj scenę polityczną Kanady w XXI w.
3. Jakie zmiany przyniosły wybory federalne z 2011 r.?

I.3. Miejsce Quebecu w Kanadzie

Aby zrozumieć wpływ Quebecu na zmiany w federacji kanadyjskiej, które dokonały 
się w ostatnim półwieczu, należy uświadomić sobie unikalną pozycję, jaką posiada 
ta prowincj a w ramach Kanady. Wynika ona z dwóch powodów. Pierwszym jest fran
cuskojęzyczny charakter prowincji. Ok. 90% wszystkich frankokanadyjczyków108

104 M a h e r  S., M c G r e g o r  G., 28 III 2013, Elections Canada calls fo r  crackdown on decepti
ve political phone calls, „National Post”, http://news.nationalpost.com/2013/03/28/elections-canada- 
-calls-for-crackdown-on-deceptive-political-phone-calls (10.07.2013).

105 W i n g r o v e  J., 23 V 2013, Robo-calls had minimal impact on 2011 election, court rules, 
upholding results, „The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/federal-ru- 
ling-dismisses-robo-call-appeal-clears-tories/article12121319 (10.07.2013).

106 Elections Canada, Commissioner of Canada Elections, Commissioner o f  Canada Elections Is
sues Report on Deceptive Communications Investigation, http://www.elections.ca/content.aspx?sectio- 
n=com&document=apr2414&dir=pre-com&lang=e#top (28.04.2014).

107 C h e a d l e  B., 14 XI 2013, Tory staffer Michael Sona bragged about robocalls that attempted 
to prevent people from voting, witnesses told investigator, „National Post”, http://news.nationalpost. 
com/2013/11/14/tory-staffer-michael-sona-bragged-about-robocalls-that-attempted-to-prevent-people- 
-from-voting-witnesses-told-investig ator (10.12.2013).

108 Jak zauważa Marta Kijewska-Trembecka, w polskiej literaturze przedmiotu słowo „franko
fon” używane jest w dwóch znaczeniach, w zależności od pisowni z wielkiej lub małej litery. Kiedy 
używamy wielkiej litery, wskazujemy na osobę, która posiada rodowód sięgający czasów Nowej Fran
cji, używającą języka francuskiego, słowo to jest wówczas synonim słowa Québécois. „Określenie to

http://news.nationalpost.com/2013/03/28/elections-canada-
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mieszka na obszarze Quebecu109. Drugi -  to rozmiar tej prowincji i liczba ludności. 
Mimo iż trendy migracyjne wskazują, że Kanadyjczycy przenoszą się na zachód, to 
w dalszym ciągu Quebec jest drugą co do liczby ludności prowincją Kanady. Na jej 
obszarze mieszka ok. 23,5% wszystkich Kanadyjczyków, a Montreal jest ważnym 
ośrodkiem przemysłowym, handlowym i finansowym Kanady110. Produkt krajowy 
brutto Quebecu jest mniejszy jedynie od produktu krajowego brutto Ontario111. Obie 
te cechy powodują, że Quebec posiada wyjątkowo silną pozycję w ramach kana
dyjskiego federalizmu i drugą co do liczebności, po Ontario, reprezentację poselską 
w parlamencie federalnym. Fakt ten umożliwia Québécois w dużym stopniu kontro
lę procesu ustawodawczego. Quebec bardzo mocno oddziaływał także na ewolucję 
systemu politycznego Kanady, w szczególności na dwóch jego płaszczyznach: kon
stytucyjnej oraz finansowo-administracyjnej.

Znaczenie pojęcia „naród quebecki”112 ewoluowało na przestrzeni ponad dwóch wie
ków. W pierwszej, etnicznej fazie nacjonalizmu quebeckiego mieszkańców Nowej Fran
cji, a potem Dolnej Kanady i Kanady Wschodniej określano jako Canadiens. Tego pojęcia 
używano do lat 60. XX w., czyli do początku tzw. Spokojnej rewolucji (La révolution 
tranquille). Akcentowało ono wspólne pochodzenie, język i dominującą pozycja Kościoła 
katolickiego. Naród stanowili wszyscy Frankokanadyjczycy rozproszeni po całym teryto
rium Kanady. Ideologia przetrwania (la survivance) miała zapewnić spójność grupy wśród 
anglojęzycznych mieszkańców napływających do Kanady od 1763 r. Neonacjonalizm, 
związany z pojęciem Québécois, narodził się w latach 60. XX w. Pozbywając się skład
nika etnicznego, kładł nacisk na istotę państwa, którego rolę spełniała prowincja Quebec 
oraz język. Z grupy mniejszościowej w Kanadzie Québécois stali się grupą dominującą 
w prowincji. Podstawowym celem nowego nacjonalizmu stała się budowa silnego narodu 
Québécois i zmiana relacji z pozostałą częścią Kanady. Od czasów Spokojnej rewolucji 
państwo stało się ważnym narzędziem promowania świeckiej kultury Quebecu, języka 
francuskiego w sztuce, szkolnictwie i w biznesie. Żądania większej władzy dla rządu 
prowincji (na przykład zwiększenie udziału w podatkach) rodziły rosnący opór Ottawy. 
Quebeccy nacjonaliści budowali symboliczne państwo, nazywając instytucje prowincjo
nalne „narodowymi”. Przykładem może być zmiana nazwy quebeckiego Zgromadzenia 
Ustawodawczego (Assemblée Législative du Québec) na Zgromadzenie Narodowe (As
semblée nationale du Québec) w 1968 r.

pisane z małej litery odnosi się do osoby francuskojęzycznej niekoniecznie pochodzenia francuskie
go, może być to na przykład mieszkający w Quebecu przedstawiciel polskiej czy wietnamskiej grupy 
etnicznej”.

109 Canada, Statistics Canada, 2013a, Number ofpeople and proportion ofthe population reporting 
French by selected language characteristic, Canada outside Quebec, 2006 and 2011, http://www12. 
statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/2011003/tbl/tbl3_1-3-eng.cfm (10.11.2013).

110 Canada, Statistics Canada, 2013h, Population and dwelling counts, fo r  Canada, provinces and 
territories, 2011 and 2006 censuses, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt- 
-fst/pd-pl/Table-Tableau.cfm?LANG=Eng&T=101&SR=1&S=3&O=D (10.11.2013).

111 Canada, Statistics Canada, 2013d, Gross domestic product, expenditure-based, by province and 
territory, http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/econ15-eng.htm (10.11.2013).

112 O nacjonalizmie quebeckim zob.: K ij e w s k a - T r e m b e c k a  M., 1995, Kanadyjskie wymia
ry nacjonalizmu z perspektywy środkowoeuropejskiej, „Przegląd Polonijny”, nr 1, s. 115-122; B é l a n -
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Wpływ frankofonów na kształt konstytucji Kanady można zauważyć jeszcze 
przed powstaniem Dominium Kanady. W  latach 1841-1867, gdy istniała Zjednoczo
na Prowincja Kanady, łącząca dawną Dolną i Górną Kanadę, obie części posiadały 
jeden rząd i równą reprezentację w parlamencie. W  tym okresie powstała praktyka 
tzw. podwójnej większości -  projekt ustawy, aby wszedł w życie, musiał zostać za
twierdzony przez większość posłów reprezentujących zarówno Zachodnią (głównie 
anglojęzyczną), jak i Wschodnią Kanadę (francuskojęzyczną). Rozwiązanie to nie 
ułatwiało jednak rządzenia Zjednoczoną Prowincją, której władze znajdowały się 
w niemal nieustannym pacie ustawodawczym.

Siła Quebecu widoczna była również w czasie negocjacji prowadzących do pod
pisania porozumienia jednoczącego kolonie brytyj skie w Ameryce Północnej. Wśród 
72 rezolucji podpisanych w czasie konferencji w mieście Quebec w 1864 r. łatwo 
znaleźć punkty, które były odzwierciedleniem stanowiska przedstawicieli francusko
języcznej prowincji113. Chodzi przede wszystkim o zapisy dające władzom lokalnym 
niezależność w sprawach społecznych. Przywódcy polityczni francuskiej Kanady 
traktowali zawsze federację jako umowę między Anglo- i Frankokanadyjczykami114. 
Konstytucyjna ochrona katolickich szkół francuskich była pochodną tego myślenia. 
Likwidacja tych przywilejów w Manitobie pod koniec XIX w. wraz ze zniesieniem 
oficjalnego statusu języka francuskiego, a także ograniczenia w szkolnictwie fran
cuskojęzycznym wprowadzone w Ontario na początku XX w. przyczyniły się do 
wzrostu identyfikacji francuskojęzycznych Kanadyjczyków z Quebekiem. Jedyną 
prowincją, w której frankofoni byli większością i w której mogli skutecznie bronić 
swoich praw i walczyć o zachowanie kultury.

Konsekwencje ograniczenia frankofońskiej Kanady do granic Quebecu ujaw
niły się w połowie XX w. Związane to było z coraz większym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem Ottawy w obszarach pozostających pod jurysdykcją prowincji. 
Rząd federalny nie tylko wykorzystywał w rosnącym zakresie możliwość wydawa
nia pieniędzy nawet w dziedzinach, w których nie miał wyłączności legislacyjnej 
(spendingpower), ale również starał się zmonopolizować pobieranie podatków bez
pośrednich115. Taka polityka natrafiła na opór ze strony polityków quebeckich, któ
ry został zapoczątkowany przez rząd Maurice’a Duplessis (1936-1939, 1944-1959) 
z partii Unia Narodowa (Union Nationale). Duplessis stał na stanowisku, że nie na
leży oddawać pola władzy federalnej w zakresie kompetencji przyznanych prowin

g e r  C., 2000, Québec Nationalism: The Social-democratic Nationalism: 1945 to Today, Québec Hi
story. Marianopolis College, http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/Québechistory/events/natpart4. 
htm (11.11.2008).

113 1864 Quebec Conference. The Seventy-Two Resolutions [29 X 1864], Canadahistory.ca, 2013, 
http://www.canadahistory.com/sections/documents/federal/72resolutions.htm (10.12.2013).

114 Umowa ta sięga swoimi korzeniami do Ustawy o Quebecu z 1774 r. Taką interpretację potwier
dziła Komisja Tremblaya (The Royal Commission of Inquiry on Constitutional Problems) w konkluzji 
swoich prac, czyli tzw. Raporcie Tremblaya z 1956 r. K ij e w s k a - T r e m b e c k a  M., 2007, Québec 
i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 163-165.

115 Termin spending power jest używany w Kanadzie od końca lat 60. XX w. Wrońska, 2011, 
s. 166.

http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/Qu%c3%a9bechistory/events/natpart4
http://www.canadahistory.com/sections/documents/federal/72resolutions.htm
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cjom przez konstytucję, a najwyraźniej swój sprzeciw wyraził odnośnie do podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Dopiero jednak od czasów Spokojnej rewolucji 
(lata 60. XX w.) Quebec wszedł w fazę agresywnych negocjacji z rządem federal
nym i zaprezentował swoje żądania konstytucyjne. Pierwszym sygnałem stały się 
negocjacje pomiędzy rządem federalnym a prowincjami dotyczące wprowadzenia 
ubezpieczeń emerytalno-rentowych, czyli Kanadyjskiego Planu Emerytalnego (Ca
nadian Pension Plan, 1963-1965). Jean Lesage, który był premierem z ramienia que- 
beckiej Partii Liberalnej, oświadczył, że może zgodzić się na nowelizację konstytu
cji dającą Ottawie prawo do wprowadzenia systemu emerytalnego, ale tylko wtedy, 
gdy Quebec będzie mógł zrezygnować z ogólnokanadyjskiego systemu i utworzyć 
swój własny, nie rezygnując przy tym z pieniędzy federalnych. Zgoda Ottawy ozna
czała powstanie zwyczaju dającego możliwość kanadyjskim prowincjom rezygnacji 
z programów federalnych bez ponoszenia jakichkolwiek strat finansowych116.

Wybór Pierre’a Elliotta Trudeau oznaczał pojawienie się na scenie federalnej 
polityka reprezentującego poglądy przeciwne do nacjonalizmu, a tym bardziej sepa
ratyzmu. Trudeau był liberałem i federalistą, odwołującym się częściowo do teorii 
Henriego Bourassy o autonomii Quebecu, ale w ramach państwa kanadyjskiego117. 
Oznaczało to również, że Quebec, będąc taką samą prowincją jak wszystkie pozo
stałe, nie powinien posiadać żadnego dodatkowego statusu. W  zamian Trudeau pro
ponował inne rozwiązania, wśród nich najważniejszym było uchwalenie w 1969 r. 
polityki dwujęzyczności. Jego rząd dążył również do zwiększenia roli Frankokana- 
dyjczyków w rządzie federalnym oraz zrzucenia pozostałości więzów kolonialnych 
Kanady, przede wszystkim poprzez uchwalenie nowej konstytucji, a także Karty 
Praw i Wolności broniącej praw jednostki.

Opór władzy federalnej przyspieszył rozwój nurtu nacjonalistycznego, doma
gającego się konstytucyjnego uznania wspólnoty kulturowej Québécois. Utwo
rzenie Partii Quebeckiej (Parti Québécois) w 1968 r., pod przewodnictwem René 
Lévesque’a, spowodowało zjednoczenie głównych ugrupowań separatystycznych. 
Scena polityczna Quebecu uległa więc podziałowi, widocznemu do dzisiaj, na dwa 
nurty: federalistyczny, którego głównym przedstawicielem jest Partia Liberalna 
Quebecu, dążący do uzyskania specjalnego statusu dla Quebecu w ramach kana
dyjskiego federalizmu, z kolei nurt separatystyczny, z Partią Quebecką na czele, za 
ostateczny cel stawiał sobie niepodległość Quebecu.

Wydawało się, że wygrana Partii Liberalnej Roberta Bourassy w wyborach 
w Quebecu w 1970 r. zapewni sprzyjające warunki dla negocjacji konstytucyjnych

116 Quebec jest jedyną prowincją w Kanadzie, która zrezygnowała z Kanadyjskiego Planu Eme
rytalnego. Quebec Pension Plan (Régie des rentes du Québec) jest obowiązującym w Quebecu i zarzą
dzanym przez władze prowincji odpowiednikiem systemu ogólnokanadyjskiego i również ma charakter 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego powiązanego z dochodami. Por. K ł o s B., 2012, Kanadyjski 
system emerytalny, „Analizy”, vol. 16, nr 82, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/LiczOpen?Open 
Agent&23E2E00519A32391C1257A9F0030279D (10.11.2012).

117 K ij e w s k a - T r e m b e c k a ,  2007, s. 140-144. Por. C l a r k s o n ,  M c C a l l ,  1990, s. 228-232, 
261, 264-265.

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/LiczOpen?Open
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pomiędzy Ottawą a prowincjami (1968-1971). W  debatach nad Kartą z Victorii 
(Victoria Charter), która miała stać się podstawą zmian konstytucyjnych, Quebec 
oczekiwał, w zamian za zgodę na nową formułę wprowadzania poprawek do kon
stytucji oraz regulację podstawowych praw i wolności obywatelskich, wyłączności 
w zakresie polityki społecznej i emerytalnej oraz prawa weta w stosunku do zmian 
w ustawie zasadniczej. Rozmowy nie przyniosły jednak rezultatu i misternie budo
wane kompromisowe porozumienie rozpadło się w ciągu kilku dni.

Po odrzuceniu kompromisu z Victorii rząd Bourassy przyjął zasadę negocjo
wania z rządem w Ottawie fragmentarycznych porozumień dotyczących wyodręb
nionych zagadnień, takich jak zasiłki rodzinne, ubezpieczenia społeczne czy tele
komunikacja. Odmienną strategię przyjęła Partia Quebecka po wygraniu wyborów 
w 1976 r. Jej przewodniczący René Lévesque zobowiązał się do przeprowadzenia 
referendum w kwestii suwerenności politycznej Quebecu. Jednocześnie zapowie
dział, że niezależny Quebec zachowa pewną formę związku gospodarczego z resz
tą Kanady. Lévesque nie zdecydował się jednak na pełną konfrontację z Ottawą, 
bo mogło to pokrzyżować jego plany budowy państwa opiekuńczego. Konstytucja 
Kanady i kierunek, w którym ewoluował Quebec, wytworzyły bardzo skompliko
waną sieć programów międzyrządowych i wzajemnych powiązań między oboma 
poziomami władzy, między innymi w gospodarce czy polityce imigracyjnej. Mimo 
zapowiedzi referendum, rząd Lévesque’a brał udział również w negocjacjach kon
stytucyjnych w latach 1978-1979.

Projekt „suwerennego stowarzyszenia” (souveraineté-association) został odrzu
cony przez wyborców w referendum w maju 1980 r.118 Nie zraziło to premiera Lé
vesque’a, który swoje wystąpienie zakończył słowami: „do następnego razu” . Poraż
ka w referendum nie przeszkodziła też ponownemu zwycięstwu wyborczemu Partii 
Quebeckiej rok później. Lévesque uczestniczył również w dalszych negocjacjach 
konstytucyjnych, które rząd federalny rozpoczął, ogłaszając wizję „odnowionego fe- 
deralizmu”. W  listopadzie 1981 r. rząd kierowany przez Lévesque’a odmówił jednak 
podpisania rezultatu tych rozmów. Brak zgody nie był zaskakujący, biorąc pod uwa
gę, że żaden z postulatów, które podnosiły kolejne władze Quebecu od 1960 r., nie 
stał się częścią nowej ugody konstytucyjnej. Nawet liberałowie w Quebecu, zwolen
nicy jedności Kanady, uznali porozumienie za nie do zaakceptowania.

„Porozumienie kuchenne” -  określenie odnosi się do wydarzeń z nocy z 4 na 5 listopada 
1981 r. Pod koniec zmierzającej ku impasowi konferencji konstytucyjnej w kuchni Na
rodowego Centrum Konferencyjnego w Ottawie (stąd nazwa „porozumienie kuchenne”) 
minister sprawiedliwości Jean Chrétien spotkał się z prokuratorem generalnym prowincji

118 W referendum separatystycznym z 1980 r. pytanie zadane mieszkańcom Quebecu brzmiało: 
„Czy godzisz się, aby rząd prowincji rozpoczął negocjacje z Ottawą w sprawie suwerennego stowa
rzyszenia Quebecu z Federacją?”. Kiedy podliczono głosy, okazało się, że na „tak” zagłosowało tylko 
40,44% (w tym 48% Frankofonów). Na „nie” zagłosowały między innymi mniejszości etniczne, an
glojęzyczni mieszkańcy Quebecu oraz kręgi związane z Kościołem. Por. K i j e w s k a - T r e m b e c k a ,  
2007, s. 212.
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Saskatchewan Royem Romanowem i prokuratorem generalnym Ontario Royem McMur- 
trym w rozmowach ostatniej szansy. Zawarli wtedy kompromis, który legł u podstaw 
porozumienia władzy federalnej z prowincjami kończącego proces patriacji konstytucji. 
Uzgodniono wtedy umieszczenie w Karcie Praw i Wolności tzw. klauzuli odstępności 
oraz formułę nowelizacji konstytucji. Następnie całą noc trwały konsultacje, które do
prowadziły ostatecznie do osiągnięcia porozumienia wszystkich dziewięciu premierów 
prowincji mieszkających wówczas w ottawskim Centrum Konferencyjnym. Wyjątkiem 
był René Lévesque, premier Quebecu, który wraz ze swoją delegacją zajmował pokoje 
w hotelu w mieście Hull, po drugiej stronie rzeki Ottawy. Kiedy następnego dnia rano 
premier Lévesque pojawił się na sali obrad plenarnych, gdzie przedstawiono mu efekty 
nocnego porozumienia, nie zaakceptował go. W efekcie rząd Quebecu odmówił poparcia 
pakietu poprawek do konstytucji.
Wydarzenia z nocy z 4 na 5 listopada są w dalszym ciągu krytykowane przez nacjonali
stów quebeckich, którzy uznali porozumienie uzgodnione wyłącznie przez anglofońskich 
premierów za zdradę Quebecu i zyskały określenie „noc długich noży”119.

Najbardziej znacząca reforma konstytucji od czasu jej uchwalenia w 1867 r. we
szła więc w życie mimo braku zgody Quebecu. Podważanie jednak legalności jej 
przyjęcia przez władze drugiej co do wielkości prowincji, skupiającej 90% frankofo- 
nów, mimo triumfalizmu rządu Pierre’a Trudeau, zmniejszało polityczną legitymację 
tego dokumentu. Próba zmiany tej sytuacji stała się możliwa dopiero po zmianach 
politycznych w Ottawie i mieście Quebec.

1.3.1. Próby reform na przełomie lat 80. i 90. XX w.

W  dwóch opiniach -  z 1981 oraz z 1982 r., o których mowa w podrozdziale „Patria- 
cja konstytucji” -  Sąd Najwyższy Kanady dokonał jasnej interpretacji kanadyjskiego 
prawa konstytucyjnego w odniesieniu do nowelizacji konstytucji, stwierdzając, że 
Quebec nie posiada prawa weta, a prowincje są równe wobec prawa. Nie zakończy
ło to jednak debaty nad zagadnieniem posiadania przez Quebec politycznego bądź 
historycznego prawa weta oraz tego, czy takie prawo powinno znaleźć się w kon
stytucji, a jeśli tak, to w jakiej formie. Wielu Frankokanadyjczyków, niezależnie od 
tego, czy popierało separatyzm czy autonomię, uznawało, że zaakceptowanie ich 
jako odrębnego społeczeństwa, jest niezbędnym pierwszym krokiem.

Teoria umowy (compact theory)120 zakłada, że Dominum Kanady powstało na mocy 
umowy między dwoma narodami założycielskimi: anglo- i frankofonami. Taka interpre

119 Określenia tego używał między innymi René Lévesque. Por. The Night o f  Long Knives, 2001, 
CBC, http://www.cbc.ca/history/EPISCONTENTSE1EP17CH1PA3LE.html (10.12.2013). Słowa te 
są jednak bardzo niefortunne w kontekście historii naszej części świata, gdzie używa się ich przede 
wszystkim do opisu wydarzeń z nocy z 29 na 30 czerwca 1934 r., gdy doszło do schwytania i wymor
dowania przeciwników Adolfa Hitlera wewnątrz ruchu narodowosocjalistycznego.

120 M c R o b e r t s  K., 2001, Canada and the Multinational State, „Canadian Journal of Political 
Science”, vol. 34, nr 4, s. 695.

http://www.cbc.ca/history/EPISCONTENTSE1EP17CH1PA3LE.html
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tacja powstania kanadyjskiej federacji daje Quebecowi prawo weta przy zmianach kon
stytucyjnych, gdyż w trakcie negocjacji konstytucyjnych spotykają się dwie równorzęd
ne jednostki założycielskie: naród quebecki reprezentujący frankofonów oraz anglofoni. 
Konstytucja jest więc umową między dwoma grupami kulturowymi. Teoria umowy, mimo 
że odrzucona przez Sąd Najwyższy w 1982 r., jest ciągle podtrzymywana przez elity po
lityczne i intelektualne Quebecu.

Rozmowy stały się realną możliwością na skutek dwóch czynników: 1) osła
bienia pozycji politycznej Lévesque’a, w konsekwencji krytyki jego taktyki przez 
młode pokolenie zdecydowanie bardziej radykalnych działaczy Parti Québécois 
z Jacques’em Parizeau na czele oraz 2) zastąpienia w 1984 r. w Ottawie liberałów 
przez konserwatystów Briana Mulroneya. Nowy, dwujęzyczny premier nie podzielał 
poglądu Pierre’a Trudeau, że prowincje już mają zbyt dużo uprawnień, a oddanie im 
jeszcze większej władzy wywoła trudności w prowadzeniu ogólnokanadyjskiej po
lityki gospodarczej i zagrozi jedności Kanady. Mulroney nie był też przeciwnikiem 
specjalnego statusu dla frankofońskiej prowincji, a podpisanie przez nią konstytucji 
uczynił jednym z priorytetów swojego rządu. Wydawało się więc, że sytuacja sprzy
ja  włączeniu Quebecu do „rodziny konstytucyjnej”.

Negocjacje w sprawie kompromisu konstytucyjnego oparto o przygotowane 
jeszcze przez Lévesque’a 22 postulaty, które przejął po wygranych w 1985 r. wy
borach nowy premier prowincji Robert Bourassa z Partii Liberalnej. Negocjacje te 
zakończono 30 kwietnia 1987 r. w rezydencji nad Meech Lake, niedaleko Ottawy, 
gdzie uzgodniono pakiet zmian do konstytucji obejmujący pięć postulatów, od speł
nienia których rząd Quebecu uzależniał swoją zgodę na reformy konstytucyjne121. 
To, że porozumienie nie weszło w życie, wynikało z oporu różnych grup społeczeń
stwa kanadyjskiego. Podobnie stało się z reformą konstytucji uzgodnioną pięć lat 
później w Charlottetown. Jej przygotowanie poprzedzały wydane w 1991 r. raporty: 
Allaire’a, Béllanger-Campeau oraz o rok późniejszy raport Beaudoin-Dobbie, z któ
rego zrodził się Charlottetown Accord. Jednak jeszcze hojniejsza oferta dla Quebecu 
tym razem przepadła w referendum ogólnokanadyjskim.

Klauzula o wyjątkowym społeczeństwie (distinct society, société distincte)122 była 
najważniejszym i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym elementem porozumienia 
z Meech Lake. Idea wyjątkowego lub odrębnego społeczeństwa odnosiła się do języka 
używanego w Quebecu, kultury oraz prawa cywilnego -  za zachowanie tych wartości 
odpowiedzialny miał być parlament prowincji. Dla Québécois, którzy postrzegali siebie 
jako jedną z dwóch społeczności założycielskich, było to potwierdzenie, jak wygląda rze
czywistość społeczna i kulturalna. Znaczna część Anglokanadyjczyków uważała jednak, 
że Quebec nie powinien posiadać żadnego specjalnego statusu i nie może być traktowany 
jako inna od pozostałych prowincja. Krytyka płynęła również ze strony tych Kanadyj
czyków, którzy uważali, że umieszczanie klauzuli o wyjątkowym społeczeństwie w tek

121 Por. podrozdz. 1.1.4. „Nieudane próby nowelizacji”.
122 B u r g e s s  M., 2011, Ethnicity, Nationalism, and Identity in Canada-Quebec Relations: The 

Case o f  Quebec’s Distinct Society, w: Contemporary Quebec..., s. 609-627; O’Neal B., 1995.
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ście konstytucji da Québécois zbyt wiele trudnych wówczas do przewidzenia uprawnień. 
Podnoszono przede wszystkim obawę o interpretację przez sądy Karty Praw i Wolno
ści, której zapisy mogą zostać osłabione uznaniem wyjątkowego miejsca społeczeństwa 
quebeckiego w ramach państwa kanadyjskiego. Większość konstytucjonalistów uważała 
zaś, że klauzula nie da Quebecowi żadnych specjalnych uprawnień i jest czysto symbo
liczna. Takie poglądy zaprezentował między innymi Peter Hogg, ekspert konstytucyjny 
i doradca rządu federalnego w trakcie negocjacji porozumienia z Meech Lake, sugerując, 
że obecność klauzuli miałaby minimalny wpływ na sposób interpretacji przez sądy Karty 
Praw i Wolności w Quebecu.

Nieprzyjęcie reform dla środowisk proseparatystycznych było sygnałem, że 
reszta Kanady nie była skłonna do kompromisu, aby zachować Quebec w ramach 
Kanady, i zmniejszyło prawie całkowicie zainteresowanie reformą konstytucji. Nie
mal nie poruszano tej kwestii w kampanii wyborczej w 1993 r. Dużo większą uwagę 
przyciągnął bowiem program Bloku Quebeckiego (Québécois). Partia ta powstała 
w 1990 r. po upadku porozumienia z Meech Lake i reprezentowała wyłącznie Que
bec (tylko tam wystawiając kandydatów). Jej najważniejszym punktem programu 
politycznego stała się suwerenność Quebecu. Szefem Bloku został charyzmatyczny 
mówca Lucien Bouchard, który odszedł z rządu Briana Mulroneya, rozczarowany 
brakiem zmian w polityce wobec frankofońskiej prowincji. W  1993 r. Blok Quebec- 
ki zdołał uzyskać 54 z 75 mandatów przysługujących Quebecowi w Izbie Gmin, co 
pokazało skalę niezadowolenia wyborców quebeckich. Partia otwarcie kwestionują
ca jedność Kanady stała się oficjalną opozycją123.

Wzrost znaczenia Bloku był jednym z dwóch czynników, które zmusiły polity
ków federalnych do ponownego zajęcia się problemami konstytucyjnymi. Drugim 
elementem stało się zwycięstwo w wyborach prowincjonalnych Partii Quebeckiej 
w 1994 r. W  czasie kampanii jej nowy przewodniczący Jacques Parizeau zobowiązał 
się, że w razie wygranej w ciągu roku zorganizuje referendum niepodległościowe. 
Tym razem pod głosowanie miała zostać poddana idea „suwerennego partnerstwa” 
(isouveraineté-partenariat), opisana w projekcie tzw. Prawa 1 (Loi 1). Zakładało 
ono powstanie połączonych instytucji kanadyjsko-quebeckich, na wzór organów 
Unii Europejskiej, regulujących różne płaszczyzny współpracy. Powołane miało 
zostać również zgromadzenie parlamentarne złożone z przedstawicieli legislatur 
obu państw oraz trybunał interpretujący postanowienia traktatu o partnerstwie124. 
Pytanie, skomplikowane i odwołujące się do wcześniejszych uzgodnień politycz
nych, brzmiało: „Czy zgadzasz się, by Quebec stał się suwerenny po wcześniej
szym wysunięciu w stosunku do Kanady oficjalnej propozycji dotyczącej nowego 
ekonomicznego i politycznego partnerstwa w zakresie zdefiniowanym przez Prawo 
1 i porozumienie podpisane 12 czerwca 1995 roku?”125. Konstrukcja pytania była

123 G a g n o n  A.-G., 2002, Quebec’s Constitutional Odyssey, w: Canadian Politics..., s. 293.
124 K i j e w s k a - T r e m b e c k a ,  2007, s. 222-223.
125 Ustawa, o której była mowa w pytaniu, dawała rok na negocjacje Quebecu z Kanadą przed 

deklaracją suwerenności. Umowa, również wymieniona w pytaniu, została zawarta między Partią Que-
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przedmiotem gorących debat, a wielu wyborców uważało, że daje zbyt wiele moż
liwości interpretacji.

Kampania referendalna była bardzo zaciekła: rząd federalny ostrzegał przed 
skutkami finansowymi głosowania za niepodległością, a kampanię na „tak” wsparł 
Blok Quebecki z Bouchardem, który zdołał zmobilizować wyborców niezdecydo
wanych. Wydaje się, że kluczowe znaczenie dla końcowego sukcesu federalistów 
miało mocne wsparcie polityków federalnych, w tym premiera, udzielone w ostat
nich tygodniach. Premier Chrétien publicznie zaakceptował konstytucyjne uznanie 
Quebecu za odrębne społeczeństwo i przyznanie mu prawa weta w sprawach przy
szłych zmian konstytucyjnych. Kiedy 30 października 1995 r. wieczorem ogłoszono 
wyniki referendum, okazało się, że 49,4% mieszkańców Quebecu zagłosowało za 
suwerennością. Różnica głosów między oboma stronami wyniosła tylko 53 498 gło
sów, oddanych głównie w regionie montrealskim126.

Podczas kampanii referendalnej dyskutowano nad wieloma kontrowersyjnymi kwestia
mi, które po ewentualnym zwycięstwie separatystów mogłyby stać się problemem dla 
nowo powstającego państwa. Część z tych problemów została wyjaśniona przez rząd fe
deralny w Ustawie wyjaśniającej, ale odpowiedź na niektóre z pytań zadawanych w kam
panii, do dzisiaj jest sprawą sporną127.

• Waluta: Czy niepodległy Quebec mógłby korzystać z dolara kanadyjskiego? Czy 
powinien wprowadzić swoją własną walutę?

• Paszport: Czy mieszkańcy Quebecu zachowają paszporty kanadyjskie? Czy zostanie 
wprowadzone podwójne obywatelstwo?

• Dług publiczny: Czy Quebec przejmie swoją część długu publicznego od Kanady?

• Poparcie: Jak znacząca większość wyborców musi poprzeć separację w referendum, 
aby było ono ważne?

• Negocjacje: Z kim przywódcy niepodległego Quebecu mieliby negocjować? Czy 
byłby to tylko premier rządu federalnego, czy także przywódcy prowincji?

• Gospodarka: Jakie byłyby skutki gospodarcze separacji?

• Użycie siły: Czy Kanada użyłaby siły przeciwko jednostronnej deklaracji separa
cji przez Quebec? Czy nowe władze Quebecu musiałyby użyć siły wobec tej części 
mieszkańców Quebecu, która nie zgadzałaby się z deklaracją niepodległości?

becką, Blokiem Quebeckim oraz Akcją Demokratyczną Quebecu (Action démocratique du Québec), 
opisywała program przyszłości Quebecu jako suwerennego państwa. Więcej: L a c h a p e l l e  G., 2011, 
The 1995 Quebec Referendum: How the Sovereignty Partnership Proposal Turned the Campaign Aro
und, w: Contemporary Quebec..., s. 663-680.

126 K ij e w s k a - T r e m b e c k a ,  2007, s. 223.
127 Większość wymienionych kwestii jest szczegółowo omawiana w: Y o un g  R.A., 1998, The Se

cession o f  Quebec and the Future o f Canada, Montreal-Kingston: McGill-Queen’s University Press.



54 Ma r c i n  Ga b r y ś

• Sytuacja mniejszości: Czy mniejszości etniczne żyjące na terytorium Quebecu, 
w szczególności rdzenni mieszkańcy, mieliby prawo pozostać w Kanadzie, odłączając 
się od nowego państwa?

• Granice: Czy możliwa byłaby zmiana granic Quebecu? Czy na obszarze nowego 
państwa Quebec można byłoby wytyczyć „korytarz” do Nowego Brunszwiku, Nowej 
Szkocji i Wyspy Księcia Edwarda?

• Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: Czy Quebec pozostałby 
w NAFTA oraz NORAD i NATO? Jak wyglądałyby stosunki z USA?

I.3.2. Z naczen ie  refe rendum  z 1995 r.

Referendum uruchomiło lawinę zmian w systemie politycznym Kanady. Rząd fe
deralny Jeana Chrétiena zdecydował się na dwutorowe podejście. Plan A wykorzy
stywał zmianę na stanowisku premiera Quebecu, które opuścił Jacques Parizeau, 
zastąpiony przez Luciena Boucharda, i zapowiadał reformy konstytucyjne mające 
zapewnić poparcie umiarkowanych nacjonalistów w Quebecu. Na wniosek premiera 
Jeana Chrétiena parlament federalny przegłosował dwie rezolucje. Pierwsza uzna
wała Quebec za odrębne społeczeństwo, a druga uznawała de facto  istnienie pra
wa weta Quebecu w sprawie przyszłych zmian konstytucyjnych. Rząd federalny 
zdecydował się również na oddanie prowincjom odpowiedzialności nad kilkoma 
dziedzinami życia. Częścią Planu A była tzw. deklaracja z Calgary (Calgary De
claration) z 1997 r., podpisana przez dziewięciu premierów prowincji, która uzna
wała Québécois za społeczeństwo o wyjątkowym charakterze i zapewniała większą 
decentralizację władzy. Quebec odrzucił jednak Deklarację jako niewystarczającą 
i niezapewniąjącą tej prowincji specjalnej pozycji w ramach federacji128.

W  1998 r. Partia Quebecka wygrała wybory, a w jej programie wyborczym zna
lazł się zapis o rozpisaniu następnego referendum, gdy wystąpią „warunki do zwy
cięstwa”. Wobec tego premier Jean Chrétien i minister ds. kontaktów międzyrządo
wych Stéphane Dion przeszli do realizacji planu B, czyli podejścia opartego o próbę 
przekonania Quebecu, że separacja pociąga za sobą znaczne koszty ekonomiczne 
i że być może część terytorium Quebecu nie pozostanie pod zwierzchnictwem nie
podległego państwa Quebec. Głównym elementem planu B stało się orzeczenie Sądu 
Najwyższego z 1998 r.

Opinia Sądu Najwyższego była efektem pytania prawnego zadanego przez ga
binet Jeana Chrétiena, a wydarzeniu od początku towarzyszyło ogromne zaintere
sowanie mediów, które ukuły nazwę „sprawa stulecia”129. Decyzja rządu federal
nego została niejako wymuszona przez działania montrealskiego adwokata Guya 
Bertranda. Rozpoczął on w 1996 r. postępowanie sądowe w Quebecu, kwestionując 
konstytucyjność jednostronnej secesji. Partia Liberalna podjęła jednak świadomie

128 G i b b i n s  R., 2002, Constitutional Politics, s. 294-295.
129 S a u v a g e a u  F., S c h n e i d e r m a n  D., T a r a s  D., 2006, The Last Word: Media Coverage o f  

the Supreme Court o f  Canada, Vancouver: University of British Columbia Press, s. 103.
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ryzyko. W  zgodnej opinii francuskojęzycznych mieszkańców Quebecu najbardziej 
niezwykłe było to, że Sąd w ogóle zajął się taką sprawą. Powszechnie uważano, że 
jest to nieuzasadnione wtrącanie się w wewnętrzne sprawy prowincji, które powinny 
być rozstrzygane przez polityków i samych mieszkańców, a nie przez dziewięciu 
sędziów z Ottawy. Premier Lucien Bouchard mówił o „wtrącaniu się Sądu Najwyż
szego” w „święte prawo Québécois do kierowania własnym przeznaczeniem”130. 
Stanowisko to poparły wszystkie siły polityczne w Quebecu, a także przywódca 
Partii Postępowo-Konserwatywnej Jean Charest. Rząd Parti Québécois na znak 
protestu nie zdecydował się wysłać prawników, aby prezentowali jego stanowisko 
w Sądzie.

Ottawa zadała trzy pytania sędziom Sądu Najwyższego. Po pierwsze, czy zgod
nie z konstytucją Kanady Zgromadzenie Narodowe i rząd Quebecu może dokonać 
jednostronnej secesji Quebecu od Kanady? Po drugie, czy prawo międzynarodowe 
daje Zgromadzeniu Narodowemu lub rządowi Quebecu prawo dokonywania jedno
stronnej secesji Quebecu od Kanady? Po trzecie, co zrobić w przypadku konfliktu 
pomiędzy prawem międzynarodowym a konstytucją Kanady w odniesieniu do se
cesji Quebecu?

W  decyzji wydanej 20 sierpnia 1998 r. Sąd Najwyższy orzekł, w odpowiedzi 
na pierwsze pytanie, że z prawnego punktu widzenia jednostronna secesja Quebecu 
wymaga istotnych zmian w konstytucji Kanady, a każda taka zmiana wymaga nego
cjacji z władzami federalnymi oraz pozostałych prowincji131. Jednostronna secesja 
jest więc nielegalna w świetle konstytucji Kanady. Jednakże, jak wskazali sędziowie, 
konstytucja Kanady składa się nie tylko z dokumentów konstytucyjnych o charakte
rze pisanym, co powoduje, że „podstawowe zasady konstytucyjne mogą w pewnych 
okolicznościach prowadzić do istotnych zobowiązań prawnych [...], które stanowią 
zasadnicze ograniczenia dla działań rządu”132. Te podstawowe zasady konstytucyjne 
stały się fundamentem argumentacji Sądu. W  sytuacji, gdy zdecydowana większość 
mieszkańców Quebecu odpowiedziałaby twierdząco na pytanie o jednostronne odłą
czenie Quebecu od Kanady, to takie działanie dawałoby demokratyczną legityma
cję dla wysiłków rządu Quebecu do zainicjowania procesu nowelizacji konstytucji 
w celu oderwania od Kanady133. Podstawowe zasady konstytucyjne nakładają więc 
na Ottawę i rządy prowincji obowiązek negocjowania warunków secesji w sytuacji, 
gdy mieszkańcy Quebecu wyrażą demokratyczną wolę oddzielenia134.

130 R a d m i l o v i c  V, 2011, Between Activism and Restraint: Institutional Legitimacy, Strategic 
Decision Making and the Supreme Court of Canada, niepublikowana praca doktorska, University of To
ronto, https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/31908/1/Radmilovic_Vuk_201111_PhD_thesis. 
pdf, s. 112.

131 Reference re Secession o f  Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217, http://canlii.ca/t/1fqr3 (10.11.2013). 
Kontekst historyczny opinii Sądu Najwyższego znajduje się w: B r o w n  R.B., 2009, One Version o f  
History: The Supreme Court o f Canada’s Use o f History in the Quebec Secession Reference, w: Fra
ming Canadian Federalism: Historical Essays in Honour o f  John T. Saywell, (red.) D. A n a s t a k i s ,  
P. B r y  den,  Toronto: University of Toronto Press, s. 15-50.

132 Reference re Secession o f  Quebec, [1998 ].
133 Ibidem.
134 Ibidem.

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/31908/1/Radmilovic_Vuk_201111_PhD_thesis
http://canlii.ca/t/1fqr3
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Odpowiedź na pierwsze pytanie została uznana za sukces zarówno przez fede- 
ralistów, jak i separatystów. Federaliści podkreślali, że z prawnego punktu widzenia 
Quebec nie ma konstytucyjnego prawa do jednostronnej secesji i nawet gdyby se
paratyści wygrali w referendum, to bez „wyraźnej większości” popierającej Jedno 
znacznie sformułowane pytanie”, nie byłoby mowy o uznaniu tego za wyraz demo
kratycznej woli mieszkańców Quebecu. Wśród tych separatystów, którzy uznawali 
orzeczenie sądu, podkreślano przede wszystkim opinię, że Sąd Najwyższy uznał, iż 
demokratycznie wyrażona wola mieszkańców Quebecu musi być wzięta pod uwagę 
przez pozostałe części Kanady, które są konstytucyjnie zobowiązane do negocjacji 
warunków secesji135.

Odpowiedź Sądu Najwyższego na drugie z pytań była krótsza i bardziej jedno
znaczna. Sędziowie uznali, że prawo międzynarodowe nie daje Quebecowi prawa 
do jednostronnej secesji. Uznając istnienie ogólnego prawa do samostanowienia 
narodów w prawie międzynarodowym, Sąd uznał, że nie można go zastosować do 
przypadku Quebecu. Taka interpretacja prawa międzynarodowego wynikała z faktu 
posiadania przez mieszkańców Quebecu zdolności do wpływania na zmiany poli
tyczne, rozwój gospodarczy, społeczny czy kulturalny prowincji w ramach istnieją
cych instytucji. Sąd nie znalazł więc potwierdzenia, że sytuacja Québécois wyczer
puje definicję ucisku kolonialnego. W  tej sytuacji odpowiedź na trzecie pytanie była, 
zdaniem Sądu, niecelowa.

Sąd Najwyższy pozostawił wiele miejsca do działania dla polityków, między in
nymi poprzez odmowę precyzyjnej definicji znaczenia niektórych, użytych w opinii, 
sformułowań. Przede wszystkim dotyczyło to zwrotów „wyraźna większość”, J e d 
noznacznie sformułowane pytania”. Sędziowie przyznali, że określenie znaczenia 
tych terminów będzie zadaniem polityków136. Podobnie określenie tego, co w prak
tyce oznacza stwierdzenie, że „reszta Kanady” ma konstytucyjny obowiązek nego
cjować warunki separacji Quebecu w sytuacji, gdy Quebec wyrazi demokratyczną 
wolę secesji, miało, zdaniem Sądu, stać się zadaniem dla polityków.

Na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego minister ds. międzyrządowych Ste
phan Dion i premier Jean Chrétien przygotowali projekt ustawy, który zyskał nazwę 
Ustawy wyjaśniającej (Clarity Act)137. Uchwalona przez parlament w 2000 r., ustala
ła, że Izba Gmin ma zadecydować, czy postawione w referendum separatystycznym 
pytanie jest sformułowane w sposób Jednoznaczny”. Pytanie niezwiązane bezpo

135 G a g n o n ,  2002, s. 296.
136 Reference re Secession o f Quebec, [1998]...
137 Ustawa wprowadziła następujące wymagania, które muszą spełnić referenda separatystyczne 

rozpisywane w każdej prowincji: przed przystąpieniem do głosowania Izba Gmin ma podjąć decyzję, 
czy zaproponowane w referendum pytanie jest jasno sformułowane; każde pytanie, które wykracza 
poza podstawową kwestię separacji, zostanie uznane za niejasne; po głosowaniu Izba Gmin musi pod
jąć decyzję, czy został osiągnięty jasny rezultat, przy czym uznano, że 50% plus jeden głos nie jest 
wystarczającym poparciem dla separacji; wszystkie prowincje i rdzenni mieszkańcy Kanady muszą 
uczestniczyć w dyskusjach; przed separacją prowincji wymagane jest uchwalenie poprawki do kon
stytucji. Por. pełny tekst: An Act to give effect to the requirement fo r  clarity as set out in the opinion o f 
the Supreme Court o f  Canada in the Quebec Secession Reference, S.C. 2000, c. 26, http://lawsjustice. 
gc.ca/eng/acts/C-31.8/FuUText.html, Justice Laws Website (10.11.2013).

http://lawsjustice
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średnio z secesją miało pozostać nieważne. Izba Gmin miała również stwierdzić, 
czy „wyraźna większość” uprawnionych do głosowania opowiedziała się za secesją. 
Następnym krokiem na drodze do secesji miały być negocjacje, w których miały
by uczestniczyć wszystkie prowincje oraz ludność rdzenna. Secesja wymagałaby 
również poprawki do konstytucji138. Premier Jean Chrétien i cały obóz federalistów 
uznali Ustawę wyjaśniającą za jedno z najważniejszych osiągnięć w polityce139. 
Władze Quebecu odpowiedziały na ustawę federalną swoim własnym ustawodaw
stwem, które kwestionowało stanowisko federacji i stwierdzało, że większość to 
50% plus jeden głos (Loi 99)140.

I.3.3. Współczesna scena polityczna Quebecu

Od drugiego referendum społeczeństwo quebeckie coraz mocnej traciło zaintereso
wanie zagadnieniami secesji i sporów pomiędzy władzami prowincji a rządem fede
ralnym. Poparcie dla separatyzmu utrzymuje się na poziomie ok. 30-40%, a konkret
ne wyniki zależą od konstrukcji pytania w ankietach141. Prognozy wskazują, że nie 
zmieni się ono w najbliższym czasie. Co może zaskakiwać, aż 20% mieszkańców 
Quebecu uważa, że Quebec nigdy nie odłączy się od Kanady142. Opinia publiczna 
w Quebecu jasno sygnalizuje brak poparcia dla suwerenności i nowego referendum. 
Jednocześnie w dalszym ciągu domaga się uznania odmienności Quebecu i powięk
szenia wyłącznych stref jurysdykcji (język, kultura). 79% Frankokanadyjczyków 
uważa, że Quebec ma ciągle za mało autonomii w gospodarce, imigracji, ochronie 
środowiska143.

Skala reakcji na działania władzy federalnej (zarówno te pozytywne, jak i „pro
wokacyjne” wobec Quebecu) była ograniczona. Wynikało to z kilku czynników. 
Jednym z nich były zmiany, jakie zaszły na scenie politycznej. Zarówno politycy 
quebeccy, jak i liberałowie na poziomie federalnym skupili się nad odzyskaniem 
stabilności finansowej. Cięcia finansowe, podjęte na obu poziomach federacji, miały

138 Co ciekawe, w Ustawie wyjaśniającej z 2000 r. Senat został całkowicie pominięty przy podej
mowaniu decyzji w sprawie separacji Quebecu.

139 C o u r c h e n e  T.J., 2004, The Changing Nature o f Quebec-Canada Relations: From the 1980 
Referendum to the Summit o f the Canadas, Institute of Intergovernmental Relations School of Po
licy Studies, Queen’s University, Working Paper, http://www.queensu.ca/iigr/WorkingPapers/Archive 
/2004/2004-2TomCourchene.pdf (10.10.2013).

140 Pełny tytuł brzmiał: Loi sur l ’Exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple 
québécois et de l ’État du Québec, CQLR c E-20.2, http://canlii.ca/t/z25 (10.11.2013).

141 W zależności od sformułowania pytania wyniki różnią się, ale poparcie dla separatyzmu nie 
sięga ponad połowy mieszkańców Quebecu. Badania opinii publicznej z lutego 2012 r. wskazywały, że 
za suwerennością (sovereignty) było 26% mieszkańców Quebecu, suwerenność stowarzyszenie (sove- 
reignty-association) popierało 25%, distinct society -  20%, a za zachowaniem dotychczasowego status 
quo było 24% mieszkańców Quebecu. PQ leads by one. Or nine?, 27 II 2012, Threehundredeight.com, 
http ://www.threehundredeight.com/2012_02_01 _archive.html (10.11.2013).

142 Separation from Canada Unlikely fo r  a Majority o f  Quebecers, 2009, Angus Reid, https:// 
www.angusreidforum.com/MediaServer/3/documents/2009-06-09-QS.pdf (10.10.2013).

143 Ibidem.

http://www.queensu.ca/iigr/WorkingPapers/Archive
http://canlii.ca/t/z25
http://www.threehundredeight.com/2012_02_01
http://www.angusreidforum.com/MediaServer/3/documents/2009-06-09-QS.pdf
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doprowadzić do wyeliminowania deficytu finansowego, redukcji długu publiczne
go, zwiększenia konkurencyjności Kanady i prowincji w globalnej gospodarce. Co 
ciekawe, napięcia między władzą federalną a prowincjami były mniejsze niż można 
było oczekiwać, szczególnie biorąc pod uwagę wygraną Parti Québécois w 1998 r. 
Przed kryzysem finansowym, który dotarł do Kanady w 2008 r., udało się w dużym 
stopniu odzyskać stabilność finansową.

Poprawa sytuacji finansowej nie zmieniła trendu spadku poparcia dla separaty
zmu. Na scenie politycznej, zarówno federalnej, jak i quebeckiej, pojawili się poli
tycy, dla których kwestia nacjonalizmu czy separatyzmu nie jest już tak istotna. Na 
poziomie federalnym było to najbardziej widoczne w czasie wyborów w 2011 r., gdy 
Nowa Partia Demokratyczna odebrała niemal wszystkie głosy Blokowi Quebeckie- 
mu144. Spadek nastrojów separatystycznych oraz kontrowersyjne wypowiedzi i po
sunięcia wymusiły w 2001 r. rezygnację Luciena Boucharda z fotela premiera Que- 
becu i pojawienie się Bernarda Landry’ego, któremu jednak nie udało się ponownie 
rozniecić poparcia dla Parti Québécois. Po dwóch latach Frankokanadyjczycy zde
cydowali się przekazać władzę Partii Liberalnej pod przywództwem byłego członka 
rządu Mulroneya, zadeklarowanego federalisty, Jeana Charesta. Był to przełomowy 
moment w historii quebeckiego ruchu nacjonalistycznego, który odsunął Parti Qué
bécois od władzy na niemal dekadę. Wyborcy w Quebecu pozostawili na boku pro
blem suwerenności i zdecydowali się przekazać władzę politykom, którzy skupili się 
na bardziej „normalnej” polityce i zagadnieniach gospodarczo-społecznych. Premier 
Charest wygrywał wybory jeszcze w latach 2007 i 2008. Porażki zmusiły Pauline 
Marois, przewodniczącą Parti Québécois, do poszukiwań nowego wizerunku i stra
tegii wyborczej. Oznaczało to zmianę twardego stanowiska w odniesieniu do separa
tyzmu145. Politolodzy podkreślają, że mieszkańcy Quebecu swoją energię społeczną 
przesunęli z prób uzyskania suwerenności na projekt budowy prowincji Quebec, 
co ma przynieść większą sprawiedliwość społeczną, rozwiązać problem ubóstwa 
czy poprawić redystrybucję dochodów146. Przykładem może być utworzenie lewi
cowej partii Solidarny Quebec (Québec solidaire) czy Akcji Demokratycznej Que- 
becu (Action démocratique du Québec, ADQ), której lider Mario Dumont, zamiast 
o separatyzmie, wolał mówić o poszukiwaniu większej autonomii dla Quebecu. Ko
lejną nową partią na scenie La Belle Province jest Koalicja Przyszłości Quebecu 
(Coalition Avenir Québec), która powstała na fali zmęczenia zarówno w obozie se
paratystów, jak i federalistów. Jej założyciel, biznesmen François Legault, jest prze
konany, że wyborcy oczekują czegoś innego niż kolejnej debaty o niezależności, 
a partie powinny się skupić na finansach, edukacji, etyce zachowania osób publicz

144 Ale również przedtem Partia Liberalna Jeana Chretiena, niecieszącego się uznaniem wśród 
frankofonów, zyskiwała miejsca kosztem Bloku Quebeckiego.

145 C h a n g f o o t  N., C u l l e n  B., 2011, Why is Quebec Separatism o ff the Agenda? Reducing 
National Unity Crisis in the Neoliberal Era, „Canadian Journal of Political Science”, vol. 44, nr 4, 
s. 769.

146 Przy czym prowincja jest traktowana niemalże jak niezależne państwo.
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nych147. Ta nowa partia na centroprawicy po połączeniu w 2012 r. z Action démocra
tique du Québec, uzyskała 27% głosów i zdobyła 19 mandatów (na 125)148.

Wydarzenia na arenie federalnej sprzyjały również zmniejszeniu zainteresowania 
„problemem quebeckim”. Zmiany na fotelu przywódcy Partii Liberalnej (w 2003 r. 
Jeana Chrétiena zastąpił Paul Martin, któremu po wyborach w 2004 r. udało się sfor
mować jedynie mniejszościowy gabinet), a następnie brak sukcesów w kolejnych 
wyborach było zapowiedzią zmian. Odejście Chrétiena od władzy oznaczało koniec 
ery polityków, dla których Quebec były najważniejszym pojedynczym elementem 
definiującym ich światopogląd. Finalnym elementem było dopiero trzecie, najgor
sze w historii, miejsce Partii Liberalnej w wyborach w 2011 r. Podobnie sytuacja 
wyglądała na poziomie prowincji. Jean Charest nie miał problemu z wizją Quebecu 
w ramach federalnej Kanady, a ze straszenia separatyzmem zrobił swój znak rozpo
znawczy. Kulminacją tego trendu są rządy premiera Stephena Harpera, który zwią
zany jest z zachodnią częścią Kanady.

I.3.4. „O tw arty  federalizm ”

Stephen Harper, rozpoczynając swoją pierwszą kadencję w 2006 r., ogłosił program, 
który nazwał „otwartym federalizmem” (open federalism). Zakładał on między 
innymi, że Ottawa będzie respektować sferę wyłącznej jurysdykcji prowincji, jak 
również będzie dążyć do zakończenia tzw. braku równowagi fiskalnej (fiscal imba
lance), co oznaczało wyeliminowanie sytuacji, w której federacja notuje nadwyżki 
budżetowe, a wiele prowincji ma kłopoty z finansowaniem podstawowych usług149.

Przykładem realizacji strategii Harpera w odniesieniu do problemu quebeckiego 
były wydarzenia z 2006 r. W  listopadzie Bloc Québécois złożył w Izbie Gmin projekt 
rezolucji uznającą „Quebec za naród”. Wielu posłów sprzeciwiło się tej propozycji, 
uznając, że w tekście uchwały nie ma odwołania do jedności Kanady. W  odpowie
dzi premier Harper przedstawił swój własny projekt, który zawierał sformułowanie: 
„Quebec tworzy naród w ramach zjednoczonej Kanady” . Ta kompromisowa pro
pozycja zyskała niemal powszechną akceptację i 27 listopada 2006 r. Izba Gmin 
przyjęła uchwałę głosami 266 do 16.

„Otwarty federalizm” Harpera zakładał równość prowincji. Dlatego, jak tłuma
czył premier, uchwała miała wskazać różnice pomiędzy narodem Québécois a resztą 
społeczeństwa kanadyjskiego, w szczególności brak prawnej definicji przynależ
ności do tego pierwszego. Uznanie narodowości quebeckiej nastąpiło w wymiarze 
kulturowym i społecznym, co przy braku konsekwencji prawnych miało, zdaniem

147 D u e r r  G., 2012, Nationalism, the Parti Québécois, and the 2012 Quebec General Election, 
„E-international relations”, 10 IX 2012, http://www.e-ir.info/2012/09/10/nationalism-the-parti-que- 
becois-and-the-2012-quebec-general-election (10.01.2013).

148 CAQ leader Francois Legault wins seat in L ’Assomption, 4 IX 2012, „Global News”, http:// 
globalnews.ca/news/282905/caq-leader-francois-legault-wins-seat-in-lassomption (10.10.2013).

149 Peace with the Provinces?, 21 II 2011, „Maclean’s”, http://www.thecanadianencyclopedia.ca/ 
en/article/peace-with-the-provinces (10.10.2013).

http://www.e-ir.info/2012/09/10/nationalism-the-parti-que-
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/


60 Ma r c i n  Ga b r y ś

Harpera, zakończyć debatę na temat Quebecu jako społeczeństwa o wyjątkowym 
charakterze150. Do pewnego stopnia ten cel udało mu się zrealizować. Debata, mimo 
że była złamaniem status quo obowiązującego od niemal dekady, była krótkotrwała, 
a obawy o zagrożenie integralności państwa, możliwość użycia przez separatystów 
uchwały dla wzmocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej czy zwiększe
nie żądań separatystów i rozpoczęcie kolejnych negocjacji konstytucyjnie nieuza
sadnione. Nie ulega jednak wątpliwości, że anglojęzyczna Kanada w dalszym cią
gu nie do końca aprobuje założenie, że Kanada jest państwem wielonarodowym151. 
Utrudnia to uznanie elastyczności w ekspresji identyfikacji Québécois w ramach 
Kanady. Problemem jest także akceptacja założenia, że wyjątkowość Québécois jest 
również wielką wartością dla Kanady.

Polityka „otwartego federalizmu” sprzyjała spadkowi poparcia dla separaty
zmu w Quebecu. W  dużej części wynikało to ze spełniania przez premiera Harpera 
najważniejszych żądań La Belle Province. Liczba posłów wybieranych w tej pro
wincji (75 z 308) dawała bowiem nadzieję na utworzenie rządu większościowego, 
nie tylko dla konserwatystów, ale i dla liberałów. W  kampanii wyborczej w 2006 r. 
Stephen Harper mówił o miejscu Quebecu w UNESCO. Po wyborach spełnił nie 
tylko tę obietnicę, ale także uznał brak równowagi fiskalnej między poziomem fe
deralnym a prowincjami, jak również doprowadził do uznania Quebecu za odrębne 
społeczeństwo. Na początku 2007 r. Harper zapewnił bardzo korzystny dla Quebecu 
podział transferów pieniężnych152. Przykładem funkcjonowania „otwartego federali
zmu” jest również tzw. Fundusz Zielonej Infrastruktury (Green Infrastructure Fund) 
ogłoszony w maju 2009. Fundusz ten identyfikuje ekologiczne projekty i zapewnia 
im dodatkowe pieniądze153. Przez osiem lat na stanowisku premiera Harper dążył 
przede wszystkim do unikania konfliktów. Dzięki wielomiliardowym transferom 
pieniężnym udało mu się rozbroić potencjalnie niebezpieczne problemy i unikać 
starć politycznych.

Z pewnym zaskoczeniem część Kanadyjczyków przyjęła porażkę Jeana Charesta 
w 2012 r. Głównym powodem stały się oskarżenia Partii Liberalnej Quebecu o ko
rupcję154. Wyniki uzyskane przez Parti Québécois nie pozwoliły jednak Pauline Ma-

150 Who’s a Québécois? Harper Isn ’t Sure, 19 XII 2006, „CBC News”, http://www.cbc.ca/canada/ 
story/2006/12/19/harper-motion.html (11.11.2008).

151 Badania z 2010 r. wskazywały, że 77% Kanadyjczyków mieszkających poza Quebeckiem od
rzuca sugestię, że Québécois są narodem, a jednocześnie 73% mieszkańców Quebecu chciałoby uznania 
Québécois za naród w konstytucji (tylko 17% Kanadyjczyków z innych prowincji jest za takim pomy
słem). Leblanc D., 7 V 2010, Poll shows continuing divide between views in Quebec, rest o f  Canada, 
„The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/politics/poll-shows-continuing-divide- 
-between-views-in-quebec-rest-of-canada/article1211061 (10.10.2013). Więcej o państwie wielonaro- 
owym zob.: M c R o b e r t s ,  2001, s. 683-713.

152 Peace with the Provinces?, 21 II 2011.
153 Canada, Government of Canada, Canada’s Economic Action Plan in Budget, 2013, Green In

frastructure Fund, http://actionplan.gc.ca/en/initiative/green-infrastructure-fund (10.01.2013).
154 Quebec corruption inquiry set to begin after years o f Jean Charest’s reluctance, 22 III 2013, 

„National Post”, http://news.nationalpost.com/2012/05/22/quebec-corruption-inquiry-set-to-begin- 
-after-years-of-j ean-charests-reluctance (10.10.2013).

http://www.cbc.ca/canada/
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/poll-shows-continuing-divide-
http://actionplan.gc.ca/en/initiative/green-infrastructure-fund
http://news.nationalpost.com/2012/05/22/quebec-corruption-inquiry-set-to-begin-
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rois, pierwszej kobiecie na stanowisku premiera w historii Quebecu, na sformowa
nie rządu większościowego. Nie nastąpił oczekiwany przez Parti Québécois wzrost 
nastrojów separatystycznych, mimo przeprowadzenia kampanii tożsamościowej, 
której symbolem stało się zdjęcie flagi Kanady podczas ślubowania nowych posłów 
z Parti Québécois155. Podobna gra na emocjach jeszcze 20 lat wcześniej wywołałaby 
strach wśród Anglokanadyjczyków, obecnie nie zbudza ona dłuższego zainteresowa
nia. Zbyt świeża była klęska wyborcza Bloc Québécois, sojusznika Parti Québécois 
na arenie federalnej w maju 2011 r. Wygrana z września 2012 r. szybko zniknęła 
z mediów, mimo próby zamachu na liderkę Parti Québécois podczas wiecu wybor
czego156. Wytworzyło się przekonanie, że poparcie dla Parti Québécois nie ozna
cza jednoczesnego poparcia dla projektu niepodległości i to mimo ciągłej obecności 
obietnicy odnośnie do referendum w programie tej partii. Były minister z ramienia 
Parti Québécois Joseph Facal podsumował panujące nastroje, mówiąc: „Suweren
ność ciągle jest czymś pożądanym, ale nie wierzę, że istnieją szansę na zwycięstwo 
w referendum w krótkim okresie, chyba że nastąpią nieprzewidziane okoliczności. 
Bezproduktywne są twierdzenia przeciwne”. Kampania w sprawie suwerenności 
czeka więc na właściwy moment, gdy gotowi będą Québécois. Moment ten może nie 
nastąpić jednak szybko157. W  międzyczasie Quebec ma de facto, w „miękki” sposób, 
uzyskiwać niezależność bez „wielkiego skoku”, jakim byłoby referendum.

Parti Québécois stara się więc odzyskać poparcie Québécois, deklarując się jako 
obrońca tożsamości Québécois i obrońca interesów Quebecu. Pierwszym filarem tej 
strategii jest bardzo aktywna polityka językowa. Wprowadzane są kolejne ogranicze
nia dla języka angielskiego, na przykład nazwy własne firm muszą być tłumaczone 
na język francuski, zagrożony jest status dwujęzycznych miejscowości, ograniczany 
dostęp do szkół tzw. CEGEP (Collège d ’enseignement général et professionnel) z ję 
zykiem angielskim jako wykładowym158. Dochodzi niekiedy do kuriozalnych spo
rów o kolejność pozdrowień w zbitce: „Hi!/Bonjour!” czy wymogów tłumaczenia 
nazw potraw w menu włoskich restauracji159. Drugim elementem polityki tożsamo
ściowej Parti Québécois jest projekt Karty Wartości Quebeckich (Charte de la laïcité 
lub Charte des valeurs québécoises), który zakazując noszenia przez pracowników

155 S é g u i n R . ,  18 IX 2012, Canadianflag back in Quebec assembly-for now, „The Globe and Mail”, 
http://www.theglobeandmail.com/news/national/canadian-flag-back-in-quebec-assembly-for-now/ 
article4551306 (10.10.2013).

156 Quebec man charged in shooting atMarois rally to get 2015 trial, 11 XII 2013, „The Globe and 
Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/national/quebec-man-charged-in-shooting-at-marois- 
-rally-to-get-2015-trial/article15883608 (20.12.2013).

157 Sama Pauline Marois mówiła w jednym z wywiadów: „Przeprowadzimy referendum, gdy 
będziemy gotowi, gdy mieszkańcy będą gotowi na to. Jeżeli nie będziemy w stanie zgromadzić od
powiedniego poparcia w czasie obecnej kadencji, nie będziemy naciskać na przeprowadzenie refe
rendum” -  zob. Marois talks referendum in English interview with BBC Scotland, 30 I 2013, „CBC 
News”, http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/marois-talks-referendum-m-english-interaew-wi1h- 
-bbc-scotland-1.1321469 (10.10.2013).

158 Na temat CEGEP zob. ramka: „Równoległe systemy szkolnictwa wyższego” w rozdz. IV.
159 Sovereignty is impossible, 28 III 2007, Canada.com, http://www.canada.com/montrealgazette/ 

news/story.html?id=e037e4f3-0761-4306-8631-1384e54acc22 (10.10.2013).

http://www.theglobeandmail.com/news/national/canadian-flag-back-in-quebec-assembly-for-now/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/quebec-man-charged-in-shooting-at-marois-
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/marois-talks-referendum-m-english-interaew-wi1h-
http://www.canada.com/montrealgazette/
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publicznych „ostentacyjnych” symboli religijnych, dąży do laickości prowincji160. 
Jedocześnie Parti Québécois naciska na przekazywanie uprawnień z poziomu fede
ralnego na poziom prowincji, w szczególności w zakresie imigracji, pomocy zagra
nicznej czy gospodarki.

Kalendarium wydarzeń w Quebecu od czasów Spokojnej rewolucji

• 1960-1966 -  Spokojna rewolucja przynosi ogromne przemiany społeczno-gospodar-
czo-kulturalne w Quebecu.

• 1970 -  Unia Narodowa (Union Nationale) przegrywa wybory na rzecz Partii Liberal
nej Roberta Bourassy.

• 1971 -  ugoda z Victorii i zawarcie umowy pomiędzy premierem Pierre’em Trudeau
i Robertem Bourassą. Po protestach separatystów Bourassa wycofuje się.

• 1974 -  Prawo 22 daje językowi francuskiemu status jedynego języka oficjalnego
w Qubecu.

• 1976 -  Partia Quebecka wygrywa wybory. Pierre Trudeau wysuwa kolejną propozy
cję patriacji konstytucji, rozpoczynają się rozmowy z prowincjami.

• 1977 -  Prawo 101, zwane Kartą Języka Francuskiego, wzmacnia Prawo 22.

• 1978 -  Trudeau wprowadza pod obrady parlamentu ustawę C-60 (Constitutional
Amendment Bill), uruchamiającą procedurę patriacji konstytucji.

• 1980 -  mieszkańcy Quebecu głosują przeciwko suwerenności Quebecu w referen
dum.

• 1981 -  Parti Québécois wygrywa kolejne wybory. Sąd Najwyższy orzeka, że jedno
stronna patriacja jest zgodna z pisaną konstytucją, ale sprzeczna z konwenansem kon
stytucyjnym. Dochodzi do porozumienia w sprawie patriacji konstytucji pomiędzy 
dziewięcioma prowincjami a rządem federalnym, którego nie podpisuje Quebec.

• 1982 -  Sąd Najwyższy stwierdza, że Quebec nie ma prawa weta w stosunku do zmian
konstytucyjnych. Proklamacja Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. kończy patriację kon
stytucji.

• 1982 -  Prawo 62 nakazuje umieszczać klauzulę odstępności w przypadku każdej
ustawy wydawanej przez legislaturę Quebecu.

• 1984 -  Prawo 57 ogranicza niektóre zapisy Prawa 101.

• 1985 -  Partia Liberalna Quebecu wygrywa wybory, a Robert Bourassa zostaje pre
mierem. Sąd Najwyższy uznaje, że część zapisów Prawa 101 jest niezgodna z Kartą 
Praw i Wolności.

160 Québec, Gouvernement du Québec, Cabinet du ministre responsable des Institutions démocra
tiques et de la Participation citoyenne, 2013, Charte des valeurs québécoises (Communiqué de presse), 
Québec, http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/medias/pdf/communique_10septembre.pdf (21.10.2013).

http://www.nosvaleurs.gouv.qc.ca/medias/pdf/communique_10septembre.pdf
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• 1987 -  porozumienie z Meech Lake podpisane przez wszystkich premierów zostaje 
przekazane do ratyfikacji parlamentom prowincji i federalnemu. Mają na to trzy lata. 
Quebec jako pierwszy ratyfikuje porozumienie.

• 1988 -  Sąd Najwyższy uznaje, że art. 58 Prawa 101, nakazujący, aby szyldy i ogłosze
nia na zewnątrz budynków były wyłącznie w języku francuskim, narusza Kartę Praw 
i Wolności. Premier Robert Bourassa pilotuje wprowadzenie klauzuli odstępności 
w Prawie 178, które uchwala Zgromadzenie Narodowe Quebecu. Szyldy i ogłosze
nia zewnętrzne muszą w dalszym ciągu być jedynie w języku francuskim. Wewnątrz 
budynków dopuszczone są szyldy w innych językach, pod warunkiem, że napis po 
francusku jest większy.

• 1990 -  porozumienie z Meech Lake upada, Nowa Fundlandia i Manitoba nie ratyfiku
ją go przed upływem trzyletniego terminu. Powstaje Bloc Québécois.

• 1991 -  tzw. raport Allaire’a rekomenduje zwiększenie uprawnień Quebecu. Premier 
Brian Mulroney przedstawia nowe propozycje zmian konstytucyjnych.

• 1992 -  Ottawa i dziewięć prowincji uzgadniają konsensus w sprawie zmian konsty
tucyjnych, do którego dołącza Bourassa. Premier Mulroney ogłasza, że porozumienie 
z Charlottetown ma być przyjęte w referendum. Kanadyjczycy odrzucają porozu
mienie stosunkiem 55 do 45% głosów; w Quebecu podział głosów wynosi: 56,7 do 
43,3%.

• 1993 -  Parti Québécois wygrywa wybory w Quebecu, a Jacques Parizeau zostaje 
premierem. Prawo 178 nie zostaje odnowione, zgodnie z wymogiem klauzuli odstęp
ności. W zamian legislatura Quebecu uchwala Prawo 86, które zastępuje część zapi
sów Prawa 101 oraz całość Prawa 178. Prawo 86 legalizuje zewnętrzne dwujęzyczne 
szyldy oraz ogłoszenia i jest zgodne z Kartą Praw i Wolności.

• 1995 -  zwolennicy separacji minimalnie przegrywają referendum separatystyczne. 
Lucien Bouchard zastępuje Parizeau na fotelu premiera Quebecu. Parlament federal
ny przegłosowuje uchwałę uznającą Quebec za wyjątkowe społeczeństwo.

• 1996 -  parlament federalny przegłosowuje ustawę dającą Quebecowi, Ontario, Ko
lumbii Brytyjskiej i dowolnym dwóm prowincjom nadatlantyckim lub preryjnym 
weto wobec zmian konstytucyjnych. Rząd federalny zadaje pytanie o konstytucyj
ność separacji Quebecu Sądowi Najwyższemu.

• 1997 -  deklaracja z Calgary podpisana przez premierów dziewięciu prowincji miała 
za zadanie ponowne rozpoczęcie rozmów konstytucyjnych.

• 1998 -  Jean Charest zostaje przewodniczącym Partii Liberalnej Quebecu. Parti Qué
bécois wygrywa wybory w prowincji. Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie w sprawie 
separacji Quebecu.

• 1999 -  parlament federalny przegłosowuje Ustawę wyjaśniającą. Quebec odpowiada 
swoją własną ustawą.

• 2003 -  Partia Liberalna wygrywa wybory w Quebecu, Jean Charest zostaje premie
rem.
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• 2006 -  Izba Gmin przyjmuje rezolucję uznającą, że Québécois stanowią „naród w ra
mach zjednoczonej Kanady”.

• 2007 -  Partia Québécois uzyskuje dopiero trzecie miejsce w wyborach, które wy
grywają liberałowie Jeana Charesta, nie zdobywają jednak większości miejsc. Action 
démocratique du Québec uzyskuje status oficjalnej opozycji.

• 2008 -  Partia Liberalna Quebecu wygrywa przedterminowe wybory.

• 2011 -  Bloc Québécois traci status partii politycznej w Izbie Gmin po klęsce w wy
borach federalnych, w których uzyskuje jedynie cztery mandaty. Powstaje Coalition 
Avenir Québec -  centroprawicowa partia, która wzywa do moratorium na referendum 
separatystyczne.

• 2012 -  Action démocratique du Québec połączyła się z Coalition Avenir Québec.
Parti Québécois wygrywa wybory, Pauline Marois zostaje premierem rządu mniej-
szościoweggo mniejszościowego. Próba zamachu na Marois podczas wiecu wybor
czego.

I.3.5. Podsum ow anie

Wielu kanadyjskich politologów uważa, że nowy etap relacji pomiędzy Ottawą 
a Quebekiem, na tyle mocno ograniczył konflikty wzajemne, że skutecznie po
wstrzymuje „żar separatyzmu od rozniecenia”161. Nadine Changfoot i Blair Cullen 
twierdzą, że separatyzm jest do pewnego stopnia reakcję obronną i wskazują, że po
parcie dla tej ideologii „rośnie w chwilach dostrzegania wrogości w anglojęzycznej 
Kanadzie i ustępuje w lepszych momentach162. Kenneth McRoberts uważa wręcz, 
że wezwanie do separatyzmu jest wyrazem głębokiego niezadowolenia Québécois 
z federalizmu, a nie pragnieniem separacji i stworzenia własnego państwa163. Należy 
więc zgodzić się z poglądem, że obecna sytuacja jest jednym z lepszych momentów 
w historii stosunków Ottawy i Quebecu. „Otwarty federalizm” Harpera stworzył 
okazję do przedefiniowania miejsca La Belle Province w ramach federacji kanadyj
skiej . Redukcja napięć między rządem federalnym i prowincją dała szansę na osiąg
nięcie kompromisu, do czego przyczyniło się wyeliminowanie tematu separacji 
z bieżącej debaty publicznej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu do ostatnich 
30 lat, w których Kanadyjczycy byli świadkami nieudanych referendów i równie 
nieudanych porozumień konstytucyjnych. Oczywiście trudno oczekiwać, aby Que
bec zrezygnował z historycznie ugruntowanego stanowiska w odniesieniu do zmian 
konstytucyjnych. Z pewnością będzie też nadal dążył do zachowania swojej własnej 
tożsamości, odrębności i autonomii. Jednak wzrost zdolności akceptacji oczekiwań 
Quebecu i dostosowania się do nich przez Kanadyjczyków dają szansę Québécois

161 Changfoot, Cullen, 2011, s. 781.
162 Ibidem.
163 McRoberts K., 2004, The Future of the Nation-state and Quebec-Canada Relations, w: The 

Fate of the Nation-State, (red.) M. Seymour, Montreal: McGill-Queen’s University Press.



Polityka wewnętrzna Kanady. Patriacja konstytucji, Quebec, rdzenni mieszkańcy 65

na redefinicję własnej tożsamości, w tym na zaakceptowanie „podwójnej tożsamo
ści”, zarówno quebeckiej, jak i kanadyj skiej, bez konieczności wybierania pomiędzy 
jedną a drugą164. Uznanie odmienności narodu Québécois może dać im poczucie 
przynależności do Kanady. Zmiany dają szansę na budowę alternatywy wobec se
paratystycznej wizji funkcjonowania prowincji i udowadniają, że naród Québécois 
nie musi istnieć tylko w ramach suwerennego państwa165. Nie sposób również nie 
zgodzić się ze słowami Charlesa Blattberga, profesora Université de Montréal, który 
w znanym manifeście politycznym zauważył, że droga do zakończenia sporów Qu
ebecu z Kanadą prowadzi poprzez uznanie, że różnorodność nie dzieli, ale integruje 
społeczeństwa166.

Pytania i polecenia do samodzielnej pracy:
1. Jak zm ieniało się znaczenie pojęcia „naród quebecki”?
2. W ym ień różnice pom iędzy referendum  separatystycznym  z 1980 i 1995 r.
3. Z jak im i problem am i musiałby zm ierzyć się Quebec po ewentualnej separacji od 

Kanady?
4. Czym  je s t „otwarty federalizm ”?
5. Scharakteryzuj główne partie działające na współczesnej scenie politycznej Que- 

becu.

I.4. Regionalizmy

Regionalizm nie ma w Kanadzie pozytywnych konotacji. W  przeciwieństwie do 
amerykańskich ojców założycieli, którzy w tzw. FederalistPapers podkreślali pozy
tywne efekty zróżnicowania w życiu politycznym, kanadyjscy ojcowie konfederacji 
uważali, że regionalizmy rozbijają jedność państwa167. Jako element wzbogacający 
Kanadę regionalizm pojawiał się niemal wyłącznie w czasie oficjalnych uroczysto
ści, na przykład Dnia Kanady (Canada Day). Odrodzenie regionalizmów w ostatnich 
kilku dekadach było więc dla części Kanadyjczyków zaskoczeniem. Prognozy wska
zywały bowiem, że XX stulecie przyniesie raczej ujednolicenie upodobań, wartości

164 C h a n g f o o t ,  C u l l e n ,  2011, s. 782.
165 G a b r y  ś M., 2009, After Clarity Act: Canadian Politics and the Québec-problem, w: From 

the foundation o f  Québec City to Present-Day Canada (1608-2008): Retrospections, Path o f  Change, 
Challenges, (red.) K. J a r o s z ,  Z. S z a t a n i k ,  J. W a r m u z i ń s k a - R o g ó ż ,  Katowice: Para, s. 48.

166 B l a t t b e r g  C., 2005, I  am English Canadian, Tolerenace.ca, http://www.tolerance.ca/Article. 
aspx?ID=68, (11.11.2008). Warto pamiętać, że ten pomysł nie jest sprzeczny z filozofią Pierre’a Tru
deau, który pisał w 1962 r.: „to nie koncepcja narodu jest czymś wstecznym, ale idea, że naród musi 
osiągnąć suwerenności” . Trudeau P. E., 1968, New Treason o f  the Intellectuals, w: P.E. T r u d e a u ,  
Federalism and the French Canadians, Toronto: Macmillan of Canada, s. 151.

167 Federalist Papers to artykuły napisane przez trzech przedstawicieli frakcji federalistów (Ale
xandra Hamiltona, Jamesa Madisona i Johna Jaya), stanowiące teoretyczną podstawę funkcjonowa
nia Stanów Zjednoczonych. Por. H a m i l t o n  A., „Federalista” nr 9 oraz Madison J., „Federalista” 
nr 10, w: O s i a t y  ń sk i  W., 1977, Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli, War
szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 371-374, 412-418.

http://www.tolerance.ca/Article
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i zachowań. Tak się jednak nie stało -  regionalizmy odgrywają coraz ważniejszą rolę 
w życiu politycznym Kanady168. Wielu politologów, między innymi Donald Smiley 
uważa, że jest to jedna z trzech podstawowych osi, wokół których zorganizowana 
jest kanadyjska polityka169.

Kanadyjczycy zgadzają się, że poza największym zagrożeniem dla kanadyjskie
go federalizmu, jaki stanowi ruch separatystyczny w Quebecu, na drugim miejscu 
należałoby umieścić zjawisko alienacji niektórych regionów Kanady170. Wszystkie 
prowincje, które są oddalone od centrum, mają swoją listę skarg wobec Ottawy, 
Toronto czy miasta Quebec. Znajduje się na niej między innymi dwujęzyczność, 
polityka pieniężna, taryfy i cła, decyzje o niektórych wydatkach, sprawy rybołów
stwa czy regulacji dotyczących surowców naturalnych. Poniższy rozdział skupia się 
przede wszystkim na zjawisku tzw. „alienacji zachodu” (western alienation). Poczu
cie wykluczenia mieszkańców przejawia się w tym regionie żądaniami zmian sto
sunków ekonomicznych z Ottawą, niechęcią, zwłaszcza do Frankokanadyjczyków, 
a także dążeniem do odgrywania większej roli w ramach federacji. Jak silne jest 
to zjawisko, dowodzą sukcesy regionalnych partii politycznych wywodzących się 
z zachodniej Kanady.

Z ilu regionów składa się Kanada? Odpowiedź na to pytanie zależy od definicji regio
nu171. Zgodnie z najczęściej stosowanym podziałem, który opiera się na trzech kryteriach: 
gospodarczym, demograficznym i historycznym, Kanada posiada pięć regionów: zachód 
(Kolumbia Brytyjska oraz prowincje preryjne: Manitoba, Saskatchewan i Alberta), Onta
rio, Quebec, prowincje nadatlantyckie (Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia 
Edwarda oraz Nowa Fundlandia i Labrador) oraz północ (Terytoria Północno-Zachod
nie, Jukon oraz Nunavut). Taki podział rodzi trudności, których przykładem może być 
zaliczanie Manitoby i Kolumbii Brytyjskiej do jednego regionu, w sytuacji gdy między 
tymi prowincjami więcej jest różnic niż podobieństw. Dlatego też wielu zwolenników ma 
podział Kanady na 11 regionów, w którym to podziale każda prowincja stanowi osobny 
region, a o wspólnym obszarze można mówić jedynie w odniesieniu do trzech północnych 
terytoriów.
Bardzo często stosowany jest również podział Kanady na frankofoński Quebec oraz 
tzw. pozostałą Kanadę (Rest of Canada), w większości anglojęzyczną. Warto pamiętać 
również o możliwości podziału Kanady na centrum i peryferia. W takim układzie centrum 
stanowią Ontario i Quebec, a peryferia pozostałe prowincje i terytoria.
Ewolucję liczby regionów Kanady obrazują zmiany w art. 22 Aktu Konstytucyjnego z 1867 
r. W momencie utworzenia Dominium Kanady konstrukcja Senatu zakładała podział na

168 Zmiany następują także w tożsamości mieszkańców Kanady -  tylko 25% Kanadyjczyków 
deklaruje identyfikację ograniczoną wyłącznie do Kanady. Dla pozostałych związki z prowincją są 
ważnym składnikiem tożsamości. Por. J e b w a b  J., 2009, Provincial Identification on the Wane, Asso
ciation for Canadian Studies, http://www.acs-aec.ca/pdf/polls/12349706306043.doc (10.08.2013).

169 Por. S m i l e y  D., 2011, The Rowell-Sirois Report: An abridgement o f  Book 1 o f  the Royal 
Commission Report on Dominion-Provincial Relations, w: Essential Readings..., s.132-145.

170 J a c k s o n ,  J a c k s o n ,  2009, s. 261-262.
171 Na temat regionów w Kanadzie pisze między innymi: B i c k e r t o n  J., 2002, Regionalism in 

Canada, w: Canadian Politics, s. 209-238.

http://www.acs-aec.ca/pdf/polls/12349706306043.doc
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trzy regiony (Ontario, Quebec i prowincje nadmorskie, wtedy składające się tylko z No
wego Brunszwiku i Nowej Szkocji), z których każdy miał po 24 senatorów. W miarę ewo
lucji terytorialnej dodawane było miejsca w Senacie (aż do dzisiejszych 105), ale liczba 
regionów zmieniła się tylko o jeden. Dzisiaj art. 22 stanowi, że są cztery regiony Kanady 
(Ontario, Quebec, prowincje zachodnie [po sześciu senatorów ma Manitoba, Saskatche
wan, Alberta i Kolumbia Brytyjska], powiększone prowincje nadmorskie [10 miejsc ma 
Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja, a 4 Wyspa Księcia Edwarda, 6 senatorów od 1949 r. 
reprezentuje Nową Fundlandię i Labrador]). Nie jest jednak jasno powiedziane, do które
go regionu należą trzy terytoria, które posiadają po jednym miejscu w Senacie.

Wśród przyczyn zróżnicowania regionalnego Kanady leży wiele czynników 
o charakterze zarówno gospodarczym (duży udział sektora związanego z zasoba
mi naturalnymi i różnice w rozmieszczeniu najważniejszych zasobów), jak i spo
łecznym (na stosunkowo małej przestrzeni pomiędzy Wielkimi Jeziorami oraz na 
nizinie wzdłuż Rzeki Sw. Wawrzyńca mieszka 62% Kanadyjczyków). Przekładają 
się one na zróżnicowanie struktury gospodarczej poszczególnych regionów oraz ro
dzą skutki polityczne172. Obszar południowego Ontario i Quebecu stanowi nie tylko 
największe skupisko ludności, ale jest jednocześnie tzw. „sercem przemysłowym” 
Kanady wytwarzającym ok. 60% produktu krajowego brutto173. Siła gospodarcza 
tego regionu przekłada się na politykę: te dwie prowincje posiadają razem prawie 
60% miejsc w Izbie Gmin174. Żadna partia polityczna nie może liczyć na utworzenie 
rządu bez znacznego wsparcia wyborców z co najmniej jednej, a zwykle z obu tych 
prowincji175. Ontario i Quebec mają zdecydowanie największy wpływ w ramach 
rządu federalnego i w tym sensie stanowią centrum Kanady. Pozostałe osiem pro
wincji, ulokowanych w dwóch regionach (nadatlantyckim i zachodnim), stanowią 
w takim ujęciu peryferia Kanady. Ich interesy były zwykle podporządkowywane 
przez Ottawę interesom środkowej Kanady. Najczęściej podawanym przykładem 
jest konstrukcja taryf za przewozy towarów koleją transkanadyjską i polityka cel
na w XX w., które faworyzowały środkową, uprzemysłowioną część Kanady oraz 
przedsiębiorstwa i instytucje finansowe zlokalizowane w Montrealu czy Toronto176.

172 Por. ibidem, s. 209-238; Cochrane, Perrella, 2010.
173 Canada, Statistics Canada, 2013b; Canada, Statistics Canada, 2013.
174 Ontario (106) i Quebec (75) mają razem 181 miejsc, co daje 58%. Od następnych wyborów 

będzie to odpowiednio 121 i 78, co powiększy udział tych prowincji o 0,002 pkt. procentowego. 
Por. przyp. 5.

175 Wschodnia Kanada dysponuje 32 mandatami i 6,9% ludności (11 -  Nowa Szkocja, 10 -  Nowy 
Brunszwik, 7 -  Nowa Fundlandia i Labrador i 4 -  Wyspa Ks. Edwarda), zachód posiada 92 mandaty 
i 30% ludności Kanady (po 14 Manitoba i Saskatchewan, 28 -  Alberta, 36 -  Kolumbia Brytyjska; 
13% Alberta -  11%, Manitoba -  3%, Saskatchewan -  3%). Por. podrozdz. I.2.3. „Wybory z 2011 r.”.

176 Warto zwrócić uwagę, że dominacja polityczna Ontario i Quebecu została dodatkowo wzmoc
niona ideologicznie poprzez specyficzną interpretację wydarzeń z historii Kanady oraz elementów 
składających się na tożsamość Kanadyjczyków. Tradycja lojalistów i nastawienie kontrrewolucyjne, 
powiązane z odrzuceniem wartości i instytucji politycznych Stanów Zjednoczonych oraz dualizm 
kulturowy to elementy charakterystyczne dla centralnej Kanady, a niekoniecznie dla zachodnich czy 
wschodnich obszarów.
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W  literaturze wskazuje się również na fakt, że gdy w 1870 r. Manitoba została przy
łączona do federacji, nie uzyskała kontroli nad ziemiami publicznymi. Pieczę nad 
nimi zachowała Ottawa, głównie w celu realizowania polityki budowania państwa. 
W  jeszcze gorszej sytuacji znalazły się prowincje Saskatchewan i Alberta, utworzo
ne w 1905 r., gdyż poza brakiem kontroli nad ziemiami będącymi własnością pub
liczną177, Ottawa zachowała również własność zasobów naturalnych znajdujących 
się na obszarze obu prowincji. Mimo odszkodowań wypłacanych przez federację, 
władze obu prowincji uważały, że było to narzucenie gwasz-kolonialnych relacji178.

W  efekcie, po zmianach, które miały miejsce po II wojnie światowej, w polity
ce prowincji peryferyjnych, szczególnie na zachodzie, daje się zauważyć wyraźną 
niechęć w stosunku do obszaru centralnego i rządu federalnego. Władze peryferii 
Kanady stoją na stanowisku, że ich głos nie jest odpowiednio reprezentowany w Ot
tawie, co jest, ich zdaniem, skutkiem złej konstrukcji federalizmu, który nie zapew
nia reprezentacji interesów regionalnych w federalnych instytucjach politycznych. 
Nie działają bowiem, tak jak powinny, zapisy konstytucyjne opierające konstrukcję 
Senatu na zasadach reprezentacji regionalnej czy konwenanse konstytucyjne każące 
formować gabinet federalny zgodnie z zasadami regionalizmu179. Pozbawione zna
czących wpływów w Ottawie, regiony peryferyjne wykorzystują więc rządy prowin
cji do ochrony i promocji swoich interesów. Jest to szczególnie widoczne w czasie 
tzw. konferencji premierów180.

Konferencje premierów (First Ministers’ conferences) są spotkaniami premierów pro
wincji i terytoriów z premierem rządu federalnego. Zwołuje je premier federalny i do 
okresu władzy Stephena Harpera, zgodnie ze zwyczajem, zwoływano je raz do roku, zwy
kle w Ottawie. Od czasu zwołania pierwszej w 1906 r. przez premiera Wilfrida Lauriera 
odbyło się 78 konferencji premierów. Ostatnia konferencja została zwołana w 2009 r. 
Termin „konferencje premierów” narodził się w czasie debat konstytucyjnych, w okresie 
tworzenia Karty z Victorii w 1971 r., który to dokument zawierał zapisy o konieczności 
zwoływania corocznych konferencji, grupujących przywódców z prowincji (first mini
sters) i federacji (prime minister). Mimo braku podobnych zapisów w Akcie Konstytu
cyjnym z 1982 r. terminologia ta przyjęła się w Kanadzie, częściowo dla odróżnienia 
spotkań na niższym szczeblu pomiędzy ministrami lub urzędnikami z prowincji i z rządu 
federalnego.

177 Zgodnie z art. 92.5 Aktu Konstytucyjnego z 1867 r  prowincje miały prawo zarządzać i sprzeda
wać ziemię publiczną należącą do prowincji.

178 B r o o k s ,  2012, s. 111.
179 Konstrukcja Senatu zakładała regionalizm, podobnie skład Sądu Najwyższego -  którego trzech 

z dziewięciu sędziów ma pochodzić z Quebecu, a dalsza trójka z Ontario -  reprezentuje podejście re
gionalne. Formowanie rządu federalnego wymaga również przestrzegania zasad regionalnych -  obsada 
stanowisk ministerialnych powinna zapewniać reprezentację każdej z prowincji w ramach gabinetu. 
Por. J a c k s o n ,  J a c k s o n ,  2009, s. 281-284.

180 Spotkania premierów zostały zawieszone przez premiera Stephena Harpera. Fekete J., 24 VII 
2013, Why Prime Minister Stephen Harper steers clear o f  premiers’ meetings, Canada.com, http:// 
o.canada.com/news/premiers-meetings-rarely-include-prime-minister-stephen-harper (10.10.2013).
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Niektórzy badacze uważają, że konferencje premierów wypełniają lukę w kanadyjskim 
federalizmie, dając możliwość konsultacji i uzgodnień w kwestiach o wspólnym znacze
niu dla prowincji i całego państwa. Ich znaczenie rośnie wraz z powiększaniem strumienia 
pieniędzy przekazywanych przez federację prowincjom. Konferencje dają również moż
liwość lobbingu premierom, co krytycy uważają za główny cel niektórych przywódców 
regionalnych.

Podczas takich spotkań dochodzi do -  często bardzo zaciekłych i długotrwałych 
-  sporów, które dotyczą podziału uprawnień między dwa poziomy władzy w Kana
dzie. Konflikt między rządem federalnym a prowincjami jest do pewnego stopnia 
dodatkowo podsycany przez zderzenie sprzecznych interesów regionalnych. Każda 
prowincja to unikalna konstelacja interesów gospodarczych, społecznych i kultural
nych (ochrona języka francuskiego w Quebecu, rolnictwo i sektor zasobów natural
nych w Saskatchewan, wydobycie ropy naftowej w Albercie, przemysł motoryza
cyjny w Ontario czy leśnictwo w Kolumbii Brytyjskiej), które razem wpływają na 
określony kierunek polityki rządów lokalnych, a to rodzi spory co do kierunku zmian 
federalizmu. Tematami, które budzą największe napięcia, są dopłaty wyrównawcze.

Zgodnie z Aktem Konstytucyjnym z 1867 r. w kompetencjach prowincji znajdu
ją  się sprawy związane z opieką społeczną i zdrowotną181. Taki podział kompetencji, 
wynikający z przekonania ojców konfederacji o lokalnym znaczeniu tych spraw, 
spowodował po 100 latach silne zróżnicowanie jakości usług oferowanych miesz
kańcom różnych części Kanady. W  1957 r. premier Louis St. Laurent zdołał przeko
nać bogatsze prowincje do podzielenia się częścią dochodów z tymi biedniejszymi. 
Jego celem było uzyskanie stanu, w którym wszyscy Kanadyjczycy, niezależnie od 
tego, w której prowincji mieszkają, mieliby dostęp do porównywalnego poziomu 
opieki. Aby to osiągnąć, bogatsze prowincje (have provinces), takie jak Ontario czy 
Kolumbia Brytyjska, oddawały część dochodów z podatków na specjalny fundusz 
zarządzany przez władze federalne. Ottawa następnie dokonywała redystrybucji tych 
środków do gorzej radzących sobie prowincji (have-not provinces). Takie przekazy 
pieniędzy nazwano dopłatami wyrównawczymi (equalization payments). Na mocy 
Aktu Konstytucyjnego 1982 r. transfery te stały się obowiązkowe182.

Wysokość dopłat jest ustalana przez Ottawę w porozumieniu z prowincjami, ale 
podział jest od wielu lat powodem krytyki programu przez przywódców prowincji. 
Najsilniej dezaprobatę wobec dopłat wyrównawczych wyrażają politycy w Alber
cie, która od początku funkcjonowania systemu wpłaciła do wspólnego funduszu 
najwięcej ze wszystkich prowincji. Politycy z tej prowincji uważają, że sposób ob
liczania dopłat nie jest sprawiedliwy i sprzeciwiają się między innymi tak dużym 
subsydiom dla Quebecu. Oburzenie wywołało także włączenie w 2008 r. Ontario,

181 Art. 92 ust. 7 Aktu Konstytucyjnego z 1867 r. stanowi o wyłączności legislacyjnej prowincji 
w zakresie „tworzenia, utrzymywania i zarządzania szpitalami, schroniskami, przytułkami i instytucja
mi charytatywnymi i dobroczynnymi w prowincji innymi niż szpitale morskie”.

182 Art. 36 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r
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po raz pierwszy w historii, do grupy prowincji pobierających dopłaty. Był to skutek 
kryzysu gospodarczego, który dotknął Kanadę w 2008 r.183

Kwestia dopłat wyrównawczych, które są tylko jednym z wielu elementów 
transferów pieniężnych przekazywanych przez Ottawę prowincjom184, stanowi jeden 
z przykładów sporów, w których krzyżują się partykularne interesy poszczególnych 
prowincji z dążeniem władz federalnych do zapewnienia spójności. Dalton McGuin- 
ty, były premier Ontario, celnie podsumował kontrowersje, mówiąc: „Jeszcze nigdy 
nie rozmawiałem z żadnym z premierów, który uważałby, że system dopłat wyrów
nawczych działa dobrze. Taka sytuacja jest normalna w Kanadzie. Dojście do poro
zumienia, jak ją  naprawić, jest niemal tak trudne, jak nowelizacja konstytucji”185.

1.4.1. O sam otn ien ie  zachodu

Najsilniejszym przejawem regionalizmu w Kanadzie, poza separatyzmem quebec
kim, jest tzw. alienacja zachodu (western alienation). Od lat 70. i 80. XX w., gdy

183 F e r g u s o n  R., 30 IV 2008, Ontario becoming a have not, „Toronto Star”, http://www.thestar. 
com/news/ontario/2008/04/30/ontario_becoming_a_have_not.html (10.09.2013).

184 O innych sposobach przekazywania pieniędzy z budżetu federalnego prowincjom zob. pod- 
rozdz. IV.5.1. „Poziom edukacji w Kanadzie”.

185 G r e e n b e r g  L., 25 II 2010, Equalization payments a failure: report, „Winnipeg Free Press”, 
http://www.winnipegfreepress.com/canada/equalization-payments-a-failure-report-85325207.html? 
path=/canada&id=85325207&sortBy=oldest (10.09.2013).

https://www.fin.gc.ca/
http://www.thestar
http://www.winnipegfreepress.com/canada/equalization-payments-a-failure-report-85325207.html


Polityka wewnętrzna Kanady. Patriacja konstytucji, Quebec, rdzenni mieszkańcy 71

doszło do wzrostu napięcia na linii władza federalna -  przywódcy prowincji zachod
nich (Alberta, Kolumbia Brytyjska, ale również Saskatchewan, Manitoba), termin 
ten wszedł na stałe do słownika polityki kanadyjskiej.

Western alienation oznacza przekonanie mieszkańców i polityków zachodniej 
Kanady o braku wystarczającego wpływu na kierunki polityki federalnej i braku 
zrozumienia ze strony centralnej Kanady186. Czynniki odpowiedzialne za pojawienie 
się i utrzymywanie poczucia alienacji zachodniej Kanady można podzielić na dwie 
grupy: polityczne i gospodarcze. Czynniki polityczne to przede wszystkim niska 
reprezentacja polityczna zachodu Kanady w instytucjach federalnych. Przykładem 
może być statystyka wskazująca, że na jednego senatora przypada o kilkaset tysię
cy więcej mieszkańców w Kolumbii Brytyjskiej niż Quebecu187. Ottawa, zdaniem 
polityków z zachodu, jest zaś zbyt mocno zainteresowana problemami tylko jednej 
prowincji -  Quebecu. Zachód ma poczucie, że scena polityczna Kanady jest zdo
minowana przez polityków związanych z centralną Kanadą, dla których większe 
znaczenie od dbania o sprawy prowincji zachodnich ma zdobycie głosów w Ontario 
i Quebecu, które to prowincje są wyjątkowo licznie reprezentowane. Mieszkańcy za
chodu często przypominają, że do czasu wyboru konserwatystów w styczniu 2006 r. 
poprzednie 36 lat w Kanadzie rządzili prawie wyłącznie premierzy z lub reprezentu
jący Quebec, a tylko przez zaledwie 15 miesięcy u władzy był premier pochodzący 
z zachodnich prowincji.

Jednak siłą napędową alienacji są czynniki gospodarcze. Politycy z zachod
nich prowincji uważają, że Ottawa wykorzystuje bogate zasoby naturalne zachodu, 
w inny sposób niż te znajdujące się w Ontario i Quebecu188. Współczesna odsłona 
tego konfliktu związana jest z przemianami gospodarczymi, jakie zaszły w drugiej 
połowie XX w. w zachodnich prowincjach Kanady. Doszło do nich w związku z od
kryciem znaczących złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców natu
ralnych. Te zmiany przyniosły wzrost zamożności tego regionu, ale jednocześnie 
doprowadziły do konfliktu z Ottawą. Symbolicznym przywódcą western alienation 
stał się premier Alberty Peter Lougheed, który w latach 70. XX w. toczył zaciekłe 
spory z premierem Pierre’em Trudeau o prawo prowincji do używania dochodów 
z wydobycia paliw do własnego rozwoju gospodarczego189.

Powodem zaostrzenia konfliktu między zachodem a Ottawą stał się także ogło
szony w 1980 r. Krajowy Program Energetyczny (National Energy Program, NEP).

186 Koncepcję western alienation omawia między innymi: G i b b i n s  R., 1980, Prairie Politics 
and Society, Toronto: Butterworths. Zob. również: Henry S., 2000, Revisiting Western Alienation: 
towards a Better Understanding of Political Alienation and Political Behaviour in Western Canada, 
niepublikowana praca doktorska, University of Calgary, http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/ 
dsk3/ftp04/nq64811.pdf (10.10.2013).

187 651 tys. wobec 301 tys..
188 Historyczne korzenie stosunku Ottawy do zasobów naturalnych na zachodzie analizuje: J an  i - 

g a n  M., 2012, Let the eastern bastards freeze in the dark: the West versus the rest since confederation, 
Toronto: Alfred A. Knopf Canada.

189 B o t h w e l l  R., D r u m m o n d  I.M., E n g l i s h  J., 1996, Canada since 1945:power,politics, 
and provincialism, Toronto-Buffalo: University of Toronto Press, s. 347-348.

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/
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Strategia ta pomyślana była jako remedium na wzrost ceny ropy naftowej, jaką mu
sieli płacić Kanadyjczycy po drugim kryzysie naftowym w 1979 r. Mechanizmy 
finansowe Krajowego Programu Energetycznego, dzięki wykorzystaniu dochodów 
z eksportu ropy naftowej do USA, miały zapewnić utrzymanie cen paliw w całej Ka
nadzie poniżej poziomu światowego, co oznaczało subsydiowanie wschodniej Kana
dy kosztem podatników, między innymi z Alberty190. Program wywołał gwałtowny 
sprzeciw polityków zachodniej Kanady, którzy oskarżyli Ottawę o naruszenie kon
stytucji, wkraczanie w dziedziny zastrzeżone dla prowincji oraz zamiar odebrania 
im ich bogactw naturalnych191. O poziomie konfliktu świadczą słowa wypowiedzia
ne przez burmistrza Calgary Ralpha Kleina, które zdobyły wielką popularność i zna
lazły się nawet na naklejkach na zderzaki samochodowe: „Niech dranie ze wschodu 
marzną w ciemnościach” („Let those Eastern bastards freeze in the dark”)192.

Konflikt między zachodem a Ottawą trwał również w czasie patriacji konstytu
cji. Presja polityczna prowincji zachodnich pozwoliła osiągnąć jednak tylko niewiel
kie zmiany w Akcie Konstytucyjnym z 1982 r. Wśród nich znalazły się ograniczenia 
w dopłatach wyrównawczych, definicja własności zasobów naturalnych czy rozsze
rzenie możliwości nakładania podatków przez prowincje. Także tzw. podstawowa 
procedura nowelizacji konstytucji oddaliła obawy zachodu, że pojedynczo Ontario 
i Quebec uzyskają prawo weta.

Napięta sytuacja uległa poprawie, gdy zaczęły spadać ceny ropy naftowej na 
świecie. Krajowy Program Energetyczny stracił swoje uzasadnienie ekonomiczne 
i został zakończony po wygranej w wyborach Briana Mulroneya z Partii Postępowo- 
Konserwatywnej w 1984 r. Efektem konfliktu było odwrócenie zachodu od Partii 
Liberalnej, która w latach 1980-1993 nie zdobyła ani jednego mandatu w Albercie. 
Zachód popierał za to Mulroneya i oczekiwał silnej i skutecznej reprezentacji w rzą
dzie. Do pewnego stopnia te oczekiwania zostały spełnione, czego dowodem było 
zakończenie funkcjonowania Krajowego Programu Energetycznego. W  październi
ku 1986 r. rząd Mulroneya przyznał jednak kontrakt na umowy serwisowe dla lotnic
twa kanadyjskiego firmie z Montrealu, a nie z Winnipeg. Politycy z zachodu po raz 
kolejny poczuli się zawiedzeni. Oburzenie pogłębiło porozumienie z Meech Lake, 
które potraktowano jako dowód, że kanadyjski system polityczny działa przeciw
ko zachodowi. Mieszkańcy regionu mieli poczucie, że wąska elita w ramach Partii 
Postępowo-Konserwatywnej świadomie stara się pozbawić ich wpływu na zmiany. 
Brian Mulroney urósł zaś do roli symbolu polityka odpowiedzialnego za specjal
ny status Quebecu czy rozbuchane wydatki publiczne. Podobne nastroje panowały 
w czasie debat nad porozumieniem z Charlottetown. Skupienie na wydarzeniach

190 G a b r y  ś M., 2010, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta 
Trudeau 1968-1984, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 177-185.

191 M c K e n z i e  H., 1981, Western Alienation in Canada, Ottawa: Research Branch, Library of 
Parliament, Government of Canada.

192 F i n c h  D., V a r e l l a  P., D e e p h o u s e  D., 8 III 2012, Making the oil sands personal, „The 
Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/making-the-oil-sands-personal/artic- 
le551987 (10.10.2013).

http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/making-the-oil-sands-personal/artic-
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w Quebecu, w tym dekady debat na temat pozycji prowincji w ramach federacji, 
oddziaływały na wzrost nastrojów niechęci wobec Quebecu. Reformy konstytucyjne 
popularne na zachodzie Kanady (na przykład zmiany w Senacie) stawały się zakład
nikiem żądań Quebecu.

Zachód domagał się demokratyzacji procesu politycznego (między innymi 
większego wykorzystywania referendów) i większej odpowiedzialności zarówno 
partii politycznych, jak i rządu. Po raz kolejny alienacja zachodu stała się podłożem 
powstania regionalnej partii politycznej193. Założona w 1987 r. przez Prestona Man- 
ninga, syna premiera Alberty z ramienia Partii Kredytu Społecznego (Social Credit 
Party), Partia Reform (Reform Party) jako podstawowy cel postawiła sobie dbanie 
o interesy ekonomiczne zachodniej Kanady194. Slogan partii: „zachód chce się do
łączyć” (the West wants in), odwoływał się bezpośrednio do doświadczeń western 
alienation. W  programie znalazło się żądanie równości prowincji, bez specjalnego 
statusu dla Quebecu195. Partia Reform zyskała rozgłos w całej Kanadzie, gdy pro
wadziła kampanię przeciwko porozumieniu z Charlottetown, a w wyborach federal
nych w 1993 r. jej kandydaci zdobyli 52 miejsca w Izbie Gmin. Kiedy po czterech 
latach odbyły się kolejne wybory, partia uzyskała osiem dodatkowych mandatów, 
a Preston Manning został liderem oficjalnej opozycji.

Partia Reform miała jednak wyłącznie regionalny charakter, w klubie parlamen
tarnym w Izbie Gmin brakowało deputowanych wybranych na wschód od Manitoby. 
Próba walki o władzę wymagała zmiany w platformie wyborczej, dlatego Preston 
Manning zdecydował się na odnowienie ruchu konserwatywnego i zjednoczenie 
prawej strony kanadyjskiej sceny politycznej. Celem powstałego w 2000 r. Sojuszu 
Kanadyjskiego (Canadian Alliance) było przyciągnięcie członków Partii Postępo- 
wo-Konserwatywnej, ale udało się to dopiero po czterech latach Stephenowi Harpe- 
rowi, który odebrał Manningowi przywództwo w nowym ruchu196.

Ten zdolny polityk z Calgary zdołał doprowadzić do zjednoczenia ruchów kon
serwatywnych w Kanadzie i został pierwszym (i ciągle jedynym) przewodniczą
cym odnowionej Partii Konserwatywnej. Od 2004 r. Partia Konserwatywna stanowi 
ogólnokanadyjską alternatywę dla Partii Liberalnej, która przestała być monopoli
stą w dziedzinie patriotyzmu kanadyjskiego. Alienacja zachodu została do pewnego

193 Na przestrzeni dziejów doszło do powstania kilku partii politycznych: United Farmers of Al
berta czy Partii Kredytu Społecznego (Social Credit Party).

194 Partia Reform była najbardziej konserwatywną partią na kanadyjskiej scenie politycznej. W jej 
programie znalazły się między innymi: zaostrzenie kar dla przestępców, umacnianie roli rodziny, zakaz 
aborcji i sprzeciw wobec powiększania praw osób homoseksualnych. Platforma wyborcza zawierała 
również żądania ograniczenia wpływu rządu na gospodarkę, rezygnacji z finansowego wspierania po
lityki wielokulturowości i dwujęzyczności, wprowadzenia wyborów do Senatu, wprowadzenia nad
rzędności decyzji Parlamentu Kanady nad decyzjami Sądu Najwyższego czy szerszego wykorzystania 
referendów i weta ludowego.

195 P a t t e n  S., 1999, The Reform Party’s re-imagining ofthe Canadian Nation, „Journal of Cana
dian Studies”, vol. 34, nr 1, s. 27.

196 Stephen Harper, choć urodził się w Ontario, w wieku 19 lat przeniósł się do Alberty, tam też 
skończył studia. Canada, Prime Minister of Canada, 2013a, Prime Minister o f Canada, http://www. 
pm.gc.ca/Eng/Prime-Minister-Stephen-Harper (10.09.2013).

http://www
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stopnia przełamana w 2006 r., gdy Partia Konserwatywna objęła władzę, tworząc 
rząd mniejszościowy. Prowincje zachodnie, odcięte od efektywnego udziału w po
lityce ogólnokrajowej, od upadku Partii Postępowo-Konserwatywnej w 1993 r., po 
latach silnej frustracji i niezadowolenia ze sposobu funkcjonowania władzy na po
ziomie federalnym, która zdawała się ignorować ich potrzeby i interesy, uzyskały 
reprezentację w Ottawie. Wygrana Partii Konserwatywnej w 2008 r. potwierdziła 
ten trend.

Mieszkańcy zachodu z niepokojem patrzyli jednak w pierwszym okresie władzy 
Partii Konserwatywnej na wzmocnienie relacji z Quebeckiem i zwracali uwagę, że 
polityka Harpera była trudna do odróżnienia od polityki poprzedniego rządu Partii 
Liberalnej. Krytykę wzbudziła zwłaszcza decyzja Izby Gmin o uznaniu Québécois 
za naród w ramach zjednoczonej Kanady. Konserwatywny elektorat na zachodzie 
jednoczy jednak perspektywa utrzymania władzy.

Do dzisiaj ideologia western aliénation odgrywa znaczącą rolę w polityce na 
szczeblu prowincji. Lokalni przywódcy bardzo często krytykują decyzje władz fede
ralnych -  dzieje się tak przy okazji wyliczania dopłat wyrównawczych, reform służby 
zdrowia (w tym planów prywatyzacji197), regulacji dotyczących ochrony środowiska 
(protesty wobec planowanego przez liberałów podatku od emisji dwutlenku węgla, 
sprzeciw wobec Protokołu z Kyoto czy poparcie dla ropociągu Keystone XL), ale 
także prób wprowadzenia rejestru broni palnej. Lista tego, co irytuje zachód, zawiera 
również inne elementy, na przykład Wheat Board, rządowy organ regulujący obrót 
zbożem na zachodzie, którego wielu farmerów chciałoby jak najszybciej się pozbyć. 
Protesty mieszkańców Alberty wywołała także próba zawiązania w 2008 r. koalicji 
partii opozycyjnych z Blokiem Quebecu. Te elementy, w połączeniu z ciągłą niechę
cią wobec dopłat wyrównawczych i innych transferów finansowych dla biedniej
szych prowincji, powodują, że mieszkańcy Alberty patrzą z antypatią na pieniądze 
płynące do Quebecu i prowincji nadatlantyckich -  bastionu liberałów198.

Bardzo wysoko na liście znajdują się elementy systemu politycznego Kanady, 
które ograniczają, zdaniem mieszkańców zachodu, wpływ tego regionu na politykę 
federalną. Na pierwsze miejsce wybija się rola Senatu.

I.4.2. P róby  refo rm y Senatu

Próby reformy Senatu są stałą częścią kanadyjskiego życia politycznego w drugiej 
połowie XX w.199 Wielu Kanadyjczyków kwestionuje bowiem efektywność działa

197 Łatwo dostrzec tutaj różnice w wartościach pomiędzy mieszkańcami zachodu a centrum Ka
nady. W przypadku tych z centrum pomysł prywatyzacji opieki zdrowotnej budzi przerażanie, a po
wszechny darmowy system opieki zdrowotnej traktują oni jako podstawowy element tożsamości. Sze
rzej na temat kultur politycznych w różnych regionach Kanady zob.: B i c k e r t o n ,  2002, s. 216-218, 
223-225.

198 B r o o k s ,  2012, s. 204-205.
199 Pierwsze próby reform datuje się na 1885 r., gdy Partia Liberalna zgłosiła propozycję dopro

wadzenia do powszechnych wyborów senatorów. Kalendarium prób reform Senatu do 1992 r. znajduje 
się w: Parlament Kanady, 1999, s. 249-251.
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nia tego ciała, pomyślanego jako „izba drugiego namysłu” . Krytyka koncentruje się 
na sposobie powoływania senatorów, którzy -  w przeciwieństwie do posłów -  nie 
są wybierani, a mianowani przez gubernatora generalnego na wniosek premiera, co 
często prowadzi do nominacji za zasługi partyjne. Krytykowany jest również niewy
starczający stopnień odzwierciedlenia zróżnicowania Kanady, a przede wszystkim 
niedostateczna reprezentacja interesów regionalnych200.

W  latach 80. i 90. XX w. premier Brian Mulroney próbował włączyć reformę 
Senatu do porozumień z Meech Lake i Charlottetown. Był to efekt presji wywiera
nej przez Partię Reform, która przejęła hasło reformy izby wyższej, opartej o tzw. 
trzy litery „e” (Triple-E), i uczyniła z niego jeden z najważniejszych elementów 
programu wyborczego. Zgodnie z tą bardzo popularną propozycją Senat powinien 
być wybierany (elected), liczba senatorów reprezentujących każdą prowincję po
winna być równa (equal), a pozycja izby powinna zapewnić większy wpływ na pro
ces ustawodawczy, tak by stała się realną przeciwwagą dla Izby Gmin (effective). 
Idea Triple-E zawdzięcza swoją popularność sprzeciwowi prowincji zachodnich 
(głównie Alberty) wobec Krajowego Programu Energetycznego. Program ten był 
popularny we wschodnich prowincjach i z łatwością został uchwalony, gdyż libe
rałowie mieli większość w Izbie Gmin. Zwolennicy reformy twierdzili, że gdyby 
Senat działał zgodnie ze zreformowanymi zasadami, to żadna ustawa nie zostałaby 
uchwalona przy sprzeciwie czterech prowincji zachodnich. O poparciu idei reformy 
Senatu może świadczyć to, że wycofanie z porozumienia z Charlottetown zapisu
0 obowiązkowych wyborach do Senatu i oddanie możliwości nominacji zgromadze
niom ustawodawczym stało się jedną z przyczyn odrzucenia umowy w referendum 
w czterech prowincjach zachodnich201.

W  czasie wyborów w 2006 r. Stephen Harper obiecywał reformę Senatu. Udało 
mu się jedynie zainicjować ustawę ograniczającą okres bycia senatorem do ośmiu lat
1 wprowadzającą wybory do Senatu przez prowincje. Nie weszła ona jednak w życie, 
a dalsze plany spaliły na panewce, gdyż okazało się, że zmiany wymagają przyję
cia poprawki do konstytucji. Rozpoczęcie, po raz kolejny, rozmów konstytucyjnych 
okazało się jednak zadaniem zbyt trudnym dla mniejszościowego rządu202. W  dal
szym ciągu więc w Kanadzie nominacje senatorskie są dokonywane przez guber
natora generalnego za radą i zgodą premiera, co w praktyce oznacza, że ostateczna 
decyzja należy właśnie do premiera.

200 G i b b i n s  R., B e r d a h l  L., 2011, Western Canadian Perspectives on Institutional Reform: 
Introduction and Context, w: Essential Readings..., s. 408-413.

201 Warto jednak zauważyć, że postulat reformy Senatu był silnie powiązany z regionalizmem 
kanadyjskim. Premierzy prowincji, lobbując za reformą Senatu, starają się uzyskać wpływ na proces 
selekcji reprezentantów prowincji. Jeżeli prowincja byłaby w stanie dokonać wyboru swojego senatora, 
to działałby on na rzecz rozwiązań korzystnych dla tej prowincji.

202 Zob. V e r r e l l i  N., 2008, H arper’s Senate Reform: An Example ofOpen Federalism?, Institute 
of Intergovernmental Relations School of Policy Studies, Queen’s University, Working Paper, http:// 
www.queensu.ca/ugr/WorkingPapers/papers/VerreUiNadiaSept08.pdf (10.07.2013). Por. S m i t h  J., 
2009, Canada’s Minority Parliament, w: Canadian Politics, s. 149-151.

http://www.queensu.ca/ugr/WorkingPapers/papers/VerreUiNadiaSept08.pdf
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Warto pamiętać, że od lat 80. XX w. odbyły się w Kanadzie czterokrotnie wy
bory pośrednie do Senatu, za każdym razem w prowincji Alberta203. Po raz pierw
szy do takiej sytuacji doszło w 1989 r., gdy w prowincji Alberta wraz z wyborami 
lokalnymi i na podstawie prawa prowincji wybrano jako „oczekującego senatora” 
(senator-in-waiting) Stana Watersa z Partii Reform204. Premier Brian Mulroney 
uwzględnił jego wynik wyborczy i nominował go do Senatu. W  latach 1998 i 2004 
władze Alberty ponownie zorganizowały wybory, które wygrali Bert Brown, Betty 
Unger oraz Cliff Breitkreuz. Jednak ani premier Jean Chrétien, ani Paul Martin nie 
uwzględnili tych kandydatur. Uczynił to dopiero premier Harper, który w 2007 r. 
nominował Browna, a w 2012 r. Ungera205. Rok później Harper powołał do Senatu 
jeszcze dwie osoby z listy „oczekujących senatorów”: Douga Blacka i Scotta Tan
nasa, wybranych w wyborach w 2012 r.206 Był to jednak nieliczne przykłady próby 
wprowadzenia reformy Senatu „tylnymi drzwiami”. Przy pozostałych nominacjach 
senatorskich lider Partii Konserwatywnej kontynuuje zasady wypracowane przez 
wcześniejszych premierów.

Pomysł reformy Senatu powrócił w 2013 r. na fali kolejnego skandalu finanso
wego w Senacie207. Premier Stephen Harper, w imieniu rządu federalnego, zwrócił się 
z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego, aby sędziowie określili precyzyjnie, ja 
kie możliwości reformy Senatu posiada władza federalna. Orzeczenie ma zostać wy
dane w ciągu następnych dwóch lat. O popularności kwestii reformy Senatu świad
czą sondaże -  w czerwcu 2013 r. wskazywały one, że 49% Kanadyjczyków chciało 
reformy Izby Wyższej, a 41% skłaniało się do jego całkowitego zlikwidowania208.

I.4.3. Podsum ow anie

Kontrast pomiędzy siłą gospodarczą i słabością polityczną zachodu będzie zmniej
szał się w przyszłości. Wynika to z trendów demograficznych -  w ostatnich 15 latach

203 Elected Senators in Canada, 2013, Election Almanac, http://www.electionalmanac.com/ea/ 
elected-senators-in-canada (10.12.2013).

204 Proces wyboru kandydatów na senatorów nosi nazwę Alberta Senate nominee election i choć 
formalnie nie wiąże premiera, to odbywa się na podstawie ustawy prowincji Senatorial Selection Act 
z 1987 r. (znowelizowany w 1998 r.). Zob. Alberta, International and Intergovernmental Relations, 
2013, Alberta Senate Nominee Elections, http://www.international.alberta.ca/592.cfm (10.10.2013).

205 Betty Unger appointed to Senate, 6 I 2012, „CBC News”, http://www.cbc.ca/news/canada/ 
edmonton/betty-unger-appointed-to-senate-1.1258714 (10.12.2013).

206 M a r k u s o f f  J., 26 I 2013, Doug Black named to Senate, as questions about his past U o f  C 
expenses remain unanswered, „Calgary Herald”, http://www.calgaryherald.com/news/Doug+Black+na- 
med+Senate+questions+about+past+expenses+remain+unanswered/7874581/story.html (26.01.2013) 
oraz Harper appoints Scott Tannas to Senate to fill Alberta vacancy, 25 III 2013, „CTV News”, http:// 
www.ctvnews.ca/politics/harper-appoints-scott-tannas-to-senate-to-fill-alberta-vacancy-1.1210682
(10.12.2013).

207 Por. przyp. 91.
208 Majority Wants Senate Changed or Abolished, Poll Suggests, 20 VI 2013, „CBC News”, http:// 

www.cbc.ca/news/politics/majority-wants-senate-changed-or-abolished-poll-suggests-1.1398046
(10.10.2013).

http://www.electionalmanac.com/ea/
http://www.international.alberta.ca/592.cfm
http://www.cbc.ca/news/canada/
http://www.calgaryherald.com/news/Doug+Black+na-
http://www.ctvnews.ca/politics/harper-appoints-scott-tannas-to-senate-to-fill-alberta-vacancy-1.1210682
http://www.cbc.ca/news/politics/majority-wants-senate-changed-or-abolished-poll-suggests-1.1398046
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najszybciej rozwijające się prowincje w Kanadzie pod względem liczby ludności to 
te położone właśnie na zachodzie209. Region zachodni liczy obecnie tyle samo miesz
kańców co Quebec, a po raz pierwszy w historii Kanady liczba mieszkańców na za
chód od Ontario (30,7%) jest większa od liczby mieszkańców na wschód od Ontario 
(30,6%). Siła gospodarcza zachodu również powiększa się w ostatnich dwóch deka
dach, obecnie ok. jedna trzecia ze 100 największych kanadyjskich przedsiębiorstw 
przemysłowych ma swoją siedzibę w Kolumbii Brytyjskiej lub w Albercie210. Wzrost 
liczby ludności oraz dochodów, jaki notują takie metropolie, jak Vancouver czy Cal
gary, kontrastuje ze stagnacją Montrealu.

Dość symptomatyczne na tym tle wydają się wyniki wyborów z 2011 r. Po raz 
pierwszy wygrywając wybory i uzyskując większościowe poparcie w parlamencie, 
Partia Konserwatywna zdołała przełamać dominację Ontario i Quebecu. Udało się 
również zmniejszyć przepaść między wschodem a zachodem Kanady. Dodatkowo 
Partia Konserwatywna zdobyła przewagę w okręgach na przedmieściach dużych 
miast (przede wszystkim w aglomeracji Toronto) zamieszkanych przez wyborców 
etnicznych. Po raz pierwszy od 40 lat rząd Kanady jest równie silny w Ontario, jak 
i w zachodniej Kanadzie. Nastąpiła więc zmiana tradycyjnej zasady, iż nie da się 
zdobyć większościowego rządu bez wygranej w Quebecu. Stephen Harper zdołał 
stworzyć większościowy rząd dzięki poparciu tylko anglojęzycznej Kanady. Nie
którzy komentatorzy sceny politycznej w Kanadzie, między innymi Darrell Bricker 
i John Ibbitson, sugerują, że od 2011 r. w kanadyjskiej polityce zaszła zmiana jako
ściowa. Partii Konserwatywnej udało się rozpoznać dwie kluczowe dla przyszłych 
wyborów kwestie: migracja młodszych Kanadyjczyków i imigrantów ku zachod
niej Kanadzie oraz wzrost znaczenia politycznego przedmieść wielkich aglomeracji 
w Ontario211.

Jednocześnie nie należy przewidywać w najbliższych dekadach zmniejszenia na
silenia regionalizmów w Kanadzie. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, na
leży uwzględnić znaczenie regionalizmu (nacjonalizmu w przypadku Quebecu) dla 
lokalnych elit politycznych. Dążenie do powiększenia uprawnień władz na szczeblu 
prowincji kosztem Ottawy jest często siłą napędową karier polityków. W  literaturze 
kanadyjskiej najczęściej podaje się przykłady Alberty i Quebecu dla zilustrowania 
takiego sposobu zachowania212. Zjawisko regionalizacji nie jest jednak ograniczone 
w Kanadzie wyłącznie do tych dwóch prowincji. Siła regionalizmu w Kanadzie wy
nika z takiej a nie innej konstrukcji konstytucji, która dała rządom prowincji moż
liwości zarządzania pieniędzmi z podatków -  stanowienia prawa i „powiększania 
dochodów własnych”213. Stąd spory na linii prowincje -  federacja są widoczne w tak

209 Przyrost liczby mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej w latach 1996-2006 to 388 tys., w Albercie 
593 tys., a w Quebecu 309 tys. Por. F r i e s  en J., S h e r  J., 24 VIII 2012.

210 Ibidem.
211 B r i c k e r  D., I b b i t s o n  J., 2013, The Big Shift: The Seismic Change in Canadian Politics, 

Business, and Culture and What It Means fo r  Our Future, Toronto: HarperCollins.
212 B r o o k s ,  2012, s. 105-107.
213 Art. 92.2 Aktu Konstytucyjnego z 1867 r.
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wielu ważnych sprawach, jak polityka ochrony środowiska, służba zdrowia, podatki, 
miasta czy szkolenia zawodowe.

Drugi z czynników napędzających regionalizm w Kanadzie związany jest z kon
strukcją instytucji federalnych, która nie doprowadziła do wytworzenia odpowied
niego poziomu integracji społeczno-polityczno-kulturalno-gospodarczej. W  szcze
gólności mieszkańcy zachodu czy Quebecu nie są do dzisiaj pewni, czy instytucje 
federalne działają w ich najlepszym interesie. Kanadyjski federalizm, mimo posia
dania wielu instytucji mających dawać reprezentację interesów regionalnych, nie był 
w stanie rozładować konfliktów regionalnych.

Pytania i polecenia do samodzielnej pracy:
1. Podaj przykłady podziałów Kanady na regiony.
2. Opisz zmiany na scenie politycznej Kanady, których przyczyny wiążą się z regio

nalizmami.
3. Czym są konferencje premierów?
4. Na czym polega reforma Senatu oparta na zasadzie trzech „e”?

I.5. Dążenia polityczne ludności rdzennej

Miejsce ludności rdzennej (Indian, Inuitów oraz Metysów) w społeczeństwie kana
dyjskim w dalszym ciągu pozostaje bolesną i nie do końca rozwiązaną kwestią, która 
w przyszłości może mieć znaczący wpływ na kształt kanadyjskiej federacji. Nego
cjacje w sprawie własności ziemi czy samorządów, jak i praw zagwarantowanych 
przez zawarte w czasach kolonialnych, ale i współcześnie traktaty wraz z kluczowy
mi orzeczeniami sądowymi w tych sprawach, już doprowadziły do zmian w sposo
bie, w jaki Kanadyjczycy postrzegają swój system polityczny214.

Przede wszystkim jednak w ostatnich kilku dekadach doszło w Kanadzie do 
powszechnej akceptacji założenia, iż rdzenni mieszkańcy przed przybyciem Euro
pejczyków byli samowystarczalni i samorządni. Kanadyjczycy zaakceptowali, że 
natives, mimo rozpadu swoich społeczności w efekcie kolonizacji europejskiej, nie 
utracili swoich pierwotnych praw, które przysługują im z racji zajmowania i użytko
wania ziemi w Ameryce Północnej przed przybyciem osadników. Konstytucja Kana
dy od 1982 r. uznaje i chroni tak zdefiniowane prawa rdzennych mieszkańców215.

Uznanie i potwierdzenie w konstytucji istniejących praw traktatowych wszyst
kich rdzennych mieszkańców było początkiem nowego etapu w stosunkach państwo 
-  natives. Rdzenni mieszkańcy, a w szczególności Indianie, mają jednak w dalszym 
ciągu wiele pretensji do władz Kanady. Dotyczą one zarówno nierozstrzygniętych 
w dalszym ciągu sporów o prawa własności ziemskiej czy prawa do samorządu, ale

214 T u l l y  J., 2002, Aboriginal Peoples, w: Canadian Politics, s. 413-441.
215 Pierwotne prawa rdzennej ludności są uznawane, a nawet chronione, istnieją jednak spory o to, 

co one dokładnie zawierają. Więcej o tym zagadnieniu w dalszej części rozdziału. Por. S l a t t e r y  B., 
2011, Making Sense o f  Aboriginal and Treaty Rights, w: Essential Readings..., s. 476-493.
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także o dramatyczne warunki życia, które powodują, że członkowie tej grupy mają 
najkrótszą przeciętną długość życia, a ich dochód wynosi tylko 56% średniego do
chodu Kanadyjczyka216. Aby zrozumieć żądania rdzennych mieszkańców Kanady 
i skomplikowane relacje związane z odzyskiwaniem praw do ziemi oraz samorząd
ności, niezbędne jest zarysowanie historii tych relacji.

1.5.1. Rys historyczny

Przede wszystkim niezbędne jest uświadomienie sobie, że rdzenni mieszkańcy róż
nią się stosunkiem do ziemi od kolonizatorów, którzy dotarli z Europy. Natives byli 
blisko związani z ziemią, ale w odróżnieniu od Europejczyków nie myśleli o niej 
w kategoriach własności prywatnej. Uważali, że można z niej korzystać wspólnie, 
traktując członków plemienia jako jej powierników dla przyszłych pokoleń.

Handel futrami, który był jedną z głównych przyczyn kolonizacji europejskiej, 
doprowadził do rozpadu społeczności rdzennych, niszcząc ich dotychczasowy spo
sób życia, a nowe choroby znacznie zmniejszyły populację natives. Dalsze osła
bienie autochtonów przyniosły wojny kolonialne, w których byli sojusznikami za
równo Francji, jak i Anglii. Po upadku Nowej Francji brytyjskie władze kolonialne, 
a później kanadyjskie wydały szereg dokumentów, które do dzisiaj mają zasadnicze 
znaczenie dla sytuacji rdzennych mieszkańców Kanady. Najważniejszym z nich jest 
Proklamacja Królewska z 1763 r., nazywana czasem indiańską Kartą Praw (Indian 
Bill o f  Rights), gdyż uznaje prawa rdzennych mieszkańców i zapewnia, że mogą być 
one odebrane jedynie na drodze właściwej prawnie (due process), czyli wynegocjo
wanego traktatu217. Proklamacja opisywała sposób, w jaki Indianie mogą sprzeda
wać ziemię218.

Drugim dokumentem o kluczowym z punktu widzenia obecnej sytuacji kana
dyjskich natives jest Akt Konstytucyjny z 1867 r. Przekazał on jurysdykcję nad „In
dianami i ziemią zarezerwowaną dla Indian”219 i zobowiązania wynikające z Pro
klamacji Królewskiej rządowi federalnemu Kanady. Trzecim ważnym dokumentem 
jest uchwalona w 1876 r. przez kanadyjski parlament Ustawa o Indianach (Indian 
Act), która wprowadziła kontrolę rządu nad prawie każdym aspektem życia ludności 
rdzennej220. Ustawa ta miała na celu zmianę sposobu życia Indian i ich „ucywilizo

216 W r o ń  ska,  2011, s. 128.
217 Taka interpretacja jest jednak uznawana przez sądy dopiero od kilku ostatnich dekad. Wcześ

niej sądy uznawały, że Proklamacja stworzyła te prawa i można je było cofnąć. Tekst Proklamacji: The 
Royal Proclamation, October 7, 1763 by the King George III, http://originaldocuments.ca/documents/ 
RoyalProcl 1763Oct7 (10.12.2013).

218 Zakazane były transakcje z prywatnymi osobami lub firmami. Indianie mogli podpisywać 
umowy sprzedaży jedynie z Koroną (dzisiaj z rządem federalnym), a ta mogła dopiero odsprzedać ją 
dalej. Dokument sprzedaży miał mieć specjalną formę, a zgodę na jego podpisanie musieli wyrazić 
członkowie plemienia.

219 Art. 91.24 Aktu Konstytucyjnego z 1867 r
220 An Act to amend and consolidate the laws respecting Indians, 1876, http://www.tidridge.com/ 

uploads/3/8/4/1/3841927/1876indianact.pdf (10.12.2013).

http://originaldocuments.ca/documents/
http://www.tidridge.com/
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wanie” zgodnie z kolonialną wizją świata. Na podstawie tego aktu prawnego India
nie zostali podzieleni na dwie grupy: posiadający „status”, co oznaczało zarejestro
wanie przez rząd federalny, podlegający Ustawie o Indianach, oraz ci, którzy statusu 
nie mieli, tym samym nie mogli korzystać z przywilejów, które przysługiwały na 
mocy tej ustawy221.

Zwiększająca się liczba osadników na zachodzie Kanady, a przede wszystkim 
budowa linii kolejowych zmusiła rząd do uregulowania spraw własności ziemi. 
W  latach 70. XIX w., korzystając z zapisów Proklamacji Królewskiej z niektórymi 
plemionami podpisano więc tzw. traktaty numerowane222. Na ich podstawie ludność 
rdzenna zrzekała się ziemi, a państwo stworzyło system rezerwatów, w których In
dianie mieli mieszkać, uczyć się pracy na roli, przyjąć chrześcijaństwo i jak najszyb
ciej zasymilować223. W  zamian za oddanie ziemi, Indianie otrzymywali również inne 
korzyści, takie jak niewielkie dopłaty, dostęp do szkół, prawo do polowania i poło
wów, narzędzia rolnicze, zwierzęta gospodarskie, broń i amunicję. Z perspektywy 
czasu prawie wszyscy Kanadyjczycy zgadzają się, że rdzenni mieszkańcy zostali 
wykorzystani podczas negocjacji traktatów -  przydziały ziemi pod rezerwaty były 
zazwyczaj za małe oraz lokowane w dużej odległości od dotychczasowych siedzib 
Indian.

I.5.2. W zrost znaczen ia  politycznego ludnośc i rdzennej

Przez wiele dekad władze kanadyjskie ignorowały problem praw ludności rdzen
nej, a ministerstwo odpowiedzialne za Indian uważało, zgodnie z realizowanym od 
XIX w. programem „cywilizowania”, że należy wyeliminować tradycyjne kultury 
i doprowadzić do jak najszybszej asymilacji. Asymilacja i rezygnacja ze statusu za
pewniały nabycie takich samych praw, jakimi cieszyli się pozostali Kanadyjczycy. 
Wbrew nadziejom władz, wielu natives pozostawało przy tradycyjnym stylu życia. 
W  stosunku do nich stosowano znaczące restrykcje, między innymi odmawiając, aż 
do 1960 r., prawa głosowania w wyborach224.

Próby obrony praw Indian w sądach okazywały się w większości wypadków 
nieskuteczne. Był to efekt między innymi rasistowskich postaw panujących wśród

221 Zastosowano przy tym szereg wykluczeń, dotyczących między innymi Indianek wychodzących 
za białych oraz potomstwa z takich związków. Ustawodawstwo to, wbrew intencjom, osłabiło jeszcze 
bardziej asymilację ludności rdzennej. Por. Leslie J.F., 2002, The Indian Act: An Historical Perspec
tive, „Canadian Parliamentary Review”, vol. 25, nr 2, s. 23-27, http://www.revparl.ca/25/2/25n2_02e_ 
Leslie.pdf (10.10.2013). Tekst obowiązującego obecnie Indian Act zob. Indian Act, R.S.C., 1985, c. I-5, 
Justice Laws Website, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-5 (10.12.2013).

222 Proces ten objął większość północnej części prowincji Ontario i obszaru prerii, fragmenty Ju
konu oraz Kolumbii Brytyjskiej. Z ludnością rdzenną we wschodniej Kanadzie, na większości obszaru 
Kolumbii Brytyjskiej i Terytoriów Północno-Zachodnich w ogóle nie podpisywano traktatów. W Ko
lumbii Brytyjskiej ziemie zostały odebrane Indianom, a oni zepchnięci do małych rezerwatów.

223 Grabowski, 2000, s. 197.
224 Whittington, Williams, 2000, s. 3. Por. First Nations right to vote granted 50 years ago, 

1 VII 2010, „CBC News”, http://www.cbc.ca/news/canada/north/first-nations-right-to-vote-granted- 
-50-years-ago-1.899354 (10.10.2013).

http://www.revparl.ca/25/2/25n2_02e_
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-5
http://www.cbc.ca/news/canada/north/first-nations-right-to-vote-granted-
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sędziów, jak i polityków kanadyjskich. Od 1927 r. nielegalne stało się zbieranie 
przez rdzennych mieszkańców pieniędzy, aby opłacać adwokatów, którzy prowa
dzili w sądach sprawy natives225, wśród których praktycznie nie było prawników. 
Sądy z łatwością więc orzekały, iż Indianie mają mniejsze prawa do ziemi niż inni 
właściciele. Dopiero w latach 70. XX w. orzeczenia Sądu Najwyższego zaczęły 
uwzględniać inną interpretację pojęcia własności ziemi w odniesieniu do ludności 
rdzennej.

Zmiana ta zbiegła się w czasie z pierwszymi na tak dużą skalę protestami lud
ności rdzennej. Przyczyną niezadowolenia stało się wydanie w 1969 r. przez rząd 
Pierre’a Trudeau tzw. białej księgi. Była to propozycja reformy statusu autochtonów, 
zakładająca pełną ich integrację ze społeczeństwem kanadyjskim, zniesienie Ustawy 
o Indianach, a wraz z nią statusu indiańskiego oraz likwidację rezerwatów226. Osta
tecznym celem rozwiązań proponowanych w białej księdze było doprowadzenie do 
sytuacji, w której Indianie, Metysi i Inuici staną się „zwykłymi” obywatelami kana
dyjskimi. Biała księga została bardzo źle przyjęta przez Indian, którzy uważali, że 
propozycje nie zostały z nimi skonsultowane. Przywódcy indiańscy byli wzburzeni, 
głośno protestowali, że nie zgadzają się na zniesienie statusu indiańskiego, chyba że 
sami będą chcieli się go pozbyć227. Rdzenni mieszkańcy bali się utraty statusu, bo 
oznaczałoby to likwidację przywilejów, choć dawało szansę na samodzielność, na 
przykład możliwość tworzenia samorządów, na podstawie zapisów, które są wyko
rzystywane do tworzenia samorządów lokalnych w prowincjach (miast itd.).

W  efekcie spory o białą księgę zaktywizowały politycznie rdzennych miesz
kańców Kanady. Wzrosło znaczenie organizacji domagających się zmian politycz
nych, w tym Zgromadzenia Pierwszych Narodów (Assembly o f First Nations)228. 
Rząd federalny musiał więc uwzględnić zmieniającą się sytuację i zdecydował się 
na przekazywanie ludności rdzennej coraz większego zakresu uprawnień. W  Akcie 
Konstytucyjnym z 1982 r. znalazły się zapisy uznające prawa autochtonów i zo
bowiązujące rząd do ich przestrzegania. Art. 35 uznawał i potwierdził „istniejące 
pierwotne i traktatowe prawa rdzennej ludności Kanady”229. Art. 35(2) precyzował 
definicję ludności rdzennej Kanady, która -  zgodnie z tym artykułem -  dzieliła się 
na trzy grupy: Indian, Inuitów i Metysów230. Karta Praw i Wolności natomiast chroni

225 A B rief History O f Our Right To Self-Governance: Pre-Contact to Present, 2007, Centre for 
First Nations Governance, http://fngovernance.org//publication_docs/Self-Governance_Right_CFNG. 
pdf, s. 14 (10.10.2013).

226 Canada, Government of Canada, 2010, Statement o f  the Government o f  Canada on Indian 
policy (The White Paper, 1969), http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100010189/1100100010191
(10.10.2013).

227 Indian Chiefs of Alberta, 2011, Citizens Plus [1970], „Aboriginal Policy Studies”, vol. 1, nr 2, 
s. 188-281, http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/aps/article/view/11690/8926 (10.10.2013).

228 Taka nazwa funkcjonuje od 1982 r., wcześniejsza to National Indian Brotherhood.
229 Art. 35 Akt Konstytucyjnego z 1982 r
230 W polskim tłumaczeniu występuje „ludność eskimoska”. Konstytucja Kanady, 1998, (wstęp 

i tłum.) J. O s i ń ski,  I. Z a w i  ś l i  ń ska,  Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 103.

http://fngovernance.org//publication_docs/Self-Governance_Right_CFNG
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100010189/1100100010191
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te prawa poprzez zapisy mówiące, że „prawa traktatowe lub inne prawa i wolno
ści przysługujące rdzennej ludności” nie mogły zostać zniesione lub ograniczone231. 
W  1983 r. poprawka do konstytucji doprecyzowała, że prawa traktatowe „obejmują 
prawa już istniejące na mocy porozumień ziemskich lub, które mogą być w ten spo
sób nabyte”232.

Uznanie i potwierdzenie konstytucyjne istniejących praw traktatowych wszyst
kich rdzennych mieszkańców Kanady stało się początkiem nowego etapu w stosun
kach państwa z natives, a rząd federalny zaczął aktywnie zajmować się żądaniami 
tej grupy ludności. Pomiędzy 1983 a 1987 r. odbyło się kilka konferencji konstytu
cyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele ludności rdzennej oraz premierzy 
prowincji i premier federalny233. Natives domagali się wpisania do konstytucji po
prawek uznających prawo do samorządu, odszkodowań za odebrane ziemie i więk
szych środków na rezerwaty, jednak w czasie konferencji ujawniły się wewnętrzne 
sprzeczności między plemionami. Niektóre prowincje (Saskatchewan, Kolumbia 
Brytyjska czy Nowa Fundlandia) były przeciwne spełnianiu tak daleko idących po
stulatów rdzennych mieszkańców (w szczególności prawa do samorządów, które 
miały mieć inny charakter niż samorządy lokalne) i w efekcie pomysły, które miały 
wprowadzić prawo do samorządu do konstytucji, nie znalazły się w porozumieniu 
z Meech Lake. Jak się okazało, miało to bardzo daleko idące konsekwencje, gdyż in
diański deputowany do parlamentu Manitoby Elijah Harper zablokował ratyfikację 
umowy, czego skutkiem było fiasko całego pakietu zmian do konstytucji.

W  czasie negocjacji porozumienia z Charlottetown nie popełniono błędów 
sprzed kilku lat. Kwestie ludności rdzennej i ich problemy zostały uwzględnione 
w ostatecznym projekcie, który w dużym stopniu zaspokajał oczekiwania liderów 
społeczności. Wśród wielu propozycji dotyczących między innymi promocji języ
ków, kultur i tradycji, porozumienie zakładało, że rdzenni mieszkańcy utworzą trze
ci, niezależny poziom władzy w Kanadzie, przeznaczony tylko dla ludności rdzen
nej234. Umowa z 1992 r. nie uzyskała jednak poparcia Kanadyjczyków i przepadła 
w referendum.

Elijah Harper 12 czerwca 1990 r. stał się znany wszystkim Kanadyjczykom śledzącym 
wydarzenia polityczne, przechodząc do historii jako najsłynniejszy deputowany do legi
slator prowincji (w 1990 r. zdobył tytuł Newsmaker of the Year). W tym dniu zagłoso
wał przeciwko wnioskowi, aby parlament Manitoby rozpoczął debatę nad porozumie
niem z Meech Lake. Głos Harpera oznaczał nie tylko koniec marzeń Briana Mulroneya 
o ratyfikacji porozumienia, ale był także symbolicznym sprzeciwem wobec zignorowania 
rdzennych mieszkańców przez polityków negocjujących pakiet poprawek do konstytucji. 
Niewłączenie przedstawicieli natives do rozmów stało się więc jedną z przyczyn fiaska 
tego porozumienia.

231 Art. 25 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.
232 Art. 35(3) Aktu Konstytucyjnego z 1982 r
233 Rząd zobowiązany był do ich organizowania na mocy art. 35.1 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r.
234 W r o ń  ska,  2011, s. 131.
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Biografia Elijah Harpera pokazuje zmiany, jakie dokonały się w sytuacji Indian po II woj
nie światowej. Urodził się w 1949 r. w rezerwacie Indian Oji-Cree w Manitobie i uczęsz
czał do szkoły z internatem dla dzieci indiańskich. Po skończeniu studiów zaangażował 
się w politykę i jako pierwszy statusowy Indianin wygrał wybory do legislatury Manitoby. 
W 1993 r. został wybrany do Izby Gmin. Do swojej śmierci, w maju 2013 r., pozostał akty
wistą zajmującym się prawami ludów rdzennych i prawami człowieka na całym świecie.

I.5.3. Zmiany w sytuacji rdzennych mieszkańców

Zainteresowanie ludnością rdzenną wzrosło ponownie w okresie kampanii przed re
ferendum w Quebecu w 1995 r. Natives żyjący na terenie Quebecu (głównie Irokezi), 
obawiając się quebeckiego separatyzmu, byli przeciwni rządowi Parti Québécois235. 
Wykorzystał to rząd Chrétiena, który ogłosił, że akceptuje pierwotne prawo ludności 
rdzennej do samorządów i zamierza rozpocząć negocjacje o ich kształcie. Informo
wał również, że ludność rdzenna powinna pozostać w Kanadzie, a jeżeli separatyści 
wygrają referendum, to Quebec, tak jak i Kanada, może zostać podzielony236.

Wiele nadziei na rozwiązanie problemów autochtonów niosło powołanie Kró
lewskiej Komisji ds. Ludności Rodzimej (Royal Commission on Aboriginal Peoples, 
RCAP) w 1991 r., na fali wydarzeń w Oka. Jej raport z 1996 r. jasno stwierdzał, że 
przez 150 lat polityka rządów kolonialnych, a później kanadyjskich, była głęboko 
krzywdząca dla rdzennych mieszkańców Kanady. Raport poparł wprowadzenie jak 
najszerzej rozumianego samorządu ludności rodzimej, przyjęcia nowego poziomu 
władzy w ramach federacji, włącznie z utworzeniem parlamentu ludności rdzennej. 
Komisja proponowała wydanie nowej Proklamacji Królewskiej, która wprowadziła
by nowy model samorządności autochtonów i zobowiązywałaby Kanadę do wpro
wadzenia w życie praw określających nowe stosunki z ludnością rdzenną, w tym 
likwidację Departamentu ds. Indian. Rekomendacje dotyczyły również podjęcia ini
cjatyw zmierzających do podniesienia poziomu życia rodzimych mieszkańców Ka
nady oraz wprowadzenia kontrolowanego przez autochtonów systemu edukacji237.

Rekomendacje przerosły możliwości zarówno finansowe, jak i organizacyjne 
rządu kanadyjskiego. Premier Chrétien uznał wprawdzie publicznie błędy i niespra
wiedliwości, które zostały wyrządzone rdzennym mieszkańcom w przeszłości, ale 
plan działania był dużo skromniejszy niż rekomendacje komisji. Miał cztery cele: 
odnowienie partnerstwa, wzmocnienie samorządności ludności rdzennej, wprowa
dzenie nowych relacji finansowych oraz utworzenie programów wspierających spo
łeczności natives i ich gospodarki238. Chociaż nie wszystkie zalecenia Królewskiej

235 Por. podrozdz. I.5.4.4. „Quebeccy separatyści a rdzenni mieszkańcy”.
236 W r o ń  ska,  2011, s. 132.
237 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2010b, Highlights from  

the Report o f  the Royal Commission on Aboriginal Peoples, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/ 
1100100014597/1100100014637 (10.10.2013).

238 Canada, Minister of Indian Affairs and Northern Development, 1997, Gathering Strength. 
Canadas Aboriginal Action Plan, Ottawa, http://www.ahf.ca/downloads/gathering-strength.pdf
(10.10.2013).

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/
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Komisji zostały wcielone w życie, to rdzenni mieszkańcy kontrolują dzisiaj ponad 
80% funduszy z programów Departamentu ds. Indian, a coraz większa grupa lud
ności rodzimej, dzięki umowom o samorządach, samodzielnie zarządza sprawami 
edukacji, języka i kultury, policji, opieki zdrowotnej i społecznej, sprawami miesz
kalnictwa oraz opieki nad dziećmi239.

Kiedy w 2003 r. premierem został Paul Martin, oświadczył, że problemy auto
chtonów staną się priorytetem jego rządu. Głównym osiągnięciem Martina było za
warcie porozumienia z Kelowny w 2005 r. Władza federalna zobowiązała się w nim 
do przekazania w ciągu pięciu lat 5 mld dolarów kanadyjskich na zmniejszenie róż
nic w jakości życia pomiędzy społecznościami autochtonów a resztą Kanadyjczy
ków, w szczególności w odniesieniu do zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa i rozwoju 
gospodarczego. Premierzy prowincji obiecali dołożenie własnych środków240. Ku 
niezadowoleniu rdzennych mieszkańców rząd premiera Stephena Harpera zdystan
sował się od umowy z Kelowny.

Nie można jednak odmówić Harperowi zaangażowania w sprawy kanadyjskich 
natives. Po stronie jego sukcesów należy wskazać zakończenie procesu wyjaśniania 
odpowiedzialności za szkoły z internatami241, do których przymusowo wysyłane były 
dzieci indiańskie. Już rząd Jeana Chrétiena wydał oficjalne oświadczenie, w któ
rym przeprosił za błędy z przeszłości, szczególnie za przymusowy system szkół 
z internatami. W  czerwcu 2008 r. premier Harper wygłosił historyczne przeprosiny 
w Izbie Gmin242. Rok wcześniej powstała Komisja Prawdy i Przebaczenia (Truth and 
Reconciliation Commission), która nadzoruje proces wypłacania odszkodowań243. 
Aby przyspieszyć negocjacje w sprawie indywidualnych roszczeń do ziemi, Harper 
doprowadził do przyjęcia w 2007 r. ustawy Specific Claims Tribunal Act powołują
cej specjalny trybunał, który rozstrzyga w tych sprawach244. W  2010 r. rząd Kanady 
ogłosił, że popiera (endorse) Deklarację praw ludów tubylczych ONZ (United Na-

239 Decentralizacja władzy i przejmowanie przez rady indiańskie coraz większego zakresu odpo
wiedzialności rozpoczęło się już w okresie protestów związanych z wydaniem białej księgi. W r o ń - 
ska,  2011, s. 127-128.

240 P a t t e r s o n  L.L., 2006, Aboriginal Roundtable to Kelowna Accord: Aboriginal Policy Nego
tiations, 2004-2005, Library of Parliament, http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/ 
prb0604-e.htm (10.10.2013).

241 Por. podrozdz. 111.6. „Przełom XX i XXI w. ...” .
242 Canada, Prime Minister of Canada, 11 VI 2008, Prime Minister Harper offersfull apology on be

h a lfo f Canadiansfor the Indian Residential Schools system, http://wwwpm.gc.ca/eng/news/2008/06/11/ 
prime-minister-harper-offers-full-apology-behalf-canadians-indian-residential (10.12.2013).

243 Komisja ma wydać raport w 2014 r. Zob. B a i l e y  I., 17 IX 2013, Truth commission marks hi
story o f Canadian residential schools, „The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/news/ 
british-columbia/truth-commission-marks-history-of-canadian-residential-schools/article14392884
(10.10.2013).

244 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2010c, Specific Claims Action 
Plan, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100030455/1100100030456 (10.11.2013). Por. Specific 
Claims Tribunal Act, S.C. 2008, c. 22, Justice Laws Website, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/ 
S-15.36 (10.11.2013).
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tions Declaration on the Rights o f  Indigenous Peoples), w 2008 r. konserwatyści 
głosowali jednak przeciw niej245.

Ten pozytywny obraz działań rządu Partii Konserwatywnej i dążenia do popra
wy stosunków z ludnością rdzenną psuje brak działań w sprawie wielu ważnych 
aktów prawnych dla autochtonów (na przykład Prawo C-45246), cięcia w finansowa
niu organizacji ludności rdzennej czy rezygnacja z porozumienia z Kelowny -  które 
doprowadziły do strajków, blokad i demonstracji, a w konsekwencji do pojawienia 
się ruchu „Dość bezczynności” (Idle No More)241. W  dalszym ciągu nie udało się bo
wiem rozwiązać podstawowych problemów ludności rdzennej w Kanadzie (w tym 
bezrobocia, dostępu do wody i innych mediów w rezerwatach itd.), co wytknął wła
dzom Kanady w czasie wizyty pod koniec 2013 r. James Anaya, specjalny wysłannik 
ONZ, który przyglądał się sytuacji ludności rdzennej w Kanadzie248.

Pierwotne prawa ludności rdzennej (Aboriginal rights)249 -  w ostatnich latach udało 
się dokonać znaczących postępów na drodze do ustalenia, co zawiera określenie: „pier
wotne prawa ludności rdzennej”, zawarte w art. 35 Aktu Konstytucyjnego z 1982 r. 
Sądy dość wcześnie określiły, że doktryna o prawach autochtonów wynika z prostego 
faktu ich przebywania na terytorium Ameryki Północnej, gdzie tworzyli zorganizowa
ne społeczności i odrębne kultury przed napływem Europejczyków250. Daje to podstawę 
do odróżniania ich od innych mniejszości i do ich konstytucyjnego statusu. Należy jed
nak pamiętać, że orzeczenia sądowe nie były do tej pory w stanie precyzyjnie określić, 
co oznaczają wszystkie pierwotne prawa ludności rdzennej. Powszechnie uważa się, że 
obejmują one prawa do polowania i połowów, uprawiania ziemi, dostępu oraz używa
nia i zajmowania ziemi dla prowadzenia takich działań. Sądy zaczęły uznawać też, że 
pierwotne prawo ludności rdzennej do ziemi jest prawem swoistego rodzaju (sui gene
ris) i należy odróżnić go od innych tytułów własności. Wywodzi się z prawa zwycza
jowego, które uznaje zasiedlenie jako dowód posiadania własności, a także z systemu 
prawnego autochtonów. Własność taka nie może być na nikogo przeniesiona, a ziemia 
nikomu sprzedana (poza Koroną). Pierwotne prawo ludności rdzennej do ziemi jest też 
tytułem grupowym. Daje prawo autochtonom do tradycyjnego używania ziemi, związa
nego z utrzymaniem tradycji, lecz także do zabezpieczenia codziennych potrzeb, łącznie 
z eksploatacją surowców i pobieraniem opłat za nią251. W celu uzyskania prawa do zie

245 Canada endorses indigenous rights declaration, 12 XI 2010, „CBC News”, http://www.cbc.ca/ 
news/canada/canada-endorses-indigenous-rights-declaration-1.964779, (11.12.2013).

246 9 questions about Idle No More, 5 I 2013, „CBC News”, http://www.cbc.ca/news/canada/ 
9-questions-about-idle-no-more-1.1301843 (10.10.2013).

247 T e r r y  M., C u r t i s  L., 11 I 2013, Canada, first nations have a road map. It was the Kelowna 
Accord, „The Globe and Mail”, http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/canada-first-nations- 
have-a-road-map-it-was-the-kelowna-accord/article7210814 (10.10.2013).

248 A n a y  a J., 15 X 2013, Statement upon conclusion o f the visit to Canada, http://unsrjamesa- 
naya.org/statements/statement-upon-conclusion-of-the-visit-to-canada (10.11.2013). Raport końcowy 
ma powstać do września 2014 r. Piller T., 14 X 2013, UN special rapporteur hears from Saskatchewan 
First Nations, „Global News”, http://globalnews.ca/news/901571/united-nations-special-rapporteur- 
-hears-from-saskatchewan (10.10.2013).

249 Znakomite podsumowanie: S l a t t e r y  B., 2011, s. 476-493.
250 R. v. Van der Peet, [1996] 2 S.C.R. 507, http://canlii.ca/t/1fr8r (10.11.2013).
251 Delgamuukw v. British Columbia, [1997] 3 S.C.R. 1010, http://canlii.ca/t/1fqz8 (10.11.2013).
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mi należy udowodnić, że dana grupa zajmowała ziemię, zanim Kanada przejęła władzę 
nad nią.
Sądy orzekły również, iż rząd federalny i rządy prowincji mają obowiązek konsultacji 
z rdzennymi mieszkańcami, gdy planowana jest inwestycja na terenach, których właści
cielem jest Korona (państwo), a które są przedmiotem sporu252. W przypadku gdy nie ma 
w zawartych traktatach lub porozumieniach ziemskich zapisów, w których pozbywano się 
tytułu do ziemi, rząd federalny nie może sprzedawać tych gruntów lub udziałów w nich 
osobom trzecim. Jest też zobowiązany do ochrony lub rekompensaty na rzecz natives, 
w przypadku sprzedaży całości gruntów lub udziałów w nich. Sądy orzekały też, że nie
jasności muszą być rozstrzygane na korzyść autochtonów, a pierwotne prawa ludności 
rdzennej muszą być interpretowane zgodnie z wartościami autochtonów.
Nie ma jeszcze kompleksowej definicji przedstawionej przez Sąd Najwyższy, czy prawo 
do samorządu wchodzi w skład pierwotnych praw ludności rdzennej253, ale przyjmowana 
jest zasada, zgodnie z którą jakaś forma samorządności jest również częścią pierwotnych 
praw ludności rdzennej. Może być to na przykład prawo do tworzenia policji w rezerwa
tach. Podstawą jest założenie, podobnie jak w przypadku tytułów do ziemi, że przed przy
byciem Europejczyków rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej samodzielnie zarządzali 
wszystkimi sprawami ich dotyczącymi.

I.5.4. R oszczenia ludności rdzennej

Wraz z aktywizacją polityczną przedstawiciele ludności rdzennej podjęli walkę 
o zwrot lub rekompensatę za ziemie przodków. Drugą kwestią, która wysunęła się 
czołowe miejsce w ostatnich dwóch dekadach, jest funkcjonowanie samorządów.

I.5.4.1. Roszczenia ziemskie

Ludność rodzima w Kanadzie powołuje się na dwa rodzaje praw do ziemi. Po 
pierwsze, są to tzw. prawa traktatowe, które wynikają ze specyficznych uprawnień 
otrzymanych w czasie podpisywania traktatów czy to z władzami kolonialnymi, czy 
z przedstawicielami Dominium Kanady. Indianie na ich podstawie mogą się dzisiaj 
domagać dostępu do ziemi, wskazując na istnienie konkretnych zapisów w podpi
sanych traktatach. Na ich natives mogą również domagać się korekty lub odszkodo
wań za złe wyznaczenie obszaru rezerwatów (na przykład zbyt mała powierzchnia), 
utworzonych na podstawie traktatów.

Drugim rodzajem praw, na które powołują się rdzenni mieszkańcy przy pró
bie odzyskiwania ziemi. są tzw. pierwotne prawa. Dotyczą one sytuacji, gdy na
tives nie podpisali umów z władzami i dochodzą praw na podstawie tradycyjnego

252 Haida Nation v. British Columbia (Minister o f  Forests) , 2004 SCC 73, [2004] 3 S.C.R. 511, 
http://canlii.ca/t/1j4tq (10.11.2013).

253 Choć to na ich obecność wskazywały analizy Królewskiej Komisji ds. Ludności Rodzimej 
w jej raporcie z 1996 r. J a c k s o n ,  J a c k s o n ,  2009, s. 250-251; H e n d e r s o n  W.B., B e l l  C., 2006, 
Aboriginal Rights, The Canadian Encyclopedia, http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/ 
aboriginal-rights (10.12.2013).

http://canlii.ca/t/1j4tq
http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/
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użycia i zajmowania ziemi, a nie na podstawie traktatów. Taka sytuacja dotyczy 
przede wszystkim wschodniej i północnej Kanady oraz Kolumbii Brytyjskiej254.

Istnienie pierwotnego prawa do ziemi ludności rodzimej po raz pierwszy stwier
dzono w orzeczeniu sądowym Calder et al. v. the Attorney General o f  British Co
lumbia w 1973 r.255 Sprawa ta została wszczęta przez plemię Nisga’a z Kolumbii 
Brytyjskiej, a w orzeczeniu sądu po raz pierwszy pojawiły się argumenty, że pra
wa ludności rdzennej istniały przed 1763 r. i dopóki nie zostały w wyraźny sposób 
przekazane w traktatach na rzecz Korony, to obowiązują. Sprawa Caldera była bez
pośrednim powodem sformułowania przez Ottawę polityki wobec roszczeń do zie
mi ludności rdzennej. Rząd federalny zdecydował, że będzie prowadził negocjacje 
z przedstawicielami natives. Decyzja ta uruchomiła w ciągu ostatnich 40 lat lawinę 
spraw o odzyskanie tytułów prawnych.

Obecnie sprawy roszczeń do ziemi można podzielić na dwie kategorie: kom
pleksowe roszczenia ziemskie (comprehensive land claims), oparte na pierwotnym 
prawie do ziemi -  w tym wypadku brakuje regulacji w postaci traktatów lub innych 
środków prawnych -  oraz konkretne roszczenia ziemskie (specific land claims), któ
re wynikają z błędnej interpretacji lub niewypełnienia warunków podpisanych przez 
Koronę traktatów z Indianami i innych zgodnych z prawem zobowiązań256.

Rozstrzygnięcia w przypadku konkretnych roszczeń do ziemi są w Kanadzie 
dość powszechne. Od 1973 r. rząd federalny rozsądził ponad 1 tys. takich indywidu
alnych spraw257. Spory dotyczą kwestii bardzo różnego rodzaju, od niewielkich (na 
przykład związanych z budową linii energetycznych) do bardzo znaczących, które 
mogą doprowadzić do zablokowania bardzo ważnych inwestycji (na przykład bu
dowy ropociągów). Problemem w przypadku konkretnych roszczeń do ziemi jest 
przede wszystkim długość postępowania.

Roszczenia kompleksowe mają znacznie szerszy zakres niż sprawy indywidual
ne i są zdecydowanie bardziej skomplikowane. Rozmowy obejmują przedstawicieli 
konkretnych plemion ludności rdzennej, rząd federalny, a tam, gdzie wymaga tego 
lokalizacja, także rząd prowincji. Często w negocjacjach uczestniczą również miasta 
czy właściciele prywatni. Proces dochodzenia do porozumienia jest żmudny i nie
kiedy zajmuje kilkanaście lat. Umowy zawierają szczegółowe zapisy obejmujące 
odszkodowania pieniężne, zwrot określonych terenów, regulacje dotyczące ochrony 
przyrody, zapisy dotyczące języka i kultury itd. Do 2012 r. w całej Kanadzie udało

254 Indianie i Inuici mieszkający w tych regionach nie mieli podstawy prawnej do ziemi, na której 
mieszkali. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku Metysów, którzy nigdy nie posiadali aktów praw
nych potwierdzających posiadanie przez nich ziemi.

255 Calder et al. v. Attorney-General o f  British Columbia, [1973] S.C.R. 313, http://www.canlii. 
org/en/ca/scc/doc/1973/1973canlii4/1973canlii4.html (10.12.2013).

256 I. Wrońska używa określeń: „grupowe” oraz „indywidualne”, jednak mogą być one mylą
ce, gdyż konkretne roszczenia ziemskie zwykle dotyczą też praw grupowych, a nie indywidualnych. 
Zob. W ro ń ska,  2011, s. 134 i nn.

257 Rozstrzygnięto dokładnie 1158 spraw, 319 jest ciągle negocjowanych, a w 126 prowadzony 
jest spór między stronami. Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2013a, Na
tional Summary on Specific Claims, http://services.aadnc-aandc.gc.ca/SCBRI_E/Main/ReportingCen- 
tre/PreviewReport.aspx?output=HTML (10.11.2013).

http://www.canlii
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się zawrzeć 26 kompleksowych porozumień obejmujących ponad 50% obszaru Ka
nady. W  93 sprawach ciągle trwają negocjacje258.

Kompleksowe roszczenia ludności rdzennej najszybciej zostały rozstrzygnięte 
na północy Kanady. Wynika to z faktu, że rząd federalny posiada samodzielną jurys
dykcję zarówno nad ziemią, jak i nad ludnością rodzimą na terytoriach259. Powodem 
podjęcia wielu negocjacji w sprawie roszczeń było zainteresowanie przedsiębiorstw 
kanadyjskich surowcami naturalnymi zlokalizowanymi powyżej 60. równoleżnika. 
Rozpoczęcie pomiarów i poszukiwań na terenach, na których mieszkała ludność do
tychczas posiadająca ograniczony kontakt z Europejczykami i w większości niema- 
jąca podpisanych traktatów z Koroną, wymusiło uregulowanie kwestii prawnych.

Pierwszym kompleksowym porozumieniem ziemskim i jednocześnie pierwszym, 
które regulowało roszczenia do ziemi na terenie prowincji, była umowa zawarta 
w 1975 r. przez rząd Quebecu z zamieszkującymi rejon Zatoki Jamesa plemionami 
Cree oraz Inuitami (The James Bay and Northern Quebec Agreement)260. Umowę 
wymusiła konieczność uregulowania własności ziemi w związku z zamiarem bu
dowy sieci elektrowni wodnych na północy prowincji przez firmę Hydro-Quebec. 
Wymagało to zalania tysięcy km2 terenów zamieszkiwanych przez rdzennych miesz
kańców. W  zamian za zgodę na budowę, natives otrzymali wyłączne prawo do ko
rzystania z ok. 13 tys. km2 ziemi oraz dodatkowego terytorium, na którym mogli 
polować oraz łowić, wraz z 225 mln dolarów kanadyjskich rekompensaty261. Tra
gicznym skutkiem ubocznym budowy elektrowni było skażenie wód rtęcią. Ten pro
blem, a także zaburzenie migracji karibu i rosnące przekonanie, że porozumienie nie 
było aż tak korzystne dla ludności rdzennej, jak początkowo sądzono, doprowadziło 
do odrzucenia przez natives drugiej fazy rozbudowy projektu w 1990 r. Długotrwałe 
spory sądowe zostały zakończone w 2002 r., gdy zawarto dalsze porozumienie dają
ce zielone światło kolejnej, planowanej od lat, fazie rozbudowy hydroelektrowni262.

258 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2012b, Fact Sheet: Imple
mentation o f  Final Agreements, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100030580/1100100030581
(10.11.2013). Z 93 ciągle negocjowanych porozumień, 77 dotyczy terenów prowincji, z czego 52 na 
terenie Kolumbii Brytyjskiej, po 6 w Quebecu i Ontario, po 3 w Manitobie i Saskatchewan, 2 w Nowej 
Fundlandii i Labradorze, po 1 w Albercie, Nowej Szkocji, Nowym Brunszwiku i na Wyspie Księcia 
Edwarda. Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2013b Negotiation Tables, 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1346782327802/1346782485058, (10.11.2013).

259 Obszary terytoriów w Kanadzie nie mają statusu podmiotów federacji, jaki posiadają prowin
cje. Por. W ro  ń ska,  2009, s. 71-72.

260 Québec, Gouvernement du Québec, 1975, The James Bay and Northern Quebec Agreement 
(JBNQA), http://www.gcc.ca/pdf/LEG000000006.pdf (10.10.2013).

261 P r i c e  J.A., C r a i k  B., 2011, James Bay and Northern Québec Agreement, The Canadian En
cyclopedia, http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/james-bay-and-northern-quebec-agree- 
-ment (10.12.2013).

262 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2007, Agreement Concerning 
a New Relationship Between the Government o f  Canada and the Cree o f  Eeyou Istchee, http://www. 
aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/agrnr_1100100031945_eng.pdf
(10.10.2013). Dodatkowe porozumienia podpisano jeszcze w 2004 i 2007 r. Pozwoliły one na zakoń
czenie wszystkich faz planowanej w 1975 r. budowy elektrowni wodnych na północy Quebecu.

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100030580/1100100030581
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1346782327802/1346782485058
http://www.gcc.ca/pdf/LEG000000006.pdf
http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/james-bay-and-northern-quebec-agree-
http://www
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Kolejna umowa została zawarta w 1984 r. przez rząd Kanady z plemieniem Inu- 
vialuit, czyli Inuitami z zachodniej części Terytoriów Północno-Zachodnich i Juko
nu (Inuvialuit Final Agreement)265. Podobne porozumienie weszło w życie w 1994 r. 
z plemieniem Sahtu Dene i Metysami (Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land 
Claim Agreement)264. Najbardziej znane kompleksowe porozumienie ziemskie pod
pisano w 1993 r. (Nunavut Land Claims Agreement). Kończyło ono spory o zie
mie z Inuitami we wschodniej Arktyce i otwierało drogę do utworzenia Nunavut265. 
Po następnych 12 latach, w 2005 r., weszło w życie kompleksowe porozumienie 
ziemskie między rządem federalnym, rządem Nowej Fundlandii i Labradoru oraz 
Inuitami (Labrador Inuit Land Claim Agreement)266. Traktat ten obejmuje przejęcie 
kontroli nad ziemią i zasobami naturalnymi oraz udział w dochodach z wydobycia 
ropy naftowej na obszarach przybrzeżnych w północno-zachodnim Labradorze. Na 
całym obszarze objętym porozumieniem utworzono region Nunatsiavut, w którym 
mieszka ok. 5300 Inuitów.

Na południu sprawy dotyczące tytułu prawnego do ziemi przebiegają dużo wol
niej . Powodem jest bardziej skomplikowana sytuacja prawna i nachodzące na siebie 
uprawnienia władz federalnych i prowincji. Zgodnie z konstytucją rząd federalny 
odpowiada bowiem za ludność rdzenną i rezerwaty indiańskie, ale prowincje posia
dają jurysdykcję nad gruntami publicznymi. Rodzi to konflikty pomiędzy plemiona
mi indiańskimi, prywatnymi firmami, przedsiębiorstwami zajmującymi się wydo
byciem surowców naturalnych, jak również ze zwykłymi Kanadyjczykami, którzy 
mieszkają na spornych terenach.

Pierwsze kompleksowe porozumienie dotyczące roszczeń o ziemię znajdujące 
się w jurysdykcji prowincji weszło w życie w 2000 r. Zawarły je rząd federalny, rząd 
Kolumbii Brytyjskiej oraz plemię Nisga’a (Nisga’a Final Agreement)261. Sprawa ta 
odbiła się głośnym echem w całej Kanadzie, gdyż na obszarze Kolumbii Brytyjskiej 
znaczna część ziemi, na której mieszkają Indianie, nie ma uregulowanego statusu, 
dlatego całościowe roszczenia do gruntów budzą duże emocje wśród mieszkańców.

I.5.4.2. Samorządy ludności rdzennej

Ludność rdzenna Kanady od dawna domagała się poprawy sposobu organizacji 
opieki zdrowotnej, instytucji społecznych czy usług edukacyjnych na terenach re

263 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2010, Inuvialuit Final Agre
ement, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100021101/1100100021105 (10.10.2013).

264 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2010d, Sahtu Settlement Area, 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100021695/1100100021699 (10.10.2013).

265 Nunavut Land Claims Agreement Act, S.C. 1993, c. 29, Justice Laws Website, http://laws.justice. 
gc.ca/eng/acts/N-28.7/FullText.html (10.10.2013).

266 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2005, Land Claims Agreement 
Between The Inuit O f Labrador And Her Majesty The Queen In Right O f Newfoundland And Labrador 
And Her Majesty The Queen In Right O f Canada, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER- 
-HQ/STAGING/texte-text/al_ldc_ccl_fagr_labi_labi_1301031410583_eng.pdf (10.10.2013).

267 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2010a, Fact Sheet: The Nisga ’a 
Treaty, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100016428/1100100016429 (10.20.2013).

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100021101/1100100021105
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100021695/1100100021699
http://laws.justice
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-
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zerwatów i poza nimi. Władze federalne wprowadzały drobne poprawki na prze
strzeni lat. Jednak wraz z coraz większym rozbudzaniem świadomości politycznej 
autochtoni zaczęli mocnej akcentować ograniczenia zawarte w Ustawie o Indianach, 
a przede wszystkim nie chcieli być uzależnieni od łaski polityków i biurokratów. 
Krótko po odrzuceniu białej księgi z 1969 r. reprezentanci rdzennych mieszkańców 
zaczęli dążyć do otrzymania znacznie szerszych uprawnień, które pozwalałyby im 
na samodzielne zarządzanie. Jednym z dodatkowych czynników, które wpłynęły na 
aktywizację środowiska ludności rodzimej, był rozwój separatyzmu quebeckiego. 
Autochtoni kanadyjscy przejęli od separatystów żądania większej autonomii dla od
mienności kulturowej. Od sprawy Caldera z 1973 r., która przyniosła uznanie prawa 
do ziemi i eksploatacji zasobów naturalnych, poruszanie tematyki samorządów stało 
się dużo łatwiejsze. Uznanie prawa do surowców naturalnych oznaczało bowiem 
przyznanie, że rdzenni mieszkańcy kontrolowali te zasoby.

Prawo do samorządów ludności rdzennej znalazło się dopiero w porozumieniu 
z Charlottetown z 1992 r. W  czasie negocjacji konstytucyjnych przywódcy rodzimej 
ludności Kanady mieli taki sam status jak premierzy, a w dokumencie końcowym 
znalazły się rozwiązania, o których wprowadzenie zabiegali autochtoni. Krytycy 
mówili nawet, że żądania ludności rdzennej zostały spełnione w pełniejszy sposób 
niż te wysuwane przez Quebec268. Porozumienie zostało odrzucone w referendum 
ogólnokanadyjskim, ale powodem klęski nie była część dotycząca rdzennych miesz
kańców Kanady.

Od tamtego czasu Kanada prowadzi politykę delegowania uprawnień federal
nych i prowincji na rzecz społeczności natives w rezerwatach, jak i w ramach umów 
o samorządach. Bazując na raporcie Królewskiej Komisji ds. Ludności Rdzennej, 
która rekomendowała utworzenie Izby Ludności Rdzennej (House o f  First Peoples) 
jako trzeciej części parlamentu, rząd Kanady zaprezentował swoje stanowisko w do
kumencie z 1997 r. Gathering Strength -  Canada’s Aboriginal Action Plan. Znalazło 
się w nim potwierdzenie istnienia prawa do samorządu i fakt ochrony tego prawa 
przez konstytucję. Rząd deklarował pomoc w stworzeniu samorządów ludności 
rdzennej. Od tamtego czasu stoi on na stanowisku, że na podstawie art. 35 Aktu 
Konstytucyjnego z 1982 r. ludność rdzenna Kanady ma prawo do samorządu działa
jącego w zakresie, który obejmuje sprawy wewnętrzne dla społeczności, integralne 
dla ich kultur, tożsamości, języka i instytucji, a także wynikające ze specjalnych 
więzów z ziemią i jej zasobami269. Konkretne zagadnienia, które będzie obejmował 
samorząd, muszą być ustalone w toku negocjacji porozumień270.

268 Szerzej o zapisach porozumienia z Charlottetown w stosunku do ludności rdzennej zob.: 
J a c k s o n ,  J a c k s o n ,  2009, s. 172-173.

269 Zob. ramka: „Zakres władzy sam orządów .”.
270 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2003, Resolving Abori

ginal Claims - A Practical Guide to Canadian Experiences, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/ 
1100100014174/1100100014179 (10.11.2013).
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Zakres władzy samorządów ludności rdzennej według Ottawy. Rząd federalny uwa
ża, że samorządy mogą regulować kwestie, które on uznaje za integralne dla rdzennej 
ludności i niezbędne do zapewnienia funkcjonowania władzy. Są to regulacje z zakresu: 
struktury władzy, uchwalania własnej konstytucji, wyborów, członkostwa w społeczności, 
małżeństw, adopcji i opieki nad dzieckiem, spraw językowych, kulturalnych i religijnych, 
wewnętrznych systemów opodatkowania, edukacji, ochrony zdrowia, zarządzania wła
snym kapitałem, myślistwa, rybołówstwa, polowania na ziemiach należących do ludności 
rdzennej, administrowania i wcielania w życie praw ustalonych przez samych rdzennych 
mieszkańców, policji, praw własności, robót publicznych, budownictwa, transportu lokal
nego, wydawania zezwoleń na działalność gospodarczą na ziemiach należących do lud
ności rdzennej, rolnictwa i planowania przestrzennego. Rząd jest skłonny oddać również 
uprawnienia dotyczące: rozwodów, szkoleń zawodowych, penitencjariuszy i zwolnionych 
warunkowo, ochrony środowiska, zarządzania łowiskami, hazardu, zarządzania w sytu
acjach nadzwyczajnych. Porozumienia o samorządach nie będą jednak zawierały kwestii 
odnoszących się do suwerenności Kanady, obrony i spraw zagranicznych, a także innych 
kwestii o naturze ogólnonarodowej. W tych sprawach Ottawa zachowa pełnię władzy usta
wodawczej i wykonawczej. Na terenach objętych porozumieniami o samorządach obowią
zuje kodeks karny i inne uregulowania federalne. Rząd stoi na stanowisku, że na terenach 
oddanych rdzennym mieszkańcom mają zastosowanie zarówno prawa federalne, jak i pro
wincji oraz ludności rdzennej, a w przypadku konfliktu pomiędzy nimi ma on być rozstrzy
gany według zawartych w wynegocjowanych porozumieniach reguł pierwszeństwa271. 
Generalnie samorządność, zdaniem Ottawy, ma być w sposób harmonijny i jasny wpa
sowana w istniejący podział władzy, dzięki szczegółowym umowom. Samorządy mają 
działać w ramach kanadyjskiej konstytucji, nie naruszając całkowitej suwerenności Ka
nady. Nie ma więc mowy o powstaniu suwerennych państw czy autonomicznych enklaw 
w granicach Kanady. Również Karta Praw i Wolności ma obowiązywać rdzennych miesz
kańców272.

Od tamtego momentu proces negocjowania porozumień o samorządzie wszedł 
w nową fazę. I chociaż trudno mówić o nadzwyczajnym tempie, gdyż podobnie, jak 
w przypadku roszczeń do ziemi, porozumienia dotyczące samorządów poprzedzo
ne są długimi i trudnymi negocjacjami, to pod koniec 2013 r. podpisano 18 umów 
powołujących samorządy ludności rdzennej, a w 87 sprawach ciągle trwają negocja
cje273. Co kilka, kilkanaście miesięcy podpisywane są nowe porozumienia. Przykła
dem może być traktat zawarty 1 kwietnia 2011 r. ze szczepem Maa-nulth z wyspy 
Vancouver274. Było to drugie w historii Kolumbii Brytyjskiej kompleksowe poro

271 Ibidem.
272 Ibidem.
273 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2012a, Fact Sheet: Comprehen

sive Land Claims, http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100016296/1100100016297 (10.11.2013); 
Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2013b.

274 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2009, Maa-nulth First Nations 
Final Agreement, https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100022581/1100100022591 (10.11.2013). 
Inne niedawno zawarte całościowe umowy obejmujące roszczenia do ziemi oraz prawo do samorządu 
na południe od 60. równoleżnika dotyczyły terenów Labradoru, Quebecu oraz Kolumbii Brytyjskiej.

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100016296/1100100016297
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zumienie ziemskie regulujące również prawa do samorządu275. Najbardziej znanym 
przykładem wprowadzenia w życie samorządów ludności rdzennej pozostaje utwo
rzenie terytorium Nunavut276.

I.5.4.3. Typy samorządów

Samorządy ludności rdzennej w Kanadzie mogą opierać się na dwóch modelach wła
dzy: etnicznym i publicznym277. Ten pierwszy zakłada powstanie nowego poziomu 
władzy dla ludności rdzennej, który w niektórych sprawach ma prawo wydawania 
decyzji mających pierwszeństwo przed ustawodawstwem federalnym i ustawodaw
stwem prowincji. Władza taka obejmuje tylko członków danego plemienia i jedynie 
im zostawiona jest możliwość wybierania i bycia wybieranym. Taki model cieszy się 
do tej pory największą popularnością w Kanadzie. Przykładem może być porozumie
nie La Convention de la Baie James et du Nord québécois (James Bay and Northern 
Quebec Agreement) z Indianami Cree i Inuitami zamieszkującymi okolice Zatoki Ja
mesa278. Drugi z modeli -  publiczny -  zakłada, że wszyscy mieszkańcy żyjący na da
nym terytorium mogą uczestniczyć w rządzeniu (brak jest regulacji etnicznych). Kon
trola rdzennych mieszkańców nad rządem wynika jedynie z ich przewagi liczebnej na 
danym terenie. Przykładem może być utworzone w 1999 r. Terytorium Nunavut.

275 B.C. first nations celebrate self-government, 1 IV 2011, „The Globe and Mail”, http://www. 
theglobeandmail.com/news/british-columbia/bc-first-nations-celebrate-self-government/article574980
(10.11.2013).

276 Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2010a. Zob. ramka: „Porozu
mienie o utworzeniu Terytorium Nunavut...” .

277 Nie ma jednak jednoznacznych wymagań odnośnie do struktury samorządu ludności rdzennej. 
Został opracowany szeroki wachlarz rozwiązań samorządowych i modeli instytucjonalnych w ramach 
porządku konstytucyjnego. Przykładowo traktat z plemieniem Nisga’a zawiera zapisy dające radzie 
plemienia szerokie kompetencje, w tym prawo do nakładania podatków na swoich mieszkańców i usta
nawiania prawa. Na podstawie traktatu powołano też sąd, który ma prawo do wydawania wezwań 
i nakazów, nakładania kar i grzywien. Rada plemienia jest równo reprezentowana z rządem Kolumbii 
Brytyjskiej w komisjach federalnych zajmujących się zarządzaniem rybołówstwem i środowiskiem 
naturalnym, w odniesieniu do terenów, które należą do plemienia. Por. W r o ń s k a ,  2011, s. 138-139. 
Zob. również: A b e l e F., 2002, The Importance o f Consent. Indigenous Peoples ’ Politics in Canada, 
w: Canadian Politics, s. 455.

278 Od 1984 r. Indianie Cree nie znajdują się pod zwierzchnictwem Ustawy o Indianach, a Departa
ment ds. Indian nie zarządza sprawami wspólnot Indian Cree. Społeczności te mają status samorządów 
miej skich (tak jak miasta w Quebecu). Wszyscy Cree są reprezentowani w ramach Wielkiej Rady Indian 
Cree (Grand Council of the Crees -  Eeyou Istchee). 24 lipca 2012 r. rząd Quebecu podpisał porozumienie 
z plemieniem Cree, które ma doprowadzić do zniesienia samorządów miejskich i utworzenia samorzą
du regionalnego Eeyou Istchee James Bay Territory. Por. Québec et les Cris signent une entente pour un 
gouvernement regional, 24 VII 2012, La Presse.ca, http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique- 
-quebecoise/201207/24/01-4558458-quebec-et-les-cris-signent-une-entente-pour-un-gouvernement- 
-regional.php (10.10.2013). Inuici posiadają podobne rozwiązania jak Indianie Cree w ramach Kativik 
Regional Government, opartego na modelu publicznym i obejmującego większość regionu Nunavik na 
północy Quebecu. W dalszym ciągu trwają negocjacje nad powiększeniem zakresu samorządu i utwo
rzeniem regionalnego rządu obejmującego swoją jurysdykcją cały Nunavik. Nie przyniosły one jednak 
jak na razie rezultatu. W 2011 r. odrzucono plany większej autonomii w referendum. Por. R o g e r s  S., 
Nunavik votes „no” in April 27 NRG referendum, 28 IV 2011, „Nunatsiaq Online”, http://www.nunat- 
siaqonline.ca/stories/article/287756_nunavik_says_no_in_NRG_referendum (10.11.2013).

http://www
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
http://www.nunat-
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Porozumienie o utworzeniu Terytorium Nunavut dotyczyło największego obszaru w hi
storii Kanady (ponad 2 mln km2). Rozstrzygnięto w nim nie tylko prawo do ziemi, ale 
także kwestię samorządu. Negocjacje z władzami federalnymi i Terytoriów Północno- 
Zachodnich rozpoczęło utworzone w 1976 r. stowarzyszenie Inuit Tapirisat of Canada. 
W 1982 r. odbył się plebiscyt w sprawie wydzielenia Nunavut -  56% mieszkańców Tery
toriów Północno-Zachodnich opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Po żmudnych roz
mowach w 1992 r. sfinalizowano kompleksowe porozumienie ziemskie pomiędzy Inuitami 
i władzami federalnymi (Nunavut Land Claims Agreement Act)219. Zostało ono następnie 
ratyfikowane przez 85% mieszkańców przyszłego Nunavut w referendum, a w 1993 r. 
przyjęte przez parlament kanadyjski, który uchwalił wtedy również Ustawę o Nunavut 
(Nunavut Act)280 tworzącą nowe terytorium. Nunavut (w języku Inuktitut „nasza ziemia”) 
uzyskał pełnię praw konstytucyjnych 1 kwietnia 1999 r. Porozumienie ziemskie dzieliło 
Nunavut na trzy części: ziemie pozostające własnością władzy federalnej, na których Inu- 
ici zachowali prawo do myślistwa, łowiectwa i połowów, a także mieli możliwość udziału 
w zarządzaniu nimi; 318 tys. km2 terenów przekazano Inuitom na własność, ale bez prawa 
eksploatacji surowców zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi. Na trzeciej, najmniej
szej części (ok. 38 tys. km2) Inuici uzyskali pełnię praw, w tym do korzystania ze złóż 
pod powierzchnią. Jako rekompensatę za tereny oddane państwu Inuici mieli otrzymać 
ok. 1,2 mld dolarów, które miały być wypłacane przez 15 lat. Otrzymane tereny uczyniły 
Inuitów największymi posiadaczami ziemskimi na świecie.
Nunavut posiada wszystkie instytucje charakterystyczne dla terytorium, jednak stanowi ro
dzaj samorządu mieszkańców rdzennych w tym sensie, że ludność składa się prawie w ca
łości z Inuitów. Nunavut jest zamieszkiwane przez ok. 35,6 tys. mieszkańców, w większość 
to Inuici (83,6%) rozporoszeni w 28 osiedlach (liczących od 18 do 4500 mieszkańców)281. 
Nunavut ma wybieralny demokratycznie parlament (22 osoby), z którego wyłaniany jest 
rząd wraz z premierem. Po wyborach w październiku 2013 r., trzecich w historii Nunavut, 
premierem został Peter Taptuna. Podobnie jak w przypadku Terytoriów Północno-Zachod
nich, system rządzenia ma charakter konsensualny, a kandydaci w wyborach nie reprezen
tują partii politycznych. Doradczą funkcję pełni rada złożona ze starszyzny (11 osób). Ma 
ona dbać, aby rząd uwzględniał w swoich decyzjach tzw. Inuit Qaujimajatuqangit, czyli 
tradycyjną wiedzę i kulturę Inuitów. Język Inuktitut, obok angielskiego i francuskiego, 
jest językiem oficjalnym Nunavut. 90% budżetu Nunavut pochodzi z Ottawy.

Kwestia samorządu ludności rdzennej jest obecnie przedmiotem ożywionej de
baty i sporów w Kanadzie. Wcielenie w życie idei samorządności ludności rdzennej 
rodzi bowiem wiele problemów. Krytycy idei uważają, że oznacza to konieczność 
nowego podziału władzy w Kanadzie, a ten został już dokonany w Akcie Konsty
tucyjnym z 1867 r. i obejmuje jedynie dwa poziomy władzy. Przykładem spornych 
kwestii może być kontrola nad zasobami naturalnymi, która zgodnie z konstytucją 
przysługuje prowincjom. Czy należałoby ją  oddać ludności rdzennej? Spory pomię

279 Nunavut Land Claims Agreement Act...
280 Nunavut Act, S.C. 1993, c. 28, Justice Laws Website, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/ 

N-28.6/FullText.html (10.10.2013).
281 Canada, Statistics Canada, 2013i, Population by year, by province and territory, http://www. 

statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo02a-eng.htm (10.10.2013).

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/
http://www
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dzy badaczami dotyczą też stopnia kontroli nad przekazanymi samorządom ludności 
rdzennej uprawnieniami, a w szczególności czy ma to być całkowita kontrola, czy 
wspólne zarządzanie z innymi gałęziami władzy282.

I.5.4.4. Quebeccy separatyści a rdzenni mieszkańcy

Ciekawie na tym tle wygląda ewolucja stanowiska separatystów quebeckich z Par
ti Québécois, którzy byli zdecydowanie przeciwni prawom ludności rdzennej. Ich 
zdaniem mogły one doprowadzić do osłabienia integralności terytorialnej Quebe- 
cu, a utworzenie trzeciego poziomu władzy byłoby niekonstytucyjne i naruszyło
by zawartą w Karcie Praw i Wolności zasadę równości wszystkich mieszkańców283. 
W  odpowiedzi natives usztywnili swoje stanowisko i wydali szereg oświadczeń, 
które ostrzegały władze Quebecu, iż w razie gdyby referendum się powiodło, First 
Nations chcą pozostać częścią Kanady. Kilka dni przed drugim referendum separa
tystycznym Indianie Cree przeprowadzili własne referendum, w którym 96% z nich 
opowiedziało się za pozostaniem w ramach Kanady284. Zmiana podejścia separaty
stów dokonała się na przełomie wieków. W  2002 r. podpisano porozumienie pomię
dzy plemieniem Cree i rządem Quebecu (Entente concernant une nouvelle relation 
entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec), które nazywane jest dru
gim wielkim pokojem montrealskim (Paix des Braves)285. Wynegocjowane przez 
premiera Bernarda Landry’ego z Parti Québécois, pokazywało wyraźną zmianę 
wcześniejszego stanowiska separatystów. Porozumienie respektowało rekomendacje 
Królewskiej Komisji ds. Ludności Rdzennej i zyskało ogromne poparcie społeczeń
stwa Quebecu. Paix des Braves jest wysoko oceniane za konsensualne podejście do 
relacji z rdzennymi mieszkańcami i uważane za jedno z osiągnięć rządu Landry’ego. 
Reprezentujący Cree Ted Moses podkreślał, że w porozumieniu: „Quebec zdołał po
kazać, że da się połączyć szacunek dla rdzennych mieszkańców ze swoim interesem 
narodowym”286.

Traktat był początkiem włączania ludności rdzennej w rozwój ekonomiczny 
Quebecu. Władze uznały, że bez porozumienia z natives nie będzie możliwe do
kończenie wielkich projektów gospodarczych rozpoczętych w czasie Spokojnej re
wolucji. Zmiana stanowiska spotkała się z akceptacją przywódców First Nations, 
nawet tych, którzy byli przeciwni separatystom w latach 90. XX w. Kolejnym kro
kiem w polityce Quebecu wobec natives było podpisanie 24 lipca 2012 r. przez rząd 
Jeana Charesta kolejnego porozumienia z Indianami Cree. Ma ono doprowadzić do

282 Kontrowersje podsumowują: B a r k e r  P., C h a r l t o n  M., 2006, Crosscurrents: Contempora
ry Political Issues, Scarborough, Ontario: Nelson Canada, s. 35-53.

283 J a c k s o n  R.J., J a c k s o n  D., 1998, Politics in Canada. Culture, Institutions, Behaviour and 
Public Policy, 4th Edition, Scarborough, Ontario: Prentice Hall Allyn and Bacon Canada, s. 180.

284 Grand Council of the Crees, 1998, Never Without Consent: James Bay Crees’ Stand Against 
Forcible Inclusion into an Independent Quebec, Toronto: ECW Press, s. 73.

285 Nazwa była inspirowana tzw. wielkim pokojem montrealskim z 1701 r., który bywa również 
nazywany „Paix des Braves”.

286 Hydro-colonialism Advances in Canada’s Far North, 1 VI 2007, „Infoshop News”, http://news. 
infoshop.org/article.php?story=20070601094249897 (10.12.2013).

http://news
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zniesienia samorządów miejskich i utworzenia samorządu regionalnego w ramach 
terytorium Eeyou Istchee James Bay (Le gouvernement régional d ’Eeyou Istchee 
Baie-James, Eeyou Istchee James Bay Regional Government). Liderzy Cree uważa
ją, że rozpoczyna ono nowy rozdział w stosunkach Quebecu z natives2281.

I.5.5. Podsumowanie

Ostanie półwiecze przyniosło znaczącą zmianę statusu politycznego ludności rdzen
nej w Kanadzie. Był to efekt zmian w orzecznictwie sądów oraz aktywności poli
tycznej organizacji reprezentujących kanadyjskich Indian, Inuitów i Metysów. Od 
lat 70. XX w. władza federalna nie mogła już ignorować dążeń ludności rodzimej. 
Negocjacje w sprawie własności ziemi, jak i praw zagwarantowanych przez podpi
sane w czasach kolonialnych, ale i współcześnie traktaty wraz z kluczowymi orze
czeniami sądowymi w tych sprawach, już doprowadziły do zmian w sposobie, w jaki 
Kanadyjczycy postrzegają ustrój swojego państwa. Mimo wielu programów, które 
poszczególne rządy próbowały wprowadzać w życie, w dalszym ciągu wiele kwestii 
pozostało nierozwiązanych. Zmiany, jakie będą w przyszłości zachodzić w kana
dyjskim systemie politycznym, będą musiały z pewnością uwzględniać aspiracje 
ludności rdzennej do posiadania jakiejś formy samorządu. Dążenia te powodują, że 
coraz bardziej realne staje się dobudowanie do kanadyjskiego federalizmu trzeciego 
poziomu władzy. Choć forma kanadyjskiej federacji w następnych dziesięcioleciach 
XXI w. jest niejasna, to zarówno ona, jak i polityka kanadyjska będzie się różnić od 
tych, które dominowały w poprzednich kilkunastu dekadach.

Pytania i polecenia do samodzielnej pracy:
1. Scharakteryzuj sytuację kanadyjskich natives przed rokiem 1969.
2. Co to są pierwotne prawa ludności rdzennej?
3. Wymień najważniejsze przykłady porozumień ziemskich.
4. Podaj cechy charakterystyczne modelu władzy przyjętego na Terytorium Nunavut.
5. Scharakteryzuj najważniejsze problemy ludności rdzennej Kanady.

I.6. Zakończenie

Przez niemal 150 lat federacja kanadyjska uległa głębokiej przemianie. Wielką siłą, 
która ujawniła się w szczególności po II wojnie światowej, była zdolność kanadyj
skiego systemu politycznego do radzenia sobie z wyzwaniami i problemami, które 
zagrażały samym fundamentom jej państwowości. Wskutek unikalnej elastyczno
ści i umiejętnego dodawania nowych elementów oraz rezygnacji z tych najbardziej 
nieadekwatnych do zmieniających się warunków, Kanada zdołała zachować nie
zmienioną formę instytucjonalną. Pod tą niezmienioną postacią nieustannie ścierają 
się ze sobą konkurencyjne dążenia, wartości i żądania. Upodabnia to federalizm do

287 Ibidem.
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szybko płynącej rzeki -  takiej metafory użył były premier Saskatchewan Roy Ro
manow, pisząc:

Przez większą część historii Kanady, ale w szczególności przez ostatnie trzydzieści 
lat, obywatele obserwujący „rzekę” z jej brzegów nie są w stanie dostrzec podwod
nych prądów. Zastanawiają się, co się dzieje pod powierzchnią, ale niezwykle rzad
ko mają okazję dostrzec, a tym samym zrozumieć, jakie zachodzą tam procesy288.

Dopiero uważna analiza pozwala połączyć pojedyncze elementy w szersze 
procesy, które tak jak prądy w rzece „rządzą” wodami na powierzchni, kształtują 
zewnętrzny obraz polityki kanadyjskiej. Niniejszy rozdział miał na celu wyodręb
nienie i ewaluację tych kilku najważniejszych prądów działających w federacji ka
nadyjskiej. Pierwszym jest nacjonalizm francuskojęzycznej prowincji Quebec, któ
ry pozostaje najtrudniejszym z wyzwań dla kanadyjskiej jedności. Mimo iż trzecie 
referendum separatystyczne wydaje się zagrożeniem coraz bardziej iluzorycznym, 
to z pewnością dążenia Quebecu do zachowania własnej odrębność i powiększania 
autonomii będą prowadziły do napięć w ramach federacji. Najciekawszym zagad
nieniem pozostaje kwestia zdolności zaakceptowania przez Québécois „podwójnej 
tożsamości”, zarówno quebeckiej, jak i kanadyjskiej oraz, z drugiej strony, uznanie 
przez Kanadyjczyków odmienności Frankokanadyjczyków i danie im szansy na bu
dowę alternatywy do separatystycznej wizji funkcjonowania prowincji. Trudno rów
nież przecenić wpływ regionalizmów na politykę Kanady. W  XXI w. różnice pomię
dzy regionami są nadal silne, a artykułowane coraz wyraźniej partykularne interesy 
poszczególnych prowincji dają wyraźnie znać o sobie w polityce federalnej. Zasad
ne staje się więc pytanie o możliwe zmiany w dotychczasowym podziale na centrum 
i peryferia w Kanadzie, a także o granice dotychczasowego systemu wyrównywa
nia różnic regionalnych. Problemy te stają się doskonale widoczne dzięki analizie 
ewolucji tzw. alienacji zachodu. Ostatnim z analizowanych procesów jest rosnące 
znaczenie dążeń ludności rdzennej Kanady. To najnowszy z prądów kształtujących 
Kanadę i z pewnością ten, który w XXI w. wywoła największe przeobrażenia.

Obecna postać systemu politycznego Kanady z pewnością nie jest w żaden spo
sób ostateczna. W  najbliższych dziesięcioleciach obserowawanie polityki Kanady 
może przypominać spoglądanie na wyjątkowe laboratorium, w którym są dokony
wane badania nad połączeniami mogącymi dać nowe, być może nieoczekiwane, 
związki. Warto przyglądać się interpretacjom Karty Praw i Wolności przez sądy, ob
serwować efekty ograniczania instytucji państwa opiekuńczego, żądania wysuwane 
przez dążące do usamodzielnienia terytoria czy borykające się z problemami miasta 
(zwłaszcza największe metropolie kanadyjskie), ale także śledzić spory dotyczące 
porozumień finansowych federacji z prowincjami czy powstawanie nowych insty
tucji w ramach federacji. Wszystkie te elementy stanowią bowiem swoistą próbę sił 
dla kanadyjskiego federalizmu, jego struktur i instytucji zarządzających w XXI w.

288 R o m a n o w  R., 2007, Foreword, w: Constructing Tomorrow’s Federalism: New Perspectives 
on Canadian Governance, (red.) I. P e a c h ,  Winnipeg: University of Manitoba Press, s. ix.


