
 
 
                    
Az abortusz vita irányitja a 
kampányt 
A liberálisok szerint egy konzervativ 
kormány veszélyeztetné a nök jogait  
 
Cheryl Gallant konzervativ 
parlamenti képviselö szerint az 
abortusz „egyáltalán nem 
különbözik” Nicholas Berg 
lejefezésétöl Irakban. A konzervativ 
képviselö kijelentése a kampány 
központjába hozta az abortusz 
kérdést és municiót adott a 
liberálisoknak, akik az elmúlt pár hét 
során a Konzervativ Pártot 
szélsöségesnek kivánták bemutatni. 
Stephen Harper, a Konzervativ Párt 
miniszterelnök-jelöltje, a kampány 
kezdete óta arra van kényszeritve, 
hogy tisztázza pártja véleményét az 
abortuszról. Ms. Gallant kijelentésére 
reagálva Mr. Harper elmondta, hogy 
„ez az abortusz-ellenes mozgalom 
retorikája. Ez az ö dolguk, de nem 
hiszem, hogy különösen hatékony 
lenne a közvélemény 
megváltoztatásában.” A konzervativ 
vezetö többször tisztázta, hogy ha 
kormányra kerülne nem szigoritaná 
az abortusz-eljárást Kanadában, 
azonban ha egy erröl szoló 
törvényjavaslat kerülne a parlament 
elé, szabadon szavazhatnának a 
frakció tagjai. Mr. Harper szerint „az 
abortusz folytatódni fog (...) és én azt 
hiszem, hogy ez igazságosan, vagy 
igazságtalanul, az élet része. Nem 
mondanám, hogy kedvelem az 
abortuszt, de ez egy valóság ami 
velünk van.” 
Paul Martin liberális miniszterelnök 
élesen birálta konzervativ kihivóját 
azért, hogy nem itélte el Ms. Gallant 

kijelentését. A miniszterelnök szerint 
a konzervativ képviselö véleménye  
 
 
 
az abortuszról egyszerüen 
„iszonyatos.” De a kormányzó 
Liberális Pártban is vannak abortuszt 
ellenzö képviselök, mint például a 
magyar származású Tom Wappel 
valamint Paul Steckle. A 
közelmúltban éppen a liberális Mr. 
Steckle mondta, hogy abortusz 
nélkül, ma 3,5 millióval többen 
lennének Kanadában. „Ne folytassuk 
a gyermekek megölését, akik a 
jövönket jelenthetik”—mondta a 
liberális képviselö. A baloldali New 
Democratic Party szerint kevés 
különbözteti meg a liberálisokat a 
konzervativoktól olyan kérdésekben 
mint az abortusz és az egynemüek 
házassága. Az NDP közleménye 
szerint, a liberálisoknak „igazuk van 
fel hivni a figyelmet Mr. Harper 
konzervativjainak társadalmi 
kérdéseket érintö titkos tervükre. De 
nem kell, hogy különösebb 
meglepetést okozzon az, hogy 
kevésbé beszélnek saját képviselöik 
hasonló nezeteikröl.” Azonban Jack 
Layton NDP miniszterelnök-jelölt úgy 
vélekedett, hogy ha a liberálisok 
„nem érdemelnek egy negyedik 
ciklust, akkor a konzervativok 
bizonyára nem érdemelnek egy 
elsöt.” 
1988 óta Kanadának nincs 
semmilyen abortusz törvénye.  
 
Fej-fej mellet a két nagy párt: A 
konzervativok kormányt 
alakithatnának  
Holtverseny alakult ki a két nagy párt 
között. Ez derül ki a junius 10-én 
közzétett Ipsos-Reid közvélemény 
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kutatás adataiból. A Liberális Párt 
támogatottsága tovább csökkent. A 
Paul Martin miniszterelnök által 
vezetett liberálisok országosan 32 
százalékon állnak, mig a Konzervativ 
Párt 31 százalékra emelkedett. A 
New Democratic Party (NDP) egy 
ponttal visszaesett 16 százalékra és 
a parlamenten kivüli Zöld Párt 7 
százalékra erösödött.  
De a legnagyobb erösödést a 
szeparatista Bloc Québécois 
mutatta. A párt országosan 11 
százalékon áll, de Québécben, az 
egyedüli tartomány ahol jelölteket 
állitott, 50 százalékra emelkedett. 
Ezzel szemben, a Liberális Párt 
jelentös visszaesést mutatott a 
nagyrészt francia tartományban, ahol 
most már csak 26 százalékon áll a 
kormánypárt. 
Az Ipsos-Reid által készitett 
parlamenti mandátumok 
elosztásával kapcsolatos 
elörevetései szerint, a Konzervativ 
Párt egy kisebbségi kormányt 
alakitana. A konzervativok 114-118 
mandátumhoz jutnának, a Liberális 
Párt 104-108 képviselö kerülne be a 
parlamentbe, a Bloc Québécois 61-
65 helyet foglalna és az NDP pedig 
21-25 képviselövel továbbra is a 
legkisebbik párt lenne az 
országgyülésben.  
Az utóbbi hetekben a Liberális Párt 
jelentösen vesztett 
támogatottságából Ontarioban. 
Kanada legnagyobb tartománya a 
liberális fellegvár 1993 óta, illetve 
három cikluson keresztül. Most 
azonban itt is megerösödött a 
Konzervativ Párt. Egyes megfigyelök 
ezt a megerösödést részben annak 
tulajdonitják, hogy az idösebb görög, 
olasz és portugál származású 
kanadaiaknak, akik hagyományosan 

a liberálisokra szavaztak, átálltak a 
konzervativokhoz. Számukra most 
túlságosan baloldali lett a párt, 
különösen olyan kérdésekben mint 
az egynemüek házassága. Másrészt 
pedig a tavaly beválasztott ontarioi 
tartományi liberális kormánya a 
közelmúltban népszerütlen 
megszoritási intézkedéseket 
javasolt.  
 
A "hibák komédiája":  
Felfordulás a liberális kampányban  
 
Stan Keyes liberális jövedelem 
miniszter szerint a liberálisokat 
„Istenverte hazugoknak” tekintik a 
kanadai választóknak egy része és 
ezen kell sürgösen változtatni. De 
Mr. Keyes nem az egyedüli liberális 
aki birálta a liberális kampányt. 
Carolyn Parrish kormánypárti 
képviselö szerint a liberális kampány 
egy „hibák komédiája.” 
"Visszatekintve, azt szerettem volna, 
ha a választás kihirdetése helyett 
vártunk volna egy kicsit, mert van 
néhány nagyon tehetséges kollégám 
rendkivül bizonytalan 
választókerületekben akik nem 
jönnek majd vissza"—fogalmazott 
Ms. Parrish. A liberális képviselö 
elmondta, attól tart, hogy a 
liberálisok megbuknak a választáson 
és bejön a Konzervativ Párt. 
Paul Martin miniszterelnök sem 
kerülte ki a kritikát pártjától, aki az 
elmúlt napokban a G8 találkozón vett 
részt. Egyes liberális képviselök 
elmondták, hogy Martin 
miniszterelnök többet mosolyogjon 
és hogy pihenjen többen, mert 
fáradtan néz ki. A Liberális Párt 
június 10-én jelentette meg a 
legujabb televiziós hirdetését, 
melyben Stephen Harper konzervativ 
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vezetöt kivánják lejáratni. A hirdetés 
figyelmeztetni a szavazókat, hogy 
2003-ban Mr Harper támogatta az 
iraki háborút, ellenzi az abortuszt és 
szövetséget kötne a szeparatisa 
Bloc Québécoisval. A reklám végén 
pedig, egy lassan elsötétedö kanadai 
zászló látható és egy nöi hang a 
következö Stephen Harper idézet 
alapján készült mondattal hagyja a 
nézöt: „Amikor készen van, a 
kanadaiak fel nem fogják ismerni 
Kanadát. És igaza van.” A 
konzervativ vezetö azonnal reagált a 
reklámra. „Én hagyni fogom, hogy a 
liberálisok az ereszcsatornába 
süllyedjenek. Ennek megfelelö 
büntetésben fognak részesülni.”   
  
Tovább csökkent a Liberális Párt 
elönye 
Egyre valószinübb a kisebbségi 
kormány lehetösége  
A június 1-én közzétett Ipsos-Reid 
felmérés szerint, a Liberális Párt 34 
százalékával összesen négy ponttal 
vezet a Konzervativ Párttal 
szemben, amelyre a lakosság 30 
százaléka szavazna. Amióta 1993-
ban hatalomra kerültek a Jean 
Chrétien által vezetett liberálisok, 
soha nem volt ilyen alacsony a 
különbség a kormánypárt és az 
ellenzék között. Május közepe óta, 
négy pontot veszitett Paul Martin 
miniszterelnök pártja 
népszerüségéböl. Föleg a liberálisok 
fellegvárának titulált Ontario 
tartományban olvadt el a párt elönye, 
valamint Québecben, ahol az utóbbi 
hónapokban jelentösen 
megerösödött a szeparatista Bloc 
Québécois. A párt, mely csak a 
francia-többségi tartományban indit 
jelölteket, országosan 11 százalékon 
áll. De Québecben a lakosság 44% 

voksolna a Bloc Québécois-ra. A 
tartományban egy távoli második 
helyen áll a kormánypárt, 29 
százalékkal. A legkisebbik 
parlamenti párt, a baloldali New 
Democratic Party pedig kissé 
visszaesett. Jelenlegi népszerüsége 
országosan 16 százalék körül 
mozog. A lakosság 12% még nem 
tudja, hogy melyik pártra szavaz a 
június 28. választáson. 
A jelenlegi eredmények felvetik a 
kisebbségi kormányzás lehetöségét.  
Az Ipsos-Reid elörevetései szerint, a 
308 képviselöböl álló parlamentben, 
122-126 helyet nyerne a Liberális 
Párt, es 107-111 a Konzervativ 
ellenzék. A Bloc Québécois egy erös 
harmadik eröként szerepelne 56-60 
képviselövel és negyedik helyen 
végezne a New Democratic Party 
15-19 képviselövel.  
 
Kormányzásra készül a 
Konzervativ Párt 
A párt a centrum felé tart és nem 
szigoritaná az abortuszt  
 
Június 2-án, az Ottawa Citizen cimü 
hetilap elsöoldalán kideritette, hogy a 
Konzervativ Párt már elkezdte a 
liberálisoktól való hatalomátvétel 
tervezését. A lap forrásai szerint, 
Hugh Segal, egy kutatóintézet 
vezetöje és a Konzervativ Párt 
balszárnyához közelálló „vörös 
könzervativ,” rendezné a párt 
hatalomátvétel folyamatát a liberális 
kormánytól. Ez még talán kissé 
korainak tünhet, azonban egyre 
inkább látszik lehetségesnek 
Stephen Harper konzervativ 
miniszterelnök-jelölt gyözelme. 
De Mr. Harper nem könnyü feladat 
elött áll, ugyanis a lakosságot még 
mindig meg kell gyöznie arról, hogy 
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pártja a politikai föáramlatban 
mozgó, a bal-jobb paletta közepén 
politizáló alakulat. A liberálisok jól 
tudják, hogy a szélsöjobboldali 
bélyeggel okozhatják a legtöbb kárt 
a konzervativoknak. Ezt bizonyitja 
egyes liberális miniszterek 
példanélküli magatartása a 
kampányban. Judy Sgro 
bevándorlási miniszter megjelent az 
ellenzék egyik kampány 
rendezvényén és bekiabálásokkal 
skandálta Mr. Harper-t. Kinek a 
jogait fogja elvenni? –kérdezte Ms. 
Sgro, a konzervativ vezetötöl, utalva 
az abortusz-kérdésre. 
Kanadának nincs egyetlen abortusz-
törvénye sem és az egyik 
konzervativ képviselö-jelölt  
ezzel kapcsolatban vetette fel az 
ötletet, hogy kötelezö tanácskozáson 
vegyen részt a terhes n? és orvosa 
egy kivülálló szakértövel, a 
terhességmegszakitás elött. Ezt az 
ötletet, azonban elvetette Mr Harper 
aki igérte, hogy egy konzervativ 
kormány nem szigoritana az 
abortuszon. De a konzervativ vezetö 
elmondásai szerint, bizonytalan a 
személyes álláspontja e kérdésben.  
 
A Liberális Párt jelentösen 
növelné a hadsereg létszámát 
Paul Martin meghirdette választási 
programját  
 
A június 3-án közzétett 60 oldalas 
liberális programból kiderült, hogy 
Paul Martin miniszterelnök 5000 
katonával bövitené a 60,000 
létszámú kanadai hadsereget. 
Továbbá, a miniszterelnök 5 milliárd 
dollárt igért egy új napközi program 
felállitására kis gyermekek részére, 
mely napi 7 dollárért biztositana 
teljes foglalkozást dolgozó szülök 

gyermekeinek. A liberális tervek 
szerint további 8 milliárd dollárral 
fejlesztené a kormány az állam által 
fenntartott népjóléti rendszert, 6,5 
milliárdot utalna át a 
nagyvárosoknak és 1,5 milliárddal 
járulna hozzá az olcsó 
lakásépitéshez. Azt kérjük, hogy az 
idei szavazáson a kanadaiak 
válasszák meg, milyen Kanadát 
szeretnének. Liberálisokként, 
hiszünk egy Kanadában mely 
nagylelkü, igazságos, sikeres és 
büszke—mondta Mr. Martin a 
program kihirdetésére megrendezett 
sajtótájékoztatón. 
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