
 
 
                    
Kilépés a baloldali Új Demokrata 
Pártból  
 

               
 
Bev Desjarlais Manitoba tartományi 
Churchill elnevezésû választókörzet 
képviselõje kijelentette: azonnali 
hatállyal kilép az Új Demokrata 
Pártból (NDP) és függetlenként 
foglalja el helyét a kanadai 
parlamentben. A kis baloldali párt 
képviselõje akkor lépett ki 
frakciójából amikor Churchill-ben a 
jövõ évi választásokra való 
nominációs versenyben a 24 éves 
Niki Ashton lett a gyõztes és igy õ 
indulhat majd az NDP szineiben 
2006 tavaszán. Ms. Desjarlais 
szerint a párt vezetõsége van a 
mögött, hogy 9 éves parlamenti 
szolgálat után, nem lehet 2006-ban a 
párt képviselõ-jelöltje és, hogy ellene 
inditották Ms. Ashton-t. Ms Desjarlais 
szerint azért akarták eltávolitani a 
pártból, mert õ volt az egyedüli a 19 
képviselõbõl álló frakcióban aki nem 
támogatta az azonosnemûek 
házasságát. Mint ismert: a liberális 
kormány júniusban megváltoztatta a 
házasság definiciójában lévõ "egy 
férfi és egy nõ" fogalmat "két  

 
 
 
személyre," és ez által lehetõvé tették 
a házasságkötést egynemû párok 
számára is. Amiután a baloldali 
képviselõasszony pártjával 
ellentétesen szavazott és csatlakozott 
az inditványt ellenzõ 
konzervativokhoz, az új demokraták 
Ms. Desjarlais-t eltávolitották 
valamennyi frakciói pozicióiból.                                    
Ms Desjarlais kilépésével az új 
demokraták immár csak 18 
képviselõvel rendelkeznek. Judy 
Wasylycia-Leis az NDP frakció- 
 
 
 
vezetõje sajnálja képviselõtársa 
kilépését. "Bár pártunk nem mérleg 
nyelve akár egy képviselõ elvesztése 
is megneheziti azon szándékunkat, 
hogy a parlamentben felelõségre 
vonjuk a liberális kormányt--
"nyilatkozott Ms.Wasylycia-Leis. 
Amennyiben Ms. Desjarlais lesz a 
parlament negyedik független 
képviselõje. A liberális párt 133 
mandátummal rendelkezik, mig a 
konzervativok 98 képviselõvel, a 
szeparatista Bloc Québécois 54-el és 
az új demokraták 18-al.  
 
Kanada új általános-kormányzója 
Manitoba tartományba látogat 
 
Michaelle Jean, Kanada új 
kormányzója elsõ hivatalos 
látogatásaként Manitobába utazik 
három napra. A Haitibõl származó 
egykori menekült és újságiró különös 
hangsúlyt fektett a szegénység 
leküzdésére, az etnikai kisebbségek 
felemelkedésére és az ijfúságra. 
Ennek keretében ellátogat a Föld 
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Gyermekei nevû iskolába, ahol 18 
diákkal ül le beszélgetni az õket 
érintõ nehézségekrõl. Ms. Jean részt 
vesz egy fogadáson is a tartományi 
törvényhozásban. Utazásai során a 
kormányzó II. Erzsébet királynõt 
képviseli Kanadában. Ms. Jean-t 
Paul Martin liberális miniszterelnök 
nevezte ki a nyár folyamán a 6 évig 
kormányzóként szolgáló Adrienne 
Clarkson utódaként. Ms. Jean 2005 
szeptember 27-én vette át a 
többnyire szimbólikus poziciót és igy 
õ lett Kanada elsõ fekete 
kormányzója és a harmadik nõ aki 
betölti ezt a hivatalt. Bár egyes 
újságok ezt összetévesztették, 
Kanada de facto államfõje továbbra 
is II. Erzsébet királynõ, mig Ms. Jean 
a brit monarchia képviselõjeként 
szolgál Kanadában.  
 
Condoleezza Rice novemberben 
Kanadába látogat 
 
A CTV kanadai televizió hirei szerint 
novemberben Ottawába látogatt az 
Egyesült Államok külügyminisztere, 
Condoleezza Rice. Ms. Rice egy 
vacsora keretében találkozik Paul 
Martin miniszterelnökkel és Pierre 
Pettigrew külügyminiszterrel. A hirek 
szerint Ms. Rice látogatása arra is 
szolgál, hogy az amerikai 
adminisztráció Kanada segitségét és 
közremûködését kérje Irak 
újraépitésében. Elképzelhetõ, hogy 
az amerikai külügyminiszter 
látogatása enyhiti a két ország közti 
feszültségeket, különösen a kanadai 
épületfa kereskedelem körüli vita 
területén. Mint ismert, az Egyesült 
Államok tarifákat vezetett be a British 
Columbiából Amerikába érkezõ 
épületfára és ezzel több millió 
dolláros kárt okozott a nyugat-

kanadai iparnak. Martin miniszterelnök 
eddigi próbálkozási rávenni George 
Bush kormányát arra, hogy oldja fel a 
vámot és tartsa tiszteletben a NAFTA 
egyezményt, mely szabad 
kereskedelmet biztosit a két ország 
között, hiába voltak.  
 
Egy New York-i beszédben Mr. Martin 
már azzal fenyegette az amerikai 
kormányt, hogy amennyiben nem javul 
a két ország közti kereskedelmi 
kapcsolat, Kanada elkezd gázt és olajt 
árulni Kinának és a jövõben egy 
"stratégiai partnerként" tekinti az ázsiai 
hatalmat. 
 
Újra megjelenik a Kanadai Magyar 
Hírlap  
 
Egy néhány hónapos szünet után, új 
cikkek jelennek meg a Kanadai 
Magyar Hírlap internetes oldalán. 
Utoljára május végén frissitettem ezt 
az oldalt, mivel különbözö utazások, 
kutatásaim és egyéb elfoglaltságaim 
megnehezítették a heti frissitést. De 
ettöl függetlenül, a kanadai közéletröl 
szóló beszámolóim kéthetente jelentek 
meg a Magyar Krónika címü újság 
nyomtatott változatában. Sajnos 
gyakran a bizonytalanság a szomorú 
valóság a szorványságban müködö 
non-profit magyar lapoknál, ahol 
sokszor  egy személy felelös a 
szerkesztésért.  
 
A nyomtatott sajtóban még ennél is 
nehezebb az állandó megjelenés 
biztosítása. Ezekröl a nehézségekröl 
irt az 1930-as években Nemes 
Gusztáv, a winnipegi Kanadai Magyar 
Újság föszerkesztöje, aki szinte 
egyedül adta ki a hetente kétszer 
megjelenö lapot.   
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De lehetöségeim szerint, mától 
kezdve ismét hetente frissitem ezt az 
oldalt.  
 
Nyári fejlemények  
 
De mi is történt május óta a kanadai 
közéletben? A 2005 május végén 
megjelenö számban még arról irtam, 
hogyan menekült meg a 
kisebbségböl kormányzó Liberális 
Párt a bukás elöl, miután egy 
konzervatív képviselö-asszony 
átlépett ellenzéki pártjából és 
csatlakozott Paul Martin 
miniszterelnök liberális 
kormányához. Ez az egy szavazat 
döntötte el, hogy megbukik-e a 
kormány és, hogy az urnákhoz 
vonulhatnak-e a polgárok a nyár 
folyamán.  
Miután Stephen Harper konzervatív 
vezetö és miniszterelnök-jelölt azon 
vágya, hogy megdöntse a kormányt 
meghiusult, a kormány iránti bizalom 
valamelyest megerösödött és a nyár 
folyamán már több mint 10 
százalékkal vezetett a Liberális Párt 
a legtöbb felmérésben.  Mr. Harper 
többnyire sikertelenül próbálta 
megnyerni a kelet-kanadaiak 
támogatását, hiszen a lakosság nagy 
része--különösen Ontario 
tartományban--szélsöségesen 
jobboldalinak tartotta a legnagyobb 
ellenzéki párt vezetöjét.  
 
Liberális korrupció, konzervatív 
remények  
 
De 2005. november 1-én ismét 
bizonytalanná vált a liberális 
kormány sorsa. John Gomery bíró, 
aki a 13 éve kormányon lévö 
Liberális Párt korrupciós ügyeinek 
kivizsgálásával megbízott testület 

elnökekét nyilvánosságra hozta 3 
kötetböl, illetve több mint 1400 oldalból 
álló jelentését. Hat hónapig tartó 
kihallgatások után--amelynek során 
Mr. Martin jelenlegi kormányföt és 
Jean Chrétien, a volt liberális 
miniszterelnököt is kihallgatott--
kideritette: Mr. Chrétien miniszerelnöki 
hivatalából irányitottak egy olyan 
kormányprogramot, amelynek 
keretében több mint 100 millió dollár 
tünt el adófizetök pénzéböl. Ennek egy 
része a Liberális Párthoz lett 
továbbitva, másrészt pedig a 
kormánypárthoz közeli marketing 
cégekhez, illetve a cégek vezetöinek 
zsebeibe. A 2004 február óta folyó 
korrupciós botrány az egyik 
legnagyobb Kanada történelmében. 
Mr. Gomery személy szerint Mr. 
Chrétien volt miniszterelnököt tette 
felelössé azért, hogy nem figyelt fel a 
visszaélésekre. Paul Martin jelenlegi 
miniszterelnököt viszont teljesen 
ártatlannak találta a bíró, attól 
függetlenül, hogy ö volt Mr. Chrétien 
liberális kormányának 
pénzügyminisztere.  
 
Cinikus szavazók és a liberálisok 
mélyrepülése 
 
A legtöbb elemzö azt hitte, hogy  
november 1-én lezárult a két éve 
elhúzódó botrány, azzal, hogy a 
miniszterelnököt teljesen felmentették. 
Csak hogy, november 4-én a National 
Post cimü napilap cimoldalán közölte 
az Ipsos Reid felmérésének legujabb 
adatait, amelyek örömöt okozhattak a 
konzervatívoknak, de súlyos 
aggodalmat a liberális 
kormánypártnak.  
 
A felmérés szerint, a Gomery-riport 
után fej-fej mellett áll a két legnagyobb 
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párt, és ha most lennének a 
választások, várhatóan kisebbségi 
konzervatív kormány alakulna. 
Utoljára 1993-ban volt kormányon a 
jobboldal. Ezeket a számokat a 
Globe and Mail cimü napilap 
megerösitette egy nappal késöbb, 
azaz november 5-én.  A Strategic 
Counsel felmérés alapján kiderül, 
hogy a konzervatívok vezetnek--31 
százalékon állnak.  A második 
helyen a liberálisok vannak 28 
ponttal, ezt követöen pedig a 
baloldali Új Demokrata Párt 20 
százalékkal, a szeparatista-
nacionalista Bloc Québécois 13 
ponttal rendelkezik  és a jelenleg 
parlamenten kivüli Zöld Párt pedig 7 
százalékon áll.  
Mind ez annyit jelent, hogy 
elképzelhetö, hogy még november 
15-én megbukhat a liberális 
kormány. Ez egy karácsonyi 
kampányt és választást jelentene. 
De ez attól függ, hogy Jack Layton, a 
baloldali Új Demokraták vezére, is 
hajlandó lesz a kormány ellen 
szavazni. A májusi szavazáson, még 
a  kormányt támogatta. De majd 
csak jövö héten derül ki, hogy 
szolidaritást vállal-e a két másik 
ellenzéki párttal a liberálisok 
megdöntése érdekében.  
 
Amennyiben helyén marad a 
kormány, Paul Martin igérete szerint 
legkésöbb 2006. áprilisára irja ki a 
következö választást, melyen itéletet 
mondhatnak  a választópolgárok a 
13 éve kormányzó liberális párt 
rekordjáról és korrupciós ügyeiröl  
 
-Ádám Christopher  
Szerkesztö 
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