
 
 
                    
André Boisclair a québeci 
szeparatista mozgalom új vezetõje  
 
A szeparatista Parti Québécois 140 
ezer tagja a napokban választott új 
vezért. A 7 jelölt közül a párttagság 53 
százaléka a 39 éves, nyiltan 
homoszexuális André Boisclair mellett 
voksolt. Ezzel Mr. Boisclair lett 
Québec tartomány ellenzéki vezetõje, 
valamint õ lesz Jean Charest liberális 
kormányfõ kihivója a 2007-ben 
esedékes tartományi választásokon. 
Mr. Boisclair 23 éves korában lépett 
elõször be a politikába és az 1990-es 
években tárcás miniszterként szolgált 
az akkori Párti Québécois 
kormányban. Mint ahogy a pártelnöki 
kampányban kiderült, minisztersége 
idején Mr. Boisclair rendszeresen 
használt kokaint. De a botrányos hír 
nem, hogy mérsékelte 
támogatottságát, hanem inkább 
növelte, különösen a fiatal 
párttagoknál. Mint a szeparatista 
mozgalom új vezéralakja, Mr. Boisclair 
egy új nyitottságot kiván mutatni a 
tartomány angol kisebbsége felé. A 
fiatal, jó megjelenésû és az amerikai 
Harvard egyetemen diplomázott 
politikus lett az elsõ Párti Québécois 
vezetõ aki  
gyõzelmi beszédében angolul is 
megszólalt, és nem pedig csak 
franciául. „Önök teljes jogú tagjai 
ennek a családnak, úgy mint bármely 
másik csoport Québecben--
”fogalmazott a szeparatista vezér az 
angolokhoz intézett üzenetében. De 
ettõl függetlenül, Mr. Boisclair 
megigérte, hogy amennyiben 
megnyeri a következõ tartományi 
választást, azonnal napirendre tûzi a 
szeparatizmust és népszavazást tart a  
 

 
 
 
 
Kanadától való leszakadásról. Jelenleg 
jó esélyei vannak a gyõzelemre, hiszen 
Charest kormányfõ megitélése 
mélyponton van. A lakosság 70 
százaléka elégedetlen a liberális 
kormánnyal és Québec fele a 
szeparatizmusra szavazna, ha ma 
tartanának egy referendumot a 
kérdésrõl. Mr. Boisclair az amúgy 
baloldali párt konzervatívabb 
szárnyához kötõdik és egyik fontos 
célkitûzése az állam adósságának 
csökkentése. Ezen kivül az új vezér 
mérsékeltebb szeparatista mint a párt 
vezetõségének jelentõs része.  
Mr. Boisclair a 37 éves Parti Québécois 
hatodik és egyik legfiatalabb vezetõje. 
Ezen kivül õ Québec tartomány elsõ 
nyiltan homoszexuális politikusa.  
 
November 28-án megbukik Kanada 
liberális kormánya  
 
A jelek szerint legkésõbb november 28-
án megbukik Paul Martin liberális 
kormánya, miután kiderült: a kormány 
nem élvezi az ellenzék bizalmát. A 
három ellenzéki pártnak együttesen 
többsége van a kanadai parlamentben 
és Stephen Harper konzervatív 
vezérnek már rég betelt a pohár. A több 
mint 12 éve kormányzó liberális párt 
korrupciós botrányai miatt kivánják 
megdönteni Mr. Martin 2004 júniusában 
alakult kisebbségi kormányát és a 
három ellenzéki párt jelezte, hogy e 
hónap végéig ezt meg is teszik. 
Valószinû, hogy november 28-án 
kerülne szavazásra a konzervatív párt 
által felterjesztett bizalmatlansági 
indítvány, amely a kormány azonnali 
eltávolítását eredményezné. A kötelezõ 
36-napos kampány periódus után, a 
választások várhatóan január 9-re 
esnének. John Reynolds, a konzervativ  
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kampány társelnöke szerint a 
kanadaiak „pokolian örülnek a közelgõ 
választásoknak.” Ettõl függetlenül, 
Martin miniszterelnök tart attól, hogy 
az ellenzék-által követelt választás és 
az azt megelõzõ kampány megsérti a 
vallásos kanadaiakat, akik december 
végén éppen Karácsonyt és 
Hanukkáht fognak ünnepelni, január 
elején pedig az ortodox vallásuak 
ünneplik a Karácsonyt. Idén a 
Hanukkah december 25-én veszi 
kezdetét és 8 napig tart. De a The 
Globe and Mail címû napilapban 
nyilatkozó torontói Reuven Tradburks 
rabbi szerint egy kampány nem 
okozna problémát az ünnepet tartó 
zsidó közösség számára. Ezen kivül 
egy a National Post címû napilapban 
megjelent közvélemény-kutatás azt 
mutatja, hogy a lakosság többsége 
nem tart egy kampánytól amely egybe 
esne az ünnepekkel. A vezetõk közül 
Mr. Martin-rõl és Mr. Harper-ról tudjuk, 
hogy vallásosak. Mr. Martin egy hívõ 
római katolikus és Mr. Harper pedig a 
protestáns Christian Missionary 
Alliance egyházhoz tartozik.  
 
A téli választásokra készülnek a 
föderális politikai pártok  
 
 
Huszonöt éve elõször, téli 
választásokra ébredhetnek a 
kanadaiak 2005 november 29-én. Az 
amúgy is hosszú kanadai tél 
leghidegebb hónapjaiban—
decemberben és januárban—kerül sor 
a föderális parlamenti választásokra. 
Erre a valószinûségre mindegyik párt 
felkészültnek tekinti magát. De 
pontosan miben is lehet nehezebb egy 
téli választás a kampányoló politikusok 
számára? Elsõsorban a közlekedés 
lesz sokkal drágább és problémásabb. 
Paul Martin miniszterelnök és Stephen 
Harper konzervatív vezér repülõkön 
fogják beutazni a világ második 

legnagyobb országát. De a télen a 
replülõket jégteleníteni kell a felszállás 
elõtt. Ez nem csak sok idõbe telik, 
hanem jelentõs plusz költségbe is.  
Például a konzervatívok  egy A319-es 
gépet fognak használni a kampányban. 
Ennek jégtelenítése 5000 dollár minden 
felszálláskor és ez fél órát vesz igénybe. 
A liberálisok, egy ennél nagyobb és 
drágább gépet bérelnek. Egy 319-es 
bérlése a kampány idõszakra 1,6 millió 
dollár. Ezen kivül mint ahogy minden 
kanadai utazó tudja, télen óriási 
késések lehetnek az ország 
repülõterein, ahogy egymás után várnak 
a repülõk a felszállásra. De a hideg, 
havas tél több féle módon nyomott for 
hagyni a kampányon. Például ahelyett, 
hogy a képviselõk és párt aktivisták 
házról házra látogatnak és igy lépnek 
kapcsolatba a szavazókkal, várhatjuk, 
hogy majd több telefonhívás és posta 
érkezik, valamint több lesz a politikai 
jellegû reklám a rádiókon és televízión. 
Ezen kivül, a kampány gyûlések és 
egyéb rendezvények bent fognak 
történni és amennyiben a pártvezéreket 
szállító autóbuszok egy hóviharba 
keverednek, alternatív programokkal 
készülnek majd a kampányfõnökök.  
Természetesen egy hóvihár akár a 
választás eredményét is befolyásolhatja, 
hiszen megakadályozhatja a szavazók 
résztvételét a voksoláson az ország 
érintett részein. 
 
Ellenzéki konszenzus született a 
kormány megdöntésérõl 
 
November 10-én megszületett a 
hárompárti konszenzus a kormány 
megdöntésérõl . A Konzervatív Párt és 
a Bloc Québécois--akik már múlt 
áprilisban megvonták bizalmukat a 
Paul Martin miniszterelnök liberális 
kormányától--most valószinû, hogy 
támogatni fogják a baloldali Új 
Demokrata Párt (NDP) által kidolgozott 
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nem hagyományos bizalmatlansági 
javaslatot. Jack Layton NDP vezetõ 
inditványára november 24-én 
szavaznának a parlamentben, 
melynek értelmében az ellenzék 
bizalmatlanságát fejezné ki a 
kormány felé és felszólitaná a 
miniszterelnököt, hogy 2006. január 
8-án osszlassa fel az országgyûlést 
és hirdesse ki a választásokat 2006. 
február közepére. Igy meglenne a 
választási törvény szerinti minimum 
36 napos kampány idõszak. Mr. 
Layton és a többi ellenzéki vezetõ el 
kivánja kerülni azt, hogy 
Karácsonyra és az ünnepekre essen 
a választási kampány, ugyanis 
éppen ezt eredményezte volna az, 
ha november végén a hagyományos 
bizalmatlansági inditvánnyal 
leszavazzák a kormányt. 
"Senki sem akar egy Karácsonyi 
választást. Én nem akarok egyet és 
a kanadaiak sem. De ez a kormány 
nem érdelmelte ki azt a jogot, hogy õ 
döntsön a választások dátumáról.--" 
nyilatkozott Mr. Layton. A 
konzervativok vezetõje, Stephen 
Harper is pozitívan nyilatkozott a 
baloldali inditványról. "Gyors 
ütemben haladunk egy hárompárti  
 
konszenzus felé, annak érdekében 
hogy minél hamarabb fejezzük be 
ennek a parlamentben a munkáját és 
tegyük a kormány sorsát a polgárok 
elé."--mondta Mr. Harper. Martin 
miniszterelnök pedig nem adott 
egyértelmû választ az ellenzéki 
inditvány hírére, de elmondta: "én 
továbbra is kormányozni fogok és a 
többiek pedig játszhatnak politikai 
játékokat. Majd kiderül, hogy mi 
történik."  
Az ellenzék által kigondolt inditvány 
csak erkölcsi értelemben kötelezné 

Mr. Martin kormányának lemondását, 
mivel nincs olyan törvény, amely ezt 
követelné. Ezért szakértõk szerint az 
inditvány problematikus. A National 
Post cimû napilapban iró Don Martin 
publicista szerint az a baj Mr. Layton 
javaslatával, hogy azt feltételezi, a 
parlamenti demokráciában és 
kormányzási jogban szürke és nem 
pedig fehér-fekete szabályok vannak. 
Már pedig a kormányzásra feljogosító 
törvények fehéren-feketén kiirják, hogy 
milyen szabályok mellett 
kormányozhat egy párt és, hogy azt 
hogyan lehet legitim módon a 
hatalomból eltávolitani. "Amennyiben 
Mr. Martin nem fogadja el az ellenzék 
„uri” felhívását, feltételezhetjük, hogy 
az egyesült ellenzék majd ütheti a 
padlót tiltakozásban, visszatarthatják 
lélegzetüket amig kékké változik arcuk 
és szomorkodhatnak az egész ügy 
antidemokratikusságában. De nem 
mintha a demokráciával szembe menõ 
magatartás újdonság lenne a 
liberálisoknak"--irta Don Martin. 
 
A konzervativok megakadályozzák a 
kormány és a parlament munkáját 
 
A szeparatista Bloc Québécois 
frakciója már hetek óta akadályozza a 
parlament munkáját azzal, hogy 
különbözõ törvény-javaslatok 
megszavazását teszi lehetetlenné 
obstruálással. A jövõ héten várhatóan 
folytatja obstrukcionista magatartását. 
De most már a konzervativok is 
bejelentették, hogy gátolni fogják 
Ralph Goodale pénzügyminiszter jövõ 
hétre ütemezett gazdasági jelentését, 
amelyben a The Globe and Mail cimû 
napilap információi szerint kiderül: 
Kanada 12 billió dolláros többletet 
termelt ebben az évben. A liberálisok 
várhatóan 
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egy adócsökkentést fognak 
bejelenteni, mely a középosztályt 
érintené. Az ellenzék 
kampányfogásként tekinti a tervezett 
bejelentést ezért a parlament 
pénzügyi bizottság ellenzéki 
többsége Mr. Goodale megjelenését 
be fogja tiltani. A konzervativok 
pénzügyi kritikusa, Monte Solberg 
képviselõ élesen birálta a kormányt. 
„A parlament nem a liberális párt 
függeléke. Ha valaki megakar 
hirdetni egy választási programot, 
ezt tegye meg máshol.” Stephen 
Harper, a konzervativ vezetö és 
miniszterelnök-jelölt szerint a 
liberális kormány nem élvezi a 
parlament bizalmát, ezért semmi 
joga tovább költekezni. „Nincs a 
kormánynak demokratikus 
mandátuma, sem pedig erkölcsi 
felhatalmazása, hogy az adófizetõk 
pénzét vakmerõen osztogassa—„ 
nyilatkozott Mr. Harper. A liberálisok 
azt mondták, hogy amennyiben 
megakadályozzák parlamenten belüli 
felszólalásukat, találnak erre egy 
másik megfelelõ helyszint. 
 
Gerald Tremblay lett a gyõztes 
Montreálban 
Gerald Tremblay-t egy ujabb négy 
éves ciklusra megválasztották 
Montreál polgármestereként. 
Fölényesen gyõzött kihivójával, 
Pierre Bourque-al szemben a 
november 6-án megtartott 
helyhatósági választáson. Mr. 
Tremblay a szavazatok 53 
százalékát kapta, szemben Mr. 
Bourque 36 százalékával. A 
lakosság 35 százaléka vett részt a 
voksoláson. Mr. Tremblay a québeci 
liberális párt támogatását élvezte. A 
vesztes Mr. Bourque megkisérelte a 
szavazatok újraszámolását egyes 

körzetekben, de mind eddig 
eredménytelenül. 
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