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C anadiana – czyli kultura, j!zyk, historia, tradycje, po prostu… Kanada. 
Kanadyjskie symbole? Hokej, ropa naftowa, syrop klonowy i przyroda – tego 

rodzaju odpowiedzi pojawiaj" si! w#ród respondentów na ca$ym #wiecie. Jednak 
dwa najwa%niejsze symbole tego pa&stwa: li#' klonowy i bóbr, s" bardzo silnie 
powi"zane z #rodowiskiem naturalnym. Bóbr, zwierz! nadal obecne w Kanadzie, 
kojarzy si! z kolonialnym rozkwitem, ale jednocze#nie dewastacj" #rodowiska 
naturalnego i lasów przez kolonizatorów (zob. rozdzia$ 16. Spo!eczno"ci rdzenne). 
Kanadyjczycy preferuj" pozytywne skojarzenia i za spraw" symbolicznego bobra 
wol" by' $"czeni z pracowito#ci" i inteligencj". Klon to drzewo powszechnie wy-
st!puj"ce w Kanadzie, szczególnie w jej wschodniej cz!#ci. Dobrze rozpoznawal-
na jest odmiana, w której li#cie przybieraj" ciemnoczerwon", bordow" barw!. 
Klon mia$ istotne znaczenie dla rdzennych mieszka&ców tego pa&stwa (zob. 
rozdzia$ 16. Spo!eczno"ci rdzenne). Zarówno samo drzewo, jak i syrop klonowy 
sta$y si! niejako symbolami przetrwania. Klonowy li#' jako „znak rozpoznawczy” 
Kanady zosta$ u%yty po raz pierwszy ju% w 1834 r.

Kanada jest pa&stwem w Ameryce Pó$nocnej, rozci"gni!tym pomi!dzy dwa 
oceany: Atlantycki i Spokojny. To drugie co wielko#ci pa&stwo #wiata (po Rosji), 
z bardzo nieregularnie rozmieszczon" populacj" ($"cznie prawie 38 mln miesz-
ka&ców). Ustrój to monarchia konstytucyjna i demokracja parlamentarna. Na 
czele kanadyjskiego rz"du w 2022 r. stoi Justin Trudeau – to posta' niezwykle 
medialna i rozpoznawalna. Po wrze#niowych wyborach w 2021 r. po raz trzeci 
zosta$ premierem, tym razem wskutek przedterminowych wyborów zorganizo-
wanych w po$owie uprzedniej kadencji. Pierwszy raz Justin Trudeau zosta$ pre-
mierem w 2015 r., kiedy jego ugrupowanie – Partia Liberalna, wygra$o wybo-
ry. Jeszcze do niedawna kanadyjski rz"d wzbudza$ niewielkie zainteresowanie 
mi!dzynarodowych mediów. Zmiana nast"pi$a w 2015 r., kiedy po raz pierwszy 
przedstawiono sk$ad rz"du Trudeau. To wówczas Justin Trudeau powiedzia$: 
„Oto mój rz"d, który wygl"da jak Kanada”.

W rz"dzie utworzonym w 2021 r. znajduje si! dok$adnie 19 kobiet i 19 m!%-
czyzn. Parytet p$ciowy jest zachowany od 2015 r. Jak przyznaje Katarzyna W!%yk 
w swojej ksi"%ce Kanada. Ulubiony kraj "wiata, Trudeau swój feminizm demon-
struje do#' cz!sto. Autorka przywo$uje jego wyst"pienie na forum ONZ: „Jestem 
feminist" i jestem z tego dumny. Mówi! o tym tak cz!sto, jak tylko mog!, i za 
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ka%dym razem media o tym informuj", a Twitter eksploduje. B!d! wi!c powta-
rza$, %e jestem feminist", a% nie wywo$a to %adnej reakcji – bo do tego w$a#nie d"-
%ymy”1. Ministrem obrony Kanady zosta$a Anita Anand, druga w historii Kanady 
kobieta pe$ni"ca t! funkcj!. Pierwsz" by$a w latach 90. premier Kim Campbell. 
Melanie Joly – parlamentarzystka z Quebecu, która poprzednio by$a m.in. mini-
strem ds. frankofonii, j!zyków oficjalnych i ministrem ds. rozwoju gospodarcze-
go – obj!$a stanowisko ministra spraw zagranicznych. Warto równie% zaznaczy', 
%e w sk$ad rz"du weszli przedstawiciele ró%nych grup etnicznych i rdzennych 
oraz osoby niepe$nosprawne. Od 2015 r. w rz"dzie s" m.in. Ahmed Hussen, 
pierwszy Kanadyjczyk somalijskiego pochodzenia w parlamencie; paraolimpij-
ska p$ywaczka, niewidoma – Carla Qualtrough; Harjit Sajjan – Sikh, urodzony 
w Indiach; Chrystia Feeland – by$a dziennikarka pochodzenia ukrai&skiego2.

Premier Kanady do#' cz!sto w mediach spo$eczno#ciowych, ale tak%e pod-
czas publicznych wyst"pie&, przypomina, %e jego rz"d zosta$ utworzony w taki 
sposób, by w proces rz"dzenia pa&stwem w$"cza' ró%ne grupy, bez wzgl!du na 
pochodzenie, wiek, kolor skóry, wyznanie czy orientacj! seksualn".

1 K. W!%yk, Kanada. Ulubiony kraj "wiata, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017, s. 27.
2 Ministers and Parliamentary Secretaries, Government of Canada, https://www.canada.

ca/en/government/ministers.html [dost!p: 6.07.2022].

Indian Residential School

Przyk!ad Indian Residential School zdecydowanie nawi"zuje do problematyki podj#tej ju$ w niniej-
szym podr#czniku (zob. rozdzia! 16. Spo!eczno"ci rdzenne). S" to placówki, do których trafia!y rdzenne 
dzieci w Kanadzie. Te szko!y jeszcze do niedawna by!y dla wielu Kanadyjczyków po prostu jednym 
z elementów systemu edukacji – obecnie sta!y si# dla wielu powodem do wstydu. Jak pisze Joanna 
Gierak-Onoszko w swojej niezwykle poruszaj"cej ksi"$ce 27 #mierci Toby’ego Obeda, jedn" z pierwszych 
szkó! z internatem dla rdzennych dzieci – Mohawk Institute Residential School – otwarto w 1828 r. 
„Porastaj"ca Kanad# sie% szkó! z internatem, prowadzonych w znakomitej wi#kszo&ci przez Ko&ció! ka-
tolicki, a fundowanych przez pa'stwo, zacz#!a usycha% w latach sze&%dziesi"tych, cho% ostatni" z nich, 
Qu’Appelle w prowincji Saskatchewan, zamkni#to dopiero w 1996 r.”* Jak przyznaje autorka, o skali 
zjawiska Kanada dowiedzia!a si# oficjalnie dopiero w 2015 r. W ilu dok!adnie szko!ach dosz!o do nad-
u$y%, nadal nie wiadomo, ale na pewno w kilkuset ucierpia!o wiele tysi#cy dzieci. Kanada pozna!a tak$e 
tragiczn" sytuacj# rdzennych dzieci w tych placówkach: molestowania, g!odzenia, bicia, bestialstwo 
opiekunek i opiekunów. Jak przyznaj" autorzy Raportu Komisji Prawdy i Pojednania (Truth and Re-
conciliation Commission of Canada, TRC), która mia!a wyja&ni% przynajmniej cz#&% spraw z przesz!o&ci, 
szko!y z internatem sta!y si# kulturowym ludobójstwem, by!y metod" kolonizacji ludno&ci rdzennej.

Dla Kanadyjczyków to jedna z niechlubnych kart ich kraju, przez co dokonuj" pewnej rewizji histo-
rii. Najbardziej znamiennym przyk!adem by! symboliczny upadek pierwszego kanadyjskiego premiera 
Johna A. Macdonalda. W 2018 r. Kanadyjskie Towarzystwo Historyczne zdecydowa!o o usuni#ciu jego 
nazwiska z nazwy presti$owej nagrody. Jak zauwa$ono, „Macdonald dokona! wielu chwalebnych rze-
czy, zbudowa! pa'stwo. Ale wzniós! je na plecach rdzennych mieszka'ców, dlatego nie jest godny 
bycia wzorem i patronem”**. Zreszt" w 2018 r. jego twarz znikn#!a tak$e z dziesi#ciodolarówki, zast"-
piono wizerunek postaci" Violi Desmond. Jak zdecydowano: to ma by% wspó!czesna twarz Kanady – 
twarz obro'ców praw cz!owieka.

 * J. Gierak-Onoszko, 27 #mierci Toby’ego Obeda, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2019, s. 43.
** Ibidem, s. 134.
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Pier 21 – symbol kanadyjskiej wielokulturowo!ci

Canadian Museum of Immigration Pier 21 – Halifax, Nowa Szkocja

(ród!o: Fotografia wykonana przez Autork#.

Kanadyjskie miasta to symbol wielokulturowo&ci. Jednym ze szczególnych przyk!adów jest Halifax, 
stolica Nowej Szkocji, gdzie przenikaj" si# &wiaty imigrantów kanadyjskich i przedstawicieli First Na-
tions. To miejsce szczególnie istotne z uwagi na spo!eczno&% Mi’kmaq. Tu tak$e znajduje si# Canadian 
Museum of Immigration Pier 21, w miejscu bardzo wyj"tkowym i symbolicznym.

Banner powitalny w Pier 21

(ród!o: Ibidem.

Pier 21 to by!y terminal oceaniczny, port imigracyjny, miejsce, gdzie trafiali imigranci, którzy schodzili 
na l"d ze statków przybijaj"cych do wybrze$y Nowej Szkocji. Pier 21 przyj"! ponad milion imigrantów 
w latach 1928–1971 i jest ostatnim zachowanym portem imigracyjnym w Kanadzie. To muzeum jest 
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Symboliczny wymiar ma samo zaprzysi!%enie rz"du, gdy% rozpoczyna si! od 
elementów zaczerpni!tych z kultur rdzennych mieszka&ców Kanady. Podczas 
uroczysto#ci w pa(dzierniku 2021 r. Sally Webster, która jest cz$onkini" inu-
ickiej starszyzny, zapali$a quilliq – kamienn" lamp! symbolizuj"c" w kulturze 
Inuitów #wiat$o i ciep$o. Natomiast cz$onkini starszyzny algonki&skiej, profesor 
na Uniwersytecie Ottawskim, Claudette Commanda przywita$a i pozdrowi$a 
wszystkich zebranych zgodnie z obyczajami rdzennych mieszka&ców. Cz!#ci" 
uroczysto#ci by$ te% wyst!p metyskiej skrzypaczki Alicii Bloor i jej syna, gitarzy-
sty Liama Bloora3.

W roku 2015, kiedy Justin Trudeau po raz pierwszy obejmowa$ urz"d pre-
miera, zwracano uwag! przede wszystkim na trzy kwestie: sk$ad jego rz"du, wy-
cofanie kanadyjskiego lotnictwa z Syrii i Iraku oraz decyzj! o przyj!ciu 25 tys. 
uchod(ców. Ta ostatnia by$a szeroko komentowana w mi!dzynarodowych me-
diach, bo Trudeau jeszcze w kampanii obieca$ przyj!cie takiej w$a#nie liczby 
uchod(ców. Obietnica wyborcza zosta$a spe$niona, a pierwsza grupa wyl"dowa$a 
w Toronto 10 grudnia 2015 r. Co ciekawe, z grupy 40 tys. syryjskich uchod(ców 
prawie 14 tys. skorzysta$o z pomocy tzw. prywatnych sponsorów, czyli lokalnych 
spo$eczno#ci, które z$o%y$y si! na zapewnienie rocznego utrzymania syryjskim 
rodzinom. LifeLine Syria to organizacja powsta$a w 2015 r., która zajmuje si! re-
krutowaniem sponsorów, ale tak%e wzajemn" komunikacj" pomi!dzy uchod(ca-
mi i sponsorami4. Ta forma pomocy zas$uguje na uwag!, gdy% sponsorzy oferuj" 
wsparcie w wa%nych, codziennych czynno#ciach, jak cho'by za$atwieniu numeru 
ubezpieczenia, za$o%eniu konta w banku, znalezieniu lekarza i dentysty czy za-
pisaniu dzieci do szko$y. Gdy w 2016 r. Kanada przyj!$a obiecane w kampanii 
wyborczej 25 tys. Syryjczyków, to w$a#nie sponsorzy naciskali na kanadyjski rz"d, 
by nie przerywali tej pomocy. Jak przyzna$ John McCallum, ówczesny minister 

3 A. Lach, Kanada ma nowy rz#d, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kanada-ma-nowy-
-rzad-Po-raz-trzeci-premierem-jest-Justin-Trudeau-8212721.html [dost!p: 2.08.2022].

4 LifeLine Syria, http://www.lifelinesyria.ca [dost!p: 6.07.2022].

z jednej strony pomnikiem historii, a z drugiej prób" zaprezentowania warto&ci istotnych dla wspó!cze-
snej Kanady. Wystawy w Pier 21 prezentuj" zarówno polityk# imigracyjn" Kanady, jak i wielokulturo-
wo&% tego pa'stwa. Jest to miejsce, w którym zebrano pami"tki i historie przedstawicieli First Nations, 
jak te$ niezwyk!e, bardzo osobiste historie imigrantów*.

Daniel Paul – jedna z najwa$niejszych osobisto&ci spo!eczno&ci Mi’kmaq – uwa$a, $e takie miejsca 
maj" istotne znaczenie, ale pod warunkiem, $e rozumiemy istot# przesz!ych wydarze' i uczymy si# na 
b!#dach. Nie mo$na cofn"% czasu, ale w takich miejscach odnajdujemy t# przesz!o&% i próbujemy j" 
poj"%. Tego rodzaju miejsca pami#ci maj" szczególne znaczenie w tak zró$nicowanym spo!ecze'stwie, 
jakim jest Kanada. Paul przyznaje, $e jest coraz wi#cej miejsc, które maj" przypomina% o takich jak on, 
o jego przodkach, czyli o tych, którzy byli na tych terenach pierwsi**. University of Dalhousie oddaje 
w jakim& zakresie pami#% przodkom, umieszczaj"c we wszystkich informacjach o uczelni, w materia-
!ach promocyjnych czy w stopkach mailowych zdanie: „Dalhousie sits on the unceded territory of the 
Mi’kmaq. We are all Treaty people”.

 * Canadian Museum of Immigration at Pier 21, https://pier21.ca [dost#p: 6.07.2022].
** Rozmowa z Danielem Paulem, Halifax, 2 marca 2019 r. Wywiad przeprowadzony przez Autork#.
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obywatelstwa i imigracji: „Mamy w Kanadzie wielu chc"cych pomóc. Jestem 
prawdopodobnie jedynym ministrem na #wiecie, który nie jest w stanie nad"-
%y' za popytem prywatnych sponsorów na uchod(ców”5. Warto tak%e doda', %e 
prywatny sponsoring nie pojawi$ si! wraz z wojn" w Syrii. Pocz"tki si!gaj" lat 
70. XX w., od czasów tzw. boat people. Do Kanady trafi$o wówczas ponad 60 tys. 
Wietnamczyków, z czego ponad po$owa w ramach prywatnego sponsoringu.

W kolejnych latach premier i jego ministrowie do#' konsekwentnie wska-
zywali, %e celami nadrz!dnym rz"du s" walka ze zmianami klimatu, polityka 
na rzecz spo$eczno#ci rdzennych oraz wspó$praca ponad partykularn" polity-
k". Ten ostatni postulat jest szczególnie trudny do osi"gni!cia. Ró%norodno#' 
Kanady nie ma bowiem tylko wymiaru etnicznego – to liczne podzia$y, w któ-
rych uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne maj" bardzo du%e znaczenie, 
tak%e w kontek#cie historycznym. Interesy prowincji zachodnich i wschodnich 
s" w wielu aspektach sprzeczne. Naftowo-górniczy zachód Kanady domaga si! 
zwi!kszenia inwestycji i dywersyfikacji kierunków eksportu surowców – 84% 
eksportu naftowego trafia do USA i stanowi ok. 17% kanadyjskiego PKB. Pod 
presj" w$adz Alberty w 2018 r. rz"d federalny zakupi$ od prywatnej firmy ro-
poci"g Trans Mountain, $"cz"cy t! prowincj! z zachodnim wybrze%em. W$adze 
Alberty proponuj" jego rozbudow! o drug" nitk!, aby zwi!kszy' eksport do Azji. 
Podkre#laj" jednocze#nie, %e rozbudowa po$"cze& energetycznych b!dzie mia$a 
istotny wp$yw na rozwój regionu. Natomiast wschodnie prowincje za priorytet 
uznaj" polityk! klimatyczn", sprzeciwiaj"c si! projektom rozwoju sektora wydo-
bywczego na koszt bud%etu federalnego6. Inn" kwesti" pozostaje wzrost d"%e& 
autonomicznych. Na zachodzie debata o autonomii jest wi!c g$ównie narz!dziem 
wp$ywu na rz"d federalny w kluczowych dla regionu kwestiach energetycznych. 
I tak na przyk$ad rz"dz"cy w Albercie i Saskatchewan sprzeciwiali si! federalne-
mu podatkowi w!glowemu, wprowadzonemu przez Trudeau w 2018 r. W pro-
wincjach wschodnich debata o autonomii dotyczy g$ównie kwestii obyczajowych. 
Szczególnie kontrowersyjna pozostaje ustawa prowincji Quebec o sekularyzacji, 
która zakazuje pracownikom administracji publicznej noszenia widocznych sym-
boli religijnych. Trudeau uwa%a$, %e godzi ona w prawa mniejszo#ci i tolerancyjny 
wizerunek kraju7.

Pisz"c jednak o zrównowa%onym rozwoju w kontek#cie Kanady, nie sposób 
pomin"' jednej z najwa%niejszych umów mi!dzynarodowych w ostatnich latach 
pomi!dzy Kanad" a Uni" Europejsk". Na szczycie UE – Kanada 30 wrze#nia 
2016 r. podpisana zosta$a Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa CETA. 
Parlament Europejski wyrazi$ zgod! na zawarcie tej umowy 15 lutego 2017 r. 
Zwolennicy tego porozumienia podkre#lali, %e jest to bardzo wa%ny dokument 

5 K. W!%yk, op. cit., s. 67.
6 Wyzwania nowego rz#du w Kanadzie, Polski Instytut Spraw Mi!dzynarodowych, 

13.12.2019, https://www.pism.pl/publikacje/Wyzwania_nowego_rzadu_w_Kanadzie_ [dost!p: 
6.07.2022].

7 Ibidem.
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w kontek#cie ochrony praw pracow-
niczych, #rodowiska, ochrony klimatu 
i zrównowa%onego rozwoju. W umo-
wie zwraca si! uwag! na bardzo du%" 
rol! organizacji spo$ecze&stwa obywa-
telskiego we wprowadzaniu za$o%e& tej 
umowy. CETA obejmuje zobowi"za-
nia do zrównowa%onego zarz"dzania 
lasami oraz zasobami rybo$ówstwa 
i akwakultury. UE i Kanada zgodzi$y 
si! równie% co do promowania inicja-
tyw dotycz"cych m.in. spo$ecznej od-
powiedzialno#ci i rozliczalno#ci przed-
si!biorstw, oznakowa& ekologicznych, 
sprawiedliwego handlu, efektywno#ci 
energetycznej oraz wykorzystywania 
technologii sprzyjaj"cych klimatowi, 
recyklingowi oraz przyjaznych dla #ro-
dowiska towarów i us$ug8.

Ƿ��������ä������������������¦���ǳ

W$a#nie takimi s$owami obecny premier Kanady przekonuje, %e dzia$ania na 
rzecz klimatu stanowi" priorytet dla jego rz"du. W rz"dzie odpowiada za ten ob-
szar Ministerstwo )rodowiska i Zmian Klimatu – Minister of Environment and 
Climate Change. Ministerstwo odwo$uje si! do kilku najwa%niejszych obszarów 
dzia$ania: dba$o#ci o czysto#' wód i powietrza, zmian klimatycznych, ochrony 
#rodowiska (lasów, gatunków chronionych, ro#linno#ci chronionej). W ostatnim 
roku przekaz dotycz"cy konieczno#ci intensywnych dzia$a& na rzecz klimatu 
wzmocniono publikacj" zestawienia najwi!kszych anomalii pogodowych 2021 r., 
które dotkn!$y Kanad!. Przede wszystkim Kanada do#wiadczy$a znacz"co wy%-
szych temperatur latem 2021 r. Tak wysokich temperatur nie odnotowano od 
75 lat. To skutkowa$o gwa$townym wzrostem zu%ycia pr"du i wody, ale tak%e 
ogromnymi po%arami w wielu cz!#ciach Kanady (szczególnie na pó$nocno-
-wschodnim wybrze%u Kanady). Dramatyczna sytuacja pojawi$a si! w czerwcu 
i lipcu 2021 r. w Kolumbii Brytyjskiej. Z powodu po%arów praktycznie znikn!-
$a z mapy niewielka miejscowo#' Lytton, po$o%ona ok. 260 km na pó$nocny-
-wschód od Vancouver. Temperatury przez kolejne 3 dni w Lytton przekracza$y 
46°C (jednego dnia osi"gaj"c prawie 50°C). W listopadzie natomiast Kolumbi! 

8 The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), Euro-
pean Commission, https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_pl.htm [dost!p: 
6.07.2022].

Cz"owiek wobec zmian klimatu

Uwa$a si#, $e 70-letnia kanadyjska kobieta mo$e 
okaza% si# pierwsz" osob" na &wiecie, u której 
lekarz zdiagnozowa!, $e przyczyn" jej objawów 
chorobowych by!y zmiany klimatu. Tak" dia-
gnoz# wystawi! dr Kyle Merritt z izby przyj#% 
w szpitalu w Nelson w Kolumbii Brytyjskiej. 
Pacjentka trafi!a na SOR dok!adnie w czerwcu 
2021 r., kiedy w tej cz#&ci Kanady panowa!y 
rekordowe upa!y. „Jestem na oddziale ratunko-
wym i opiekuj# si# tu wszystkimi, od najbardziej 
uprzywilejowanych osób w spo!ecze'stwie po 
najs!abszych, od najm!odszych po osoby sto-
j"ce ju$ u schy!ku swojego $ycia. To jest trudne 
do&wiadczenie ogl"da%, jak zw!aszcza najbied-
niejsi i najbardziej bezbronni ludzie s" dotkni#ci 
zmianami klimatu”, powiedzia! Merritt lokalnym 
mediom w Kolumbii Brytyjskiej*.

* J. Zygmunt, Lekarz zdiagnozowa! pacjenta cier-
pi$cego na zmiany klimatu, GeekWeek, 15.11.2021, 
https://geekweek.interia.pl/nauka/news-lekarz-zdia-
gnozowal-pacjenta-cierpiacego-na-zmiany-klimatu,-
nId,5642956 [dost#p: 6.07.2022].
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Brytyjsk" nawiedzi$y sztormy, powoduj"c na niespotykan" dot"d skal! powodzie. 
Jednocze#nie w kilku prowincjach rolnicy ponie#li ogromne straty wynikaj"ce 
z suszy. Przede wszystkim wyj"tkowo ma$o #nie%ne by$y zimy. W Albercie zima 
2021 r. nie by$a tak sucha od ponad 50 lat, a Edmonton by$ po raz drugi najsuch-
szym miastem od 136 lat.

Wspomnie' warto, %e w 2019 r. wykonany zosta$ na zamówienie kanadyj-
skiego rz"du Raport o zmieniaj#cym si$ klimacie Kanady (Canada’s Changing 
Climate Report, CCCR). Autorzy tego dokumentu podkre#laj", %e zmiany kli-
matu dotykaj" Kanad! znacznie bardziej ni% inne pa&stwa. Temperatury rosn" 
tam dwa razy szybciej ni% w innych pa&stwach, w tym #redni przyrost wynosi 
1,7°C, a w Kolumbii Brytyjskiej nawet 2,3°C. Wzrasta tak%e temperatura oceanów 
otaczaj"cych Kanad!. Woda w nich zawiera coraz mniej tlenu, ale jednocze#nie 
ma coraz kwa#niejszy odczyn. G$ównym sprawc" jest emisja gazów cieplarnia-
nych oraz CO2. Zaburza to tak%e ca$y ekosystem oceanów. Do tego dochodz" 
wspomniane w 2021 r. upa$y, susze, gwa$towne wy$adowania atmosferyczne oraz 
mniej okresów z lodem i #niegiem. Zmiana proporcji mi!dzy ilo#ci" opadów 
deszczu i #niegu b!dzie mie' powa%ne konsekwencje w postaci mniejszej dost!p-
no#ci wody pitnej. Raport przewiduje, %e do ko&ca XXI w. lodowce w zachodniej 
Kanadzie zmniejsz" si! o 74–96%.

Rz"d federalny przy zgodzie prowincji przyj"$, %e Kanada ma do 2030 r. zre-
alizowa' zobowi"zanie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 30% w porówna-
niu z rokiem 2005. Jednym z narz!dzi jest tzw. podatek w!glowy (carbon tax) – 
to podatek federalny, który po raz pierwszy zosta$ wprowadzony w Kolumbii 
Brytyjskiej w 2008 r. W 2019 r. w czterech prowincjach Kanady (Manitobie, 
Nowym Brunszwiku, Ontario i Saskatchewan), które nie mia$y w$asnego planu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zosta$ wprowadzony podatek od emisji za-
nieczyszcze&. Wed$ug rz"dowych wylicze& wy%sze koszty benzyny czy ogrzewa-
nia zostan" zrekompensowane z naddatkiem bonifikat" wp$acan" bezpo#rednio 
na konto podatnika. Z pobranego podatku w!glowego 90% b!dzie przekazane 
podatnikom, 10% trafi m.in. do szkó$, szpitali i organizacji non-profit. Jak mówi$ 
Trudeau, 80% podatników na obszarach, których dotyczy' b!dzie nowy podatek, 
otrzyma rz"dowe dop$aty. Mieszka&cy terenów wiejskich otrzymaj" kwoty po-
wi!kszone o 10%9.

Warto tak%e zauwa%y', %e w 2021 r. tworzywa sztuczne uznane zosta$y za 
potencjalnie niebezpieczne dla #rodowiska naturalnego w Kanadzie, gdy% sta-
nowi" materia$ toksyczny. Zapis ten znalaz$ si! w Aneksie do Ustawy o ochronie 
#rodowiska (Canadian Environmental Protection, CEPA). Decyzja kanadyjskie-
go rz"du otwiera drog! w kierunku ca$kowitego zakazu niektórych wyrobów 
z tworzyw sztucznych i ma przyczyni' si! do ograniczenia ilo#ci plastikowych 

9 Kanada. Federalny podatek od emisji zanieczyszcze% dla opornych prowincji, Centrum 
Informacji o Rynku Energii, 27.10.2018, https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-
-cire-24/140251-kanada-federalny-podatek-od-emisji-zanieczyszczen-dla-opornych-prowin-
cji [dost!p: 6.07.2022].
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Parki narodowe Kanady

(ród!o: Canadian National Parks, Wikimedia Commons, 27.03.2014, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cana-
dian_National_Parks.png [dost#p: 12.02.2022].

Przyroda stanowi jeden z wa$niejszych symboli Kanady. Parks Canada (PC) to instytucja, która od 
1930 r. zajmuje si# zarz"dzaniem parkami narodowymi i rezerwatami przyrody w tym pa'stwie. Ce-
lem jej dzia!alno&ci uczyniono zachowanie i ochron# naturalnego i kulturowego dziedzictwa Kanady, 
w tym przede wszystkim ro&linno&ci, zwierz"t i zasobów wodnych. W PC podkre&la si# znaczenie spo-
!eczno&ci rdzennych. Obecnie instytucja wspó!pracuje z ponad 300 wspólnotami rdzennych mieszka'-
ców. W&ród g!ównych zada' mo$na odnale)% te, które bezpo&rednio zwi"zane s" ze zmianami klimatu 
oraz dzia!alno&ci" cz!owieka. Obecnie pod opiek" PC s": 4 narodowe obszary ochrony przyrody, 46 
parki narodowe, jeden narodowy punkt orientacyjny, 168 narodowych miejsc historycznych.

Na mapie w niniejszej ramce zaprezentowano rozmieszczenie najwa$niejszych parków naro-
dowych w Kanadzie. Park Narodowy Banff jest pierwszym powsta!ym w Kanadzie parkiem (1885 r.). 
Najwi#kszym jest natomiast Park Narodowy Wood Buffalo w Albercie (44 807 km2). Zosta! za!o$ony 
w 1922 r., a w 1983 r. wpisano go na List# *wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Jest drugim co wielko&ci 
parkiem narodowym na &wiecie i zajmuje obszar równy… Szwajcarii*.

* Government of Canada, https://www.pc.gc.ca/ [dost#p: 6.07.2022].
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odpadów w #rodowisku10. Decyzja ta jest cz!#ci" szerszego programu Strategy on 
Zero Plastic Waste.

Wielu Kanadyjczyków uwa%a, %e te dzia$ania to wci"% za ma$o. W 2019 r. kilku-
nastu m$odych ludzi pozwa$o rz"d kanadyjski (reprezentuj" ich znane prawnicze 
kancelarie: David Suzuki Foundation, Our Children Trust) za brak zdecydowa-
nych dzia$a& i decyzji w ostatnich dekadach na rzecz przeciwdzia$ania zmianom 
klimatu. Zaznaczyli, %e reprezentuj" m$odych ludzi, dla których przysz$o#' ma 
ogromne znaczenie, i uwa%aj", i% pomimo licznych deklaracji polityków brakuje 
spójnej, wspartej na naukowych badaniach strategii rz"du. Kanada jest bowiem 
nadal w pierwszej 10 pa&stw emituj"cych najwi!cej gazów cieplarnianych.

Trudno podejmowa' temat ochrony #rodowiska i dzia$a& na rzecz zmian 
klimatu, nie wspominaj"c o wydobyciu ropy naftowej w Kanadzie. Co prawda 
jest to symbol Kanady, która ma najwi!ksze po Arabii Saudyjskiej i Wenezueli 
z$o%a ropy naftowej na #wiecie. Kanadyjskie piaski bitumiczne rozci"gaj" si! na 
obszarze wielko#ci Florydy. Jednak ten znak rozpoznawczy Kanady i (ród$o gi-
gantycznych dochodów to jednocze#nie symbol wycinanych drzew, niszczenia 
gleby i zu%ycia ogromnych ilo#ci energii oraz wody. Wed$ug danych prowincji 
Alberta przemys$ skupiony wokó$ piasków bitumicznych produkuje 70 mln t CO2 
rocznie, jest to 1/10 ca$ej emisji Kanady. Badanie Environment Canada z 2014 r. 
dowodzi, jak bardzo zanieczyszczane s" wody gruntowe i rzeka Athabaska w wy-
niku wydobycia ropy. To ma bezpo#redni wp$yw na mieszkaj"cych tam ludzi, 
w tym tak%e spo$eczno#' rdzennych mieszka&ców, którzy nadal %yj" z rybo$ów-
stwa, polowania i zbierania jagód. Zwraca si! tak%e uwag! na zwi!kszon" zacho-
rowalno#' mieszka&ców na choroby nowotworowe11.
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Tytu$owe s$owa wypowiedzia$ Bono, wokalista U2, podczas wyst!pu w Ottawie, 
stolicy Kanady, z okazji obchodów 150-lecia powstania tego pa&stwa w 2017 r. 
To wówczas premier Justin Trudeau przekonywa$, %e Kanada to „kraj tych, któ-
rzy byli tu pierwsi, osadników i nowoprzyby$ych”. Podkre#la$, %e ró%norodno#' to 
fundament tego pa&stwa.

Dla wielu Kanada to miejsce do#' wyj"tkowe. Sta$a si! swego rodzaju symbo-
lem wielokulturowo#ci, gdy% zosta$a uznana za pierwsze pa&stwo na #wiecie, któ-
re w 1971 r. przyj!$o polityk! wielokulturowo#ci. Kanada to kraj z siln" reprezen-
tacj" Indigenous Peoples: First Nations – Inuici i Metysi, dwiema spo$eczno#ciami 
j!zykowymi: angielsk" i francusk", oraz licznymi grupami etnicznymi. Indigenous 
Peoples stanowi" obecnie ok. 5% ludno#ci Kanady. W 1999 r. utworzono prowincj! 

10 Kanada uzna!a tworzywa sztuczne za produkty toksyczne, Plastech, 18.05.2021, https://
www.plastech.pl/wiadomosci/Kanada-uznala-tworzywa-sztuczne-za-produkty-toksycz-
ne-16627 [dost!p: 6.07.2022].

11 K. W!%yk, op. cit., s. 222.
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Nunavut – jedyn" cz!#' Kanady, gdzie 
wi!kszo#' mieszka&ców to spo$eczno#' 
rdzenna. Margaret Atwood powiedzia$a 
wiele lat temu, %e Kanada to okre#lony stan 
psychiczny, to sposób my#lenia. Atwood 
sta$a si! literackim symbolem Kanady. 
Pisarka, poetka i aktywistka spo$eczna, 
zdobywczyni m.in. Nagrody Brookera w la-
tach 2000 i 2019, laureatka Nagrody Ksi!cia 
Asturii w 2008 r., wiele razy wypowiada$a 
si! na tematy spo$eczne. Kiedy my#limy 
o Kanadzie jako o pewnym sposobie my-
#lenia, to przychodzi na my#l tak%e Tommy 
Douglas, który wraz z rodzin" przyp$yn"$ 
do Kanady ze Szkocji w 1919 r. To polityk, 
premier prowincji Saskatchewan, pierw-
szy przywódca Partii Demokratycznej. 
W plebiscycie stacji CBC w 2004 r. zosta$ 
uznany za „Kanadyjczyka wszechczasów”. 
Kanadyjczycy docenili osob!, która wpro-
wadzi$a wiele reform spo$ecznych, w tym 
przede wszystkim jest autorem, jak na ówczesne czasy rewolucyjnego, systemu 
opieki zdrowotnej (Medicare). Jak przypomina Katarzyna W!%yk, to Douglas jest 
autorem Karty Praw, która zabrania dyskryminacji ze wzgl!du na p$e', religi! 
i ras! – to pierwszy taki zapis w Ameryce Pó$nocnej (ten w ONZ pojawi$ si! 
pó(niej)12.
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1971 – pocz"tek polityki wielokulturowo#ci w Kanadzie, pierwszego pa&stwa na #wiecie.
2008 – wprowadzenie w Kolumbii Brytyjskiej po raz pierwszy carbon tax.
2016 – podpisanie umowy CETA, Kanada – Unia Europejska.
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Canadiana – kanadyjskie styl %ycia, j!zyk, kultura, tradycje i zwyczaje.
CETA – Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa pomi!dzy Uni" Europejsk" 

a Kanad".

12 Ibidem, s. 209.

Film Percy, re!. Clark Johnson, 
Kanada 2020

W filmie Percy, w re$yserii Clarka John-
sona z 2020 r., w rolach g!ównych wyst#-
puj" Christopher Walen i Christina Ricci. 
W fabule przedstawiono pochodz"cego 
z ma!ego miasteczka 70-letniego rolnika 
Percy’ego Schmeisera, który podejmuje 
walk# z du$ym koncernem, gdy genetycz-
nie modyfikowany rzepak zostaje odkryty 
w jego uprawach. Film podejmuje bardzo 
aktualny i wa$ny temat. Kanada jest zna-
na jako jeden z najwi#kszych na &wiecie, 
obok USA, producentów $ywno&ci GMO. 
Znajduje si# na pi"tym miejscu pod 
wzgl#dem powierzchni upraw ro&lin mo-
dyfikowanych genetycznie, w tym przede 
wszystkim rzepaku, kukurydzy, soi czy 
buraków cukrowych. W Kanadzie nie ma 
obowi"zku oznaczania tej $ywno&ci ety-
kiet" GMO. To w!a&nie przeciwnicy pod-
pisania umowy CETA zwracali uwag# na 
ten problem i alarmowali, $e tego rodzaju 
$ywno&% mo$e niejako „zala%” Europ#.
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Komisja Prawdy i Pojednania (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 
TRC) – komisja badaj"ca przest!pstwa wobec spo$eczno#ci rdzennych, w tym przede 
wszystkim dzieci.
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1. Jak zdefiniowa' kanadyjsk" polityk! wielokulturowo#ci?
2. Jakie s" g$ówne obszary dzia$a& rz"du kanadyjskiego wobec zmian klimatu?
3. Czy rzeczywi#cie #wiat potrzebuje wi!cej takich pa&stw jak Kanada? Uzasadnij odpo-

wied(.
4. Czy parytet p$ci w rz"dzie kanadyjskim mo%e stanowi' przyk$ad do na#ladowania dla 

innych pa&stw? Uargumentuj swoje stanowisko.
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Musz# zosta' w Ziemi, Klimatyczna Edukacja, 17.07.2015, https://www.youtube.com/
watch?v=ptsgdPJZblU [dost!p: 6.07.2022].

Film obrazuje jeden z problemów istotnych w kontek#cie zmian klimatycznych – emisje 
zanieczyszcze&. Odnosi si! tak%e do paliw kopalnych, o czym by$a równie% mowa w ni-
niejszym rozdziale, w kontek#cie przemys$u wydobywczego w Kanadzie.


