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  Miesiąc miodowy Justina Trudeau 
wciąż trwa. Wyniki przeprowadzone-
go w połowie stycznia sondażu poka-
zują 53-procentowe poparcie dla jego 
rządu i jeszcze wyższe dla niego sa-
mego.
 W dniu, w którym przeprowadzono 
wspomniany sondaż wartość kanadyj-
skiego dolara spadła poniżej 0,69 do-
lara US i siłą rzeczy wzrosło zaintere-
sowanie kanadyjską gospodarką. Spó-
jrzmy zatem na kilka związanych z tą 
dziedziną bieżących (styczniowych) 
wydarzeń.
  Chiny – nasz drugi co do wielkości 
obrotów partner handlowy – są zain-
teresowane zawarciem z Kanadą po-
rozumienia o wolnym handlu, ale pod
warunkiem, że rząd w Ottawie spojrzy 
łaskawszym okiem na plany budowy 
rurociągów naftowych do zachodnie-
go wybrzeża, czyli obniży wymagania 
dotyczące ich bezpieczeństwa. Chiń-
czycy pożądają kanadyjskiej ropy. 
Tymczasem – pamiętając o złożonej 
przez Justina Trudeau przed wybora-
mi obietnicy wiekszej troski o środo-
wisko naturalne, a jeszcze bardziej o je-
go oświadczeniu, że jest przeciwny bu-
dowie rurociągu Northern Gateway, 
widząc w nim zagrożenie dla wybrze-
ża Kolumbii Brytyjskiej – przyjęcie 
warunku Chińczyków spotkałoby się
z wielkim niezadowoleniem społecz-
nym. Zresztą plany budowy rurociągu 
firmy Enbridge zostały praktycznie po-
grzebane wydanym przez rząd w Ot-
tawie zakazem zawijania tankowców 
do portów północnego wybrzeża BC. 
Jednocześnie rząd prowincji wycofał 
swoje poparcie dla rozbudowy ruro-
ciągu Trans Mountain do Burnaby, 
chociaż premier Alberty Rachel Not-
ley uważa, że sprawa nie jest jeszcze 
przesądzona, dopóki Christy Clark jest 
premierem Kolumbii Brytyjskiej. 

  W drugim tygodniu stycznia przy-
był do Ottawy chiński wiceminister do 
spraw gospodarczych i finansowych, 
który – dobrze wiedząc, iż Kanadzie 
zależy na umowie handlowej z jego 
krajem, i uprzedzając planowaną za 
kilka miesięcy wizytę kanadyjskiej de-
legacji rządowej z premierem na czele
w Pekinie – wyłożył kawę na ławę: 
Chiny podpiszą umowę za ropę z pia-
sków bitumicznych Alberty, jeśli po-
płynie ona obficie rurociągami Enbri-
dge i Kinder Morgan do portów beau-
tiful British Columbia. Dostojny gość, 
dążąc do osiągnięcia celu, nie omiesz-
kał też wziąć pod włos kanadyjskiego 
premiera, stwierdzając, że w rządzie
Justina Trudeau widzi wielką, histo-
ryczną szansę na wykorzystanie wszel- 
kich, obopólnie korzystnych możli-
wości handlowych między Chinami 
i Kanadą.
  Tylko że zaraz potem, ledwie chiń-
ski dostojnik zakończył swoją wizy-
tę, władze w Pekinie rozgniewały się 
na Justina Trudeau i jego rząd. Poszło 
o podpisaną w tym samym tygodniu 
umowę z Tajwanem, dotyczącą elimi-
nacji podwójnego opodatkowania przy 
wymianie handlowej i otwierającą dro-
gę do porozumienia o wolnym hand-
lu. Chiny rozgniewała jednak nie treść 
tej umowy, ale fakt, iż jest to umowa 
zawarta przez rząd Kanady z rządem 
wyspy, uznawanej przez Pekin za jed-
ną z prowincji Chińskiej Republiki 
Ludowej. Należy dodać, że rozmo-
wy z Tajwanem na temat podpisanej 
obenie umowy zaczęły się w 2000 r.,
ale ani liberałowie Jeana Chretiena, ani 
konserwatyści Stephena Harpera nie
zdecydowali się sfinalizować tej spra-
wy, nie chcąc drażnić Chin.
 Na zatwierdzenie oczekuje umowa 
handlowa Trans-Pacific Partnership 
(TPP) – obejmująca Australię, Brunei 

  Najpierw było Toronto, gdzie spon-
sorowanych przez kanadyjski rząd 
uchodźców syryjskich powitano po-
siłkiem i zimowymi ubraniami. Na-
zajutrz 189 Syryjczyków, w tym 117 
dzieci, wylądowało w Vancouver. Tu-
taj uzyskali pomoc przy wypełnieniu 
wstępnych dokumentów, po czym za-
kwaterowani zostali w hotelu na West 
Endzie, otrzymując trochę gotówki na 
żywność i artykuły pierwszej potrze-
by. Jak poinformował dyrektor Immi-
grant Services Society of British Co-
lumbia – organizacji zajmującej się 
rozlokowaniem sprowadzanych przez 
rząd federalny uchodźców – do poło-
wy stycznia przybyło do Vancouver 
763 Syryjczyków i... zaczęły się scho-
dy. Z jednej strony zabrakło miejsc do 
ich zakwaterowania, z drugiej – przy-
bysze odczuli dość szybko uroki ży-
cia w najdroższym mieście Kanady i 
zaczęli się skarżyć.
  Ale oddalmy się od Vancouver, aby 
spojrzeć na sprawę z szerszej perspek-
tywy.
 Według przedwyborczej zapowiedzi 
Justina Trudeau, od 4 listopada, czyli 
daty objęcia przez niego urzędu pre-
miera, do 31 grudnia Kanada miała 
przyjąć 10 tysięcy uchodźców, 25 ty-
sięcy przed 1 marca i 35-50 tysięcy do
końca bieżącego roku. Plan liberałów 
uzyskał poparcie większości Kana-
dyjczyków (chociaż znaczny procent 
uważał i być może wciąż uważa, że 
Kanadę stać na sprowadzenie dużo 
większej liczby Syryjczyków). Pierw-
szy termin, mimo że transport lotni-
czy uchodźców przebiega sprawnie, 
nieco się obsunął: od 4 listopada do 
31 grudnia przybyło 6720 uchodź-
ców z targanego wojną domową kraju, 
w tym 2586 sponsorowanych przez 
rząd federalny. Do liczby 10 tysięcy 
dobito 12 stycznia.
 W międzyczasie pojawił się na Face-
booku i Instagramie post, którego autor 
twierdził, że przybywający do Kanady 
uchodźcy otrzymują większe finanso-
we wsparcie niż Kanadyjczycy żyjący 
z zasiłku, wyliczając iż sponsorowany
przez rząd przybysz z bliskowschod-
niego państwa dostaje na żywność 61 
dolarów dziennie, gdy na przykład dla 
pozostającego na welfare mieszkańca 
Kolumbii Brytyjskiej kwota ta wynosi 
zaledwie 3 dolary.

Darussalam, Chile, Japonię, Kanadę, 
Malezję, Meksyk, Nową Zelandię, Pe-
ru, Singapur, USA i Wietnam  – zawar-
ta przez rząd Stephena Harpera na dwa 
tygodnie przed wyborami, która budzi 
kontrowersję w związku z utrzymy-
waniem w tajemnicy procesu nego-
cjacji oraz ujawnieniem przez Wiki-
leaks części dokumentów, z których
można wnioskować o znacznym uza-
leżnieniu ratyfikujacych umowę sła-
bych gospodarczo państw od ponad-
narodowych korporacji. Zaś minister 
handlu zagranicznego Chrystia Free-
land oznajmiła w tych dniach, że obec-
ny rząd nie ma możliwości dalszych 
negocjacji i pozostaje mu tylko powie-
dzieć „tak” lub „nie”, przy czym, jeśli 
Japonia, USA i cztery inne państwa, 
umowę TPP zatwierdzą, Kanada nie 
będzie już miała prawa sprzeciwu. Na 
pocieszenie, pani minister Freeland do-
dała, że chociaż w kwestii przyjęcia 
Partnerstwa Transpacyficznego rząd 
postawiony został pod ścianą, to jed-
nak odbił się od tej ściany i pracuje 
pełną parą nad ratyfikacją prioryteto-
wej obecnie umowy handlowej z Unią 
Europejską, nazywanej CETA (Com-
prehensive Economic and Trade Agree-
ment).
  Perturbacje kanadyjskiej gospodarki 
uaktywniły ekonomistów, którzy po-
naglają rząd Justina Trudeau do pod-
wyższenia kwoty przeznaczonej na in-
westycje infrastrukturalne, co powin-
no prowadzić do większej stabilizacji 
gospodarki. W tym miesiącu praco-
wano w Ottawie nad szybkim przeka-
zaniem na ten cel miliarda dolarów do 
Alberty i Saskatchewan – prowincji 
dotkniętych bezpośrednio spadający-
mi cenami ropy.
 Do tego wszystkiego Justin Trudeau 
uświadomił sobie właśnie, że obieca-
na przez niego legalizacja marihuany 
nie jest taka prosta, jak to mu się wy-
dawało przed wyborami, co wywo-
łuje myśl, że być może ukute przez 
ubiegających się o reelekcję konserwa-
tystów, mające dyskredytować przy-
wódcę liberałów przedwyborcze ha-
sło “He is not ready” było po części 
prawdziwe. Kanadyjski premier od-
krył bowiem niedawno, że na prze-
szkodzie jego szczerej chęci legaliza-
cji „zioła” stoją wynikające z mię-
dzynarodowych umów zobowiązania. 
A tu legalni hodowcy recreational 
drug domagają się od rządu podjęcia 
kroków w celu ograniczenia zaopat-
rywania się przez punkty sprzedaży 
medycznej marihuany w Vancouver i 
Toronto w towar z nielegalnych źró-
deł. Nie mówiąc już o grubych milio-
nach, które ze sprzedaży „ziela” wpły-

Stylowe skarpetki kanadyjskiego premiera, które podziwiali uczestnicy 
Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Premier w czasach kryzysu

nęłyby do państwowej kasy, czego 
przykładem Kolorado, gdzie w ubieg-
łym roku sprzedano marihuany za 
blisko miliard dolarów (to więcej niż 
zysk ze sprzedaży alkoholu), co m.in. 
pozwoliło przeznaczyć dodatkowe 
100 milionów na szkoły i przyniosło 
wiele innych korzyści.
  Na domiar sprawa ze sponsorowa-
nymi przez rząd federalny syryjskimi
uchodźcami zaczyna tworzyć proble-
my, o których piszemy obok.
 Wszystko to jest jedynie fragmentem 
spraw, z którymi rząd liberałów obec-
nie się boryka. Każdy dzień przynosi 
nowe, związane z sytuacją ekono-
miczną i pracami rządu wiadomości. 
W środę, 20 stycznia, Justin Trudeau, 
przemawiał na Światowym Forum 
Ekonomicznym w Davos, tłumacząc 
uczestnikom spotkania, że nie samą
ropą naftową Kanada stoi. Zaś następ-
nego dnia zbierał tam słowa podzi-
wu za swoje stylowe skarpetki z pirac-
kim emblematem.
   Czyż można się zatem dziwić, że 
Kanadyjczycy są dumni ze swojego
premiera.

  Przedstawiciele rządu federalnego i 
rządu B.C. oświadczyli za pośrednic-
twem CBC, że wiadomość o wyso-
kości świadczeń dla uchodźców jest 
simply not correct, ponieważ wylicza-
ne są one w oparciu o kwoty zasiłku  
wypłacanego w prowincjach i teryto-
riach. W Kolumbii Brytyjskiej jest to 
610 dolarów dla dorosłej osoby: $375 
na mieszkanie i $235 na żywność itp. 
Uchodźcy sponsorowani przez osoby
prywatne nie otrzymują od rządu żad-
nych pieniędzy. Ponadto minister imi-
gracji John McCallum oznajmił, że 
rząd rozważa obciążenia uchodźców 
przybyłych do Kanady przed 4 listo-
pada kosztami przelotu i badań me-
medycznych. 
  Minister stwierdził również, że przy-
jmowanie uchodźców przebiega ge-
neralnie dobrze, tylko narasta problem 
z ich zakwaterowaniem i znalezieniem 
przez nich pracy.
  Powyższe problemy najbardziej da- 
ły się odczuć w Ottawie i Vancouver, 
które krótko po połowie stycznia zmu-
szone były ogłosić kilkudniowe mo-
ratorium na przyjmowanie sponsoro-
wanych przez rząd federalny Syryj-
czyków, ponieważ zwyczajnie nie by-
ło gdzie ich ulokować. Ten sam prob-
lem mają inne duże miasta Kanady. 
Natomiast dwie prowincje atlantyckie
– Nowa Szkocja i Nowy Brunszwik  –
gotowe są przyjąć więcej uchodźców,
po części dlatego – wyjaśnił minister 
imigracji – że ludzie są tam życzliwi 
zamorskim przybyszom, ale również 
z powodu wynikającej ze starzenia się
populacji potrzeby rąk do pracy.
  Zaś co do Vancouver, to nie tylko 
że ludzie zajmujący się zakwaterowa-
niem arabskich przybyszy mają z tym 
ból głowy, ale dodatkowo muszą wy-
słuchiwać skarg mieszkańców hotelu 
na West Endzie, że otrzymywany na 
żywność zasiłek (10 dolarów dziennie 
na osobę dorosłą i 50 dolarów mie-
sięcznie na dziecko) nie wystarcza na
przeżycie. Ktoś na przykład zmuszo-
ny był wykupić lekarstwa przypisane 
choremu dziecku, za które co prawda 
nie musiał zapłacić całej kwoty, ale 
i tak wydanie 22 dolarów stanowiło 
pokaźne uszczuplenie zasobów finan-
sowych jego rodziny. Do tego kresu
hotelowego życia nie widać, bo wy-
najęcie mieszkania w Vancouver jest 
drogie, a już na pewno dla rodzin wie-
lodzietnych, których wśród uchodź-
ców nie brakuje. Tymczasem należy 
pamiętać, że w najbliższych tygod-
niach liczba przybywających do Ka-
nady Syryjczyków znacznie wzrośnie 
(25 tysięcy do końca lutego).
  Biznesmen Tony Singh z Surrey, 
założyciel i prezes sieci sklepów spo-
żywczych Fruitcana – który 40 lat te-
mu przybył z rodziną do Kanady i wie,
co to znaczy być nowym imigranem 
– postanowił pomóc pięciuset przy-
bywającym do Vancouver uchodź-
com, dostarczając im artykułów żyw-
nościowych przez dziesięć dni.
  Do 29 lutego rząd Kanady przedłu-
żył swoją obietnicę dopłacenia do do-
nacji złożonych na pomoc syryjskim
uchodźcom ich równowartości. Po-
czątkowo to zobowiązanie dotyczyło 
okresu do 31 grudnia, ale ponieważ 
zebrano do tego czasu tylko 12 milio-
nów dolarów (na ofiary trzęsienia zie-
mi, które w 2010 r. nawiedziło Haiti 
zebrano 220 milionów) termin prze-
dłużono, ponieważ rząd Justina Tru-
deau wyrównałby z radością sumę 
donacji bliższą 100 milionów.

Kanada wita uchodźców


