
VÄRLDEN
Fredag 19 februari 2010

Redigering:
Pia Sjöbladh/Kent Axelsson   

A15

En del 
tv-titta-
re kanske 
hajade till 
när gene-
ralguver-
nören Mi-
chaëlle 
Jean för-
klarade de 
olympiska vinterspelen 
i Vancouver öppnade.

Landets statschef är 
Storbritanniens drott-
ning Elizabeth II. Hon 
företräds av general-
guvernören, som en-
ligt Kanadas författning 
främst har en ceremo-
niell uppgift.

Den vardagliga politi-
ken sköts av regering och 
parlament i Ottawa. Ge-
nom historien har dessa 
båda institutioner mes-
tadels letts av liberaler. 
Ett markant undantag 
är konservative Brian 
Mulroney som var pre-
miärminister från 1984 
till 1993.

2006 segrade  ännu en 
gång en konservativ i va-
let. Stephen Harper om-
valdes 2008 men fick bil-
da en minoritetsregering 
efter  att ha fått 37,9 pro-
cent av rösterna. Harper 
räddades från ett miss-
troendevotum i början 
av december 2008 ge-
nom att generalguver-
nören, på Harpers upp-
maning, stängde parla-
menten till efter nyår. Då 
hade luften gått ur oppo-
sitionen.

Att Harper sedan dess 
kunnat rida ut stormar-
na beror inte minst på 
att regeringen klarat fi-
nanskrisen relativt väl. 
En annan orsak är att 
oppositionen, Liberaler-
na och socialdemokra-
tiska Nya demokratiska 
partiet, har gjort gemen-
sam sak med Bloc Qué-
bécois och de konserva-
tiva har kunnat göra en 
stor sak av motståndar-
nas samarbete med ett 
parti som vill bryta ut 
Quebec från övriga Ka-
nada.

Frågan om  Quebecs sta-
tus är den eviga strids-
frågan i Kanada. Vid en 
folkomröstning i okto-
ber 1995 röstade 50,6 nej  
och 49,4 ja. 

De senaste opinions-
undersökningarna visar 
att fyra av tio Quebecbor 
vill lämna den kanaden-
siska federationen.
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FAKTA

Kanada
Yta: 9 984 670 km2 upp-

delade på tio provinser och 
tre territorier).

Befolkning: 34 miljoner.
Statschef: Drottning Eli-

zabeth II (representerad av 
generalguvernör MIchaëlle 
Jean).

Regeringschef: Stephen 
Harper.

Huvudstad: Ottawa.
Språk: engelska och 

franska.
Valuta: Kanadadollar (1 dollar är 6,9 svenska kronor).
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Invånarna i Vancouver 
är ljumma till att ha OS i 
sin stad. När spelen invig-
des tyckte 60 procent att 
det var slöseri med peng-
ar som kunde använts till 
bättre saker, enligt en opi-
nionsundersökning som 
refererades i lokaltidning-
en Vancouver Sun.

Ungefär lika många, 63 
procent, väntade sig att 
spelen skulle gå med för-
lust, och 83 procent tycker 
att de planerats för att gyn-
na samhällets elit.

● Men två av tre svarade att 
OS skulle ha en långsiktigt 
positiv effekt för både Ka-
nada och Vancouver.

Enligt tidningen Fortu-
ne bedöms OS ha skapat 
18 000 jobb sedan 2003 och 
tillfört ekonomin i Kanadas 
tredje största stad runt sex 
miljarder kronor. Samtidigt 
har finanskrisen blivit dyr. 
När en hedgefond i New 
York drog sig ur finansie-
ringen av OS-byn fick Van-
couver gå in med cirka fyra 
miljarder kronor.

Att skaffa bostad i Vancouver är som att söka jobb. Man 
måste ha med sitt cv, säger Kate Kroll. Hon och Melissa Ja-
mes har gjort dokumentären ”No Fun City” om hur Vancou-
vers myndigheter stöter bort unga och deras kultur.
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Staden har infört flera kränkande regler under OS, 
bland annat gett polisen rätt att bussa bort hemlösa, säger 
David Eby, chef för British Columbia Civil Liberties Union.

                        fastnat på staden. FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI

Ingen entusiasm över OS

Vancouvers politiker bör-
jar så smått inse riskerna 
med att bli Kanadas mot-
svarighet till Florida. Pen-
sionärsparadis genererar 
inte många nya jobb och 
företag. 

Forskaren Richard Flori-
da (vars teorier bland annat 
legat till grund för Malmös 
omvandling) hävdade nyli-
gen att Vancouver håller på 
att bli alldeles för dyrt för 

vanliga arbetande familjer.
– Det känns som att dis-

kussionen håller på att för-
ändras. Och nu verkar det 
som att staden ska se över 
reglerna för sprittillstånd, 
säger Melissa James.

Motsättningarna  i sta-
den är stora. Inflytelserika 
grupper protesterar ofta 
när en konsertlokal eller 
bar planeras i deras områ-
den. Och de som motsätter 
sig OS protesterar mot att 
de inte får protestera.

– Vi gillar inte att staden 
infört ett förbud mot skyl-
tar som inte är positiva till 
OS, säger David Eby, chef 
för British Columbia Civil 
Liberties Union.

Nära Victoria Square har 
några aktivistgrupper satt 
upp ett tältläger för stadens 
nästan 3 000 hemlösa. Bud-

skapet är: ”Bygg bostäder - 
inte idrottsarenor”. Men på 
ett modernt höghus ovan-
för tältlägret har någon 
satt upp en egen skylt, med 
budskapet: ”Bygg på era cv:
n, inte på era tält”.

Melissa James tror att 
klyftorna kan överbryggas. 

– Jag är ändå hoppfull. 
Många politiker som vi ta-
lat med säger att de ald-
rig haft kontakt med unga 
vuxna förut, säger Melissa 
James.

Kanske finns det plats för 
både lyxhus och rockklub-
bar. Men först måste nog 
OS ta slut.

VANCOUVER

TEXT: JOHAN
ANDERBERG
johan.anderberg
@sydsvenskan.se

Drottning 
Elizabeth 
landets 
statschef

 Vill samla klubbar-
na inom ett område 
”Vancouver har blivit 
en lekplats för de rika. 
Det räcker med att 
åka till Montreal eller 
New York så ser man 
att där finns områden 
för alla människor.”
Melissa James.

Tusentals Vancouverbor protesterar mot OS.

Michaëlle 
Jean.
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