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УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ КАНАДИ
(1918-1939 РР.)

У міжвоєнний період Канада, будучи парламентською респуб
лікою, залишалась домініоном Великобританії з федеративним 
державним устроєм і демократичним політичним режимом. Ка
надський федералізм передбачав розмежування відповідальності 
при прийнятті політичних та економічних рішень між федераль
ним центром і провінціями. Загальнофедеральне законодавство 
мало верховенство над провінційним. Канадський парламент за 
принципом англійського парламенту складався з верхньої па
лати -  Сенату й нижньої -  Палати громад. Склад Палати громад 
формувався на всезагальних виборах, а Сенату -  федеральним 
урядом зі схвалення генерал-губернатора і за принципом рівного 
представництва регіонів.

Виборними органами влади в Канаді були Палата громад, зако
нодавчі органи провінцій, муніципалітети. За виборчими закона
ми 1918 і 1920 рр. канадцям було дане всезагальне виборче право, 
знижено майновий ценз. Голосувати могли тільки громадяни Ка
нади. Іммігранти отримували громадянство після 5 років прожи
вання в країні.

Для основних партій Канади український електорат у Канаді 
був блоком, котрим переважно маніпулювали й після більшовиць
кого перевороту 1917 р. сприймали як комуністів. У перші пово
єнні роки голоси українських виборців купували за гроші, спиртні 
напої, обіцянки побудувати дороги тощо. У 20-ті рр. така ситуація 
змінюється, українці починають виділяти серед партій своїх зем
ляків і голосувати за ті партії, в яких є українські представники, не 
беручи до уваги програму партії. Переважно українці долучались
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до лав найбільших і найпопулярніших партій Канади, в першу чер
гу ліберальної та нелегальної комуністичної, основну масу якої 
складали саме українці й одними із засновників якої вони були. 
Отже, у 2030-ті рр. XX ст. українські канадці голосували як єди
ний блок, тому одним із шляхів здобуття їх голосів для політиків 
було включення їх до своїх партій. Наприклад, через це в Альберті 
Партія об’єднаних фермерів і партія Соціального кредиту заохо
чували включення до свого складу представників національних 
меншин.

До 1920-х рр. монопольне управління державою було в руках 
ліберальної та консервативної партій, що почергово ділились вла
дою. Однак, події Першої світової війни та їх наслідки для україн
ської діаспори призвели до утворення дистанції між іммігрантами 
і двома провідними канадськими партіями. З появою нових партій 
в країні українці починають вступати в їх ряди й голосувати за 
їх членів. Це були партія Об’єднаних фермерів Альберти, партія 
Об’єднаних фермерів Манітоби, партія Соціального кредиту, пар
тія Кооперативної федерації.

Розглянуті джерела дозволяють стверджувати, що у міжвоєн
ний період найбільше українських прихильників серед кандидатів 
у провінційні та федеральний парламенти все ж таки мала Лібе
ральна партія.

Участь українців у виборчому процесі Канади не зводилась ви
ключно до ролі виборців, оскільки декому з них вдавалось бути об
раними до органів місцевого самоврядування, провінційних та фе
дерального парламентів. У виборах до провінційних парламентів 
найбільше українських представників було в Альберті, на другому 
місці -  в Манітобі, а на третьому -  в Саскачевані. Представниками 
до парламенту від українців були переважно юристи, вчителі, лі
карі, громадські діячі, найчастіше особи з вищою освітою.

Представництво українців на федеральному рівні розпо
чав М. Лучкович, що був обраний в Альберті до Палати громад 
від партії Об’єднаних фермерів Альберти по округу Вегревіль у 
1926 р. і був переобраний у 1930 р. До Сенату перші українські 
політики потрапили вже у 50-ті рр. XX ст. Тоді ж з’явились і пер
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ші провінційні та федеральні міністри українського походження. 
Хоча такі спроби були й раніше.

Таким чином, одним з найважливіших критеріїв інтеграції ім
мігрантів у канадське суспільство й закріплення за ними певного 
статусу є їх активна участь у політичному житті країни. Активна 
участь українців у політичному житті Канади у 1918-1939 рр. по
яснюється не тільки бажанням іммігрантів влитися у нове суспіль
ство, захищати свої права й отримати політичні важелі впливу, а 
й асоціацією уряду не з ворожою, пригноблюючою силою, як це 
було на теренах Батьківщини, а силою, покликаною захищати ін
тереси громадян, встановлювати однакові привілеї та обов’язки 
перед державою.

Як результат, участь українців у політичному житті Канади 
зміцнила їх позиції в країні як повноправних членів канадського 
суспільства, підвищила їх суспільно-політичний статус.
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