
Kanada modern historia 1931  – 

Här nedan listas några händelser ur Kanadas moderna historia från och med år 1931  

1931  

Fick landet status som helt självständig stat 

1935-57  

Liberala partiet styrde landet  

1949  

Den kanadensiska förbundsstaten fullbordades i och med att Newfoundland anslöts sig  

1957  

PCP vann parlamentsvalet och fick därmed makten  

1960-talet  

Inleddes den ”Tysta Revolutionen” i Québec. Provinsen var ekonomiskt eftersatt och 

näringslivet dominerades av engelsktalande. Den liberala provinsregeringen genomförde 

omfattande reformer för att stärka fransk-kanadensarnas ställning och för att modernisera 

Québec. Reformerna bidrog till framväxten av en fransktalande medelklass och hjälpte till att 

stärka självkänslan och nationalismen. För att knyta provinsen närmare federationen drev 

Trudeau igenom en språklag som gjorde franskan till officiellt språk vid sidan av engelskan  

1963  

Liberala Partiet tog tillbaka makten  

1968  

Pierre Elliot Trudeau valdes till premiärminister. Han kritiserar de amerikanska 

bombningarna i Vietnam  

1970-talet  

Konflikten mellan fransktalande och engelsktalande i Québec skärptes och 

extremistgruppen, Fronten för Québecs befrielse (FLQ) bildades. De kidnappade och 

mördade provinsens arbetsmarknadsminister och utförde flera bombattentat vilket 

resulterade i att undantagslagar infördes och hundratals personer fängslade i Québec. De 

hårda metoderna bidrog till att stärka separatisternas ställning  

 

 

 

 

 



1976  

Vann det separatistiska Québecpartiet (PQ) provinsvalet på löftet om att hålla en 

folkomröstning om självständighet i Québec. PQ ville ha ett politiskt oberoende, men behålla 

de ekonomiska banden till resten av landet  

1980  

PQ förlorade omröstningen om självständighet för Québec  

1981  

Trudeau lyckades komma överens med samtliga provinser, utom Québec, om att ge landet 

en egen författning. Samtidigt drev han igenom två tillägg till författningen som stöddes av 

de engelsktalande provinserna, men som avvisades av Québec  

1984  

Avgick Trudeau som partiledare. På hösten vann de konservativa under ledning av Brian 

Mulroney, det federala valet. Den nya regeringen privatiserade statliga företag, hindren för 

utländska investerare togs bort och man började skära i de sociala program som liberalerna 

hade infört. Även Mulroney ville få en lösning på ”Québec-frågan” men Québec ställde flera 

krav för att godkänna den nya författningen  

1987  

Lyckades Mulroney få samtliga provinsledare att acceptera det så kallade Meech Lake-

avtalet som gick Québec till mötes. I gengäld lovade Québec att godkänna författningen. 

Avtalet kritiserades från vissa håll för att ge för stort inflytande till Québec, samtidigt som 

det inte gav ursprungsbefolkningarna samma skydd som de fransktalande  

1990  

Meech Lake-avtalet upplöstes när provinsparlamenten i Manitoba och Newfoundland 

vägrade att godkänna det  

1992  

Efter misslyckandet med Meech Lake-avtalet kvarstod regeringens problem med 

separatismen i Québec varför ett nytt avtal förhandlades fram, det så kallade Charlottetown-

avtalet. Det godkändes av ledarna för de tre största partierna och samtliga provinsledare. 

Enligt avtalet skulle Québec få särskild status och ökade befogenheter, även övriga provinser 

skulle ges ökad makt på den federala regeringens bekostnad. I en folkomröstning under 

hösten röstades nej till avtalet  

 

 

 

 



1993  

I juni blev försvarsminister Kim Campbell premiärminister. I parlamentsvalet i november fick 

regeringspartiet bara två mandat. Makten övertogs av liberalerna under ledning av Jean 

Chrétien. Det separatistiska Québecblocket (BQ) blev största oppositionsparti  

1994  

Sedan Québecpartiet (PQ) hade vunnit provinsvalet i Québec hölls en ny folkomröstning om 

självständighet. Separatisterna förlorade med knapp marginal. Valdeltagandet var högt och 

över 60 procent av de fransktalande röstade för en separation  

1997  

Vid valen i juni vann Liberalerna 155 av de 301 mandaten och kunde därmed åter bilda 

regering. Det högerpopulistiska Reformpartiet, med bas i västra Kanada, blev största 

oppositionsparti  

1998  

Kom samtliga provinser, utom Québec, överens om en deklaration där Québecs unika 

karaktär erkändes. Det fastställdes att alla författningsändringar som gjordes i fråga om 

provinsernas befogenheter skulle omfatta samtliga provinser. Senare slog Högsta domstolen 

fast att ingen provins ensidigt skall kunna lämna federationen utan att detta föregåtts av 

förhandlingar med regeringen i Ottawa  

2000  

Vid valet den 27 november fick liberalerna nästan 41 procent av rösterna och 172 av de 308 

mandaten. De behöll därmed regeringsmakten  

2003  

I november avgick Jean Chrétien. Till ny partiledare valdes den förre finansministern Paul 

Martin. Kort därefter valdes han till premiärminister. Samtidigt gick Progressiva konservativa 

partiet samman med Kanadensiska alliansen i Konservativa partiet (CPC)  

2004  

En rapport från den kanadensiska riksrevisionsmyndigheten skapade problem för regeringen 

då den avslöjade en korruptionsskandal med förgreningar in i Liberala partiet 

Vid nyvalet i juni blev Liberalerna största parti med ca 37 procent av rösterna. De förlorade 

dock sin majoritet i parlamentet  

 

 

 

 



2005  

Efter ett gräl om vårdpolitiken drog NDP tillbaka sitt stöd för regeringen och i november 

förlorade regeringen ett misstroendevotum vilket fick till följd att nyval utlystes till den 23 

januari 2006  

2006  

Nyvalet den 23 januari vanns av Konservativa partiet (CPC) som fick 36 procent av rösterna  

Under våren gjorde den nytillsatte premiärministern Stephen Harper sin första utlandsresa 

som gick till Afghanistan, där Kanada hade soldater stationerade  

Regeringen avskaffade det vapenregister som liberalerna infört på 1990-talet  

När domaren John Gomery presenterade sin slutrapport om den stora korruptionsskandalen 

som avslöjats år 2004 rekommenderade han flera åtgärder som skulle öka insynen i 

regeringens arbete. Dessutom efterlyste han även regler för hur överskott i statsbudgeten 

skulle få användas  

Underhuset godkände under hösten ett förslag från premiärminister Stephen Harper där 

Québec erkänns som en ”nation inom ett enat Kanada”  

2007  

Frågor om klimatförändringar fick större plats i debatten under året och i mars lovade 

regeringen att respektera Kyotoavtalet. I budgeten för 2008/2009 anslog regeringen nya 

pengar för att motverka klimatförändringarna  

2008  

Den 14 oktober hölls nyval på grund av regeringens svårigheter att få igenom sina förslag 

Valet vanns av Konservativa Partiet som fick 38 % av rösterna, vilket inte räckte till egen 

majoritet i underhuset. Valdeltagandet var lågt, endast lite drygt 59 % av de valberättigade 

röstade  

2009  

I början av året hade den ekonomiska nedgången drabbat Kanada hårt och Liberalerna 

lovade att på vissa villkor stödja regeringens budget, vilket betydde att Harper slapp en ny 

misstroendeomröstning  

I månadsskiftet augusti/september meddelade den liberale ledaren Ignatieff att hans parti 

drog tillbaka sitt stöd för den konservativa minoritetsregeringen  

Den 1 oktober överlevde regeringen en förtroendeomröstning med hjälp av röster från NDP  

I slutet av året beslutade Harper att parlamentet inte skulle öppna på nytt efter 

julledigheten, utan vara stängt tills den 3 mars då de Olympiska spelen i Vancouver hade 

avslutats  

 



2010  

I april beordrade talmannen i underhuset att regeringen måste lämna ut hemliga dokument 

till politiker om hur afghanska fångar behandlats, något som premiärminister Harper tidigare 

vägrat  

I juni bröt oroligheter ut i Toronto i samband G 20-ländernas möte. Omkring 900 personer 

greps  

I november beslutade den federala regeringen att ett brittiskt-australiensiskt gruvbolag, 

BHP, inte skulle få ta över det kanadensiska Potash Corporation med hänvisning till att det 

inte skulle gagna Kanada  

2011  

I februari åtalades fyra konservativa parlamentsledamöter för att åt 2006 medvetet ha brutit 

mot de regler som gäller hur mycket pengar man får ta emot till sin valkampanj  

Valet den 2 maj blev en klar seger för Konservativa partiet som hade fått nästan 40 % av 

rösterna och 167 av de 308 mandaten, och fick därmed egen majoritet i underhuset. Efter 

valet avgick BQ-ledaren Gilles Duceppe och Liberalernas ledare Michael Ignatieff efter att ha 

förlorat sina platser i parlamentet  

I augusti avled NDP-ledaren Jack Layton och ersattes av Nycole Turmel  

I december meddelade miljöminister Peter Kent att Kanada, som första land, drar sig ur 

Kyotoavtalet, som syftar till att begränsa utsläppen av växthusgaser  

2012  

I mars utsåg NDP Thomas Mulcair, en politiker från Québec, till ny partiledare. Han blev 

därmed även landets officiella oppositionsledare  

I slutet av året protesterade ursprungsbefolkningen mot nya lagar som enligt dem skulle 

minska skyddet för miljön på ett sätt som skulle kunna drabba dem hårt, samtidigt som det 

skulle bli lättare att sälja mark från något av First Nations reservat  

Den 10 december inledde Teresa Spence, hövding i Attawapiskat i norra Ontario, en 

hungerstrejk och sade att hon skulle fortsätta tills hon hade fått löften om att konkreta 

åtgärder skulle vidtas  

2013  

Januari  

Protesterade ursprungsbefolkningen över sina livsvillkor och de hårda ekonomiska och 

sociala villkor som råder för dem. Mötet med premiärminister Harper den 11 januari ledde 

inte till några konstruktiva lösningar. Den 17 januari höll ursprungsbefolkningar en 

protestdag i minst sex provinser  

 



April  

Greps två män i Ontario som anklagade för att ha planerat ett terrorattentat mot ett 

passagerartåg i Kanada. Enligt polisen hade männen stöd från fraktioner av al-Qaida. 

Männen bestred anklagelserna och Iran förnekade all inblandning  

Valdes Justin Trudeau, son till den förre premiärministern Pierre Trudeau, till ny ledare för 

Liberala partiet  

Juni  

Avgick Montreals borgmästare Michael Applebaum efter att han åtalats för korruption. 

Likande åtal riktas mot ytterligare sex borgmästare eller före detta sådana i Québec  

Juli  

Inträffade en svår tågolycka i staden Lac-Mégantic i Québec. 47 människor omkom och 

närmare 40 skadades då ett tåg lastat med råolja körde av rälsen och exploderade  

November  

Stängdes tre senatorer av misstänkta för att ha begärt stora kostnadsersättningar som de 

inte haft rätt till, alla tre handplockade av premiärminister Stephen Harper  

2014  

Mars  

Avslutade Kanada sin insats i Afghanistan i och med att de sista kanadensiska soldaterna 

lämnade landet  

Juni  

Vann den nya vallagen Fair Elections Act laga kraft. Lagen tillkom för att förhindra valfusk. 

Kritiker anser att lagen missgynnar ursprungsbefolkningen  

Godkände den federala regeringen bygget av en stor rörledning, Northern Gateway, för 

transport av olja från Alberta till Stillahavskusten. Projektet hade mött motstånd från 

ursprungsbefolkningarna, miljörörelsen och fackföreningar. Motståndet var som störst i 

provinsen Columbia  

Avvisade Högsta domstolen den federala regeringens planer på att reformera eller avskaffa 

senaten  

Ledde provinsvalet i Québec till maktskifte när Liberalerna vann valet och fick 41 % nt av 

rösterna mot 25 p% för partiet PQ  

Juli  

Införde Kanada nya sanktioner efter att ett malaysiskt passagerarplan skjutits ned över 

rebelldominerat område i östra Ukraina den 17 juli. Sanktionerna riktade sig bland annat 

mot tio ryska storföretag, däribland flera banker. Även de ukrainska rebellrepublikerna och 

deras ledare omfattades av sanktionerna  



Augusti  

Skärpte Kanada sanktionerna mot Ryssland efter nedskjutningen av det malaysiska 

passagerarplanet i Ukraina. De nya sanktionerna kom att omfatta närmare 100 personer i 

Ryssland och Ukraina genom ekonomiska sanktioner och inreseförbud i Kanada. Därtill 

bojkottades en rad banker och andra företag. Ryssland införde i sin tur ett totalt stopp för 

import av mat från väst  

September  

Vann det Liberala partiet provinsvalet i New Brunswick  

Oktober  

Sköts ytterligare en soldat ihjäl, denna gång i huvudstaden Ottawa. Även han sköts senare 

ihjäl av polis. Enligt premiärministern var mannen en terrorist och hade fråntagits sitt 

kanadensiska medborgarskap efter att visat sympatier med militanta islamiströrelser  

Dödades en soldat och en annan skadas i Montreal-förorten Saint-Jean-sur-Richelieu i 

Québec efter att de blev påkörda av en franskkanadensisk man som konverterat till islam. 

Han sköts senare ihjäl av polis  

Enades Kanada och EU om ett nytt frihandelsavtal, Ceta  

Röstade Underhuset för att Kanada skulle delta i den internationella insatsen mot 

islamistgruppen Islamiska staten (IS) i Irak. Kanada skulle bland annat delta i flygräderna med 

sex stridsplan, två övervakningsplan och skicka 600 man till regionen  

2015  

Januari  

Drogs kanadensiska soldater in i markstrider i Irak vilket var första gången västerländska 

trupper var inblandade i markstrider i bekämpandet av IS  

Februari  

Lade USA:s president Barack Obama in sitt veto mot rörledningen Keystone XL, som skulle 

frakta olja från Alberta till USA. Obamas veto innebar att arbetet inte skulle få fortsätta 

innan amerikanska utrikesdepartementet hade granskat projektet då oljeledningen skulle gå 

över en landsgräns  

Beslutade Högsta domstolen att vuxna personer som lider av en obotlig sjukdom och riskerar 

utdraget och plågsamt lidande ska ha rätt till dödshjälp. Flera religiösa grupper motsatte sig 

dödshjälp och var kritiska till domstolen utslag  

Mars  

Beslutade den kanadensiska regeringen att utöka sin operation mot Islamiska staten (IS) till 

att även omfatta Syrien   

 



Maj  

Beslutade domstol ålägger att tobaksbolag skulle betala skadestånd på över 15 miljarder 

kanadensiska dollar till två grupper som representerar rökare i Québec  

Godkände Underhuseten den nya antiterrorlagen C51  

Vann NDP provinsvalet i Alberta vilket ledde till att PCP förlorade regeringsmakten efter att 

ha styrt provinsen i 44 år  

Vann Liberala partiet provinsvalet i Prince Edward Island  

Juni  

Genomfördes en cyberattack mot flera av regeringens hemsidor av Hackarnätverket 

Anonymous som protest mot den nya antiterrorlagen C51 som de ansåg strida mot FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna  

Oktober  

Liberala Partiet vann parlamentsvalet. De fick nästan 40 % av rösterna och fick därmed 184 

mandat. Konservativa partiet fick knappt 32 % och 99 mandat. NDP nästan 20 % och 44 

mandat, BQ fick knappt 5 % och 10 mandat. Gröna partiet fick 3,4 % och ett mandat. 

Valdeltagandet uppgick till 68 % Premiärminister Harper avgick på grund av valresultat  

November  

Vann Liberalerna provinsvalet i Newfoundland och Labrador, där Progressiva konservativa 

Partiet (PCP) styrt i tolv år  

Sade USA:s president Obama ett slutgiltigt nej till oljeledningen Keystone XL vilket betydde 

att den inte skulle byggas under hans mandatperiod. Premiärminister Trudeau var positiv till 

projektet, men att flera vetenskapliga utredningar skulle göras om hur oljeledningarna 

påverkar miljön  

Förberedde sig Kanada för att ta emot 25 000 syriska flyktingar från Turkiet, Libanon och 

Jordanien som skall ske successivt. 10 000 ska tas emot fram till slutet av året. Mottagandet 

av 10 000 av flyktingarna bekostades med privata pengar. Kanada bara ska ta emot familjer, 

särskilt utsatta kvinnor och homosexuella män. De som ska väljas ska antingen vara 

registrerade av UNHCR eller den turkiska regeringen. Säkerhets- och hälsokontroller ska 

göras innan flyktingarna flygs till Kanada  

4 november Tillträdde Justin Trudeau som ny premiärminister och bildade ny regering  

2016  

Februari  

Upphörde Kanada med sina flygbombningar av de områden som kontrollerades av den 

Islamiska staten i Irak och Syrien. ”Kanada kommer istället att satsa mer på humanitärt stöd 

och att träna kurdiska militära styrkor.”  



Mars  

Gjorde premiärministern Justin Trudeau ett officiellt besök i USA och träffade USA:s 

president Obama  

April  

Avrättade islamistgruppen Abu Sayyaf en kanadensisk man, John Ridsdel, som tillsammans 

med tre andra, kidnappades av gruppen från en turistanläggning nära staden Davao år 2015  

Skrev premiärminister Trudeau under Parisavtalet om klimatet. Den kanadensiska 

regeringen har lovat att fram till 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 30 % jämfört 

med 2005 års nivå  

Vann Progressiva konservatova partiet (PCP) provinsvalet i Manitoba  

Vann det konservativa Saskatchewanpartiet provinsvalet i Saskatchewan. Det var det tredje 

provinsvalet i följd som partiet vann  

Maj  

17 maj Ledde en omfattande skogsbrand till att cirka 80 000 människor tvingades lämna sina 

hem i staden Fort McMurray i provinsen Alberta  

Över 2 000 bostäder förstördes av branden som bröt ut den 3 maj  

Beslutade den kanadensiska regeringen, efter nio års betänketid, att anta FN:s deklaration 

om urbefolkningars rättigheter och sade att dess principer ska skrivas in i författningen  

Juni  

Antog senaten ett lagförslag att sjukvårdspersonal i Kanada ska kunna hjälpa svårt sjuka 

människor att dö. Dödshjälp kan dock bara ges till människor som är nära att avlida på 

naturlig väg  

Avsatte regeringen 70 miljoner kanadensiska dollar för att förbättra hälsoläget och förhindra 

självmord bland ursprungsbefolkningarna som en följd av flera dödsfall genom självmord och 

överdoser bland ungdomar i Attawapiskat i norra Ontario  

Avrättade den islamistiska rebellrörelsen Abu Sayyaf kanadensaren Robert Hall som 

kidnappades av dem i september 2015. I april hade en annan kanadensisk man också 

avrättats av Abu Sayyaf  

Augusti  

Bad staden Ottawa indiangruppen sayisi dene i Manitoba om ursäkt efter att den federala 

regeringen tvångsförflyttat 250 stammedlemmar år 1956 med hänvisning till att de skjutit 

för många renar. Löften om hjälp med bostäder, mat och annat infriades inte utan de 

tvångsförflyttade fick leva i armod. Nu lovade regeringen ekonomiskt stöd till gruppen på 

nästan 34 miljoner kanadensiska dollar  

 



September  

Sade regeringen ja till byggnation av den omstridda naturgasledningen Pacific North West, i 

norra British Colombia  

Oktober  

Undertecknades handelsavtalet Ceta mellan Kanada och EU  

November  

Meddelade premiärminister Trudeau meddelar att den federala regeringen skulle ge 

klartecken för två stora oljeledningar, den kontroversiella Trans Mountain pipeline, från 

Alberta via British Columbia, och Line 3, från Alberta till Wisconsin i USA. Oljeledningen 

Northern Gateway fick nej av hänsyn till ursprungsbefolkningen  

Fick premiärminister Trudeaus hyllning till Fidel Castro, efter den kubanske ledarens död i 

slutet av månaden, stark kritik från såväl konservativa kretsar inom landet som från USA  

Vann Liberala Partiet provinsvalet i  Yukon vilket ledde till att Yukonpartiet förlorade makten 

efter 14 års regeringstid  

2017  

Januari  

Sköts sex personer ihjäl och åtta skadas i ett attentat mot en moské i Québec City  

Februari  

Röstade EU-parlamentet ja till handelsavtalet Cefta vilket ger Kanada ett fördelaktigt avtal 

med EU  

Besökte premiärminister Justin Trudeau USA och träffade den amerikanske presidenten 

Donald Trump  

Mars  

Kritiserades premiärminister Trudeau efter avslöjanden om att hans familjesemester till 

miljardären Aga Khans privata ö i Bahamas under julhelgen ska ha kostat skattebetalarna 

motsvarande 127 000 kanadensiska dollar  

April  

Uppgav Vita huset att USA kommit överens med Kanada och Mexiko om att omförhandla 

handelsavtalet Nafta  

 

 

 

 



Maj  

Besökte premiärminister Trudeau Vatikanen där han framförde en begäran till påven om en 

ursäkt från katolska kyrkan för de övergrepp som barn från urfolken utsattes för i 

kanadensiska internatskolor under en hundraårsperiod från 1880-talet  

Vann Liberala partiet provinsvalet i British Columbia och fick därmed 43 av 

delstatsparlamentets 87 mandat. NDP fick 41 mandat och Gröna partiet fick 3 mandat  

Juni  

Förlorade den liberala provinsregeringen i British Columbia ett misstroendevotum med 

knapp marginal. John Horgan från NDP fick i uppdrag att bilda en ny regering  

Augusti  

En stor grupp haitier sökte sig från USA till Kanada då det fanns risk för att de skulle utvisas 

från USA. Haitierna utvisning efter risk för utvisning. Omkring 60 000 haitier erbjöds tillfälligt 

skydd i USA efter jordbävningen i Haiti år 2010. Deras uppehållstillstånd löpte ut i januari 

2018. USA aviserade en restriktivare linje för att låta dem stanna kvar i landet  

Inleddes omförhandlingarna om nya villkor för Nafta-samarbetet mellan Kanada, USA och 

Mexiko  

Oktober  

Antog provinsparlamentet i Québec en ny lag om "religiös neutralitet" vilket innebar att det 

blev förbjudet för alla som arbetar inom den offentliga sektorn i Québec, eller som nyttjar 

dess tjänster, att täcka sina ansikten. Dock blev det möjligt för, till exempel kvinnor som bär 

heltäckande slöja att ansöka om undantag. Det blev också förbjudet att undervisa om en 

religion i förskolor som får offentliga medel. Lagen kritiseras från olika håll  

Tillträdde den före detta astronauten Julie Payette som Kanadas nya generalguvernör. 

Hennes viktiga frågor var försoning med landets urbefolkningar, frågor kring vetenskap, 

klimat, fattigdom och samarbete  

Misstänktes en 30-årig flykting från Somalia för att ha knivhuggit en polisman och kört på 

fyra fotgängare i staden Edmonton i Alberta. EI hans bil fanns en IS-flagga. Inget av offren 

fick livshotande skador  

 

 

 

 

 

 

 



November  

Bad premiärminister Justin Trudeua i ett tal i underhuset landets hbtq-personer om ursäkt 

för den diskriminering de utsatts för av den kanadensiska staten genom åren  

Bad premiärminister Trudeau landets ursprungsbefolkningar ( First Nations), i Newfoundland 

och Labrador om ursäkt för de övergrepp som begicks i de fem internatskolor som drevs av 

kristna organisationer i provinsen under åren 1949 till 1979. Han sade vidare att ord inte är 

tillräckligt för att hela de sår som eleverna fått under sin tid på skolorna  

Besökte premiärminister Trudeau Filippinerna i samband med ett toppmöte inom Asean och 

uppgav att han diskuterat frågor kring mänskliga rättigheter med den filippinske presidenten 

Rodrigo Duterte. President Duterte ansåg Trudeaus inlägg som en personlig förolämpning  

December  

Utvisade Kanada Venezuelas två högsta diplomater som svar på att Venezuela skickat hem 

Kanadas chargé d’affaires. Venezuela anklagade Kanada för att ha blandat sig i Venezuelas 

inre angelägenheter" när Kanada kritiserade Venezuelas president Maduro och den 

venezolanska regeringen för korruption och för att kränka medborgarnas mänskliga 

rättigheter  

Konstaterades att premiärminister Trudeau bröt mot landets etiklag när ha lät sig och sin 

familj bjudas på en lyxsemester till miljardären Aga Khans privata ö i Västindien. Brott mot 

etiklagen medför dock inget straff  

2018  

Januari  

Anmälde Kanada USA till WTO, Världshandelsorganisationen, för att få prövat om USA bröt  

mot handelsregler  

Februari  

Besökte premiärminister Trudeau med familj Indien där han fick vänta flera dagar innan 

Indiens premiärminister tog emot honom, antagligen för att den kanadensiska regeringen 

hade kontakt med sikhiska separatister i Kanada  

 

 

 

 

 

 

 



Mars  

Fastställde miljökommissionen aatt Kanada inte kommer att klara sina klimatmål till år 2020, 

utsläppen av växthusgaser kommer att vara omkring 20 % högre än planerat  

Utvisade Kanada fyra ryska diplomat och nekade tre andra inresetillstånd till följd av en 

nervgiftsattack mot en rysk före detta spion och hans dotter i Storbritannien i början av 

månaden. Ryssland pekas ut som ansvariga. Ett tjugotal andra länder gjorde samma sak, 

sammanlagt utvisas över 100 ryska diplomater. I slutet av mars utvisade Ryssland fyra 

kanadensiska diplomater  

Bad premiärminister Justin Trudeau om ursäkt för brittiska myndigheters hängning av sex 

män från tsilhqot'in-folket, ursprungsbefolkning, i det som nu  är British Columbia år 1864  

Beslutade regeringen att Kanada skulle skicka trupper och helikoptrar till FN-insatsen i Mali, 

200 kanadensiska soldaterna skulle stationeras där under en tolvmånadersperiod. Detta var 

första gången sedan 1994 som Kanada deltog i en FN-operation i Afrika  

Undertecknade Kanada, tillsammans med tio andra länder, frihandelsavtalet CPTPP gällande 

Stillahavsområdet. Ett nytt avtal var nödvändigt så USA dragit sig ur det tidigare 

frihandelsavtalet TPP  

April  

Dödades 10 personer och flera skadades svårt när en man i en hyrd skåpbil kör på 

fotgängare längs en huvudgata i norra Toronto  

Gav premiärminister Trudeau sitt stöd för USA:s, Storbritanniens och Frankrikes bombningar 

av anläggningar i närheten av Damaskus och Homs i Syrien där, enligt uppgift, den syriska 

regimen tillverkar kemiska vapen  

Maj  

Stoppade regeringen det kinesiska bolaget CCC International från att köpa det Toronto-

baserade byggföretaget Aecon, med hänvisning till den nationella säkerheten  

Utlöste två män en hemmagjord bomb på en indisk restaurang i Mississauga, Kanadas sjätte 

största stad. 15 personer skadades  

Bildades fyra nya nationalparker, Kazan, Richardson, Dillon River och Birch River, i provinsen 

Alberta. Tillsammans med Wood Buffalo National Park utgör de världens största 

naturskyddsområde för barrskog. Området är omkring 6,7 miljoner hektar stort  

 

 

 

 

 



Juni  

Anlände de första kanadensiska soldaterna i Mali som skall ingå i FN:s fredsbevarande 

styrkor  

Legaliserades användandet av marijuana för vardagsbruk genom en ny lag. Kanada blev 

därmed det andra landet i världen att tillåta detta  

Vann PCP, Progressiva konservativa partiet, provinsvalet i Ontario och fick nästan 41 % av 

rösterna och 76 av de 124 platserna i provinsparlamentet.  Liberala Partiet, som styrt 

delstaten sedan 2003, fick endast 19 % av rösterna  

Införde USA tullavgifter på kanadensiskt stål och aluminium. USA:s president  Donald Trump 

anger nationell säkerhet som skäl  

Juli  

Dödades två personer och sju skadades av en gärningsman i Toronto. Mannen sköts ihjäl av 

polisen i samband med attacken  

Införde Kanada tullavgifter på stål och aluminium från USA som svar på de amerikanska 

avgifterna som infördes i juni. Även vissa andra amerikanska varor fick nya tullavgifter  

Augusti  

Utlyste provinsregeringen i British Columbia ett 14 dagar långt kristillstånd då 560 

skogsbränder rasade i provinsen. Minst 3 000 människor evakuerades från sina hem  

September  

Anslöt sig Kanada till det nya frihandelsavtal som USA och Mexiko tidigare förhandlat fram 

och som ersatte det tidigare Nafta-avtalet mellan de tre länderna  

Röstade Underhuset för att frånta den myanmariska ledaren Aung San Suu Kyi det 

kanadensiska medborgarskap hon belönades med 2007 för sitt arbete för demokrati  

Möttes alla världens kvinnliga utrikesministrar i Montréal för att diskutera frågor om kvinnor 

inom politiken och i andra ledande roller, hur man ska stärka demokratin, främja fred och 

säkerhet och förhindra genusbaserat våld  

Oktober  

Lanserade regeringen en ny koldioxidskatt för de territorier och provinser som inte skrev 

under det nya nationella ramverket för klimatet, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, New 

Brunswick, Yukon och Nunavut vilket innebar att de måste betala 20 kanadensiska dollar för 

varje ton växthusgaser som man släpper ut. Avgiften ska sedan öka med 10 kanadensiska 

dollar om året, fram till år 2022, då den ska ha nått 50 dollar. Tanken var att ska incitament 

för att minska utsläppen från fossila bränslen  

Fastslog Högsta domstolen att parlamentet inte i förhand behöver rådgöra med 

ursprungsbefolkningarna innan de lägger fram lagförslag som påverkar deras rättigheter  



Vann partiet Koalition för Québecs framtid (CAQ) provinsvalet i Québec. De fick drygt 37 % 

av rösterna och 74 av provinsregeringens 125 mandat. CAQ, är ett  högerinriktat borgerligt 

parti som bildades 2011. Partiet vill sänka skatterna och förespråkar att Québec ska fortsätta 

att vara en del av Kanada  

November  

Införde Kanada sanktioner mot 17 saudier som misstänktes för inblandning i mordet på den 

saudiske journalisten Jamal Khashoggi i Turkiet i början av oktober  

Röstade drygt 56 % av invånarna i Calgary nej till att staden skulle arrangera olympiska spel 

år 2026  

2019  

Januari  

Erkände Kanada officiellt Juan Guaidó som Venezuelas president, efter att president Nicolás 

Maduro avvisat det ultimatum som ställts om att utlysa nyval  

Dömdes kanadensaren Robert Schellenberg till döden av en kinesisk domstol. Han greps 

2014 för inblandning i narkotikasmuggling  

Ogiltigförklarade Högsta domstolen lagen som förvägrade kanadensare som varit bosatta 

utomlands i mer än fem år att inte få rösta i kanadensiska val. Lagen infördes 1993  

Fick Rahaf Mohammed al-Qunun, en saudisk kvinna som flytt från sin familj, politisk asyl i 

Kanada. Hon blev känd över hela världen efter ett upprop att rädda henne i sociala medier 

som räddade henne från utlämning till Saudiarabien från Thailand  

Februari  

Lämnade Jody Wilson-Raybould in sin avskedsansökan. Hon blev 2015 landets första 

justitieminister från ursprungsbefolkningen. Hennes avgång innebär en prestigeförlust för 

premiärminister Trudeau som gjort en stor sak av att ha en regering som speglar landets 

mångfald  

Beslutade Kanadas etik-kommissionär Mario Dion att utreda om premiärministerns kansli på 

ett otillbörligt sätt blandat sig i ett rättsfall där verkstadsföretaget SNC-Lavalin anklagas för 

att ha gjort sig skyldigt till mutbrott och korruption i samband med affärer med Libyen under 

Muammar Gaddafis tid vid makten  

Dömdes Alexandre Bissonnette, som låg bakom dödsskjutningarna i en moské i Québec City 

2017, till livstids fängelse. Han kan tidigast begära villkorlig frigivning när han suttit i fängelse 

i 40 år   

 

 

 



Mars  

Lade Liberalerna ned justitieutskottets utredning av SNC-Lavalin-affären, och sade ärendet i 

fortsättningen skulle hanteras av etikkommissionären. Oppositionen kritiserade beslutet  

Bad premiärminister Trudeau om ursäkt för de övergrepp som inuiter som smittades av 

tuberkulos utsatts för under 1940-, 1950- och 1960-talen. De skildes från sina familjer och 

skickades för vård i södra Kanada, där de kunde vistas i flera decennier utan att deras 

släktingar fick veta vad som hade hänt dem  

Förnekade premiärminister Justin Trudeau att det ligger något i anklagelserna om att hans 

kansli försökt påverka om det ska bli en rättsprocess mot det korruptionsanklagade bolaget 

SNC-Lavalin  

Avgick budgetminister Jane Philpott, hon är också ordförande i regeringens särskilda 

skatteråd, på grund av hur regeringen hanterat korruptionsaffären kring SNC-Lavalin  

April  

Vann Progressiva konservativa partiet (PCP) provinsvalet i Prince Edward Island och fick 

nästan 37 % av rösterna. Gröna partiet blev näst störst och fick omkring 31 % av rösterna. 

Tredje största parti blev Liberalerna som fick nästan 30 % av rösterna  

Vann det borgerliga Förenade konservativa partiet (UCP) provinsvalet i Alberta. De fick 

omkring 55 % av rösterna och 62 av de 87 mandaten i provinsregeringen  

Införde Kanada nya sanktioner mot Venezuela riktade mot 43 personer i Nicolás Maduros 

regering  

Uteslöt premiärminister Trudeau Jody Wilson-Raybould och Jane Philpott från Liberala 

partiet med hänvisning till att förtroende för dem saknas  

Fyra provinser, Ontario, Manitoba, New Brunswick och Saskatchewan, ålades att betala en 

klimatskatt på 20 kanadensiska dollar per ton växthusgas som man släpper ut  

Visade en regeringsrapport att klimatförändringarna i Kanada sker dubbelt så fort som 

genomsnittet för världen. Sedan 1948 har genomsnittstemperaturen stigit med 1,7 grader i 

hela landet, men ännu mer i de nordliga delarna av landet, i prärieprovinserna och norra 

British Columbia. I norra Kanada har temperaturen i genomsnitt stigit med 2,3 %  

Maj  

Meddelade USA att man drar tillbaka tullavgifterna på kanadensiskt och mexikanskt 

aluminium och stål som infördes våren 2018  

Greps två kanadensiska män, Michael Kovrig och Michael Spavor, som arresterades i Kina i 

slutet av 2018 formellt av kinesiska myndigheter. De anklagades för att hota Kinas nationella 

säkerhet  

 

 



Juni  

Var Kanada det av världens länder som tog emot flest kvotflyktingar 2018, drygt 28 000 

enligt n sammanställning från UNHCR. Samma år sökte 55 400 människor asyl i Kanada  

Godkände regeringen Trans Mountain Expansion-projektet, en rörledning som ska 

transportera olja från Edmonton i Alberta till Vancouver-området i British Columbia  

Antog provinsparlamentet i Québec en lag som förbjuder en del offentliganställda , lärare, 

offentliganställda jurister, domare och poliser, att bära religiösa symboler under arbetstid  

Förbjöd Kanada alla skadliga engångsartiklar av plast från och med år 2021 med syftet att 

förhindra att plastavfall hamnar i havet  

I en 1 200 sidor lång rapport slogs fast att de tusentals kvinnor och flickor ur Kanadas 

ursprungsbefolkningar som sedan 1973 har mördats eller försvunnit har utsatts för ett 

folkmord  

Augusti  

Kritiserades premiärminister Justin Trudeau av parlamentets etikgranskare för sitt agerande i 

en skandal som kommit att kallas SNC-Lavalin-affären. Trudeau försökte enligt 

etikkommissionären påverka utredningen av ett industriföretag som anklagades för 

mutbrott i Libyen  

September  

Deltog omkring 500 000 kanadensare i en manifestation för klimatet i Montréal vilket gjorde 

den till den största manifestationen i stadens historia. En av talarna var Greta Thunberg  

Vann Progressiva konservativa partiet (PCP) provinsvalet i Manitoba och fick därmed behålla 

makten. De fick drygt 47 % av rösterna och 36 av de 57 platserna i provinsparlamentet  

Oktober  

Vann Liberala partiet en knapp seger i parlamentsvalet. Premiärminister Trudeau kunde 

därmed sitta kvar, men fick leda en minoritetsregering. Liberalerna fick lite drygt 33 % av 

rösterna och 157 av de 338 mandaten. Liberalerna förlorade samtliga mandat o provinserna 

Alberta och h Saskatchewan. Konservativa partiet fick drygt 34 % av rösterna och 121 

mandat. Det vänsterorienterade Nya demokratiska partiet (NDP) fick nästan 16 % av 

rösterna och 24 mandat  

November  

Blev British Columbia första provinsen i Kanada att godkänna FN:s deklaration om 

urbefolkningars rättigheter  

Presenterade premiärminister Justin Trudeau sin nya regering, utrikesminister Chrystia 

Freeland fick även posten som vice premiärminister  

 



December  

Erkände SNC-Lavalin, det kanadensiska verkstads- och byggföretaget, att ha betalat mutor i 

ett fall till Muammar Gaddafis libyska regim mellan åren 2001 och 2011 vilket gav dem 

miljonböter  

Avgick den konservativa ledaren Andrew Scheer efter en period av intern kritik efter 

parlamentsvalet. I samband med hans avgång avslöjades att han låtit sitt parti betala en del 

av hans barns avgifter i en privatskola  

Visade en ny rapport från federala hälsomyndigheter att nästan 14 000 kanadensare sedan 

2016 avlidit på grund av överdoser av opioider och 17 000 tvingats söka sjukhusvård efter att 

ha förgiftats  

Undertecknade Kanada, Mexiko och USA en ny version av det frihandelsavtal som skulle 

ersätta Nafta-avtalet från 1994  

2020 

xxxxxxx 


