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Халықаралық қауымдастықтың толыққанды мүшесіне 
айналып отырған еліміз сыртқы саясатында əлемнің барлық 
елдерімен терезесі тең қағидатында дербес сыртқы саясатын 
жүргізіп келеді. Солтүстік Америка аймағында орналасқан, 
НАФТА интеграциялық құрылымының мүшесі Канада елі де 
Қазақстан сыртқы саясатының назарындағы ел. ХХ ғасырдың 
басында Ұлыбритания доминионы болып танылған Канада 
елі, ХХ ғасырдың соңында əлемнің дамыған индустриалды 
елдеріне айналды. 

Канада елінде мемлекеттік саясат ретінде орын алған 
муль тимəдениет саясатының ерекшеліктерін, даму барысын, 
негізгі мəселелерін зерттеудің өзектілігі төмендегідей бірқатар 
факторларға байланысты:

Біріншіден, Қазақстан жəне Канада елінің дамуы ара-
сында ұқсастық факторлары да орын алады, атап айтқанда: 
көпұлттық халық құрамы, осыған байланысты Канада елін де 
мультимəдениет саясаты жүргізілініп отырса, біздің елімізде 
ұлтаралық келісімнің озық үлгісі қалыптасқан.

Екіншіден, Канада халықаралық саясат жəне экономи-
ка мəселелері бойынша маңызды шешім қабылдай алатын 
аздаған дамыған индустриалды мемлекеттердің қатарына 
енеді. БҰҰ шеңберінде де Канаданың бейбітшілікті қорғау 
жəне қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша бастамалары сая-
сатта жалғасын тауып жүр. Еуразия кеңістігінде маңызды саяси 
шешім қабылдауға белсене қатысып, бейбітшілік, қауіпсіздік 
саласында бастама көтеріп жүрген Қазақстан Республикасы да 
осы жағынан Канада елімен үзеңгілес болып табылады. 

Осыған орай, Солтүстік Америка аймағындағы жетекші 
мемлекет болып саналатын Канада елінің саясатындағы 
мультимəдениет бағытының аспектілерін қарастыру, жан-
жақты талдау жүргізіп, ұтымды тəжірибелік маңызы бар қоры-
тындылар жасау уақыт талабы.

Мультимəдениет саясатының басты қағидаты – бұл миг - 
 рант тардың ұлттық жəне мəдени бірегейлігін сақтау жəне ми-
гранттарды қабылдап отырған қоғаммен етене жақындасуға 
мүмкін дік ашу. Жалпы ғылыми əдебиеттерде мультимəдениет 
ұғымына байланысты түрлі пікірлер қалып тасқан. Г.  Тер-
борн өзінің «Мультимəдени қоғамдар» атты еңбегінде, муль-
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Канаданың мультимəдениет саясаты

тимəдениет терминінің шығу тарихын жəне 
қолдану аясын қарастыра отыра, көп дінді, көп 
мəдениетті қоғамның ұстанып отырған саясаты 
ретінде анықтайды [1, 51 б.]. Белгілі американдық 
əлеу меттанушы Н. Глейзер мультимəдениетті 
бірың ғай мəдениетке жауап ретіндегі, əр ұлттың 
мəдени ерекшеліктерін ерекшелеуге бағыттал-
ған үрдістердің кешені ретінде қарстырады [2, 
98 б.].

А. Борисов мультимəдениет түсінігінің мəні- 
 не үңіле отыра, мəселенің екі астарын қарас-
тырады. Ол, бір жағынаноң бағыт ретіндегі, 
интеграцияға жетелейтін мультимəдениет, теріс 
бағыт ретіндегі, сепаратистік пиғылдарды туды-
руы мүмкін мультимəдениет, деп жіктей оты-
ра, мультимəдениеттің қандай арнада дамуын 
қоғамдық-саясибағыт ретінде айқындайды [3, 
12  б.]. 

А. Төлеуханқызы мультимəдениетті ‒ өзге 
ортада өз бейнесін сақтап қалуға қолайлы 
жағдай туғызуға бағытталған Еуропа елдерінің 
саясаты ретінде қарастыра отыра, Еуропа-
да 1980-жылдардың алғашқы жартысында, 
90-жылдардың басында «мəдени өзгешелікті 
құрметтеу», «өз ұлттық келбетіңді сақтау құқы» 
сынды терминдер алға тартылғанымен, соңғы 
жылдары осы идеялардың жүзеге аспағанын 
мойындауға тура келеді, деп тұжырымдайды 
[4,  7 б.].

Канада мемлекетін асимметриялық, тілдік 
сипаты бар, орталықтандырылған федерация 
деп атауға болады. Асимметриялық сипат оның 
10 провинция мен 3 аумақтан тұратындығынан 
көрінеді. Тілдік сипат Канаданың мемлекеттік 
жəне конституциялық құрылысы ағылшын жəне 
француз тілінде жүргізілетінімен айқындала - 
ды. Демографиялық көзқарас тұрғысынан 
Канада лық қоғамды үш негізгі топтарға жіктеуге 
болады: 

Бірінші топты, байырғы Канада жерін ме-
кендеген жергілікті тұрғындар құрайды. Ка-
нада Конституциясына сəйкес, байырғы Кана-
да тұрғындарының үш тобы қарастырылады: 
үндістер, аралас некеден туылған метистер, 
Мұзды мұхиттың жағалауын мекендеген эски-
мос-инуиттер.

Екінші топты, ата-бабалары XV-XVI ға-
сырларда Канада жеріне қоныс тепкен француз-
дар мен ағылшындардың ұрпақтары құрайды. 
XVI ғасырдың 30-40-жылдары Әулие Лаврен-
тий өзені бойымен бірнеше рет жүзіп өткен 
француз теңізшісі Жак Картье бұл аумақты 
Францияның иелігі етіп жариялаған болатын. 
1534 жылы Жак Картье жариялаған Канада 

Жаңа Францияның провинцияларының бірі 
ретінде қабылданды. Кейіннен француздар 
қазіргі Канада жерінде отарлық қоныстарын 
құра бастайды. 1647 жылғы Эдикт бойына 
Канада территориясында француз отарлық 
əкімшілігі құрылды. Отаршыл əкімшілік ба-
сында, генерал-губернатор, иезуиттік миссия 
басшысы, Труа Ривьер, Монреаль губерна-
торларынан құрылған кеңес құрылды. 1600 
жылы Тадусак, 1605 жылы Порт-Руаяль, 1608 
жылы Квебек қаласының іргетасы қаланды. Ал 
1627 жылы Порт-Ройял ауданының маңында 
ең алғашқы Жаңа Шотландия деп аталған 
ағылшын қоныстары пайда болды. 

Үшінші топты, ХХ ғасырдан бастап Ка-
нада жеріне қоныс аударған халықтар, негі-
зінен, Азия-Тынық мұхит аймағында орна-
ласқан мемлекеттердің тұрғындарық ұрайды. 
Канададағы Қытай қауымының саны 1,3 млн 
адамды құрайды. Канада елінде қытай тілі 
ағылшын жəне француз тілінен кейін жиі 
қолданылатын тілдер тобына енеді.

Мəліметтер бойынша,2011 жылы Канадаға 
қоныс аударушылардың 50 пайызын азиялықтар, 
20 пайызын Африка жəне Орталық Азия ел-
дерінің тұрғындары, 12 пайызын Оңтүстік Аме  - 
рика жəне Америка Құрама Штаттарының тұр-
ғындары, 18 пайызын еуропалықтар құрайды [5].

Статистикалық мəліметтерге сүйене оты-
ра, Канада елінің тарихы мен даму кезеңдері 
миграциялық ағымдармен өзара байланы-
сты екендігін ерекшелеуге болады. Олардың 
өзара мəдени, тілдік түрде ықпалдасу үрдісі 
Канада қоғамының даму үлгісін айқындайды. 
Канадалық мультимəдениет саясаты ‒ канада 
қоғамындағы əрбір ұлттың мəдени ерекше-
ліктерін сақтауға жəне дамытуға бағытталған 
мемлекеттік саясаты.

1967 жылы Л. Пирсон отставкаға кетіп, ор-
нына Пьер Эллиот Трюдо бастаған үкімет келді. 
Трюдо үкіметі билік басына келгеннен бастап, 
Канада либералдары Квебек мəселесіне қатты 
назар аудара бастады. Либералдардың мəселеге 
қатысты бағдарламасында: «Канада қазіргі кез-
де үлкен саяси дағдарысты басынан кешіріп 
отыр, оның басты себебі Квебек мəселесі», 
деп айқындады. Либералдар ұсынған федера-
лизм тұжырымдамасының негізгі мəні – бір 
мемлекет-бір ұлт қағидаты болды. Трюдо өз 
бағдарламаларында Канада елінде бір ғана ұлт-
Канадалықтар бар, олар тек əр тілде сөйлейді деп 
тұжырымдады. Трюдо үкіметі Квебек мəселесіне 
байланысты 1971 жылы «Мультимəдениет сая-
сатын» ұсынды.
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Мультимəдениет саясатының негізгі мақсат-
тары ретінде төмендегілер айқындалды:

– этномəдени топтарға ұлттық ерекшелік-
терін сақтауға жағдай жасау;

– этникалық топтардың канада қоғамы на 
бейімделуіне, саяси өмірге белсене араласуына 
жағдай жасау.

1971 жəне 1981 жылдар аралығында мульти-
мəдениет саясатын дамыту үшін, этникалық 
топтардың тілін жəне мəдениетіне қолдау көр-
сетуге мемлекет тарапынан 20 млн доллар жұм-
салды. Аталмыш саясатты жүзеге асыру бағы - 
тында, Мультимəдениет бойынша Басқарма 
құрыл ды. 1973 жылы Мульти мəдени бастама-
лар дың жүзеге асырылуына бақылау жүргізу 
үшін министрлік құрылды. Үкімет жəне этника - 
лық ұйымдар аарсындағы ресми байланыстарға 
айрықша көңіл бөлінді. Өзге де этникалық топ-
тарға байланысты кемсітушілік көріністерінің 
алдын алу бойынша мульти мəдениеттік бағдар-
ламалар жасалынды.

1982 жылы, түрлі этникалық топтардың 
мəдени ерекшеліктеріне қолдау көрсетіп, дамы-
ту мақсатында елде «Құқықтар жəне еркіндіктер 
Хартиясы» (Canadian Charter of Rights and 
Freedoms) қабылданды. 1988 жылы Б. Малруни 
үкіметікезінде, нəсілшілдік жəне кемсітушілікке 
тиым салушы ережелерді қамтыған, көп мəде-
ниеттілік турал жаңа Заң қабылданды.

Қабылданған заңнамалық құжаттар бойын-
ша, елдің мультимəдениет саясаты төмендегі 
қағидаттарға негізделеді:

– канада қоғамының көп мəдениетті сипа-
тын дəріптеу;

– плюрализмге жəне канада мəдениетінің 
екі тілді сипатына ден қою;

– этникалық азшылықтардың мəдени ерек-
шеліктеріне қолдау көрсету;

– мəдениетке қолдау көрсету бойын-
ша федералдық,аймақтық жəне жергілікті 
деңгейлерде өзара іс-шаралар жүргізу.

Дегенмен, Канада мультимəдени саясаты-
на сын көзбен қарау үрдісі де көрініс береді. 
Бұл саяси бағытқа негізінен канадалық фран-
цуздар қарсы көзқараста. Мультимəдениет 
сая саты жарияланған кезеңнен бастап, бұл 
мəселеге Квебектік тұрғындар қарсы шығып 
отыр. Квебектіктердің пікірінше, бұл мəселе 
федералдық билік өкілдерінің провинциялардың 
ішкі ісіне араласуын тудырады.

Канаданың француз тілді азаматтары 
елдің мультимəдениет саясатын, ағылшындық 
мəдениеттің үстемдігін туғызу мақсатындағы, 
Квебектің қоғамдық мəртебесін төмендетуге 
арналған саясат деп түсінеді. 

Мəдени саясатпен қатар, елдің əскери са-
ясатына да ұлттық фактор үлкен ықпалын 
тигізіп отыр. Бұл елдегі екі ұлттық қауым - 
ның – англоканадалықтар жəне франкоканада-
лық тардың болуына байланысты. Квебектік 
франкоканадалықтар əскери шығындарды өсі-
руге, шет елдердегі қарулы қақтығыстарға 
Канада əскери күштерінің қатысуына қарсы-
лығын білдіріп отыр. Әскери саясаттағы Кве-
бек факторының тағы бір астары, провин-
ция басшыларының Канададан бөліне қал ған 
жағдайда өз əскерлерін ұстауға деген ұмтылы-
сымен ерекшеленеді. 

ХХ ғасырдың 60 жылдарынан бастап, Кана-
да елінде халықаралық істерде тəуелсіз саясат 
жүргізу айқындалды. 1970 жылдың маусымын-
да «Канадалықтар үшін сыртқы саясат» деп ата-
латын канада Ақ кітабы бекітілді. 1984 жылы 
Канада үкіметі басына Б. Малруни бастаған 
консерваторлар партиясы негізінен Канада 
елін сепаратистерден сақтап қалу бағытында 
мультимəдениет саясатын кеңінен жүргізе ба-
стады. Осы кезден бастап, мультимəдени са-
ясатын Канада мемлекеті иммиграциялық 
саясатты жандандырудың маңызды факто-
ры ретінде қарастырады. 1990 жылдардың 
соңында Канаданың əлемдік саясаттағы орны 
үкімет тарапынан талқыланып, ел сыртқы са-
яси бағыттарын өзгерістерге арнады. Канада 
ғаламдық мəселелерді шешу бағытын сыртқы 
саяси басымдықтар ретінде қарастырып келеді.

Елдің сыртқы саясаты ғаламдық дең гейге 
ие. Айта кетсек, Канаданың сыртқы экономи-
касындағы байланыстар жаппай жоюға бағыт-
талған қару мен терроризмге қарсы екенін 
көрсетеді. Одан бөлек, тағы бір маңызды аспек-
тілердің бірі тыныштықты сақтау болып табы-
лады. Сонымен қатар, халықаралық деңгейдегі 
проблемаларды шешу барысындағы өзінің 
объективті көзқарасын жоғалтқан емес.

Канаданың сыртқы саясатындағы маңызды 
бағыттар туралы өкіметтің «Канада әлемде» 
атты арнайы жобасы 1995 жылы жарық көрген 
болатын. Онда халықаралық байланыстар ме-
жесінде Канаданың ұлттық құндылықтары мен 
мəдениетінің даму үдерісін қауіпсіз деңгейде 
жүзеге асыру қажет екендігі айқын жазыл-
ды. Канада үкіметінің сыртқы саясат бойын-
ша мəлімдемесінде сыртқы саяси бағыттағы 
төмендегідей мақсаттар қойылды [6,77 б.]. 

– тұрақсыз мемлекеттерге көмек ретінде 
қауіпсіз əлем құрылысын салуға ат салысу (failed 
and fragile states), терроризммен, халықаралық 
қылмыспен күрес, жаппай қырып жоятын 
қаруды таратпау үшін күрес жүргізу;
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– мультилатерализм идеясын тарату, қор-
шаған ортаны сақтау бойынша халықаралық 
шараларға қатысу.

ХХІ ғасырда мультимəдениет саясаты 
елдің сыртқы саясатының негізгі трендтеріне 
айналып отыр. Бұл мəдени саясатты кеңінен 
дəріптеу арқылы, Канада үкіметінің басшылары 
елдің, инвестиция, бизнес салаларында қолайлы 
екендігін дəріптеуде. 2010-2012 жылдары Кана-
да инвестициялық климаты қолайлы, əлеуметтік 
саласы дамыған елдердің көрсеткіші бойынша 
жоғарғы рейтингтерге ие болған. 2011 жылдың 
соңында «Форбс» журналының рейтингісі бой-
ынша Канада «бизнес үшін қолайлы ел» деп 
танылған. «Экономист интеллидженс юнит» 
аналитикалық орталығының мəліметі бойынша 
Канада бизнес үшін қолайлы алдыңғы қатарлы 
ел деп жарияланған [7].

Қазіргі таңда Еуропадағы миграциялық 
дағ дарыстар бұл елдерде мультимəдениеттен 
бас тарту бойынша пікірлер туғызып келеді.
Көптеген зерттеушілер бұл саясатты ұтымсыз 
бағыт ретінде қарастыруда. Дегенмен, Канада - 
ның ішкі жəне сыртқы саясатының ерекше-
ліктеріне байланысты, елдегі қалыптасқан сая-
си жəне əлеуметтік жағдайларға қатысты, ел осы 
бағытты дамытуды көздеп отыр. Көп тілділік жəне 
көпмəдениеттілік саясаты демократиялық қоғамды 
дамытуға аса тиімді құрал ретінде жүргізіліп отыр.

Мультимəдениеттің, жергілікті халықтардың 
мəдениетіне жəне ұлттық бірегейлігіне тиімсіз 
екендігін алға тартылып отырғандығына қара-
мастан, Канада қоғам азаматтарының мəдени 
əр-алуандылығын сақтау, мигранттарға жағдай 
жасау бағыттарын институционалдық тетіктер 
арқылы барынша қолдау жасауда.
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