12/05
8. júna

Konferencia v New Yorku nedospela k dohode

Kanadský Týždeň životného prostredia

Kanadský minister zahraničných vecí Pierre Pettigrew vyjadril poľutovanie
nad tým, že Hodnotiaca konferencia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní,
ktorá sa konala v dňoch 3.-27. mája v New Yorku, nedospela ku konkrétnym
záväzkom. „Pre Kanadu zostáva cieľ rovnaký: posilniť vplyv a integritu
zmluvy,“ vyhlásil Pierre Pettigrew. „Kanada znásobí svoje úsilie, aby
spoločne so svojimi partnermi zo všetkých regiónov riešila problémy,
ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo v oblasti nešírenia jadrových zbraní
a odzbrojenia.“ Kanada je presvedčená, že pre sprísnenie pravidiel týkajúcich
sa odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní a k dosiahnutiu cieľov
definovaných touto zmluvou v oblasti mierového využitia jadrovej energie,
je nutné prijať celý rad opatrení. Prvým z nich je oživenie Konferencie
o odzbrojení, ktoré umožní rokovanie o zmluve zakazujúcej výrobu
štiepnych materiálov určených do jadrových zbraní a o ďalších otázkach
týkajúcich sa odzbrojenia. Druhým opatrením je uviesť do platnosti Zmluvu
o úplnom zákaze jadrových pokusov. Tretím je podpora všeobecného
prijatia globálnych záruk medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a jej
protokolu dodatočných záruk ako spôsobu, ktorým možno zabrániť využitiu
mierových aplikácií jadrovej energie pre vývoj jadrových zbraní. Posledným
opatrením je posilnenie národných mechanizmov kontroly vývozu
jadrových technológií a medzinárodnej spolupráce v oblasti aplikácie nových
metód spracovania jadrového paliva, ktoré znižuje riziko šírenia jadrových
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zbraní.

Od 5. do 11. júna prebieha v Kanade Týždeň životného prostredia, ktorý
spadá do toho istého obdobia ako Medzinárodný deň životného prostredia (5.
júna) vyhlásený v roku 1972 Organizáciou spojených národov. Kanadská
vláda vyhlásila 8. jún
Dňom
čistého
ovzdušia,
cieľom
ktorého je informovať
verejnosť
o dvoch
základných prioritách
ochrany
životného
prostredia – o čistom
ovzduší a klimatických
zmenách.
Počas
tematického týždňa sú
ocenení jednotlivci aj
organizácie, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Medzi víťazov patrí
napríklad Spoločnosť na ochranu životného prostredia v Kootenay-Est (EKES),
ktorá bojuje proti nadmernej ťažbe dreva, znečisteniu riek odpadmi z papierní, či
chráni prirodzené prostredie zvierat, alebo Yuga Juma Onziga – ugandský
imigrant, ktorý založil Centrum životného prostredia pre nových
Kanaďanov. „Týždeň životného prostredia je ideálnou príležitosťou na
ocenenie činností, ktorými sa Kanaďania v každom veku a každý deň snažia
prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu pre budúce generácie,“ povedal
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minister životného prostredia Stéphane Dion.

Prekvapivá demisia predsedu Strany Québecu
Bernard Landry, bývalý premiér provincie Québec a predseda Strany
Québecu, prekvapil funkcionárov svojej separatistickej strany, keď náhle
opustil funkciu predsedu tejto strany. Bernard Landry k tomuto rozhodnutiu
dospel po tom, čo mu na zjazde strany vyjadrilo dôveru 72,6 % delegátov
a on považoval túto podporu za nedostatočnú. Kanadský predseda vlády
Paul Martin zverejnil po odchode Bernarda Landryho z aktívnej politiky
prehlásenie, v ktorom mu poprial všetko najlepšie. „Napriek tomu, že mal
pán Landry na budúcnosť Québecu a jednoty našej krajiny pohľad zásadne
odlišný od môjho, nemožno spochybňovať jeho oddanosť provincii – ako
člena Národného zhromáždenia, ministra financií a nakoniec premiéra,“
vyhlásil Paul Martin. Gilles Duceppe, predseda Québeckého bloku - ďalšej
separatistickej formácie, ktorej členovia sú zastúpení vo federálnom
parlamente, oznámil, že zvažuje možnosť vstupu do provinčnej politiky a o
zaplnení miesta uvoľneného odchodom Bernarda Landryho.
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Prvý odsúdený za zneužívanie detí v zahraničí
Minulý týždeň bol v Kanade odsúdený k 10 rokom odňatia slobody prvý
kanadský občan, ktorý sexuálne zneužíval deti mladšie ako 14 rokov
v zahraničí. Novela trestného zákona z roku 2002 totiž umožňuje stíhať
Kanaďanov, ktorí sexuálne zneužívajú deti v zahraničí aj v prípade, že
tento čin nie je v danej krajine považovaný za trestný. Kanada sa
podobne ako iné krajiny snaží zaistiť ochranu detí pred najrôznejšími
formami zneužívania. Legislatíva krajiny sa priebežne novelizuje.
Sprísňuje sa postih sexuálneho zneužívania detí a v reakcii na nové
formy trestnej činnosti sa zavádzajú nové kategórie trestných činov. Patrí
medzi ne napríklad trestný čin lákanie (luring), ktorého aplikácia má
postihovať páchateľov, ktorí používajú internet na nalákanie a následné
zneužitie detí na sexuálne účely. V rámci boja kanadskej vlády proti
detskej prostitúcii a detskej sexuálnej turistike priniesli novelizácie
trestného zákonníka tiež posilnenie ochrany detí svedčiacich na súde.
Deti tak môžu svedčiť prostredníctvom videozáznamu alebo za
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prepážkou.

Kanada príťažlivým cieľom pre zahraničných investorov
Veľa ľudí bude asi prekvapených tým, že v Kanade čakajú na
zahraničných investorov najnižšie náklady na podnikanie z krajín
G7. Ukázala to znovu aj minuloročná štúdia spoločnosti KPMG,
ktorá skúmala náklady na založenie firmy a jej prevádzku
v období 10 rokov celkom v jedenástich krajinách (Austrália,
Francúzsko, Holandsko, Island, Taliansko, Japonsko, Kanada,
Luxembursko, Nemecko, USA a Veľká Británia). Kanada sa
umiestnila na prvom mieste. Ponúka relatívne nízke celkové
náklady na prácu a nízku sadzbu dane z príjmu právnických osôb,
zvlášť v oblasti výskumu a vývoja. Ako federálna vláda, tak aj
vlády všetkých provincií ponúkajú zahraničným investorom
pomerne širokú paletu investičných možností. Nech sa už
zahraničný investor rozhodne založiť v Kanade novú firmu,
pobočku materskej firmy alebo vstúpiť do spoločného podniku
s firmou kanadskou, môže počítať s jednoduchým a rýchlym
postupom. Sú na to potrebné iba dva úkony (najmenej zo
všetkých krajín OECD) a tri dni (najmenej z krajín G7). Podrobné
informácie o možnosti investovania v Kanade nájdete na jednom
mieste na adrese www.investincanada.com.

Kanadský úspech na festivale Hory a mesto
V dňoch 26.-29. mája sa v priestoroch bratislavského Auparku
uskutočnil 6. ročník medzinárodného festivalu horského filmu
a dobrodružstva Hory a mesto a kanadské filmy si z neho odnášajú dve
ceny. V kategórii Zem zvíťazil film Byť sobom (Lianne Allison, Diana
Wilson, 2004) za vyjadrenie environmentálnej problematiky komorným
a pritom apelatívnym spôsobom. Špeciálnu cenu medzinárodnej poroty
získal film The Collective (Jamie Houssian, 2004) za novátorské
uchopenie tematiky adrenalínových športov profesionálnymi
filmárskymi technikami s využitím inovatívnej práce kamery a strihu.
www.horyamesto.sk

