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Krajiny G8 odpíšu chudobným krajinám dlhy
Ministri financií priemyslovo najrozvinutejších krajín vrátane Kanady sa na
schôdzke v Londýne dohodli na pláne odpisu dlhov 18 najchudobnejších krajín
sveta. Dohoda by mala zmazať dlhy týchto predovšetkým afrických krajín vo
výške 40 miliárd amerických dolárov. Spomínané krajiny dnes platia len na
úrokoch až 2 miliardy dolárov ročne. Prísne podmienky týkajúce sa dobrého
vládnutia a boja proti korupcii – nutné pre zapojenie do programu – by
v budúcnosti mohlo splniť ďalších 20 krajín. Celková čiastka, o ktorú by sa
dlžobná záťaž chudobných krajín znížila, by tak mohla predstavovať až 55
miliárd dolárov. „Príliš veľa zdrojov sa v Afrike používa na splatenie dlhov
z minulosti, hoci by mali byť investované na vytvorenie lepších sociálnych
a ekonomických podmienok v budúcnosti,“ zdôraznil v tejto súvislosti
kanadský minister financií Ralph Goodale. Kanada od roku 1978 odpustila
dlhy 46 rozvojovým krajinám v celkovej hodnote 1,3 miliardy dolárov
a každoročne poskytuje medzinárodnú rozvojovú pomoc v hodnote približne
3,1 miliardy dolárov. Vláda sa naviac zaviazala objem rozvojovej pomoci do
roku 2010 zdvojnásobiť oproti úrovni v roku 2001 ( na viac než 5 miliárd
www.fin.gc.ca
dolárov).

Samit Kanada – Európska únia
19. júna privítal kanadský premiér Paul Martin premiéra Luxemburska
predsedajúceho Európskej rade Jeana-Clauda Junckera, predsedu Európskej
komisie Josého Manuela Barrosa a generálneho tajomníka Rady EU
a vysokého predstaviteľa pre SZBP Javiera Solanu na samite Kanada-EU
v Niagara-on-the-Lake. Štátnici pri tejto príležitosti ocenili výbornú úroveň
spolupráce a strategické partnerstvo medzi obidvomi stranami. V spoločnom
vyhlásení, prijatom na záver samitu, vrcholní predstavitelia privítali ukončenie
rokovaní o dvoch bilaterálnych dohodách. Jedna sa týka spracovania údajov
o cestujúcich a druhá stanoví rámec pre účasť Kanady na krízových operáciách
vedených silami EU. Účastníci tiež vzali na vedomie výsledky prvého kola
rokovaní o Dohode o podpore obchodu a investícií. Zhodli sa na prehĺbení
vzájomnej spolupráce pri podpore efektívneho multilateralizmu
presadzovaného prostredníctvom OSN, pri hľadaní riešení globálnych
klimatických zmien a správy globálnych zdrojov. Venovali sa tiež situácii
v Afganistane, Iráne, na Haiti a na Strednom východe. Predstavitelia EU
a Kanady sa rozhodli otvoriť dialóg o bezvízovom režime pre občanov
všetkých členských krajín EU a Kanady v prípade krátkodobých ciest.
O vývoji tohto dialógu budú obidve strany informovať na nasledujúcom
www.pm.gc.ca
samite.

Najvyšší súd sa vyjadril ku quebeckému zdravotníctvu
Vo štvrtok 9. júna rozhodoval Najvyšší súd Kanady o žalobe podanej dvoma
občanmi Québecu na konkrétne ustanovenie quebeckého zákona o zdravotnom
poistení. Sudcovia odhlasovali, že
quebecká vláda nemôže ľuďom
zakazovať platenie súkromného poistenia
na pokrytie liečebných výdajov hradených
verejným poistením. Sudcovia to
považujú za neústavné s odvolaním na
quebeckú Listinu základných práv
a slobôd. Jedným z týchto žalobcov bol
montrealský podnikateľ George Zeliotis,
ktorý musel čakať jeden rok na operáciu,
aj keď to mohlo byť pre jeho zdravotný
stav riskantné. Podľa zákona si totiž
nemohol zaplatiť súkromné poistenie.
Tento konkrétny zákaz obmedzil podľa
Najvyššieho súdu Kanady slobodu občana tak, ako je definovaná v Listine.

Druhým žalobcom bol lekár Jacques Chaoulli, ktorý sa sťažoval na to, že systém
bránil lekárom neoperujúcim vo verejnom sektore poberať peniaze za služby vo
verejných nemocniciach. Aké následky bude mať rozhodnutie Najvyššieho súdu,
zostáva otázkou. Predseda vlády Paul Martin povedal, že „v tejto krajine dvojaký
zdravotný systém nebude. To nikto nechce. Jediné, čo chceme, je zlepšiť verejnú
štátnu zdravotnícku starostlivosť.“ Premiér doplnil, že to chce docieliť zvýšením
prostriedkov určených na zdravotníctvo o 41 miliárd kanadských dolárov behom
ďalších 10 rokov.
www.cmaj.ca

Slovenské a české krajanské organizácie v Kanade
Podľa posledného sčítania ľudu (2001) sa v Kanade hlási ku slovenskému
(50 860), českému (79 910) alebo československému (35 540) pôvodu spolu
161 290 občanov. Krajina javorového listu sa snaží podporovať zachovanie
identity jednotlivých národností a etník, ktoré dohromady tvoria pestrú
a multikultúrnu mozaiku. Dôležitú úlohu tiež hrajú krajanské spolky, občianske
združenia a ďalšie organizácie. Občania slovenského a českého pôvodu sa
združujú v celom rade organizácií. Medzi najvýznamnejšie patrí Slovenská
kanadská národná rada, Kanadsko-slovenská liga, Slovenský katolícky Sokol či
Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slovákov. Kanadské organizácie sa
sústredili na pomoc utečencom z Československa v období nacizmu
a komunizmu, organizujú kultúrne, spoločenské a športové akcie, charitatívne
zbierky atď. Krajania vydávajú aj celý rad periodík a publikácií. Nedávno
napríklad vyšlo druhé prepracované a rozšírené vydanie po anglicky napísanej
knihy bývalého predsedu Českého a slovenského združenia v Kanade Josefa
Čermáka It all began in Prince Rupert – The Story of Czechs and Slovaks in
Canada (nakladateľstvo Ateliér IM Luhačovice). Rodičov detí od 7 do 15 rokov
by mohol zaujímať projekt Asociácie Hostýn – detský letný tábor Hostýn 90 km
od Montrealu. Kanadské deti so slovenskými a českými koreňmi tu majú
možnosť priučiť sa od slovenských a českých detí reč svojich predkov a ich
európski kamaráti si zasa precvičia angličtinu a francúzštinu a dozvedia sa viac
o živote v Kanade. Bližšie informácie na www.hostyn.org

Osemročná Kanaďanka vydala knihu
Osemročnej Gezine Baehr, ktorá „písala po celý svoj život“ a už od 4 rokov
chcela vydať knihu, sa splnil sen. Kniha Dobrý princ a zlá čarodejnica Hazel
vyšla v náklade 5 000 výtlačkov a je na predaj napríklad v edmontonskej sieti
kníhkupectva Chapters. Výťažok z predaja Gezina venuje detskej nemocnici
Stollery. „Napísala som knihu, pretože som chcela pomôcť malým deťom, aby
sa rýchlejšie uzdravili a mohli ísť domov za rodinou,“ povedala Gezina.
Inšpiráciou jej bol malý bratranec, ktorý v nemocnici absolvoval operáciu srdca
a spolužiak po operácii chrbta. Matka Geziny hovorí, že ak sa predajú všetky
výtlačky, daruje Gezina nemocnici až 25 000 kanadských dolárov. Žiačka
druhej triedy už píše ďalšiu knihu, výnos z ktorej plánuje venovať nadácii
www.cbc.ca
Make-a-Wish.

Náučný chodník: Národný park Pukaskwa
Národný park Pukaskwa sa nachádza v Ontáriu pri Hornom jazere.
Najobľúbenejším miestom je pobrežný šesťdesiatkilometrový náučný chodník,
ktorý je doporučovaný len skúseným táborníkom s dobrou fyzickou kondíciou.
Na ceste vás okrem nádhernej a drsnej prírody môže prekvapiť medveď či náhla
búrka. Chodník je možné absolvovať aj z druhej strany, ak sa necháte
príležitostnou kyvadlovou dopravou odviezť až k rieke North Swallow. Väčšine
návštevníkov ale postačia krátke chodníky začínajúce v okolí Hattieskej zátoky.
www.parkscanada.ca

Oznam
Oznamujeme našim čitateľom, že vízové a imigračné oddelenie
veľvyslanectva Kanady vo Viedni vytvorilo novú elektronickú adresu, na ktorú
verejnosť môže posielať všetky otázky týkajúce sa víz a vysťahovania do
Kanady: vienn-visa@international.gc.ca.

