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27. októbra

Kanada presadzuje konvenciu o kultúrnej rozmanitosti

Národný park Terra Nova

Vo štvrtok 20. októbra bola hlasmi 148 členských štátov UNESCO
schválená Konvencia o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych
prejavov. Stalo sa tak na 33. zasadaní Generálnej konferencie
UNESCO – Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru – v
Paríži. Na zasadaní (17. októbra) vystúpila ministerka kanadského
dedičstva a ministerka pre postavenie žien Liza Frulla. Hlavnou
témou jej prejavu bola práve potreba prijať spomínanú konvenciu.
Kanada hrá od roku 1998 jednu z kľúčových úloh pri jej
presadzovaní. Konvencia uznáva špecifický charakter kultúrneho
tovaru a služieb a stanovuje, že jednotlivé krajiny majú právo prijať
opatrenia na ochranu kultúrnej rozmanitosti na svojom území. “Naša
snaha o schválenie tejto konvencie členskými krajinami UNESCO
úzko súvisí s pevným odhodlaním ochraňovať a podporovať bohatú
kultúrnu rozmanitosť Kanady, vrátane odkazu pôvodných
obyvateľov a nesmiernej tvorivosti Kanaďanov,“ uviedla Liza Frulla.
Konvencia nadobudne platnosť ratifikáciou aspoň tridsiatimi
www.pch.gc.ca
členskými krajinami UNESCO.

Terra Nova sa nachádza na pobreží ostrova Newfoundland a je
najvýchodnejším parkom v Kanade. Oblasť je ozajstnou pastvou pre
oči: nájdeme tu skalnaté zálivy, vnútrozemské jazierka, zalesnené
vrchoviny,
piesočnaté
pláže, zo zvierat losy,
veľryby, orly. Park je
populárny
okružnými
plavbami po prieplavoch
a ramenách riek. Práve
kvôli
členitosti
a
množstvu zálivov získal
park prezývku Morské
prsty. Turisti si tu môžu buď požičať kanoe, prípadne čln, alebo
využiť drahšiu vodnú taxislužbu. Rezervácia je popretkávaná 14
turistickými trasami s dĺžkou takmer 100 kilometrov. Na území sa
tiež v určitom období v roku objavujú vo vode takzvané ľadové hory,
čo sú vlastne obrovské ľadovce zosúvajúce sa z kopcov, ktoré
nakoniec doplávajú do mora a ich kryhy odnesie morský prúd.
www.parkscanada.cz

Ottawa hostí konferenciu o vtáčej chrípke
Pripravenosť na pandémiu chrípky bola témou medzinárodnej
konferencie ministrov zdravotníctva z viac než tridsiatich krajín a
expertov deviatich kľúčových medzinárodných organizácií, ktorá
sa konala v dňoch 24. - 25. októbra v Ottawe. Účastníci sa
dohodli na optimálnej príprave a reakcii na pandémiu chrípky a
zdôraznili význam úzkej medzinárodnej spolupráce v tejto
oblasti. Kanadský minister zdravotníctva Ujjal Dosanjh oznámil,
že Kanada podporuje iniciatívu mexického ministra zdravotníctva
Julia Frenka, ktorý navrhol, aby bohaté krajiny poskytli
najchudobnejším krajinám časť zo svojich zásob vakcín. Kanada
tiež priebežne spolupracuje s Medzinárodnou zdravotníckou
organizáciou (WHO) a pomáha krajinám postihnutým vtáčou
chrípkou. V minulosti napríklad vyslala mobilnú diagnostickú
laboratórnu jednotku do Vietnamu a poskytla odborníkov pre
akcie WHO v Thajsku, Vietname a Číne. Kanada bola jednou z
prvých krajín na svete, ktorá (vo februári minulého roka) prijala
Národný plán pre prípad pandémie chrípky. Na jeho príprave sa
podieľali federálne, provincionálne a teritoriálne úrady a viac ako
www.hc-sc.gc.ca
dve stovky zdravotníckych odborníkov.

Kanadské skúsenosti pomáhajú projektu náhradných rodín
S podporou Kanadského veľvyslanectva zorganizovalo občianske
združenie Návrat 25. októbra medzinárodnú konferenciu na tému
Pripútanie ako základný predpoklad zdravého vývinu dieťaťa.
Jedným z hlavných hostí bola kanadská odborníčka Dr. Nancy
Cohen, riaditeľka výskumu Hincks-Dellcrest Inštitútu
a profesorka katedry psychiatrie Torontskej univerzity, ktorá
predstavila svoje bohaté teoretické aj praktické skúsenosti
s liečením porúch pripútania. Konferencia nadviazala na seminár
pre odborníkov (17. - 21. októbra) v rámci projektu, ktorého
cieľom je podpora náhradných rodín ako najlepšieho riešenia pre
zdravý vývoj dieťaťa, poskytnutie informácií o potrebe
vybudovania včasného pripútania medzi rodičom a dieťaťom,
a vybudovanie siete odborníkov poskytujúcich starostlivosť pre
deti v náhradných rodinách. Mimovládna organizácia Návrat sa
od roku 1993 zameriava na oblasť náhradnej rodinnej
starostlivosti a poskytuje komplexné odborné služby deťom, ktoré
hľadajú rodinu, a ľuďom, ktorí sa ich rozhodli prijať k sebe.
www.navrat.sk

Kanadská fotografia v rámci Mesiaca fotografie
Kanadská fotografická tvorba bude mať bohaté zastúpenie v rámci
jubilejného 15. ročníka Mesiaca fotografie (1. - 30. novembra 2005)
v Bratislave. Rosemarie a Pat Keough predstavia svoj unikátny
fotograficko-tlačiarenský projekt Antarktída (Antarctica). Otvorenie
výstavy za osobnej účasti autorov sa uskutoční v Dome umenia
(Nám. SNP 12) dňa 4. novembra o 16.00. Výstava bude potom
prístupná verejnosti od 5. novembra do 4. decembra každý deň od
12.00 do 19.00. Vo výstavnej sieni Klarisky (Farská 4) bude
prezentovať fotografie kubánskych domácich oltárov Kanaďanka
Elaine Ling (3. - 15. novembra, utorok - nedeľa od 14.00 do 18.00).
www.fotofo.sk www.keough-art.com

Kanadská dokumentárna tvorba na festivale Jeden svet
V dňoch 9. - 13. novembra 2005 sa v Bratislave uskutoční 6. ročník
medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet
pripravovaný mimovládnou organizáciou Človek v ohrození.
Festivalová prehliadka, ktorá predstaví 53 filmov v 10 filmových
kategóriách, sa bude konať vo Filmovom klube Charlie centrum, v A4
– nultý priestor (V klub) a v priestoroch VŠMU (Filmová a televízna
fakulta). Kanada predstaví na festivale dva filmy: Manon (André StPierre, 2004) je príbehom Kanaďanky, ktorú postihla skleróza
multiplex, trpí neznesiteľnými bolesťami a rozhodla sa preto odísť do
Švajčiarska, kde je povolená eutanázia. Film Únosy neviest
v Kirgizstane (Peter Lom, 2004) približuje tradičný zvyk v tejto
stredoázijskej krajine: únosy mladých dievčat, ktoré sú rodinou
ženícha nútené k svadbe. Po Bratislave budú festivalové filmy
predstavené v ďalších 12 slovenských mestách. Premietanie týchto
filmov sa koná s podporou Kanadského veľvyslanectva.
www.jedensvet.sk

KVÍZ O KANADE
Aký je v Kanade najdlhší vodopád a koľko meria?(Odpoveď a
novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Kanada zaberá asi 1/14 svetovej
pevniny, teda približne 7 %.

