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Paul Martin na štvrtom Samite Amerík

Právna osveta Univerzity McGill

Kanadský predseda vlády Paul Martin sa zúčastnil štvrtého Samitu
Amerík, ktorý sa konal 4. a 5. novembra v argentínskej Mar del
Plate. Témou diskusií 34 hláv štátov bol washingtonský projekt
Americká zóna voľného obchodu (Free Trade Area of the Americas,
FTAA), ktorý bol predstavený už na prvom Samite Amerík v roku
1994 v Miami. Rokovania aj po niekoľkohodinovom predlžovaní
uviazli na mŕtvom bode. Päť kľúčových krajín – Venezuela, Brazília,
Argentína, Uruguay a Paraguay – tvrdí, že pre nich by zóna voľného
obchodu nebola nijakým spôsobom prospešná. Kanadský predseda
vlády sa naopak domnieva, že voľnejší a spravodlivejší obchod
pomôže chudobným ľuďom viac než rôzne programy pomoci.
„FTAA neznamená bezpečnú pologuľu pre kapitalistov. Je to o
príležitostiach pre našich pracujúcich, o lepšom tovare a službách pre
našich spotrebiteľov, od tých s najnižšou až po tých s najvyššou
mzdou,“ vyhlásil Paul Martin. Premiér taktiež nezabudol zdôrazniť,
že voľný obchod bude fungovať iba za predpokladu, že všetci
zúčastnení budú dodržiavať jeho pravidlá. Narážal tak, podľa
kanadských médií, na USA, ktoré nerešpektujú rozhodnutie zvláštnej
komisie NAFTA o vývoze stavebného dreva v prospech Kanady.
www.pm.gc.ca www.radio-canada.ca

Právnická fakulta Univerzity McGill v Montreale zahájila 20. októbra
sériu ôsmich prednášok pre verejnosť o rôznych aspektoch práva.
Cieľom najstaršej kanadskej právnickej fakulty (založenej v roku
1848) je pomôcť verejnosti orientovať sa vo všeobecných právnych
otázkach, právnej terminológii a konceptoch. Každý štvrtok večer až
do 8. decembra sa tak záujemcovia počas dvojhodinových prednášok
môžu dozvedieť o práve ako takom; štruktúre súdnictva; ľudských
právach a medzinárodnom práve; zákone a etike; trestnom práve;
zodpovednosti firiem; zmluvách a rodinnom práve. Vzdelávací cyklus
nazvaný miniprávo je určený pre širokú verejnosť aj študentov, ktorí
uvažujú o štúdiu práva. Dospelí zaplatia za celý program poplatok 75
kanadských dolárov (približne 2100 korún), študenti a seniori 35.
www.lawmcgill.ca/minilaw

Kanadská reakcia na výroky iránskeho prezidenta o Izraeli
Kanadský minister zahraničných vecí Pierre Pettigrew 26. októbra
dôrazne odsúdil výroky iránskeho prezidenta Mahmúda
Ahmadínežáda o „vymazaní Izraela z mapy“. Vyhlásil tiež, že tieto
slová podľa neho neodrážajú názor iránskeho ľudu. „Menom
všetkých Kanaďanov chcem dôrazne odsúdiť slová iránskeho
prezidenta. Žijeme v 21. storočí. Kanada nebude nikdy akceptovať
takúto nenávisť, netoleranciu a antisemitizmus. Nikdy.“ Pierre
Pettigrew dodal, že toto vyjadrenie iránskeho prezidenta je o to
problematickejšie, že Irán má jadrové ambície a odmieta úplnú
spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.
„Toto odmietnutie ukazuje, nakoľko je nutné, aby všetky krajiny
spoločne zabránili Iránu v budovaní jadrového arzenálu.“
www.international.gc.ca

Správa o prisťahovalectve do Kanady
V pondelok 31. októbra vydalo Ministerstvo pre občianstvo a
prisťahovalectvo (Citizenship and Immigration Canada, CIC)
ročnú správu o prisťahovalectve do Kanady a plánoch
ministerstva do budúcnosti. Od roku 2000 získalo každoročne
trvalé občianstvo viac než 220 000 ľudí a CIC chce toto číslo pre
rok 2006 ešte zvýšiť. V roku 2004 CIC zlúčilo dohromady viac
ako 6 000 manželov a detí, ktorí mali svojich blízkych v Kanade
(oproti roku 2003 je to nárast o 50%) a odsúhlasila približne 2
000 adopcií zo zahraničia. CIC taktiež podľa nového umožňuje
zahraničným študentom pomaturitného štúdia pracovať mimo
areál školy, a to aj dva roky po skončení štúdia. Spojené národy
považujú kanadský systém pre utečencov za jeden z
najspravodlivejších na svete, CIC sa naviac v minulom roku
podarilo znížiť čakacie doby žiadostí. „ Aby sme uspeli, nestačí
len prijímať do našej krajiny nových prisťahovalcov. Dôležité je
aj to, aby boli prisťahovalci v našej krajine úspešní a aby aj
imigranti, aj Kanaďania využívali naplno vedomosti a talent
novo príchodzích obyvateľov v prospech všetkých,“ vyhlásil
minister pre občianstvo a prisťahovalectvo Joe Volpe.
www.cic.gc.ca

Odborníčka predstavila kanadský model verejnej služby
Dňa 7. novembra bola v Bratislave Cynthia Williams, kanadská
odborníčka v oblasti organizácie štátnej a verejnej služby, riadenia
ľudských zdrojov a sociálnej politiky. Cynthia Williams sa stretla s
predsedom Úradu pre štátnu službu Ľubomírom Plaiom, predstavila
kanadské skúsenosti s organizáciou štátnej a verejnej služby
a diskutovala s predstaviteľmi ministerstiev a Inštitútu pre verejnú
správu. So štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Miroslavom Beblavým diskutovala o slovenských reformách
www.psc-cfp.gc.ca
v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti.

Antarctica – unikátna foto výstava kanadských fotografov
V rámci prebiehajúceho Mesiaca fotografie, Kanaďania Rosemarie a Pat
Keough vystavujú svoj unikátny fotograficko-tlačiarenský projekt Antarktída
(Antarctica). Cestovatelia, spisovatelia a vydavatelia z Britskej Kolumbie
strávili fotografovaním v Antarktíde 24 mesiacov a vydali knihu s názvom
Antarctica, ktorá je svetovým unikátom. Deväť kilogramov vážiaca kniha
bola viazaná ručne, obsahuje 330 farebných fotografií na 336 stranách. Je to
prvá kniha umeleckej fotografie, ktorá bola tlačená špičkovou kanadskou
technológiou s mimoriadne vysokým rozlíšením, takže jednotlivé
reprodukcie si zachovali
farbu, kontrast a ostrosť
zhodnú
s originálnymi
fotografiami. Na svete
existuje len 950 kusov
tohto naozaj originálneho
diela (z toho päť je
podpísaných 31 známymi
polárnikmi). Kvalite
a výnimočnosti knihy
zodpovedá aj jej cena: 3 500 USD. Knihu, spolu s fotografiami, je možné
vidieť v Dome umenia (Nám. SNP 12) do 4. decembra každý deň od 12.00
do 19.00. Foto: Pat a Rosemarie Keough so synom Glenom a Chargé
d'affaires Kancelárie Kanadského veľvyslanectva John Broadbent počas
www.keough-art.com
výstavy.

KVÍZ O KANADE
Kto boli prví Európania v Severnej Amerike, kedy a kde sa vylodili?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najvyšší vodopád v Kanade je Delta
Falls v Britskej Kolumbii, ktorý meria 440m. Niagarské vodopády,
hoci sú známejšie, merajú len 57m.

