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Premiér prijal závery správy Gomeryho komisie
19. februára 2004 zriadil premiér Paul Martin vyšetrovaciu komisiu
vedenú sudcom Johnom H. Gomerym. Komisia dostala za úlohu vyšetriť
otázky, ktoré vzniesol Najvyšší auditor Kanady k federálnemu
sponzorskému programu a s ním spojenými reklamnými aktivitami v
provincii Québec (viď Mozaika č. 8/2005). 1. novembra 2005 zverejnil
John Gomery prvú správu nazvanú „Kto nesie zodpovednosť?“. Sudca
predsedajúci komisii v nej informuje, že komisia zistila niekoľko prípadov
pochybenia: politické zásahy do správy spomínaného sponzorského
programu, nedostatočnú kontrolu najvyšších štátnych úradníkov, ktorá
umožnila vedúcim oddelení obchádzať pravidlá na udeľovanie a evidenciu
zákaziek a ich netransparentné udeľovanie. Tieto pochybenia viedli podľa
Johna Gomeryho k výraznému predražovaniu zákaziek reklamnými
firmami, nadhodnocovanie provízií a výrobných nákladov a k vedomému
obchádzaniu federálnych zákonov a smerníc. V deň zverejnenia tejto
správy premiér oznámil, že jej závery prijíma a na základe zistení komisie
oznámil niekoľko ďalších krokov – správu odovzdal kanadskej polícii,
ktorej pomôže v prebiehajúcom vyšetrovaní; vydal pokyn, aby bolo do
občianskoprávnej žaloby o náhradu škody vo výške 57 miliónov
kanadských dolárov daňových poplatníkov zahrnutých ďalších dvanásť
subjektov a inštruoval riaditeľov a správne rady dotyčných štátnych
agentúr, aby vykonali náležité administratívne či občianskoprávne kroky
proti súčasným aj bývalým zamestnancom, ktorí boli do veci zapletení. Vo
februári budúceho roka bude zverejnená druhá správa, ktorá kanadskej
vláde doporučí, ako zamedziť zneužitiu podobných programov a projektov
www.pm.gc.ca www.gomery.ca
v budúcnosti.

Kanada sa vyrovnáva s minulosťou
11. novembra si Kanaďania, podobne ako obyvatelia ďalších krajín, uctili
pamiatku padlých v rôznych vojnách. Od začiatku 1. svetovej vojny
dodnes zomrelo na bojiskách po celom svete viac než stotisíc Kanaďanov.
Kanaďania sa však v týchto dňoch vyrovnávajú aj s ďalším dedičstvom
obdobia vojen. 12. novembra oznámil premiér Paul Martin, že federálna
vláda venuje 2,5 milióna dolárov na publikovanie a štúdium príbehu
kanadských Talianov postihnutých vojenskými opatreniami počas 2.
svetovej vojny. Asi 650 Kanaďanov talianskeho pôvodu bolo vtedy
označených za nepriateľských cudzincov a uväznených v tábore
Petawawa v Ontáriu. Po útoku japonskej armády na Pearl Harbour zasiahli
ešte dramatickejšie vojenské opatrenia Kanaďanov japonského pôvodu.
Tým sa formálne v Dolnej snemovni ospravedlnil premiér Brian Mulroney
v roku 1988, štyri desaťročia od konca vojny. 22 000 Kanaďanov
japonského pôvodu bolo počas vojny umiestnených v internačných
táboroch, muži boli oddelení od svojich rodín a boli nútení pracovať.
Majetok príslušníkov tejto menšiny bol skonfiškovaný. Po vojne si mohli
vybrať – deportáciu do vojnou zničeného Japonska alebo presťahovanie sa
do východnej časti Kanady. Až na základe protestov verejnosti boli všetky
diskriminačné opatrenia v roku 1949 zrušené. V rámci formálneho
ospravedlnenia sa federálna vláda v roku 1988 vyčlenila 300 miliónov
dolárov na odškodnenie, vrátane 21 000 dolárov pre každého z 13 000
Kanaďanov japonského pôvodu, ktorí týmto utrpením prešli a
odškodnenia sa dožili. Brian Mulroney vtedy vyhlásil: „Minulosť
nezmeníme. Musíme však mať- ako národ odvahu postaviť sa
www.pm.gc.ca www.cbc.ca
historickým faktom z očí do očí.“

Kanaďanka zvolená do čela Transparency International
Bývalá prezidentka Kanadskej medzinárodnej rozvojovej agentúry
CIDA Huguette Labelle bola 13.novembra zvolená predsedkyňou
správnej rady medzinárodnej organizácie Transparency International

(TI). Na 13. výročnej konferencii tejto neziskovej inštitúcie bojujúcej
proti korupcii vo svete nahradila zakladateľa a doterajšieho
predstaviteľa TI Petera Eigena, ktorý organizáciu v roku 1993 založil
a už na pozíciu predsedu správnej rady nekandidoval. TI si kladie za
cieľ štúdium a potláčanie globálnej korupcie. Po svojom zvolení do
čela TI Huguette Labelle novinárom povedala: „Kvôli hlboko
zakorenenej korupcii sú na celom svete milióny ľudí stále uväznení
v pasci chudoby. Transparency International povedie boj za
obmedzenie deštruktívneho vplyvu korupcie a šance ľudí na lepší
život.“ Bývalá prezidentka CIDA tiež uviedla, že počas práce pre
kanadskú rozvojovú agentúru pochopila, do akej miery korupcia
poškodzuje obchod a prispieva k úpadku celých štátov a s ním
spojeným stratám na ľudských životoch, konfliktom a destabilizácii.
„Vtedy som si uvedomila, že korupcia je otázkou života a smrti.
Práve z týchto dôvodov sa CIDA stala jedným z prvých darcov, ktorí
začali podporovať TI,“ uviedla Huguette Labelle.
www.transparency.org www.transparency.sk

Kanadská hokejistka v drese Slovana?
Na pozvanie športovej kresťanskej organizácie Athletes in Action
(AIA) prišli do Bratislavy
Bob Johnston (SU Sportz a
AIA Canada) a hokejistka
Sonja
Hotke,
ktorá
prejavila záujem hrávať
hokej za ženský tím
Slovana Bratislava. Bob
Johnston spolupracuje dlhé
roky s Milanom Mitanom
(AIA Slovensko) na rozvoji
rôznych športových projektov
na Slovensku. „Vnímame obrovskú potrebu rozvoja rekreačných
športových aktivít vo Vašej krajine. Ľudia, ktorí pracujú okolo športu
na Slovensku, sa zaujímajú v prvom rade o vrcholový a výkonnostný
šport. Radi by sme pomohli Slovákom vytvárať podmienky na to, aby
mohol športovať každý – nielen ten, kto na to má,“ vyjadril svoje
poslanie pán Johnston. Vzhľadom na dlhoročné kanadsko-slovenské
partnerstvo hľadá AIA rôzne možnosti spolupráce aj s Kanaďanmi
žijúcimi na Slovensku. Na fotografii zľava Bob Johnston, Sonja Hotke
www.aia.sk www.susportz.com
a Milan Mitana.

Oznámenie
● Od 23. mája do 2.júna 2006 sa bude v Montreale konať Medzinárodná
hudobná súťaž huslistov. Ak máte menej ako 29 rokov a máte záujem sa
do tejto súťaže prihlásiť, navštívte www.jeunessesmusicales.com alebo
napíšte na info@jeunessesmusicales.com najneskôr do 16. decembra.
Tomu, kto postúpi do semifinále, budú preplatené výdaje na cestu a
ubytovanie.
● Kanadskí občania, ktorí žijú v cudzine, sú povinní do 30. decembra
2005 poslať do Kanady oznámenie s osobnými údajmi, aby mohli voliť
z miesta prechodného bydliska. Viac informácií na www.elections.ca.

KVÍZ O KANADE
Aké sú dva národné športy v Kanade? (Odpoveď a novú otázku
nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Prví Európania v Severnej Amerike
boli Vikingovia, ktorí sa vylodili okolo roku 1000 na Baffinovom
ostrove.

