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2. marca

Európa cieľom prvej cesty ministra zahraničných vecí
Kanadský minister zahraničných vecí Peter MacKay si vybral Európu za
cieľ svojej prvej zahraničnej cesty od menovania členom federálneho
kabinetu 6. februára 2006. V dňoch 21. februára – 1. marca tak Peter
MacKay navštívil Londýn, Brusel a Turín. V Bruseli sa stretol s
ministrami zahraničných vecí 25 členských krajín EU a spoločne
diskutovali o vzájomných úzkych a živých vzťahoch a o spolupráci
Kanady a EU na pôde Medzinárodných organizácií. Kanadský minister
zahraničných vecí sa taktiež stretol s vysokým predstaviteľom EU pre
spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javierom Solanou a
generálnym tajomníkom NATO Jaapom de Hopom. Pred odchodom z
Kanady Peter MacKay vyhlásil: „Teším sa na stretnutie so svojimi
kolegami, na nadviazanie kontaktu s kľúčovými predstaviteľmi G8 a
NATO a na výmenu názorov na široký zoznam politických a
bezpečnostných otázok, vrátane Afganistanu, Iránu a Stredného východu,
aj na otázku vzťahov Kanady a Európskej únie.“ V Turíne sa minister
zahraničných vecí zúčastnil slávnostného zakončenia olympijských hier a
na rôznych akciách podporil kanadských športovcov a prípravu zimnej
www.international.gc.ca
olympiády vo Vancouveri v roku 2010.

Kanadská vízová politika
Kanadská delegácia konzultovala 23. februára v Bratislave so slovenskými
predstaviteľmi z Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva vnútra
vízovú politiku. Kanada si uvedomuje význam vízovej problematiky pre
Slovensko a teší sa na deň, keď slovenskí občania nebudú vízum na cestu
do Kanady potrebovať. Kanada priebežne monitoruje situáciu, aby mohla
rozhodnúť, či je možné vízovú povinnosť zrušiť. Začiatkom roku 2007,
pokiaľ to ešte bude nutné, sa uskutoční plné a komplexné preskúmanie
vízovej povinnosti pre občanov SR. Slovenská republika by sa mala stať
do konca roku 2007 plnoprávnym členom Schengenského systému, čo by
Kanada vzala pri preskúmaní vízovej povinnosti do úvahy. Úroveň služieb
pre získanie víz je veľmi vysoká, väčšina žiadostí je spracovaná v rámci
jedného dňa. Zjednodušenie administratívnych prekážok pre pohyb
mladých ľudí je jednou z hlavných priorít súčasnej kanadskej zahraničnej
politiky. Preto Kanada a Slovenská republika pracujú na príprave Zmluvy
o pohybe mladých ľudí, ktorá už platí v rôznych podobách v 12
západoeurópskych krajinách. Akonáhle bude podpísaná a ratifikovaná,
umožní mladým ľuďom z Kanady a Slovenska nielen doplniť si vzdelanie,
zlepšiť znalosti jazyka, kultúry a spoločnosti, ale aj ľahšie získať pracovné
www.youthonthemove.gc.ca
skúsenosti v druhej krajine.

Arbitráže o rodinných záležitostiach v Ontáriu
Ontárijský zákonodárny orgán novelizoval minulý týždeň Zákon
o zmierovacom konaní, podľa ktorého sa všetky zmierovacie konania
v Ontáriu, týkajúce sa rodinných záležitostí, budú opäť riešiť len na
základe kanadského práva. Doposiaľ zákon umožňoval arbitráž založenú
na náboženských princípoch a príslušníci náboženských komunít mohli
využiť pri riešení rodinných sporov pravidlá svojej vierouky, rozhodnutia
ale museli byť v súlade s Listinou práv a slobôd a obidve strany museli
s variantom riešenia súhlasiť. Dôvodom novelizácie zákona v roku 1991
bola preťaženosť ontárijských súdov (viď Mozaika 30/2005). Terajšia
novelizácia zákona tak ukončila možnosť riešenia sporov napríklad na
základe islamského práva šaría. Riešenie sporov na základe tohto
islamského práva vyvolalo celonárodnú debatu o rovnoprávnosti mužov a
žien, ktorá je podľa celého radu organizácií, vrátane Kanadskej rady
moslimských žien, porušovaná a právo je jednoznačne na strane mužov.
„Zákon obsahuje celý rad bodov, ktoré zaisťujú právam žien plnú
ochranu,“ povedala o novom zákone ministerka pre postavenie žien
Sandra Pupatello. Na základe tohto zákona nebudú rozhodnutia založené

na inom práve či princípoch – vrátane náboženských princípov – platné a
súdmi uplatňované.
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

Kanadské bicykle na pomoc v boji proti AIDS v Afrike
Kanadská firma Kona pošle 200 bicyklov zdravotníckym pracovníkom
bojujúcim proti šíreniu víru HIV a AIDS do Afriky. Podľa spoločnosti
Kona ide možno o najdôležitejší bicykel, aký spoločnosť vôbec zostavila
(viď obrázok). Podľa odhadov môže pracovník vďaka bicyklu navštíviť
až osemkrát viac ľudí. Konečnou zastávkou daru je Botswana (mestá
Bobonong a hlavné mesto Gaborone), krajina s 1,8 miliónmi obyvateľov,
kde je vírom HIV nakazený najväčší počet ľudí na svete – 38 %. Firma
Kona spolupracuje s organizáciou
Afribike, cieľom ktorej je
podporovať bezmotorovú dopravu
v Afrike, a tým prispieť k
obmedzovaniu chudoby,
pracovnej mobilite a rozširovaniu
vzdelania a docieliť udržateľný
rozvoj a ochranu životného
prostredia. V Afrike minie väčšina
domácností až 25 % príjmu za
dopravu a bicykel predstavuje najlepšie riešenie, ktoré ušetrí až dve tretiny
času stráveného pešou chôdzou.
www.konabiketown.com www.afribike.org

Jedálny lístok pôvodných obyvateľov Kanady
Veľa Kanaďanov si dnes ani neuvedomuje, že bežné jedlá na ich stole sú
často odvodené od pôvodných pokrmov kanadských Indiánov. Voľne
žijúci divý moriak s plnkou z divokej (indiánskej) ryže, roztlačené plané
zemiaky, brusnice alebo kukuričný chlieb sa v modernej podobe objavujú
na tanieri dodnes. Indiánsku ryžu dnes nájdeme aj na Slovensku, ale
málokto už vie, že kanadskí Odžibvejovia ju nazývajú man-o-min (z
Manitou – Veľký duch a minun – pochúťka). Tí ju po tisícročia pestovali
tradičným spôsobom v Ontáriu, v juhozápadnej Manitobe a v Minnesote.
Nejde však o druh ryže ale obilninu. Nikoho asi neprekvapí, že miazgu
javorov na výrobu javorového sirupu používali už pôvodní obyvatelia
Québecu. Indiánske kmene v Britskej Kolumbii a Yukone zasa k
obohateniu jedálneho lístka využívali hojnú dostupnosť rýb a iných
morských živočíchov. V budúcom čísle nájdete recept na tradičnú
indiánsku pochúťku, ktorá má však svoje korene čiastočne v Európe.
www.inac.gc.ca

6. česko-slovenská konferencia kanadistiky
3. marca 2006 od 13 hodín sa na pôde rektorátu Univerzity Palackého v
Olomouci bude konať jednodňové stretnutie kanadistov z Českej republiky
a Slovenska. Cieľom neformálneho stretnutia, ktoré zaháji J.E. Bruce Jutzi,
je predovšetkým poskytnúť informácie o vývoji kanadských štúdií v
našom regióne (hlavne o novinkách Stredoeurópskej asociácie kanadských
štúdií) a o možnostiach vládnych grantových programov. Súčasťou
stretnutia budú aj prezentácie odborných príspevkov. V prípade záujmu
o účasť kontaktujte Magdalénu Fiřtovú z Kanadského veľvyslanectva, tel.
00420 272101825.

KVÍZ O KANADE
Koľko olympijských medailí získal v roku 2002 kanadský tím invalidných
lyžiarov? (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najvyššia hora Kanady Mount Logan sa
nachádza v Yukone a meria 6050 m.

