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29. marca

Kanada obmedzuje vzťahy s Bieloruskom

Kanada príťažlivým cieľom pre zahraničné investície

Kanadské úrady vyhlásili, že voľby konané 19. marca v Bielorusku neboli
slobodné ani spravodlivé a že opoziční kandidáti a pracovníci boli
vystavení šikanovaniu a zastrašovaniu zo strany úradov. Premiér Stephen
Harper k tomu dodal: „Taktiež ma znepokojuje tvrdá politika tejto vlády
voči ľuďom, ktorí sa odvážili odmietnuť výsledky volieb. Bieloruská vláda
si musí ctiť práva občanov, vrátane práva na pokojnú manifestáciu. Som
šokovaný tým, že takýto diktátorský a práva nerešpektujúci režim môže
ešte dnes v Európe existovať.“ Minister zahraničných vecí Peter MacKay
pozval 27. marca na stretnutie veľvyslanca Bieloruska v Ottawe a žiadal
okamžité prepustenie kanadského novinára zadržaného v Bielorusku a
zároveň ho informoval o tom, že Kanada s okamžitou platnosťou
obmedzuje svoje vzťahy s úradmi tejto krajiny na konzulárnu oblasť a
otázky súvisiace s ľudskými právami, demokratickým vývojom a snahou o
posilnenie medzinárodnej bezpečnosti, napríklad likvidáciou nášľapných
mín.
www.pm.gc.ca www.international.gc.ca

Poradenská spoločnosť KPMG v nedávno zverejnenej štúdii
(www.competitivealternatives.com) znova potvrdila, že v Kanade
čakajú na zahraničných investorov najnižšie náklady na podnikanie z
krajín G7. Štúdia spoločnosti KPMG skúmala náklady na založenie
firmy a jej prevádzku v období desiatich rokov dohromady v
deviatich krajinách (Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kanada,
Nemecko, Holandsko, Singapur, USA a Veľká Británia). Kanada sa
umiestnila na druhom mieste za Singapurom. Krajina javorového
listu okrem iného ponúka relatívne nízke celkové náklady na prácu a
nízku daňovú záťaž. Pri zakladaní novej firmy v Kanade môže
zahraničný investor počítať aj s jednoduchým a rýchlym postupom.
Podrobné informácie o možnosti investovania v Kanade nájdete na
jednom mieste na adrese www.investincanada.com.

Kanada víta vznik Rady OSN pre ľudské práva
Kanadský minister zahraničných vecí Peter MacKay uvítal 15. marca
rozhodnutie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov
zriadiť Radu pre ľudské práva, ktorá nahradí súčasnú Komisiu pre ľudské
práva. „Rezolúcia, ktorú sme dnes prijali, aj keď nie je dokonalá,
predstavuje solídny základ pre založenie efektívnej Rady pre ľudské práva.
(…) Teraz musíme na tento základ nadviazať a zabezpečiť, aby Rada vo
svojej každodennej činnosti naozaj účinne chránila ľudské práva a priniesla
zlepšenie života ľuďom na celom svete,“ vyhlásil Peter MacKay.
Kanadský minister zahraničných vecí ďalej uviedol, že Kanada bude na
tejto úlohe úzko spolupracovať so všetkými členskými krajinami OSN
vrátane USA. „Kanada bude venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby bola
Rada schopná reagovať na aktuálne situácie v oblasti ľudských práv a aby
sa zameriavala na uplatňovanie práv všetkých občanov,“ uviedol na záver
Peter MacKay. Rada pre ľudské práva by mala, na rozdiel od svojej
predchodkyne, umožniť širšiu ochranu ľudských práv prostredníctvom
niekoľkých zmien, ktoré prináša. Jej členovia sa budú schádzať priebežne,
aby mohli reagovať na aktuálne krízy, Rada bude pravidelne posudzovať
situáciu v oblasti ľudských práv vo všetkých členských krajinách OSN a
jej členmi sa nebudú môcť stať krajiny, kde dochádza k vážnemu
porušovaniu ľudských práv.
www.international.gc.ca

20. marec – Deň Frankofónie
V pondelok 20. marca oslávila Kanada na čele s ministerkou pre
medzinárodnú spoluprácu a ministerkou pre Frankofóniu a úradné jazyky
Josée Verner Medzinárodný deň Frankofónie. Slávnostný program sa konal
v Kanadskom múzeu výtvarného umenia v Ottawe za účasti niekoľkých
stoviek pozvaných hostí. „Som hrdá na vitalitu a dynamizmus kanadskej
frankofónie a na jej uplatnenie na medzinárodnej scéne. Francúzsky prvok
nie je len jedným zo základných stavebných prvkov našej histórie a
kanadského dedičstva, ale tiež dôležitým príspevkom do našej budúcnosti,
ako v rovine kultúrnej a sociálnej, tak aj v ekonomickej,“ vyhlásila Josée
Verner. Vo svojom prejave ďalej pripomenula, že Kanada bude v dňoch 12. 14. mája hostiť v Saint-Boniface v Manitobe Konferenciu ministrov krajín
Frankofónie o prevencii konfliktov a bezpečnosti obyvateľov a že sa
kanadský premiér Stephen Harper zúčastní Samitu Frankofónie v Bukurešti
28. - 29. septembra. 8. marca sa Stephen Harper už druhýkrát od svojho
zvolenia do funkcie v januári 2006 stretol s premiérom provincie Québec a
zdôraznil, že obidve vlády budú – vzhľadom na výraznú pozíciu, ktorú
Kanada aj Québec majú v tejto medzinárodnej organizácii – spoločne
pripravovať Samit Frankofónie v Québecu v roku 2008. Slovensko oslávilo
Deň Frankofónie v dňoch 16. - 22. marca, keď sa v Bratislave uskutočnil 8.
ročník Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu. Kanada tu tento rok
uviedla štyri filmy québeckej kinematografie (viď Mozaika 7/06).
www.pm.gc.ca www.20marsfrancophonie.org

Občianska angažovanosť mladých Kanaďanov
Stredisko pre výskum a informácie v Kanade (CRIS), výskumná
agentúra Rady pre kanadskú jednotu (www.cucweb.ca), sa systematicky
venuje štúdiu vývoja kanadskej spoločnosti. V minulom roku zhrnula
výsledky série sociologických výskumov občianskej angažovanosti
mladých, tentoraz zameraných na pôvodných obyvateľov a nových
občanov Kanady v dokumente nazvanom Občianska angažovanosť
pôvodných obyvateľov a nových Kanaďanov: hľadanie ich hlasu. Štúdia
uvádza, že Kanada musí, podobne ako iné demokratické krajiny, riešiť
otázku zapojenia mladých ľudí do politického a občianskeho života,
ktoré je predpokladom zdravého vývoja spoločnosti. Poznanie
občianskej angažovanosti a hodnôt mladých pôvodných obyvateľov a
nových Kanaďanov je o to
dôležitejšie, že tieto dve
skupiny
patria
k
najrýchlejšie
rastúcej
zložke obyvateľov krajiny.
Podľa
kanadského
štatistického úradu tvoria
18 % populácie ľudia
narodení mimo kanadské
územie. 3,8 % obyvateľov
sa považuje za pôvodných
obyvateľov Kanady (Indiáni, Inuiti a Metisovia) a tretina z nich sú ľudia
mladší ako 14 rokov. Aké sú teda v stručnosti výsledky uvedených
prieskumov? Podobne ako ostatní sa síce vo formálnych politických a
občianskych štruktúrach angažujú menej ako ich vrstovníci predtým, o to
viac však vyhľadávajú neformálne a netradičné formy účasti na živote
obce a občianskej spoločnosti. Oproti ostatným mladým Kanaďanom sa
však živšie zaujímajú o politiku. Štúdia taktiež uvádza, že schopnosť
Kanady prinútiť stále rôznorodejšie obyvateľstvo, aby sa aktívne zapojilo
do budovania občianskej spoločnosti, bude jedným z rozhodujúcich
faktorov úspechu krajiny v budúcnosti.
www.cric.ca/en_re/cahiers/index.html

Oznámenie
V parlamentných voľbách na Slovensku dňa 17. júna 2006 budú mať
možnosť korešpondenčným spôsobom hlasovať aj slovenskí občania
žijúci v Kanade. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Úradu
www.gszs.sk
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

KVÍZ O KANADE
Koľkými jazykmi pôvodných obyvateľov sa v Kanade dodnes hovorí?
(Odpoveď a novú súťažnú otázku nájdete v ďalšom čísle Mozaiky.)

Odpoveď z minulého čísla: Najdlhšie prírodné klzisko Rideau
Canal Skateway sa nachádza v Ottawe a meria 7,8 kilometra.

