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Premiér v Ázii, generálna guvernérka v Afrike

Nový systém varovania pred zosuvmi pôdy v Alberte

Kanadský predseda vlády Stephen Harper sa zúčastnil samitu Rady pre
ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC) vo vietnamskom
Hanoji. Šéfovia štátov a vlád 21 členských krajín rokovali okrem iného
o jadrovom programe Severnej Kórey, poľnohospodárskych
subvenciách či liberalizácii obchodu. Premiér sa v hlavnom meste
Vietnamu stretol so svojim vietnamským kolegom Nguyen Tan
Dungom a s čínskym prezidentom Chu Ťin-tchanom. Generálna
guvernérka Kanady Michaëlle Jean v tom istom čase reprezentuje
Kanadu na trojtýždňovej oficiálnej návšteve Afriky. Po Alžírsku sa
chystá do Mali, Maroka a Južnej Afriky, kde sa stretne napríklad
s nositeľom Nobelovej ceny za mier arcibiskupom Desmondom Tutu.
www.pm.gc.ca www.gg.ca www.citizenvoices.gg.ca

Kanadská pobočka nadnárodnej inžinierskej firmy AMEC vyvinula
unikátny systém včasného varovania pred zosuvmi pôdy a skalných
masívov. Monitorovacie a varovné zariadenie spája špičkové
technológie do systému, ktorý dokáže obyvateľov varovať už pol
hodiny pred prípadným zosuvom. Celý projekt vznikol v Alberte na
Korytnačej hore (Turtle Mountain), kde v roku 1903 pochoval zosuv
skalného masívu 70 ľudí. Pod južnou stenou hory sa dodnes
nachádza mestečko Hillcrest a miestni obyvatelia sa obávajú
hroziacej katastrofy. Senzory umiestnené vo vnútri hory a na jej
povrchu odovzdávajú údaje automaticky a v reálnom čase do
monitorovacieho pracoviska. Projekt v tomto roku získal údajne
najprestížnejšie kanadské inžinierske ocenenie, Canadian Consulting
Engineers Award of Excellence. O systém je veľký záujem v Kanade
ale aj v rade ďalších krajín. Napríklad v Nórsku sa obávajú, že vo
fjordoch na západnom pobreží tejto škandinávskej krajiny môžu
skalné masívy po dopade do mora vyvolať vlny cunami, ktoré by
www.amec.com
pripravili o život tisíce ľudí.

Dočasné pracovné pobyty v Alberte a Britskej Kolumbii
Minister pre občianstvo a prisťahovalectvo Monte Solberg a Diane
Finley, ministerka ľudských zdrojov a sociálneho rozvoja, oznámili
15. novembra zmeny v Programe pre dočasných pracovníkov zo
zahraničia, ktoré zjednodušia zamestnávateľom z Alberty a Britskej
Kolumbie najímanie pracovníkov zo zahraničia, ak žiadny kanadský
občan alebo držiteľ povolenia na trvalý pobyt v Kanade nemôže
takúto prácu vykonávať. „Zmeny zjednodušia, urýchlia a zlacnejú
zamestnávateľom proces najímania pracovníkov zo zahraničia,“
povedal minister Monte Solberg pri tejto príležitosti. Doba sa podľa
ministerky Diane Finley skráti o dva až štyri týždne
a zamestnávatelia, ktorí majú nedostatok zamestnancov, budú o tejto
možnosti lepšie informovaní. Ďalšou zmenou je napríklad vytvorenie
regionálnych zoznamov profesií, v ktorých je v oblasti nedostatok
pracovných síl, a tým sa skrátia čakacie doby zamestnávateľov
www.cic.gc.ca
v týchto odboroch.

Medzinárodná konferencia o mikrokreditoch
V polovici novembra sa v kanadskom Halifaxe konala štvordňová
medzinárodná konferencia o mikrokreditoch. Medzi účastníkmi zo
107 krajín boli napríklad aj španielska kráľovná Sofia alebo
najvyšší predstavitelia Hondurasu, Pakistanu a Srí Lanky.
Zástupcovia jednotlivých krajín prerokovávali enormný úspech
mikroúverov či mikropôžičiek, ktoré doposiaľ pomohli 113
miliónom ľudí z celého sveta, a ich využitie v budúcnosti.
Mikrokredity poskytujú takzvané mikrofinančné inštitúcie, ktorých
existuje vo svete viac než 3 100 a najčastejšie sú to neziskové
organizácie. Pôžičky majú preukázateľný vplyv na znižovanie
chudoby v rozvojových krajinách, znižujú počet pracujúcich detí a
pripravujú obyvateľov na zmeny (napr. na neúrodu) tým, že
umožňujú aj nemajetným ľuďom prístup k bankovým službám.
Podľa štatistík využívajú tieto finančné služby z 80 % ženy,
napríklad na otvorenie malého obchodu alebo zahájenie výrobnej
aktivity (krajčírske služby, pletenie košíkov). Kanadská vláda
počas konferencie oznámila, že na mikrofinančné projekty venuje
viac než 40 miliónov kanadských dolárov. Najväčší objem peňazí
(19,85 miliónov) dostane 25 krajín Afriky, Ázie a Latinskej
Ameriky na finančné služby pre chudobných, ďalšia časť (19,5
miliónov) podporí program, ktorý chce v rozvojových krajinách
vytvoriť finančné podniky nezávislé na zahraničí a vo vlastníctve
miestnej komunity. Práve v tomto roku získal Nobelovu cenu
Bangladéšan Muhammad Júnus, ktorý v roku 1983 založil banku
Gramín poskytujúcu ľuďom mikrokredity (súčasný počet klientov
banky je 6,1 milióna). Vzťah banky Gramín a klienta je založený
www.acdi-cida.gc.ca
iba na dôvere.

Kanada ponúka spoluprácu v poľnohospodárstve
Zástupcovia kanadských šľachtiteľov ošípaných R. Stein a R. Gocky z
CSEA (Canadian Swine Exporters Association) a R. Smelski z OSI
(Ontario
Swine
Improvement
Inc.)
mali
možnosť
predstaviť šľachtiteľské programy širokej slovenskej chovateľskej a
šľachtiteľskej verejnosti na celoštátnom seminári v Nitre 9. - 10.
novembra. Kanadskí dodávatelia rodičovských prasiat a
inseminačných dávok hľadajú na Slovensku firmy pre spoločné
podniky. Kanadská prax a výskum vyvinuli nové postupy, vďaka
ktorým je kanadský šľachtiteľský materiál produktívnejší a jednotlivé
činnosti efektívnejšie. Matky plemena Yorkshire a Landrace a otcovia
plemena Duroc predstavujú jednoduchý a veľmi úspešný genetický
program, ktorý produkuje najvyrovnanejšie komerčné chovy prasiat vo
výkrme a tiež vyrovnanú kvalitu jatočného tela na jatkách. Aj vďaka
tomu je Kanada vysoko uznávaná za dobrú zdravotnú úroveň prasiat
a patrí medzi najväčších vývozcov bravčového mäsa na svete.
www.canadianswine.com www.osi-inc.on.ca

Objavujte zaujímavosti o Kanade
Kanadské Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného obchodu
oznámilo vytvorenie interaktívnej pomôcky Canada Explorer. Tento
viacjazyčný produkt (v angličtine,
francúzštine alebo nemčine), ktorý
nájdete na www.kanada.de/explorer
alebo
na
webových
stránkach
Kanadského veľvyslanectva
www.ocanada.sk v sekcii O Kanade,
ponúka
návštevníkom
stránok
zaujímavé informácie o kanadskej
histórii, politike, geografii, prírode,
cestovaní, ľuďoch a ekonomike. Formou kvízu sa môžete sami
presvedčiť, ako ste na tom s vedomosťami o Kanade.

KVÍZ O KANADE
Ktoré hlavné mesto provincie alebo teritória je najmenšie v
Kanade? (Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní
Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najkratšiu dobu bol v Kanade
predsedom vlády Charles Tupper - vládol iba 69 dní.

