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Premiér Stephen Harper na návšteve Európy
Kanadský predseda vlády Stephen Harper pricestoval v nedeľu 3. júna
na päťdňovú návštevu Európy. V Berlíne sa 4. júna zúčastnil samitu
Kanada – Európska únia. 5. júna sa v Paríži stretol s novozvoleným
francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym a premiérom
Françoisom Fillionom. A nakoniec sa v dňoch 6. - 8. júna zúčastní
samitu krajín G8 (priemyselne najvyspelejšie krajiny sveta a Rusko) v
nemeckom Heiligendamme. Samity Kanada – EÚ sú pravidelne
organizovanou schôdzkou najvyšších predstaviteľov EÚ a Kanady.
EÚ je pre Kanadu druhým najväčším hospodárskym partnerom a
prirodzeným spojencom v rade bezpečnostných a zahraničnopolitických otázok. Pre EÚ je zase Kanada spoločne s USA,
Japonskom, Indiou, Čínou a Ruskom jedným zo strategických
partnerov. V rámci berlínskeho samitu sa politici sústredili na tri
kľúčové oblasti: mier a bezpečnosť, hospodárske partnerstvo a
klimatické zmeny a energetiku. V záverečnom vyhlásení samitu sa
zástupcovia EÚ a Kanady taktiež zaviazali k úsiliu o čo najrýchlejšie
odstránenie vízovej povinnosti pre všetky členské krajiny Únie. K
dosiahnutiu tohto cieľa Kanada Únii čoskoro poskytne informácie o
kritériách, ktorých splnenie umožní zrušenie tejto povinnosti. Hlavnou
témou samitu krajín G8, ktorého sa premiér Stephen Harper počas
svojej cesty zúčastní, je rast a zodpovednosť vo svetovej ekonomike.
Na vrcholnú schôdzku sú pozvaní tiež predstavitelia významných
rozvojových krajín. Medzi diskutované otázky budú patriť aj
klimatické zmeny a rozvoj Afriky. www.pm.gc.ca www.g8.gc.ca

Kanada zjednodušuje integráciu prisťahovalcov
Kanadská vláda priebežne vylepšuje systém integrácie prisťahovalcov do
spoločnosti. 24. mája oznámila federálna ministerka pre občianstvo a
prisťahovalectvo Diane Finley začatie práce úradu, ktorý by mal urýchliť a
uľahčiť uznávanie zahraničných diplomov prisťahovalcov, ktorí chcú
uspieť na kanadskom trhu práce. Foreign Credentials Referral Office
dostane na prvých päť rokov svojej činnosti 32,2 milióna kanadských
dolárov. „Príliš veľa nových prisťahovalcov nezíska prácu, na ktorú majú
kvalifikáciu. Je to obrovská škoda pre nich aj pre túto krajinu,“ uviedla
Diane Finley. Predstaviteľ asociácie združujúcej 450 kanadských agentúr
pomáhajúcich prisťahovalcom a utečencom Wai Young k tomu dodal, že
„Kanada potrebuje prisťahovalcov a podobné iniciatívy pomôžu prilákať
ďalších imigrantov a využiť ich schopnosti“. Úrad zabezpečí osobné a
telefonické konzultácie v 320 pobočkách po celej krajine, kvalitnejšie
informačné zdroje na internete a väčšiu informovanosť zamestnávateľov o
výhodách najímania zahraničných odborníkov. Diane Finley zároveň
oznámila, že federálna vláda venuje takmer 20 miliónov dolárov
niekoľkým kanadským provinciám a teritóriám na skvalitnenie ich
internetových imigračných portálov. Napríklad cieľom ontárijských
stránok www.ontarioimmigration.ca je poskytnúť informácie
potenciálnym prisťahovalcom, ale tiež pomôcť s integráciou čerstvým
imigrantom. Celokanadský národný portál venovaný imigrácii do Kanady
nájdu záujemcovia na adrese www.goingtocanada.gc.ca.

Informačný portál (nielen) pre kanadských podnikateľov
Kanadské ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného
obchodu ponúka kanadským podnikateľom, ktorí chcú
spolupracovať so zahraničnými partnermi, internetový informačný
portál Canadexport. Na týchto webových stránkach nájdu
podnikatelia užitočné informácie o možnostiach obchodovania a
investovania v zahraničí. Niektoré sekcie sú potom určené
zahraničným podnikateľom, ktorí chcú spolupracovať s kanadskými
partnermi. Portál ponúka možnosť odberu elektronického

spravodajcu, užitočné štatistické údaje a odkazy na spolupracujúce
inštitúcie. Novinkou je služba podcast, audio štvrťročníky na
konkrétnu tému. Prvý podcast je venovaný Kalifornii a Kanaďanom,
ktorí tam uspeli. Môžete si napríklad vypočuť zaujímavý rozhovor s
riaditeľom biotechnologickej firmy Zymeworks z Vancouveru alebo
s rektorom University of California, Kanaďanom Robertom
Dynesom.
www.canadexport.gc.ca

Ekologická stopa Toronta: projekt mesta
Ontárijské mesto Toronto sa zapojilo do boja proti klimatickým
zmenám. Projekt nazvaný Nulová ekologická stopa vznikol spolu
s ďalšími na samite C40 Large Cities o klíme. Občania sa sami
zapoja do diskusie o životnom prostredí, odpadoch a spotrebe
zdrojov a zmerajú si svoju ekologickú stopu (teda jednotku, ktorá
udáva, aká veľká plocha pôdy je nutná k produkcii
spotrebovaných zdrojov a asimilácii vzniknutých odpadov). Na
základe dát potom mestskí poslanci zostavia program na ochranu
www.zerofootprinttoronto.org
životného prostredia.

Kanadský umelec podporuje ľudské práva
Kanadský maliar Robert
Bateman, držiteľ mnohých
prestížnych cien (napríklad
Rád Kanady alebo Queen’s
Jubilee Medal), bol minulú
sobotu ocenený za podporu
ľudských práv. Umelec
venoval tri milióny
kanadských dolárov získané
predajom svojich diel
organizácii Amnesty International. Bateman sa preslávil
realistickými zobrazeniami prírody a jeho láska k prírode sa
odráža okrem tvorby tiež v ekologických aktivitách. Kolekciu
jeho obrazov vlastní napríklad aj princ Charles alebo monacká
www.robertbateman.ca
princezná Grace.

Mladá Kanaďanka hrdinkou v Himalájach
Dvadsaťdeväťročná kanadská horolezkyňa Meagan McGrath vystúpila
20. mája na vrchol najvyššej hory sveta Mt. Everestu a stala sa tak
najmladším kanadským občanom, ktorý zdolal najvyššie hory
všetkých kontinentov. Najväčší úspech však dosiahla počas zostupu z
vrcholu 21. mája. Cestou narazila aj so svojimi dvomi kolegami na
nepálsku horolezkyňu Ušu Bistu, ktorá sa pod vrcholom hory dostala
do kritického stavu vyvolaného vysokohorskou chorobou. Po privolaní
ďalších horolezcov sa im spoločne podarilo dostať ženu do nižších
polôh a odovzdať na ošetrenie lekárom. Nepálska horolezkyňa je dnes
mimo nebezpečenstvo a okrem omrzlín prežila všetko v zdraví. Mladá
letecká inžinierka kanadskej armády sa tak v Himalájach stala
dvojnásobnou hrdinkou.
www.cbc.ca www.radio-canada.ca

KVÍZ O KANADE
Kto sfilmoval román kanadského spisovateľa Michaela Ondaatje
Anglický pacient?(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom
vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najmenší kanadský vták je kolibrík
nazývaný „Kaliopé“, ktorý sa vyskytuje v juhovýchodnej Alberte
a na juhu Britskej Kolumbie.

