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Kráľovský prejav: priority vlády

Kanada je piata ekonomicky najslobodnejšia krajina

V utorok 16. októbra predniesla generálna guvernérka Kanady
Michaёlle Jean na pôde parlamentu Kráľovský prejav (Speech
from the Throne/Discours du Thrône), ktorý predstavuje priority
Harperovho kabinetu a zahájila tak druhé obdobie 39.
parlamentnej sezóny. Medzi prioritné
záujmy vlády patrí kanadská
suverenita v arktickej oblasti a misia
Kanady v Afganistane, ktorú chcú
Konzervatívci predĺžiť až do roku
2011. Ottawa sa ďalej zaviazala
posilniť federáciu a demokratické
inštitúcie a prisľúbila nové daňové
úľavy. Kabinet má taktiež v úmysle
zamerať sa na bezpečnosť, ktorú by zaistil napríklad novým
návrhom o násilných trestných činoch. Ďalším dôležitým bodom
bolo životné prostredie, kde sa vláda zaviazala ku zníženiu emisií
skleníkových plynov o 60 až 70 percent do roku 2050. Poslanci
budú o týchto prioritách vlády predstavených v tomto prejave
hlasovať. Zároveň pôjde aj o hlasovanie o dôvere vláde. Pokiaľ
by viac než polovica poslancov s prioritami nesúhlasila,
znamenalo by to porážku menšinového kabinetu Stephena
Harpera a mohlo by dôjsť k predčasným voľbám. Zatiaľ sa proti
podpore vláde vyslovili dve z troch opozičných strán (Nová
www.sft-ddt.gc.ca
demokratická strana a Québecký blok).

Kanadský think tank Fraser Institute zverejnil v septembri
každoročnú správu o stave ekonomickej slobody na svete. V
tohtoročnom rebríčku, ktorý zahrňuje 141 krajín, sa Kanada
posunula z vlaňajšieho 8. miesta na 5. priečku, ktorú obsadila
spolu s USA a Veľkou Britániou. Index ekonomickej slobody sa
v Kanade v porovnaní s vlaňajškom zlepšil z 8,0 na 8,1 (z
maximálnych 10). Na prvom mieste sa umiestnil Hongkong
nasledovaný Singapurom, Novým Zélandom a Švajčiarskom.
Slovenská republika sa umiestnila na 32. mieste. Oproti
minulému roku si Slovensko polepšilo o sedem priečok (oproti
roku 2005 dokonca o 32 priečok). Medzi hlavné kritériá, ktoré
medzinárodný tím pri zostavovaní správy zohľadňoval, patrí
podiel štátu na ekonomike (miera zdanenia, prerozdeľovanie
atď.), právne štruktúry a ochrana súkromného vlastníctva,
dostupnosť zdravých finančných prostriedkov, slobodný prístup k
medzinárodnému obchodu a regulácia úverovania, pracovného
www.fraserinstitute.ca
trhu a podnikania.

Vláda zriaďuje nezávislý panel pre afganskú misiu
12. októbra oznámil premiér Stephen Harper založenie
Nezávislého poradného panelu o budúcej úlohe Kanady v
Afganistane. Jeho úlohou bude odporučiť parlamentu
najvhodnejší variant pokračovania misie po ukončení terajšieho
mandátu vo februári 2009. Päťčlennému panelu bude predsedať
bývalý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí z
opozičnej Liberálnej strany John Manley. Nezávislí odborníci by
mali posúdiť predovšetkým štyri hlavné varianty ďalšieho
postupu: pokračovať vo výcviku afganských vojakov a policajtov
tak, aby sa kanadskí vojaci mohli vo februári 2009 začať
sťahovať z krajiny; zamerať sa na obnovu krajiny a zaistenie
bezpečnosti v Kandaháre prenechať inej krajine; presunúť úsilie o
bezpečnosť a rekonštrukciu do iného afganského regiónu alebo
stiahnuť z Afganistanu všetkých kanadských vojakov s výnimkou
minimálneho počtu nutného na zabezpečenie ochrany
humanitárnych pracovníkov a diplomatov. Panel by mal svoje
odporúčania zverejniť v januári 2008. Premiér od jeho členov
očakáva, že pri tom zohľadnia doterajšie kanadské obete v
Afganistane,
potenciál na zhoršenie bezpečnostnej a
humanitárnej situácie v krajine, záväzky voči NATO a OSN a
dopady na medzinárodnú povesť Kanady. Kanaďania sa snažia
prispieť k obnove krajiny a zlepšeniu života bežných ľudí v ťažko
skúšanom Afganistane. 15. októbra ministerka pre medzinárodnú
spoluprácu Beverley J. Oda oznámila, že Kanada venuje 8
miliónov dolárov, aby uľahčila dievčatám prístup ku vzdelaniu v
spolupráci s nadáciou Aga Khan Foundation Canada.. Po svojej
návšteve Afganistanu potom 7. októbra oznámili minister
zahraničných vecí
Maxime Bernier a ministerka pre
medzinárodnú spoluprácu príspevok 25 miliónov kanadských
dolárov Svetovému potravinovému programu OSN na nákup
potravín pre hladujúcich Afgancov. www.canada-afghanistan.gc.ca

Stavebný veľtrh Construct Canada
V dňoch 28. - 30. novembra sa v kanadskom Toronte koná
najväčší kanadský stavebný veľtrh Construct Canada. Veľtrhu sa
každoročne zúčastňujú stovky vystavovateľov a viac ako 20 000
návštevníkov. Súbežne prebiehajú aj ďalšie menšie veľtrhy,
konferencie a semináre z oblasti stavebníctva. Bližšie informácie
záujemcom o návštevu či účasť na veľtrhu podá Milan Haruštiak
z obchodného oddelenia kancelárie na adrese
milan.harustiak@international.gc.ca. www.constructcanada.com

Kanadská choreografia v Slovenskom národnom divadle
Slovenské národné divadlo (SND) uvedie balet Máriusa Petipu
Raymonda, ktorý bol po prvýkrát uvedený v Rusku v roku 1898 a
je známy najmä svojím Grand Pas Classique či Pas de Dix a často
sa z neho uvádzajú práve tieto časti. V naštudovaní Johnnyho
Changa, baletného majstra pôsobiaceho v Royal Winnipeg Ballet,
uvedie SND výber najzaujímavejších a najveľkolepejších
klasických čísiel z tohto baletu. Premiéry predstavenia môžete
vidieť v piatok 26. a v sobotu 27. októbra od 19.00. www.snd.sk

Viete, že ...
v Kanade existuje mesto nazývané
metropola
komárov?
Sedemdesiat
kilometrov severne od manitobského
Winnipegu sa nachádza mesto Komárno
(odvodené z ukrajinského jazyka), kde je
na
počesť
tohto
nepríjemného
všadeprítomného
hmyzu
postavená
takmer päťmetrová socha z ocele, ktorá
má štvormetrové rozpätie krídel.

KVÍZ O KANADE
Koľko dní trvá lodiam preplávať sústavou riek, kanálov a jazier
St. Lawrence-Great Lake waterway? Odpoveď a novú otázku
nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky).
Odpoveď z minulého čísla: „Kanadský Edison“ niekedy nazývali
Thomasa Ahearna, ktorý v roku 1892 ako prvý na svete pripravil
pokrm s použitím elektriny.

