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Kanadský predseda vlády v Európe
Kanadský premiér Stephen Harper sa zúčastnil summitu NATO,
ktorý sa konal od 2. do 4. apríla v Bukurešti. Kanada podporuje
návrh, aby sa Ukrajina, ktorá – ako povedal kanadský predseda vlády
– „v posledných rokoch urobila veľký pokrok smerom
k demokratizácii a otvorenej ekonomike“, stala súčasťou aliancie.
Stephen Harper ďalej pokračoval do Poľska, kde podpísal dohodu
o sociálnych dávkach, ktorá umožní Kanaďanom koordinovať
dôchodkové príspevky medzi Poľskom a Kanadou. Premiér taktiež
navštívil Osvienčim a krakovský zámok Wawel, ktorého tapisérie
a ďalšie historické artefakty boli počas 2. svetovej vojny uschované
práve v Ottawe.
www.pm.gc.ca

Prehľadné financovanie kanadskej vlády
Predseda Finančnej a správnej rady Vic Toews 31. marca v mene 93
federálnych ministerstiev a agentúr oznámil, aké sú konkrétne plány
a priority vlády na ďalšie tri roky. Rada chce zjednodušiť formu
správ, ktoré sa odovzdávajú parlamentu, ako aj informovať občanov
o tom, akým spôsobom bude vláda míňať peniaze, a aké očakáva
výsledky v nasledujúcich
štyroch
hlavných
kategóriách:
ekonomických,
sociálnych,
medzinárodných
a vládnych
záležitostiach. Napríklad najväčšia časť – takmer 94 miliárd – je
venovaná stimulácii ekonomiky. Na webovej stránke Rady sa tak
môžete dočítať, za čo presne vláda peniaze daňových poplatníkov
minie, aké federálne organizácie v jednotlivých provinciách
a teritóriách fungujú, aké ponúkajú služby a nájdete aj konkrétne
správy obsahujúce plánovanie týchto organizácií. Na stránkach sú k
dispozícii aj správy o financovaní vlády v minulých rokoch.
„Chceme zjednodušiť prezentovanie informácií členom parlamentu
a kanadským občanom, aby boli oboznámení s tým, akým spôsobom
vláda míňa peniaze z daní,“ povedal predseda rady Vic Toews.
„Kanaďania môžu takto ľahšie kontrolovať vládu, aby objasňovala
svoje postupy pri rozdeľovaní peňazí.“ www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr

Plán na zachytenie a úschovu CO2
Predseda vlády Stephen Harper spolu s premiérom Saskatchewanu
Bradom Wallom 25. marca oznámili, že zamýšľajú v Saskatchewane
vybudovať jeden z najväčších projektov na zachytenie a úschovu
CO2 na svete. „Projekt by mal znížiť emisie skleníkových plynov
o milióny ton ročne a zároveň vygenerovať až 100 megawattov čistej
energie,“ povedal kanadský premiér Stephen Harper. Vláda na
projekt prispeje čiastkou 240 miliónov kanadských dolárov, 758
miliónov dolárov poskytne spoločnosť SaskPower. Kanada má
potenciál uchovať v podzemí až 600 miliónov ton CO2 ročne, čo sú
približne tri štvrtiny súčasných ročných emisií skleníkových plynov
v Kanade. Po zachytení sa oxid uhličitý transportuje potrubím do
úschovní, ktoré sú v podzemí. Pri takomto presune sa z podzemia na
povrch vytlačí ropa, ktorá by sa inými tradičnými metódami na povrch
nedostala. Hlavným cieľom tohto projektu je zistiť, či je uchovávanie
CO2 týmto spôsobom bezpečné a na aké obdobie (predpokladá sa
www.pm.gc.ca
uloženie na obdobie približne 5 000 rokov).

Etnické zloženie kanadskej populácie
2. apríla vydal kanadský štatistický úrad nové detailné analýzy
sčítania ľudu z roku 2006 týkajúceho sa etnického pôvodu
kanadských obyvateľov a viditeľných menšín. Etnické menšiny (teda
obyvatelia, ktorí nie sú pôvodnými obyvateľmi Kanady ani belosi)
boli v roku 2006 zastúpení v Kanade 16,2 percenta a v súčasnej dobe
je v Kanade 215 etnických menšín (pre porovnanie – v roku 1901 ich
bolo 25). Znamená to teda, že viac ako 5 miliónov Kanaďanov patrí
k viditeľnej etnickej menšine. Najväčšou takouto skupinou sú ľudia
z južnej Ázie (viac ako 1 milión), ktorí tak po prvý raz predbehli

menšinu čínsku, ktorá obsadila druhé miesto. Na treťom mieste sú
potom černosi. Ďalšie významné menšiny sú Filipínci, obyvatelia
Latinskej Ameriky, Arabi, juhovýchodní Ázijci, západní Ázijci,
Kórejci a Japonci. V posledných rokoch zaznamenala Kanada veľký
úbytok imigrantov z Európy. Prisťahovalci v rokoch 2001 až 2006
boli takmer z 84 percent z mimoeurópskych regiónov. Tak isto ľudia
z rôznych etnických menšín oveľa častejšie žijú v manželskom/
registrovanom zväzku. Iba v Britskej Kolumbii, ktorá vedie v počte
takýchto zväzkov, ide takmer o 6 percent. Nasledujú provincie
Ontário a Alberta. Do Kanady v roku 2006 imigrovali aj nové africké
etnické menšiny, napríklad z Čadu, Gabunu, Gambie a Zambie.
Kanada ročne príjme asi 250 000 nových prisťahovalcov.
www.statcan.ca

Juno Awards 2008

2006 Michael Bublé.

V nedeľu sa v Kanade udeľovali Juno
Awards, hudobné ceny, ktoré každoročne
dostávajú najlepší kanadskí speváci,
speváčky a hudobné skupiny. Najviac cien
si odniesla speváčka Feist (celým menom
Leslie Feist, pozri fotografiu), ktorá sa stala
umelkyňou roka. Jej album The Reminder
bol vybraný ako album roka a singlom roka
sa stala pieseň z tohto albumu 1 2 3 4.
Skupinou roka sa stala kapela Blue Rodeo,
objavom roka kapela Wintersleep. Cenu
divákov si odniesol kanadský umelec roka
www.junoawards.ca

Québecká kinematografia znova v Bratislave
V dňoch 10.-20. apríla sa v Bratislave v kine Tatra bude konať
jubilejný 10. ročník Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu,
ktorého je Kanada tradičným účastníkom. Streda 16. apríla bude
patriť trom novinkám québeckej hranej tvorby. Režisérsky debut
Patricka Huarda, komédia Tri prasiatka (19.00), je nielen komerčne
najúspešnejším filmom v Québecu v minulom roku, ale získal tiež 13
nominácií na québeckú filmovú cenu Jutra. Film Odpusť mi (17.00),
festivalovým divákom už dobre známeho Denisa Chouinarda, získal
cenu poroty na medzinárodnom filmovom festivale v španielskom
Orense a cenu za novú víziu na festivale nezávislého filmu v Ríme.
Nedeľa v Kigali (21.00) režiséra Roberta Favreau ponúkne
prostredníctvom ľúbostného vzťahu québeckého novinára a mladej
rwandskej servírky pohľad na občiansku vojnu a genocídu v Rwande
v polovici 90. rokov minulého storočia. Tento film získal cenu za
najlepší film a najlepší ženský herecký výkon na medzinárodnom
filmovom festivale v Kuala Lumpur a ceny publika na festivaloch
vo Phoenixe a Benátkach. A napokon film divákom už známej
režisérky Catherine Martin V mestách bude uvedený 18. apríla
o 17.00. Všetky spomínané filmy budú uvedené vo francúzskom
znení so slovenskými a anglickými titulkami. Sú výnimočné tým, že
nebudú uvedené v bežnej filmovej distribúcii. Tento rok je pre
Kanadu a jej frankofónnu komunitu významný z dvoch hľadísk:
mesto Québec oslavuje 400. výročie svojho založenia a v októbri sa
v ňom uskutoční samit Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu.
www.fiffba.sk www.quebec400.gc.ca www.francophonie.org

KVÍZ O KANADE
Kde sa nachádza najdlhšia ulica na svete?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: 19 z 20 najvyšších kanadských hôr sa
nachádza v provincii Yukon.

