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Kanadskí ministri v Afganistane
Minister zahraničných vecí Lawrence Cannon a minister
medzinárodného obchodu Stockwell Day sa tento týždeň
zúčastnili na rokovaniach v Afganistane. Počas návštevy
oznámili, že Kanada bude aj naďalej pomáhať posilňovať moc
práva, čo je jednou z kanadských priorít v Afganistane. „(...)
Spoľahlivý právny systém je dôležitý kvôli tomu, aby sa ľudia a
komunity cítili bezpečne,“ povedal minister Day.
www.afghanistan.gc.ca

Kanada háji záujmy v Arktíde
Kanada sa ako člen Arktickej rady (ďalší členovia: Dánsko,
Fínsko, Island, Nórsko, Rusko, Švédsko a USA) minulý týždeň
prostredníctvom ministra zahraničných vecí Lawrenca Cannona
vyjadrila ku svojmu postoju voči oblasti Arktídy: „Sme
pripravení reprezentovať záujmy Kanaďanov v rámci prijímania
medzinárodných dimenzií Severnej stratégie. Vytvorenie silného
kanadského Severu je neoddeliteľnou súčasťou utvárania nášho
národa (…). Kanada je arktickou mocnosťou a jej vláda si jasne
uvedomuje potenciál Severu ako nádherného pokladu, ktorý
uchováme pre ďalšie generácie.“ Koncom apríla sa bude v
Nórsku konať stretnutie Arktickej rady, ktorá si vytýčila za svoj
cieľ zistiť, podľa slov ministra Cannona, aké sú možné spôsoby
posilnenia bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v tejto oblasti.
www.international.gc.ca

Ekonomický akčný plán reaguje na krízu
Premiér Harper pokračuje vo svojom úsilí o stabilizáciu
ekonomickej situácie v Kanade (pozri KM 09-05). „Je
nepochybné, že globálna recesia si vyberá svoju daň na mnohých
kanadských zamestnancoch a komunitách,“ povedal premiér
Stephen Harper a dodal, že „preto vláda prijíma opatrenia, ktoré
pomôžu týmto pracovníkom a ich rodinám. Je na nás všetkých,
aby sme pomohli tým, ktorí stratili prácu v dôsledku ekonomickej
krízy. Tak zabezpečíme, aby Kanada a jej pracovná sila boli po
preklenutí tohto ťažkého obdobia silnejšie ako predtým. Premiér
vyzdvihol niekoľko opatrení, ktoré by mali zaistiť nové pracovné
príležitosti. Ide napríklad o dodatočné financovanie, vďaka
ktorému provincie ponúknu ďalšie rekvalifikačné kurzy
nezamestnaným vrátane starších pracovníkov vo veku 55 až 64
rokov a podporu dlhodobo zamestnaným, ktorí zatiaľ nevyužili
podporu v nezamestnanosti a potrebujú dlhodobé školenie.
www.pm.gc.ca

Podpora výskumu lekárskych prístrojov
Kanadská rada pre výskum (NRC/CNRC) v súčasnosti
monitoruje situáciu s lekárskymi prístrojmi a pomôckami a jej
cieľom je tento sektor s potenciálom rýchleho rastu podporiť. V
roku 2005 bolo v Kanade 998 firiem zameraných na výrobu
a predaj lekárskych prístrojov a zariadení s 26 000
zamestnancami, objem predaja dosiahol 4 mld. kanadských
dolárov a vývoz 2,4 mld. Najrýchlejšie rastúcimi odvetviami sú
zobrazovacie metódy a neinvazívna diagnostika. Kanadská rada
pre výskum má s lekárskymi prístrojmi už dlhoročné skúsenosti.
Jej výskumníci zostrojili prvý elektrický invalidný vozík, ktorý
slúžil zraneným veteránom po 2. svetovej vojne. Medzi ďalšie
objavy patrí napríklad prvý kardiostimulátor. www.nrc-cnrc.gc.ca

Québec ponúka zahraničným študentom prisťahovalectvo
Québecký premiér Jean Charest minulý týždeň oznámil, že
zahraniční študenti môžu v tejto frankofónnej provincii zostať aj
po skončení štúdia. Premiér povedal, že „zahraničnému
študentovi bude po tom, ako obdrží diplom ponúknuté osvedčenie
(tzv. certificat de sélection) o imigrácii do Québecu“. Provincia
Québec každoročne prijíma asi 22 000 zahraničných študentov. V
Québecu z nich zostane pracovať len jeden z desiatich, a práve
tento pomer by chcela québecká vláda zmeniť a počet
zahraničných študentov minimálne strojnásobiť.
www.premier-ministre.gouv.qc.ca

Podpora krajín tretieho sveta z Kanady
Dianne Scottová je koordinátorkou projektu, ktorý začal v roku
2006 a snaží sa zabezpečiť čistú posteľnú bielizeň pre obyvateľov
rozvojových krajín. Táto
obyvateľka Ontária
spolupracuje s vyše 70
skupinami, ktoré zošívajú
plastové vrecká z mlieka
a vyrábajú z nich matrace
n a sp an ie, k tor é sú
umývateľné a odpudzujú
h my z . O k r em s k u p ín
ľudí, ktoré sa venujú
priamo výrobe matracov, sa na tejto iniciatíve zúčastňujú aj ďalší,
ktorí zbierajú vrecká od mlieka. Dianne Scottová pravidelne
vyzýva ochrancov životného prostredia, cirkevné spolky, skautov
www.canoe.ca
a ďalších, aby sa do projektu zapojili.

Medzinárodný festival frankofónnych filmov
V Bratislave sa dňoch 20. - 23. marca uskutoční 11. ročník
Medzinárodného festivalu frankofónnych filmov (Cinemas Polus,
Vajnorská 100). V štyroch sekciách (Predpremiéry, Hlavná
sekcia, Iné svety a Frankofónia) bude premietnutých 35
dlhometrážnych filmov. Kanada sa tento rok predstaví s troma
québeckými filmami: Rovno do srdca (réžia Stéphane Gehami,
23. 3. o 12.00), Mama je u kaderníka (réžia Léa Pool, 23. 3.
o 18.00) a To nie som ja, prisahám! (réžia Philippe Falardeau, 22.
3. o 14.40 a 23. 3. o 20.30). Srdečne Vás pozývame!
www.fiffba.sk

Viete, že...
Kanada má so svojimi 243 791 kilometrami pobrežia, ktoré
omývajú tri oceány, najdlhšie pobrežie na svete? Kanada má tiež
najväčšie zásoby pitnej vody (9,2 % svetových sladkovodných
zdrojov), ktoré pokrývajú desatinu rozlohy štátu!), najdlhšie
splavné rieky a najväčší rozsah prílivu a odlivu.

KVÍZ O KANADE
Ktoré ostrovy ležiace pri pobreží provincie Newfoundland stále
patria Francúzsku?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Najrozšírenejším jazykom Prvých
národov v Kanade je reč národa Krí.

