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Premiér Stephen Harper na rokovaní G20 v Londýne
Kanadský premiér Stephen Harper sa spolu s ministrom financií
Jimom Flahertym zúčastnili na stretnutí vrcholných
predstaviteľov krajín G20 v Londýne. Počas samitu premiér
Stephen Harper a minister Jim Flaherty predstavili nové
opatrenia, ktoré budú nevyhnutné na posilnenie medzinárodného
finančného systému v súvislosti s aktuálnou globálnou
ekonomickou a finančnou krízou. Štyri hlavné opatrenia
navrhované Kanadou sú: upevnenie finančného systému,
koordinovaná implementácia podporných aktivít, vyvarovanie sa
protekcionizmu a posilnenie obchodu a toku investícií a
posilnenie regulácie finančného trhu. „Zaistenie toku
medzinárodného kapitálu a podpora medzinárodného obchodu sú
kľúčovými aspektmi na vyvedenie sveta z globálnej ekonomickej
krízy,“ povedal minister Flaherty a dodal, že „Kanada plní svoje
záväzky voči G20 a poskytuje nutné zdroje, ktoré pomáhajú
vytvoriť stabilnejší globálny finančný systém a urýchliť globálnu
ekonomickú obnovu.“ Súčasťou kanadskej podpory je záväzok na
zabezpečenie dodatočných zdrojov pre Medzinárodný menový
fond. Kanada sa pridala k ostatným krajinám G20, ktoré prisľúbili
ďalších 10 miliárd amerických dolárov, ktoré budú použité pre
rozvíjajúce sa trhy a rozvojové krajiny, aby mali prístup k
www.international.gc.ca
potrebnému kapitálu.

Spoločenská zodpovednosť kanadských firiem v zahraničí
Kanadské ťažobné, ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré
pôsobia v zahraničí, budú podľa ministra medzinárodného
obchodu Stockwella Daya spĺňať nové sociálne, environmentálne
a ekonomické opatrenia. Spoločenská zodpovednosť firiem
(CSR) definuje spôsob, akým spoločnosti záväzne začlenia tieto
kritériá do praxe. Kanadská vláda spolupracuje s inými vládami,
obchodnou komunitou a občianskou spoločnosťou, v krajine aj v
zahraničí, aby podporovala a propagovala CSR. Prvým krokom je
CSR stratégia zameraná na kanadský ťažobný sektor v zahraničí,
pozostávajúca z nasledujúcich bodov: podpora a kontrola zdrojov
hostiteľskej krajiny, podpora a propagácia medzinárodne
uznávaných CSR pravidiel, podpora vývoja špecializovaného
CSR centra a založenie kancelárie pre CSR poradcu pre ťažobný
sektor. Stratégia by mala zvýšiť konkurencieschopnosť
spoločností fungujúcich v rámci kanadského ťažobného sektora v
zahraničí a zároveň zvýšiť ich schopnosť vyvarovať sa sociálnym
a environmentálnym rizikám.
www.international.gc.ca

Brusel „otvoril“ nebo Kanade
27 krajín EU v pondelok v Bruseli odsúhlasilo dohodu o
„otvorenom nebi“ s Kanadou, ktorá bude podpísaná počas samitu
EU-Kanada dňa 6. mája 2009 v Prahe. Vďaka nej bude môcť
kanadské a európske letecké spoločnosti ponúkať transatlantické
lety do miest podľa ich voľby, čo nahradí doteraz používané
bilaterálne dohody. Tie stanovovali letecké cesty, ceny aj počet
týždenných letov. Európania tiež budú môcť slobodne investovať
do leteckých spoločností v Kanade a naopak. V novej dohode je
zahrnutá forma spolupráce, ktorá zníži dopady leteckej prevádzky
na podnebie a zaistí spoločné bezpečnostné normy. Podobná
zmluva medzi EU a USA začala platiť 30. marca.
www.radio-canada.ca

Zmeny systému registrácie pre Kanaďanov v zahraničí
Systém registrácie kanadských občanov cestujúcich do zahraničia
ROCA (Registration of Canadians Abroad) umožňuje po novom
vytvoriť si on-line účet s osobnými údajmi, prostredníctvom ktorého
budú konzulárne úrady informované o cestách občanov do zahraničia.
Kanaďania sa tak už nemusia registrovať opakovane, ako to bolo v
minulosti. Systém umožňuje aj registráciu občanov, ktorí dlhodobo
pobývajú mimo Kanady. Jedenkrát do roka budú musieť požiadať o
predĺženie. Zaregistrovaní budú taktiež dostávať informácie o dianí v
www.travel.gc.ca/register
regiónoch, do ktorých sa chystajú.

Ceny generálnej guvernérky za vizuálne a mediálne umenie
Už desiaty rok sa udeľujú Ceny generálnej guvernérky, ktoré sú
jedným z najvyšších kanadských vyznamenaní v oblasti vizuálneho a

mediálneho umenia. Tohtoročnými nositeľmi sú John Greer, Nobuo
Kubota, Rita McKeough, Robert Morin, Raymond Moriyama a
Gordon Smith. Sochár John Greer učil vyše 25 rokov na Nova Scotia
College of Art and Design a spolu s ďalšími je zakladateľom jedného
z prvých umeleckých centier riadených samotnými umelcami Eyelevel Gallery. Počas svojej tridsaťročnej kariéry vystavoval so 60
rôznymi skupinami, usporiadal okolo 50 samostatných výstav a jeho
diela sú súčasťou viac ako 20 zbierok. Nobuo Kubota pôsobí na
kanadskej umeleckej scéne už vyše 40 rokov ako hudobník a sochár.
Je známy predovšetkým vokálnymi technikami a zhudobnenou
poéziou. Rita McKeough je už vyše 30 rokov uznávanou
všestrannou umelkyňou, ktorá hrá na bubny v rockovej kapele a
preslávila sa inštaláciami, ktorých témy sa dotýkajú rôznorodých
oblastí ako je napríklad ekológia či domáce násilie. Do skupiny
laureátov patrí aj režisér Robert Morin, ktorý je spoluzakladateľom
montrealskej organizácie Coope Vidéo. Je nositeľom množstva
medzinárodných ocenení a medzi jeho viac ako 30 snímok patrí
napríklad Yes Sir! Madame... (1994), Que Dieu Bénisse l’Amérique
(2005) a tohtoročný film Papa à la chasse aux lagopèdes. Ďalšími
nositeľmi tejto ceny sú maliar a učiteľ Gordon Smith a architekt
Raymond Moriyama, medzi ktorého stavby patrí napríklad budova
Kanadského vojenského múzea v Ottave alebo budova Baťovho
múzea topánok v Toronte, medzinárodný úspech potom získal
stavbami Národného múzea v Saudskej Arábii a budovy
Veľvyslanectva Kanady v Tokiu. Za obhajobu práv profesionálnych
umelcov boli ocenení maliar Tony Urquhart a vizuálna umelkyňa
www.canadacouncil.ca/prizes
Kim Ondaatje.

KVÍZ O KANADE
Ako sa volá najsevernejší ostrov Kanady?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky).
Odpoveď z minulého čísla: Sú to ostrovy Saint Pierre et
Miquelon. Nachádzajú sa iba 25 km od brehu.

