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A Nagyméltóságú Stephen Harper, Kanada Miniszterelnökének kérésére Őexcellenciája a 
Nagyméltóságú Michaëlle Jean, Kanada Főkormányzója, és férje, Őexcellenciája Jean-Daniel Lafond,  
2008. november 24 és december 6 között állami látogatást tesz a Magyar Köztársaságba, a Szlovák Köztársaságba, 
a Cseh Köztársaságba, és a Szlovén Köztársaságba.

Ez az állami látogatás egyebek között a négy országban lejátszódó demokratikus átmenetet; a velük fennálló 
történelmi és kulturális kötelékeinket, egyre fejlődő kereskedelmi kapcsolatainkat; valamint a NATO küldetéseiben 
való közös részvételünket fogja kiemelni; ez utóbbira vonatkozólag különös tekintettel az Afganisztánban folyó 
rekonstrukciós erőfeszítésekre.

“Ez a látogatás lehetőséget nyújt a négy ország által az új évezred kezdete óta tett jelentős lépések elismerésére. 
Amellett lehetővé teszi számunkra európai kötelékeink és szövetségeink alátámasztását is, különös tekintettel 
az Európai Unióra.”

—Őexcellenciája a Nagyméltóságú Michaëlle Jean, Kanada Főkormányzója

© Őfelsége a Királynő Kanada jogán a Főkormányzó Titkársági Irodája által képviseltetve (2008).

Kövesse a látogatást az Interneten itt: www.gg.ca!  

Tekintse meg a látogatás fotóit, videóit és beszédeit itt: www.gg.ca.

Blogok olvasásával és fórumokba való belépésével csatlakozzon az eszmecseréhez itt: www.citizenvoices.gg.ca. A  www.citizenvoices.gg.ca, 
egy újszerű és dinamikus eszköz, lehetővé teszi az egyese személyek közötti egyszerű kommunikációt, saját hálózataik kiterjesztését, és a 
Főkormányzóval történő kapcsolatfelvételt.
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Őexcellenciája, a Nagyméltóságú Michäelle Jean  
Kanada Főkormányzója

Michaëlle Jean Haitin, Port-au-Prince-ben született. Családjával együtt 1968-ban az akkori 

diktatórikus rezsim elől menekülve bevándorlóként Kanadába költözött. Miután az Université 

de Montréal-nál összehasonlító irodalomból megszerezte az MA fokozatot, ugyanannak 

az egyetemnek az Olasz Tanulmányok fakultásán tanított. Jean úrnő tanulmányai során 

nyolc évig bántalmazásokon átesett nők számára szolgáló Quebec-i menedékhelyeken 

dolgozott, miközben aktívan hozzájárult egy vészmenhelyekből álló hálózat Quebec-ben 

és Kanada más területein történő kiépítéséhez. Később megpróbálkozott az újságírással, 

és nagy tisztelettel övezett újságíróvá, valamint a Radio-Canada TV és a CBC Newsworld 

információs programjainak fő műsorvezetőjévé vált. Férje Jean-Daniel Lafond, és van 

egy kilenc éves kislányuk, Marie-Éden. A Nagyméltóságú Michaëlle Jean, aki az 1867-es 

Államszövetség óta Kanada 27. Főkormányzójaként 2005. szeptember 27.-én esküdött fel, 

államfői feladatokat lát el. Kanada Főkormányzójaként pozícióját a párbeszéd támogatására 

kívánja alkalmazni, ahol az állampolgárok szava meghallgatásra kerül.

Őexcellenciája Jean-Daniel Lafond

A Franciaországban született Jean-Daniel Lafond filozófiát tanított, valamint a La Revue 

du Cinéma számára filmkritikákat írt, miközben oktatástudományi kutatásokat folytatott, 

és tömegtájékoztatási pedagógiára specializálódott. 1974-ben érkezett Kanadába, 

és 1981-ben állampolgárságot szerzett. Idejét azóta a mozifilmekre, az írásra, és a rádióra 

szenteli. 1985-ben rendezte első teljes hosszúságú dokumentumfilmjét, melynek címe 

Dream Tracks, a Kanadai Nemzeti Filmbizottság (National Film Board, Office national 

du film) számára . Azóta több mint egy tucatnyi filmet írt és rendezett, amelyek mind 

a kreatív dokumentumfilm-készítés iránti elkötelezettségét testesítik meg. Filmjei számos 

díjat nyertek Kanadában és külföldön, ide értve a Prix Lumières díj 1999-ben történő 

elnyerését is. 2005-ben Kanada Érdemrend compagnon-i rangjára emelték. Legutóbbi 

munkái közé tartozik a Folle de Dieu, a Marie de l’Incarnation (1599-1672) írásai által 

ihletett teljes hosszúságú film; valamint a La déraison d’Amour, az azonos című filmje által 

ihletett színdarab. Felesége a Nagyméltóságú Michaëlle Jean, Kanada Főkormányzója, és 

aktívan kiveszi részét a tisztséggel járó feladatokból. A Rideau Hall-ban való tartózkodása 

alatt két ambiciózus prodzsektben tevékenykedett lelkesen: az Art Matters és a 

Citizen Voices webhelyben.
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Michael Calcott úr 
Kanada Cseh Köztársaság-i és Szlovák Köztársaság-i Nagykövete

Michael Calcott 1972-ben az University of Toronto-nál angol és francia tanulmányokból 

szerzett BA Honours fokozatot. Calcott úr 1979 kezdte el a közszolgálati tevékenységét, 

majd 1993-ban elfogadta a Kanadai Állampolgári és Bevándorlási Minisztérium (Citizenship 

and Immigration Canada) igazgatói, azt követően pedig a miniszteri és igazgatási 

szolgálatok főigazgatói tisztjét. Calcott úr, aki 1996-ban a Kincstári Titkársághoz (Treasury 

Board Secretariat) került igazgatóként, majd a miniszteri és igazgatási szolgáltatások 

főigazgatójaként, azt követően pedig a közügyi részleghez csatlakozott, ahol először 

Kommunikációs, majd Kommunikációs és Igazgatási Szolgáltatási főigazgató lett. 2003-ban 

a Külügyminisztériumba került, és az Igazgatási Szolgáltatások Hivatalának főigazgatója 

lett, valamint a Kanadai Külszolgálati Intézet főigazgatójaként is szolgált. Calcott urat 

2006-ban nevezték ki Kanada Cseh Köztársaság-i és Szlovák Köztársaság-i Nagykövetévé.

Pierre Guimond úr
Kanada Magyar Köztársaság-i és Szlovén Köztársaság-i Nagykövete

Pierre Guimond az Université Laval-nál 1979-ben szerezte Bachelor fokozatát, 

politikai tudományokból. A Külügyminisztériumhoz 1987-ben történt csatlakozása 

előtt Guimond úr a Quebec-i kormány Kormányközi Ügyek Osztályának kutató 

tisztviselőjeként, valamint a Quebec-i Kormány Ontariói Irodájának információs 

tisztviselőjeként tevékenykedett. Külszolgálati tisztviselővé válása óta Prágában, Bonnban, 

és Bécsben dolgozott. A főközpontban először a Stratégiai Irányvonal Analízis Részleg, 

majd a Szovjetunió és Közép- Valamint Kelet-Európai Kapcsolatok Részleg előadójaként; 

az Európai Unió Részleg helyettes igazgatójaként; a Külügyminiszter Főtitkáraként; 

az Európai Unió Részleg igazgatójaként; valamint a Kelet-Európai és Balkáni Részleg 

igazgatójaként szolgált. Guimond úr emellett a Titkos Tanács Iroda Külpolitikai és Védelmi 

Titkárának tanácsadójaként is tevékenykedett. Guimond úr jelenleg Kanada magyarországi 

és szlovéniai Nagykövete. Felesége Louise Parent.
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Bernard St-Laurent úr
A Főkormányzó Helyettes Titkára

St-Laurent úr, aki a Quebec-i Baie-Comeau-ban született, 1971-ben lépett be a Kanadai 

Hadseregbe. Miután üzemgazdaságtanból megszerezte BA fokozatát a Quebec-i Saint-

Jean-ban levő Collège Militaire Royal-nál, gyalogsági tisztként csatlakozott a 22. Királyi 

Regimenthez. St-Laurent úr ezen kívül nemzetközi közigazgatási MA fokozattal is 

rendelkezik. A Kanadai Hadseregnél eltöltött 37 évi szolgálata alatt több alkalommal 

tartózkodott Németországban, Franciaországban és Olaszországban. Ezen felül négy évet 

a hadsereg terrorizmuselleni és különleges haderő részlegénél szolgált, és a Nemzetvédelmi 

Parancsnoki Központ igazgatója volt. Legutóbbi megbízása során a NATO római Védelmi 

Kollégiumának tanszéki tanácsadójaként tevékenykedett.

Katonai karrierje során kétszer töltött be tisztséget a Kormányzóságon, 

először Nagyméltóságú Edward Schreyer adjutánsaként, másodszor pedig 

Nagyméltóságú Roméo LeBlanc valamint Nagyméltóságú Adrienne Clarkson mandátuma 

alatt. St-Laurent ezredes 2007 augusztusában visszatért a Kormányzóságra, először mint a 

Főkormányzó titkárának főtanácsadója, majd 2008 májusában az Irányvonal, Program és 

Protokoll osztály helyettes titkárává nevezeték ki.

Robert Hage úr
Főigazgató, Európa, Kanadai Külügyi és Külkereskedelmi Minisztérium  
valamint a Látohgatás Főtanácsadója

Robert Hage az Alberta-i Calgary-ban született, és ott végezte első tanulmányait. 

Az University of Calgary-nál végzett, majd jogi fokozatait az University of Toronto-

nál (LL.B), valamint az angliai University of London-nál (LL.M) szerezte, és Alberta-ban 

avatták ügyvéddé. Emellett a párizsi École Nationale d’Administration (ENA)-nál is 

folytatott tanulmányokat. Hage úr 1972-ben csatlakozott a Külügyminisztériumhoz, 

majd azt követően a Washingtonban, Lagosban, és Párizsban levő nagykövetségeken; 

az Európai Unió Brüsszelben lévő kanadai missziójának vezető helyetteseként; valamint 

magyarországi és szlovéniai nagykövetként szolgált. Az Ottawa-i minisztériumnál Hage 

úr a jogi eljárások igazgatója; a nemzetközi pénzügyi és befektetési ügyek igazgatója; 

dél-európai igazgató; az Európai Unió igazgatója; valamint a Jogi Ügyek Hivatalának 

vezérigazgatója volt. Jelenleg az Európa Hivatal vezérigazgatója. Emellett Ő volt a Kanada-

USA Szabadkereskedelmi Egyezmény főjogtanácsosa, valamint az Egyesült Nemzetek 

Tengerjogi Konferenciáján Kanada második képviselője is. Feleségével, Jean-nal három 

lányuk van.

Photo: MCpl Jean-François Néron, Rideau Hall
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Robert Peck úr
Kanada Protokollfőnöke

Peck úr a Quebec-i Pointe Claire-ben levő Lindsay Place High School-ban valamint a Quebec-i 

Ste. Anne de Bellevue-ben levő John Abbot College CEGEP-ben végezte iskolai tanulmányait. 

Emellett a Concordia University-nél (Montreál) történelemből és újságírásból BA fokozatott 

szerzett. Az egyetem elvégzése után 1981-től 1982-ig tíz kanadai parlamenti gyakornok 

egyikeként az Alsóházban tevékenykedett. Az 1982-ben a kanadai külügyi szolgálathoz történt 

csatlakozását követően Peck úr Ottawában, a nigériai Lagosban levő Főbiztosi Hivatalnál, 

valamint a Bernben levő svájci Kanadai Nagykövetségen szolgált. Peck úr Ottawában a 

Külügyi és Külkereskedelmi Minisztérium központjában a vállalatirányítási és személyzeti 

területeken, valamint a sajtókapcsolati irodán dolgozott. Peck úr 1993 és 1995 között két 

külügyminiszter sajtótitkáraként és osztályszóvivőjeként tevékenykedett, majd 1994 és 1997 

között Görögországba, az athéni Kanadai Nagykövetségre helyezték át. Peck úr 1999-től 2000-

ig a DFAIT sajtókapcsolati irodájának igazgatója volt. A 2000. és 2002. közötti távollétének 

ideje alatt Peck úr a repülésben és űrkutatásban vezető szerepet betöltő CAE Inc. cégnél 

a vállalati ügyek és befektetői kapcsolatok igazgatója volt Montrealban. A DFAIT-hoz való 

visszatérését követően Peck úr az Afrikai Ügyek Irodájának vezérigazgatóhelyettesi beosztását 

kapta meg, majd kinevezték a Nyugat- és Közép-Afrikai Osztály igazgatójává, amely tisztjét 

2004-ig töltötte be. Az év őszén történt protokollfőnökként történő kinevezéséig Peck úr 

2004. és 2007. között az Algériai Népköztársaság kanadai nagykövete volt. Peck úr házas, és 

felesége, Maria Pantazi-Peck ugyancsak a kanadai külügyi szolgálat tagja.

Tom Perlmutter úr
A Kanadai Nemzeti Filmbizottság (NFB) Kormányzati Film Főbiztosa

Tom Perlmutter, a forradalmian új és társadalmilag időszerű mozifilmek lelkes pártolója 

2007. június 11-én vált a Kanadai Nemzeti Filmbizottság 15. kormányzati film főbiztosává. 

Perlmutter úr az NFB-hez történt 2001-es csatlakozása óta a szervezet országos és 

nemzetközi szintű fő képviselőinek egyike. Új életre keltette a dokumentum- és animációs 

programokat, kritikus fontosságú kapcsolatokat alakított ki fontos külföldi partnerekkel, 

és szélesebb körű hozzáférést biztosított a nagy jövő elé tekintő, kulturális szempontból 

sokszínű filmkészítők számára. Emellett az NFB-t a többplatformú filmkészítés jelentős 

műszaki fejlesztésein vezette át. Vezetése alatt az NFB számos kitüntetést, egyebek között 

két Academy Awards®-ot kapott. Perlmutter úr az NFB-hez való csatlakozását megelőzően 

tekintélyes karriert mondhatott magának a kanadai filmiparon belül. A Barna-Alper 

Productions dokumentumfilmjeinek megalapítójaként számos díjnyertes főfilmet és 

filmsorozatot készített illetve rendezett.

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall



6. oldal

2008-as állami látogatás Európában    Kísérő Delegáció

Constance Backhouse úrnő, C.M. 
Jogi Professzor, University of  Ottawa

Constance Backhouse professzor az University of Ottawa Jogi Fakultásának tagja. Az University 

of Manitoba-nál, az Osgoode Hall Law School-nál, és a Harvard University-nél végzett, és a 

bűnügyi jog, az emberi jogok, a jogtörténelem, és a feminista jog témaköreiben tanít. Számos 

díjnyertes könyvet publikált, amelyek között szerepelnek a következők: Petticoats and Prejudice: 

Women and Law in Nineteenth-Century Canada (Alsószoknyák és előítélet: a nők és a törvény a 

tizenkilencedik századi Kanadában); Challenging Times: The Women’s Movement in Canada and 

the United States (A kihívások ideje: a nőmozgalom Kanadában és az Egyesült Államokban); 

Colour-Coded: A Legal History of Racism in Canada, 1900-1950 (Színkódolva: a rasszizmus jogi 

története Kanadában, 1900-1950); valamint: The Heiress vs the Establishment: Mrs. Campbell’s 

Campaign for Legal Justice (Az örökösnő a testülettel szemben: Mrs. Campbell harca a jogi 

igazságszolgáltatásért. A napokban jelent meg legutóbbi könyve, amelynek címe Carnal Crimes: 

Sexual Assault Law in Canada, 1900-1975 (Testi bűnök: a nemi erőszak törvénye Kanadában, 

1900 -1975). Az emberi jogok, a szexuális bántalmazás, valamint a nők és gyermekeke elleni 

erőszak jogrendszerének szakértője, és a nőmozgalom aktív önkéntese. Backhouse úrnő az 

Augusta Stowe Gullen kitüntetés(1981), a Willard Hurst díj (1992), a Law Society kitüntetés 

(1998), a Bora Laskin Emberi Jogi társaság (1999), a Jules and Gabrielle Léger társaság (2006), a 

Trudeau társaság (2006), a Canadian Bar Association Ramon Hnatyshyn díja (2006), és a Killam 

díj (2008) tulajdonosa. 2004-ben a Royal Society of Canada tagjává vált, és 2008-ban megkapta az Order of Canada (Kanada Érdemrend) kitüntetést.

Philippe Baylaucq úr
Filmrendező  

Philippe Baylaucq Angliában, Londonban a Hornsey and Central Saint Martins College of 

Art and Design-nál végezte szobrászati és filmrendezési tanulmányait. Jelenleg független 

film-, TV- és videórendező, és dokumentumfilmeket valamint kísérleti- és játékfilmeket 

is rendez. Filmjei közül a Lodela (1996) és a Mystère B. (1997) egyaránt elnyerte a Téléfilm 

Canada díjat, mind a 15. mind a 16. Nemzetközi Filmművészeti Fesztiválon (International 

Festivals of Films on Art, FIFA). A Les couleurs du sang (2000) című, saját nagyapjáról, 

André Biéler festőről készült dokumentumfilmet a FIFA 2001-ben három Prix Gémeaux 

díjra nevezte be. Ugyanabban az évben rendezte a Hugo et le Dragon című, korhatár nélküli 

zenés meséjét, amellyel nagy sikert aratott. Ez a film a Banff Mountain Filmfesztiválon 

elnyerte a Téléfilm Canada díjat, valamint 2002-ben a legjobb televíziós gyermekprogramért 

járó Gémeaux díjat. 2001-ben az Association des Réalisateurs et Réalisatrices du Québec-

nél elnökként való 1996 és 2000 közötti tartózkodása során Lumières díjat kapott 

a filmrendezők helyzetének javításáért végzett tevékenységéért. 2007-ben igazgató-

koordinátorként csatlakozott egy forgatókönyvírókból álló csoporthoz, hogy elkészítse az 

Et il y avait la poésie című teljes hosszúságú filmjét. 2008-ban egy La dynamique du cerveau 

című tudományos dokumentumfilmet rendezett, és a Rencontres internationales du 

documentaire de Montréal (RIDM) 11. alkalmával bemutatta Le magicien de Kaboul című, 

teljes hosszúságú, New York-ban, Tokyo-ban és Afganisztánban, Kabulban 2004-ben 

forgatott filmjét.
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Kay Blair úrnő
A Community MicroSkills Development Centre Ügyvezető Igazgatója

Kay Blair 1988 óta a Community MicroSkills Development Centre, a Toronto körzetét magában 

foglaló, munkanélküliek, alulfoglalkoztatottak, bevándorlók, alacsony jövedelmű nők, valamint 

fiatalok számára szolgáltatásokat biztosító közösségi képviselet ügyvezető igazgatója. A MicroSkills 

Kay vezetése alatt drámai fejlődésen ment át, és a pénzügyi támogatást nyújtók, a kormány, az 

üzleti közösség, az ügyfelek, valamint más szolgáltatásnyújtók egyaránt vezető képviseletként 

tekintik. Kay számos újszerűnek számító programot és prodzsektet kezdeményezett, amelyek 

közé tartozik az első Nők Vállalkozási és Erőforrás Központja (Women’s Enterprise & Resource 

Centre), az első Nők Ontariói Technológiai Intézete (Women’s Technology Institute in Ontario, 

valamint a Dixon Ifjúsági Központ (Dixon Youth Centre). Legutóbb North York-ban nyitotta 

meg a Nők és Újonnan Érkezettek Kiválósági központját (Centre of Excellence for Women and 

Newcomers), amely a nők és az újonnan érkezettek vezetői képességeinek kifejlesztését, valamint 

a munkaerőpiacon való részvételük meggyorsítását szolgáló programokkal rendelkezik. Kay 

véleményét gyakran kikérik a hozzáféréssel, egyenjogúsággal, valamint a szervezeti és közösségi 

fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben, és számos, a nők, bevándorlók és fajilag elkülönített 

egyének életminőségének javítását célzó csoportban valamint közösségi fórumon vett rész. Kay 

gyakran találkozik a kormányzattal, a nagyvállalatokkal, és más közösségi képviseletekkel, hogy 

megbeszéljék a sokszínűséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint az újonnan érkezettek, a nők, a 

fiatalság, és más hátrányos helyzetű csoportok ügyeit. Kay a Royal Roads University-nél vezetés specializált MBA fokozattal rendelkezik, és jelenleg az OISE/

University of Toronto-nál a Doctor of Education fokozat várományosa.

Jordan Croucher úr
Énekes / Dalszerző

Jordan Crouchert úgy jellemezték, mint „R & B szupersztár”, „soul művész” és „veleszületett 

tehetség”.  Zenéje az R & B és a soul zene közötti átmenetet tükrözi, egy kis hip hop-os ízzel. 

A Halifax-ban született művész, aki saját kalandos és sikeres történettel rendelkezik, ma az 

egész életét átszövő éneklés iránti vágyból alakítja ki karrierjét. Jordant a középiskolából 

kikerülve a körzet egyik legjobb kosárlabdajátékosaként ismerték. 2001-ben beválasztották 

a Kínában Kanadát képviselő nemzeti férfi kosárlabdacsapatba, s ezzel élete egyik álma 

teljesült—az, hogy profi szinten kosárlabdázhasson. Amikor Jordan úgy határozott, 

hogy visszatér eredeti közösségébe, hogy ott a zenével kapcsolatos álmait megvalósítsa, 

veszélyeztetett tanulók támogatójaként kezdett el dolgozni. Iskolán kívüli tevékenységeket 

hozott létre, támogató programot alakított ki,k és motivációs előadókat valamint 

testnevelő edzőket hívott meg, hogy ezzel ösztönözze a fiatalokat. Egy CD-t készített, 

amelyen fiatalokkal az életükről, álmaikról, és nehézségeikről folytatott beszélgetéseket 

örökített meg, melynek fő üzenete a pozitív hozzáállás és a kitartás volt. Jordan 2007 

nyarán befejezte és kiadatat első albumját, melynek a címe No Dress Code (Nem kell 

kiöltözni). Azóta országos nevezéseket és díjakat kapott a zenéjéért, és olyan nemzetközi 

hírességek koncertjein szerepelt bevezető énekesként, mint pl. Ne-Yo, Snoop Dogg, 

Rhianna, Nas, Kardinal Offishall, Young Buck, Juelz Santana és K-OS. Jordan 2008-ban 

elfogadta a Democracy 250, a fiatalokat a szavazás előmozdítása és a jó állampolgárság 

elismerése érdekében a reprezentatív kormánnyal és a demokráciával való megismertetését célul kitűző kezdeményezés képviselői és szóvivői 

címét. A zene és a közösség iránti odaadása példaképül állítja a fiatalok elé mindenfelé.
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Jack Jedwab úr
Az Association for Canadian Studies Ügyvezető Igazgatója

Jack Jedwab jelenleg a Kanadai Tanulmányok Szövetsége (Association for Canadian 

Studies; ACS) valamint az újonnan létrehozott Kanada Tanulmányozásának Nemzetközi 

Szövetsége (International Association for the Study of Canada; IASC) ügyvezető 

igazgatója. 1998 óta szolgál az ACS igazgatójaként. Korábban a Kanadai Zsidó Kongresszus 

Quebec-i irodájának ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett (1994-1998). Jedwab úr 

a McGill University-nál kanadai történelemből BA fokozatot, Közgazdaságtanból pedig 

mellékfokozatot szerzett, majd tanulmányait tovább folytatva a Concordia University-nél 

kanadai történelemből megszerezte az MA és PhD fokozatokat. 1982-től 1985-ig a Kanadai 

Társadalomtudományi és Humán Kutatási Tanács doktori tagja volt. 1983 óta a McGill 

University Quebec-i Tanulmányok programjában, a társadalomtudományok és politikai 

tudományok tanszékén, legújabban pedig a McGill Institute for the Study of Canada-

nál tart előadásokat, ahol a hivatalos kanadai kisebbségi nyelvekről, valamint a kanadai 

sportokról szóló kurzusokat tanítja. Ő a Canadian Issues, Canadian Diversity, valamint az 

új Canadian Journal for Social Research című kiadványok alapító szerkesztője. Dr. Jedwab, 

aki Kanada egyik leggyakrabban idézett kutatója, termékeny szerzőként írt az országos 

sajtóban, könyvekben, valamint szaklapokban a bevándorlással, multikulturalizmussal, 

emberi jogokkal, és a hivatalos nyelveket beszélő kisebbségekkel kapcsolatosan.

Alanna MacLennan úrnő
Programigazgató, Intersections Media, és Alapító, Projections 

Alanna MacLennan a Projections, a korlátozott forrásokkal rendelkező fiatalok számára 

szóló innovatív film- és videó-irányadó program alapítója. A 2001-ben útjára indított 

prodzsekt célja az volt, hogy az otthontalan fiatalokat filmgyártókkal és művészekkel 

összeismertetve azok rövidfilmeket készítsenek, és hogy ennek során elősegítse a fiatalok 

munkavállalási és oktatási lehetőségeit a kreatív iparágakban, a teljes függetlenné válás 

végső céljával. A Projections 2007-ben az Intersections Media, a nem nyereségért működő 

Infinity Features Entertainment tagja főprogramjává vált (olyan díjnyertes filmek gyártója, 

mint pl. a Capote, és legutóbb a The Stone of Destiny). A Projections az üzletekkel, filmiparral, 

művészettel, szociális szolgálatokkal, kormányzattal, és a fiatal-közösségekkel létrehozott 

sokszínű, és átfogó partneri kapcsolattal jellemezhető. Alanna előzőleg a Kanadai 

Nemzeti Filmbizottság, Csendes-óceáni Yukon Körzetében dolgozott, ahol a fiataloknak 

szóló Műveszetek Működés Közben (Arts in Action) programot vezette. Amellett a PHS 

Közösségi Szolgálatok Társaságánál (Community Services Society) is tevékenykedett, ahol 

négy évet töltött Vancouverben a #1 West Hastings többcélú művészeti területté történő 

átalakításában. Az Interurban Gallery igazgatótanácsának is tagja volt. Nagymamája, aki 

tanár és tanácsadó, mindig a következőket mondta: „Ha nem tanulsz, akkor nem tanítasz.” 

Alanna úgy érzi, hogy naponta rengeteget tanul mindazoktól a rendkívüli emberektől, 

akikkel nap mint nap együtt dolgozik, a fiataloktól a prodzsekteket pénzelő egyénekig. 

„Ezeken a kereteken belül dolgozom én, az ígéretet célul magam elé tűzve, s közben a mindannyiunk előtt álló kihívásokra készülve.”
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Patrick Nixon úr, C.M., A.O.E. 
A Mustard Seed Street Ministry Vezérigazgatója

A Mustard Seed Street Ministry alapítójaként és vezérigazgatójaként Pat Nixon Kanada 

egyik vezető lelkészi szolgálatát vezeti az otthontalanok és a hátrányos helyzetűek számára. 

Pat, aki 1960-ban British Columbia-ban, Vancouverben született, 12 éves korában elhagyta 

otthonát, hogy elmeneküljön az otthoni egészségtelen környezetből, és az utcán kötött 

ki, analfabétaként és rettenetesen magányosan. Pat 15 évesen érkezett Calgary-ba, ahol 

koldulásból tartotta fenn magát. Egy napon a First Baptist Church tagjai beszéltek vele. 

Pat pénzt kért, de ők ételt és szállást ajánlottak neki. Miután egy éven át törődtek Pat-

tal, visszacsúszott a régi állapotba. 16 éves korában Pat felnőttek börtönében kötött ki. 

Két évvel később az előrehaladás iránti új lendülettel visszatért Calgary-ba. Új eltökéltsége 

és hite megerősített a változás iránti vágyát. Egy belvárosi kávéházi lelkészi hivatalban 

önkéntesként kezdett el dolgozni, majd 24 évesen teljes munkaidőben elindított egy 

otthontalanok számára szolgáló támogató programot, és megszerezte lelkipásztori 

kinevezését. 1984-ben megszületett a Mustard Seed. Vezetése alatt a szervezet az életet 

megváltoztató lelkészeti szolgálattá vált, amelyet évente 11 000 önkéntes támogat, több 

mint 200 fős személyzettel, és naponta több mint 1 200 személyt lát el.

Fanny Wylde úrnő
Ügyvéd

Fanny Wylde, aki 1981, április 4-én a Quebec-i Amos-ban született, az Abitibi-

Témiscamingue-ben levő Pikogan nevű Algonquin közösségben nőtt fel, nagyszüleinél. 

Fanny már nagyon fiatal kora óta arról álmodott, hogy ügyvéd lesz belőle, mert úgy érezte, 

hogy saját népét az igazságszolgáltatásban dolgozva segítheti leginkább. Wylde úrnő kiváló 

eredményeket ért számos díjat nyert iskolai évei során. Hat nappal azt követően, hogy 

kisfiát megszülte, elkezdte tanulmányait a CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue-nél; később 

jelentkezett az Université du Québec à Montréal jogi fokozatot megcélzó programjába, 

gyakorlati idejét pedig a Barreau du Québec-nél töltötte. Ezt követően a saját népének tett 

ígéretét betartva visszatért közösségébe. 2007. január 12-én hivatalosan ügyvéddé vált, s 

ezzel Ő lett az első női ügyvéd az Algonquin Nemzet történelmében, valamint a Couronne 

Autochtone du Québec első ügyésze. Wylde úrnő később rövid ideig a Conseil de la 

Première Nation Abitibiwinni-nél dolgozott, jelenleg pedig az Administration régionale 

crie-nél tevékenykedik, ahol megpróbálja megvalósítani az igazságügyi rendszer reformját, 

és a Cree Nemzet előnyét szolgáló új programok bevezetését kísérli meg Quebec-ben.
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FŐKORMÁNYZÓK ÉS ÁLLAMI LÁTOGATÁSOK

A kormányzók az elmúlt évszázad jelentős részében, az eltelt évtizedek során pedig egyre fokozottabb mértékben játszanak fontos szerepet 
Kanada más országokkal fennálló kapcsolatainak ápolásában a külföldön tett állami látogatásaikkal. A Koronát Kanadában képviselő főkormányzó 
az államfői tisztség valamennyi funkcióját ellátja. A főkormányzó ebben a minőségében évente számos külföldi államfőt fogad Kanadában. 
A nemzetközi kapcsolatokban szokásos módon a főkormányzó kölcsönös viszontmeghívásokat kap arra, hogy a kanadaiak képviseletében 
különböző külföldi országokba látogasson el. A főkormányzó ezeknek a meghívásoknak az elfogadásával a meglévő nemzetközi kapcsolatokat 
fejleszti, és a kanadai élet legszélesebb spektrumát betöltő kötelékeket erősíti. A főkormányzót az ország minden tájáról származó sokoldalú 
delegáció kíséri az állami látogatásokon, hogy Kanadát érzékeltessék a vendéglátó ország előtt.

A főkormányzók nemzetközi utazásai és államfőként való fogadtatásuk 1927-ben kezdődött, amikor Lord Willingdont Calvin Coolidge elnök 
Egyesült Államok-beli látogatásra hívta meg. Az első teljes állami látogatás 10 évvel később, 1937-ben történt, amikor Lord Tweedsmuir John 
Buchan-t Franklin D. Roosevelt elnök a fehér Házban fogadta, ahol beszédet mondott az Egyesült Államok Szenátusa előtt. 1948-ban Viscount 
Alexander volt az első, aki Latin-Amerikában tett kanadai állami látogatáson vett részt, amikor Brazíliába látogatott. Amikor Roland Michener 
1969-ben számos karibi országot meglátogatott, ezzel tovább bővítette a kanadai főkormányzók által tett állami látogatások területi kiterjedését 
azzal, hogy Amerikán kívülire utazott. Ő volt az első főkormányzó, akit állami látogatáson Európában fogadtak, amikor 1971-ben Hollandiában, 
Belgiumban és Luxemburgban tett látogatást. Jules Léger 1978-ban Spanyolországot látogatta meg. Edward Schreyer 1981 és 1983 között 
Finnországot, Svédországot, Norvégiát, Dániát, Izlandot, Romániát, Görögországot és a Német Szövetségi Köztársaságot látogatta meg.

A főkormányzók az elmúlt két évtized során a következő országokban tettek állami látogatásokat:
Jeanne Sauvé: Kína, Thaiföld, Olaszország, Franciaország, Brazília és Uruguay.•	
Ramon Hnatyshyn: Portugália, Ukrajna, Magyarország, Dél-Korea és Kína. Ő volt a legelső főkormányzó, aki hivatalos látogatást tett •	
Hongkongban, és aki Franciaországban 1994-ben a normandiai partraszállás napjának 50. évfordulójáról megemlékező ünnepségen 
vett részt.
Roméo LeBlanc: a Cseh Köztársaság, Ausztria, Hollandia, India, Pakisztán, Szenegál, Elefántcsontpart, Tanzánia, Mali és Marokkó.•	
Adrienne Clarkson: Argentína, Chile, Németország, Oroszország, Finnország és Izland. •	

Őexcellenciája a Nagyméltóságú Michaëlle Jean államfői minőségében a következő országokat látogatta már meg:
Állami látogatások: 

Algéria, Ghana, Mali és Dél-Afrika 2006-ban•	
Brazília, 2007. július 6-tól 15-ig•	
Magyar Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Cseh Köztársaság, és Szlovén Köztársaság, 2008. november 24-től december 6-ig.  •	

Hivatalos látogatások:
Franciaország, 2005. október 29. és 30., egy őslakos spirituális utazás; •	
Olaszország és a Szentszék, 2006. február 24-től 27-ig, a Torinói Téli Olimpia záróünnepsége, valamint Őexcellenciájával, Carlo Azeglio •	
Ciampi-val, az Olasz Köztársaság elnökével, valamint Őszentségével, XVI. Benedek Pápával folytatott megbeszélések;
Chilei Köztársaság, 2006. március 11., Michelle Bachelet, chilei miniszterelnök hivatali eskütételi ceremóniáján való részvétel.•	
Marokkó, 2006. december 9. és 10., a Casablanca-ban állomásozó csapatok meglátogatása; valamint•	
Afganisztán, 2007. március 8-tól 10.-ig, a kanadai csapatok meglátogatása, találkozás Karzai afgán miniszterelnökkel, és a Nemzetközi •	
Nőnap ünneplése.
Argentína, 2007. december 8.-tól 12.-ig, Őexcellenciája Cristina Fernández  de Kirchnerto megválasztott elnök elnöki beiktatásán •	
való részvétel.
Franciaország, 2008. május 6.-tól 12-ig, a Québec város alapításának 400. évfordulóját, az Európai Győzelem Napját, valamint a rabszolgaság •	
franciaországi eltörlésének évfordulóját jelző hivatalos látogatás.
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