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Na željo visoko cenjenega Stephena Harperja, kanadskega ministrskega predsednika, bosta šla od 24. novembra 
do 6. decembra 2008 Njena ekscelenca, visoko cenjena Michaëlle Jean, Generalna guvernerka Kanade in njen 
mož Njegova ekscelenca Jean-Daniel Lafond na državniški obisk v Republiko Madžarsko, Republiko Slovaško, 
Češko republiko in Republiko Slovenijo.

Državniški obisk bo med drugim poudaril demokratično tranzicijo v teh štirih državah; naše zgodovinske in 
kulturne vezi; naše rastoče trgovinske odnose; in našo skupno udeležbo pri nalogah NATA, še posebno napore za 
obnovo v Afganistanu.

“Ta obisk pomeni priložnost za priznanje pomembnih korakov, ki so jih te štiri države naredile od začetka 
novega tisočletja. Dal nam bo tudi priložnost, da okrepimo in utrdimo naše vezi in zavezništva v Evropi, 
še posebno z Evropsko unijo.”

—Njena ekscelenca visoko cenjena Michaëlle Jean, generalna guvernerka Kanade

© Njeno veličanstvo kraljica Kanade, ki jo predstavlja Urad sekretarja Generalne guvernerke (2008).

Obisk lahko spremljate na spletni strani www.gg.ca!  

Slike, video in govore z obiska lahko spremljate na www.gg.ca.

Obiščite www.citizenvoices.gg.ca in se pridružite razpravi z branjem blogov in prispevki v forumih. Inovativno in dinamično orodje,  
www.citizenvoices.gg.ca omogoča ljudem enostavno komuniciranje, širjenje poznanstev in stik z Generalno guvernerko.
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Njena ekscelenca, visoko cenjena Michäelle Jean  
Generalna guvernerka Kanade

Michaëlle Jean je bila rojena v mestu Port-au-Prince, na Haitiju. Da bi ubežala takratnemu

diktatorskemu režimu, je s svojo družino leta 1968 imigrirala v Kanado. Po končanem 

magisteriju iz primerjalne književnosti na Univerzi v Montrealu, je na tej univerzi poučevala 

na Fakulteti za italijanski jezik. Med svojim študijem je ga. Jean osem let sodelovala s 

quebeškimi pribežališči za ženske izpostavljene nasilju in aktivno prispevala pri ustanovitvi 

mreže pribežališč v stiski v Quebecu in drugje v Kanadi. Kasneje se je ga. Jean odločila za 

novinarstvo in postala visoko cenjena novinarka ter voditeljica informativnih programov 

na televiziji Radio-Canada in CBC Newsworld. Poročena je z Jean-Danielom Lafondom, 

s katerim ima devetletno hči Marie-Eden. Zaprisežena 27. septembra 2005, je visoko 

cenjena Michaëlle Jean 27. generalna guvernerka po konfederaciji leta 1867, in izvršuje 

dolžnosti državnega poglavarja. Kot generalna guvernerka želi, da bi bil njen položaj mesto, 

kjer prevladuje dialog in kjer se sliši beseda državljanov.

Njegova ekscelenca Jean-Daniel Lafond

Rojen v Franciji, je Jean-Daniel Lafond poučeval filozofijo in pisal filmske kritike za revijo 

La Revue du Cinéma. Istočasno je deloval kot raziskovalec na vzgojno-izobraževalnem 

področju in se specializiral na področju medijske pedagogike. V Kanado je prišel leta 1974 

in leta 1981 postal kanadski državljan. Odtlej je svoj čas posvetil kinematografiji, pisanju 

in radijskemu mediju. Leta 1985 je za Državni filmski svet (National Film Board - NFB) 

režiral svoj prvi celovečerni dokumentarni film, Sanjske sledi (Dream Tracks). Doslej je 

napisal in režiral več kot ducat filmov, ki poosebljajo njegovo predanost kreativnemu 

ustvarjanju dokumentarcev. Njegovi filmi so prejeli številne nagrade v Kanadi in v tujini, 

vključno z nagrado Prix Lumieres leta 1999. Leta 2005 je bil imenovan tudi za člana Reda 

Kanade (Companion of the Order of Canada). Njegova zadnja dela vključujejo Folle de 

Dieu, igrani film po navdihu knjige Marie de l’Incarnation (1599-1672) in La déraison 

d’Amour, drama, narejena po njegovem istoimenskem filmu. Poročen je z visoko cenjeno 

Michaëlle Jean, generalno guvernerko Kanade in aktivno sodeluje pri uradnih dolžnostih. 

V času bivanja v rezidenci Rideau Hall se je z zanosom podal v dva ambiciozna projekta: 

Art Matters in spletno stran Citizen Voices.
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G. Michael Calcott 
Kanadski veleposlanik za Češko republiko in Slovaško republiko

Michael Calcott je diplomiral iz angleškega in francoskega jezika na Univerzi v Torontu 

leta 1972. G. Calcott je postal državni uslužbenec leta 1979 in leta 1993 sprejel položaj 

direktorja na Kanadskem ministrstvu za državljanstvo in imigracijo (Citizenship and 

Immigration Canada). Kasneje je postal generalni direktor za ministrsko in izvršilno službo. 

V letu 1996 je odšel na Sekretariat ministrstva za finance (Treasury Board Secretariat), kjer je 

delal kot direktor in kasneje kot generalni direktor ministrske in izvršilne službe. Pozneje 

se je pridružil oddelku za stike z javnostjo kot izvršilni direktor, najprej za komunikacije, 

pozneje pa za komunikacije in izvršilne službe. Leta 2003 se je pridružil Ministrstvu za 

zunanje zadeve in postal generalni direktor Urada za izvršilno službo in deloval tudi kot 

generalni direktor Kanadskega instituta za zunanjo službo (Canadian Foreign Service 

Institute). G. Calcott je bil leta 2006 imenovan za veleposlanika za Češko republiko in 

Slovaško republiko.

G. Pierre Guimond
Kanadski veleposlanik za Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo

Pierre Guimond je diplomiral iz političnih ved na Univerzi Laval leta 1979. Preden se je 

leta 1987 pridružil Ministrstvu za zunanje zadeve, je g. Guimond delal kot raziskovalec na 

Oddelku za medvladne zadeve pri quebeški vladi in kot informacijski uslužbenec na Uradu 

quebeške vlade v Ontariu. Odkar je postal uslužbenec Ministrstva za zunanje zadeve, je 

delal v Pragi, Bonnu in na Dunaju. Na sedežu ministrstva je najprej delal na Oddelku za 

analizo strateške politike, zatem pa na Oddelku za ZSSR, srednje in vzhodnoevropska 

razmerja, kot namestnik direktorja Oddelka za Evropsko unijo, kot izvršilni pomočnik 

ministra za zunanje zadeve, kot direktor Oddelka za Evropsko unijo in kot direktor Oddelka 

zaVzhodno Evropo in Balkan. Poleg tega je g. Guimond delal kot svetovalec Sekretariata 

za zunanjo politiko in obrambo pri Državnem svetu. G. Guimond je trenutno kanadski 

veleposlanik za Madžarsko in Slovenijo. Poročen je z gospo Louise Parent.
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G. Bernard St-Laurent
Namestnik sekretarja generalne guvernerke

Gospod St. Laurent, rojen v Baie-Corneau, Quebec je služil v kanadski vojski leta 1971. 

Po pridobitvi diplome iz javne uprave na višji šoli Kraljeve vojske (College Militaire Royal) 

v St. Jean-u, Quebec, se je pridružil 22. kraljevemu polku kot častnik pri pehoti. Prav tako 

je pridobil magisterij iz mednarodne javne uprave. Med 37-letnim služenjem v kanadski 

vojski je opravil veliko število nalog v Nemčiji, Franciji in Italiji. Poleg tega je štiri leta služil 

v vojaških protiterorističnih in specialnih enotah in bil direktor Vrhovnega državnega 

centra za obrambo( National Defence Command Centre). Na svojem zadnjem delovnem 

mestu se je izkazal kot sposoben svetovalec na visoki šoli NATA za obrambo v Rimu.

V svoji vojaški karieri ga je pot dvakrat zanesla v vlado (Governement House), prvič kot 

pribočnika člana državnega sveta (Right Honourable) Edwarda Schreyerja in drugič kot 

direktorja Programa za izvrševanje in zaščito (Program Implementation and Security) med 

mandatom članov državnega sveta Romea LeBlanca in Adrienne Clarkson. Polkovnik St. 

Laurent se je vrnil v GH avgusta leta 2007, sprva kot upokojeni svetovalec sekretariata 

generalnega guvernerstva in maja 2008 postal podsekretar za politiko, program 

in protokol.

G. Robert Hage
Generalni direktor direktorata za Evropo, za zunanje zadeve in mednarodno trgovino  
ter Glavni svetovalec obiska

Robert Hage je bil rojen v Calgaryju, Alberta, kjer se je tudi šolal. Končal je študij na 

Univerzi v Calgaryju, diplomiral iz prava na univerzah v Torontu (LL.B.) in Londonu, Velika 

Britanija (LL.M.) in bil poklican v odvetniško zbornico province Alberte (Alberta Bar). 

Obiskoval je tudi Ecole Nationale d’Administration (ENA) v Parizu. Leta 1972 se je g. 

Hage pridružil Ministrstvu za zunanje zadeve in služboval na kanadskih veleposlaništvih v 

Washingtonu, Lagosu in Parizu, kot namestnik vodje misije v kanadski misiji pri Evropski 

uniji v Bruslju in kot veleposlanik za Madžarsko in Slovenijo. Na ministrstvu v Ottawi je 

bil g. Hage direktor pravnih postopkov, direktor za mednarodne finančne in investicijske 

zadeve, direktor za južno Evropo, direktor za Evropsko unijo in generalni direktor Urada 

za pravne zadeve. Trenutno deluje kot generalni direktor Urada za Evropo. Deloval je 

tudi kot glavni svetovalec za Kanadsko-ameriški sporazum o prosti trgovini in namestnik 

kanadskega predstavnika pri Konferenci Združenih narodov o pomorskem pravu. Z ženo 

Jean imata tri hčerke.

Photo: MCpl Jean-François Néron, Rideau Hall
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G. Robert Peck
Šef  protokola v Kanadi

G. Peck je diplomiral na visoki šoli Lindsay Place v Pointe Claire, Quebec in visoki šoli 

John Abbot CEGEP v Ste. Anne de Bellevue v Quebecu. Diplomiral je tudi iz zgodovine in 

novinarstva na univerzi Concordia v Montrealu. Po diplomi je od leta 1981 do 1982 služboval 

v Državnem zboru kot eden izmed desetih parlamentarnih pripravnikov po celi Kanadi. 

Potem ko se je leta 1982 pridružil kanadski vojaški službi v tujini, je služboval v Ottawi kot 

tudi v Kanadskem High Commision v Lagosu, Nigeriji ter na kanadskem veleposlaništvu 

v Bernu, Švici. Med delom v Oddelku za zunanje zadeve in mednarodno trgovino (DFAIT), 

s sedežem v Ottawi, je g. Peck delal v oddelku za upravo, osebje in odnose z mediji .Od leta 

1993 do 1995 je g. Peck služboval kot predstavnik za odnose z javnostjo v kabinetu dveh 

ministrov za zunanje zadeve, preden je bil poslan na kanadsko veleposlaništvo v Atene, 

Grčija, od leta 1994 do leta 1997. Od leta 1999 do 2000 je bil g. Peck direktor oddelka 

za odnose z javnostjo na DFAIT. Od leta 2000 do 2002 je bil direktor za upravne zadeve 

in odnose z vlagatelji v vodilni družbi CAE za vesolje v Montrealu. Po vrnitvi v DFAIT je 

bil namestnik generalnega direktorja oddelku za afriške zadeve in imenovan za direktorja 

oddelka zahodne iz centralne Afrike, kjer je služboval do leta 2004. Do imenovanja za šefa 

protokola jeseni letos, je bil od leta 2004 do 2007 kanadski veleposlanik v Demokratični 

ljudski Republiki Alžiriji. G. Peck je poročen z gospo Mario Pantazi-Peck, ki je prav tako 

članica oddelka za zunanje zadeve Kanade.

G. Tom Perlmutter 
Vladni komisar za film  
in predstojnik narodne uprave za področje filmske industrije Kanade

Navdušen branilec nove in socialno relevantne filmske industrije je postal 15. vladni 

komisar za film in predstojnik narodne uprave za področje filmske industrije Kanade, 

11. junija 2007. Ko se je leta 2001 pridružil narodni upravi za področje filmske industrije 

Kanade (NFB) kot generalni direktor programa v angleškem jeziku, je bil eden izmed 

vodilnih ambasadorjev organizacije na narodnem in mednarodnem nivoju. Ponovno je 

oživel dokumentarne in animirane programe, vzpostavil odločilne vezi s pomembnimi 

partnerji v tujini in preskrbel večji dostop do prihajajočih snemalcev različnih kultur. 

NFB je vodil tudi skozi važnejše tehnološke napredke v mnogo faznih produkcijah. Pod 

njegovim vodstvom je NFB dosegel številna priznanja. G. Perlmutter je imel izjemno kariero 

v kanadski filmski industriji preden se je pridružil NFB. Kot vodja dokumentarcev pri Barna 

Alper produkciji je ustvaril in izdelal več nagrajenih celovečernih filmov in serij.

Photo: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall
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Ga. Constance Backhouse, C.M. 
Profesorica prava, Univerza v Ottawi 

Profesorica Constance Backhouse je članica Pravne fakultete Univerze v Ottawi. 

Diplomirala je na Univerzi Manitobe( University of Manitoba), Osgoode Hall Law 

School in Harvard University. Poučuje področja kazenskega prava, človekovih pravic, 

pravne zgodovine in feminističnega prava. Objavila je številne knjige, za katere je dobila 

nagrado, kot so Petticoats and Prejudice: Women and Law in Nineteenth-Century Canada; 

Challenging Times: The Women’s Movement in Canada and the United States; Colour-Coded:  

A Legal History of Racism in Canada,1900-1950; in The Heiress vs the Establishment: 

Mrs. Campbell’s Campaign for Legal Justice. Pred kratkim je bila izdana njena najnovejša knjiga 

Carnal Crimes: Sexual Assault Law in Canada, 1900-1975. Je strokovnjakinja na področju 

človekovih pravic, spolnih zlorab in nasilja nad ženskami in otroci ter aktivna prostovoljka 

v družbi feministk. Ga. Backhouse je prejela medaljo August Stowe Gullen (1981), 

Willard Hurstovo nagrado (1992), medaljo Law Society (1998), Bora Laskin Human Rights 

Fellowship (1999), Jules and Gabrielle Leger Fellowship (2006), Trudeau Fellowship (2006), 

the Ramon Hnatyshynovo nagrado kanadske družbe The Canadian Bar Association (2006), 

in Killamovo nagrado (2008). Leta 2004 je bila sprejeta v Royal Society of Canada in leta 

2008 nominirana za nagrado Order of Canada.

G. Philippe Baylaucq
Producent, režiser, scenarist 

Philippe Baylaucq je študiral kiparstvo in kinematografijo na Hornsey College of Art 

in Central Saint Martins College of Art and Design v Londonu (Velika Britanija). Trenutno je 

samostojni filmski, televizijski in video producent in se ukvarja s produkcijo dokumentarnih, 

eksperimentalnih in fikcijskih filmov. Izmed njegovih filmov sta Lodela (1996) 

in Mystère B. (1997), na 15. in 16. mednarodnem festivalu filmov o umetnosti (FIFA) 

dobila nagrado Telefilm Canada Award. Les couleurs du sang (2000), dokumentarec o 

njegovemu staremu očetu, slikarju Andrejuu Bielerju, je bil leta 2001 izbran na festivalu 

FIFA in nominiran za tri nagrade Prix Gemeaux. Tega leta je z velikim uspehom produciral 

tudi film Hugo et le Dragon – glasbeno pripoved za vso družino. Ta film je leta 2002 dobil 

nagrado Telefilm Canada Award na filmskem festivalu Banff Mountain Film Festival in 

nagrado Gemeaux za najboljši otroški televizijski program. Za svoj prispevek k izboljšanju 

položaja producentov med svojim predsedovanjem društvu Association des Realisateurs 

et Realisatrices du Quebec od 1996 do 2000, je leta 2001 dobil nagrado Lumieres. Leta 

2007 se je kot režiser in koordinator pridružil skupini scenaristov. Skupaj so ustvarili igrani 

film Et il y avait la poésie. Leta 2008 je produciral znanstveni dokumentarec z naslovom 

La dynamique du cerveau. Leta 2004 je na 11. letnem festivalu dokumentarnih filmov 

Rencontres internationales du documentaire de Montreal (RIDM) predstavil celovečerni 

film Le magicien de Kaboul, posnet v New Yorku, Tokyu in Kabulu.
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Ga. Kay Blair 
Izvršna direktorica, Community Microskills Development Centre

Od leta 1988 je Kay Blair izvršna direktorica Community Microskills Development Centre. 

Ta zavod na območju Toronta skrbi za brezposelne in težko zaposljive ženske in mladino 

ter, imigrante,. Pod Kayinim vodstvom se je zavod Microskills dramatično razširil in je 

danes  med vodilnimi agencijami v državi. Kay je vpeljala številne inovativne programe 

in projekte, vključno s prvim Centrom za žensko podjetništvo (Women’s Enterprise & 

Resource Center), prvim Tehnološki inštitutom za ženske (Women’s Technology Institute) 

v Ontariu in Dixonovim centrom za mladino. Pred kratkim je v North Yorku odprla Center 

odličnosti za ženske in priseljence (Centre of Excellence for Women and Newcomers), ki nudi 

programe za izpopolnjevanje vodstvenih spretnosti žensk in priseljencev in pospešuje 

njihovo integriranje na trgu dela. Javnost se večkrat obrača na Kay z vprašanji, ki se tičejo 

dostopa do informacij, enakopravnosti, razvoja organizacij in družbe.Udejstvovala se je v 

številnih odborih in javnih forumih, ki se ukvarjajo z višanjem kakovosti življenja žensk, 

imigrantov in posameznikov drugih ras. Kay se pogosto sestaja s predstavniki vlade, 

poslovne družbe in drugih družbenih organizacij, kjer razpravlja o vprašanjih neenakosti 

in potrebah priseljencev, žensk, mladine in drugih skupin v neenakem položaju. Kay je 

opravila MBA s specializacijo v vodenju na Univerzi Royal Roadsa.

G. Jordan Croucher
Pevec / glasbeni avtor 

Jordana Crocherja opisujejo kot “R&B zvezdnika”, “umetniško dušo”, in “ rojeni talent”. 

Njegova glasba odseva prepletanje med R&B in soul glasbo, s pridihom hip hopa. V Halifaxu 

rojeni umetnik, s svojo pustolovsko osebno zgodbo, polno dosežkov, uresničuje svoje 

življenjske sanje in gradi pevsko kariero. Ko je Jordan končal srednjo šolo, je bil eden izmed 

najboljših košarkarjev v svoji regiji. Leta 2001 je bil izbran za člana državne košarkarske 

reprezentance, ki je predstavljala Kanado na Kitajskem. Po vrnitvi v svoje okolje, je začel 

delati kot pomočnik s problematičnimi študenti. Uvedel je izvenšolske dejavnosti, program 

za mentorje in pripeljal športne trenerje in govornike, ki motivirajo ljudi, , da bi stimuliral 

in navdihnil mlade. Posnel je zgoščenko, s katero mladini prenaša sporočilo, da je potrebno 

v življenju misliti pozitivno in biti močan. Poleti leta 2007 je Jordan zaključil in izdal svoj 

prvenec No Dress Code. Od takrat je za svojo glasbo dobil državne nominacije in priznanja 

in pisal uvodne govore za mednarodno priznane zvezdnike kot so Ne-Yo, Snoop Dogg, 

Rhianna, Nas, Kardinal Offishall, Young Buck, Juelz Santana in K-OS. Leta 2008 je Jordan 

sprejel službo ambasadorja in govornika za Demokracijo 250, z iniciativo, da izobražuje 

mladino o parlamentarnem vladanju in demokraciji, podpira mlade, da se udeležujejo 

volitev in nagradi uspešne državljane. S svojo vdanostjo glasbi in državi je postal vzor 

mladim po vsem svetu.
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G. Jack Jedwab
Izvršni direktor Združenja kanadskih študij (Association for Canadian Studies – ACS)

Jack Jedwab je izvršni direktor Združenja kanadskih študij (ACS) in na novo ustanovljenega 

Mednarodnega združenja za preučevanje Kanade (International Association for the Study 

of Canada – IASC). Kot direktor ACS je služboval od leta 1998. Pred tem je služboval kot 

izvršni direktor kanadskega židovskega kongresa (1994-1998) v podružnici Quebeca. 

G. Jedwab je diplomiral iz kanadske zgodovine in ekonomije na univerzi McGill in doktoriral 

iz kanadske zgodovine na Univerzi Concordia. Bil je  član raziskovalnega sveta socioloških 

znanosti in humanistike od leta 1982 do 1985. Od leta 1983 je predaval sociologijo in 

politične vede na Univerzi McGill v quebeškem raziskovalnem programu. Na Inštitutu za 

raziskovanje McGill je predaval tudi o uradnih jezikih manjšin v Kanadi in o kanadskem 

športu.  Je tudi urednik  publikacij Canadian Issues, Canadian Diversity in Canadian Journal 

for Social Research. Dr. Jedwab, eden največkrat citiranih raziskovalcev, je v svojih člankih 

za medije, knjigah in učbenikih najpogosteje obravnaval tematiko povezano z imigracijo, 

multikulturalizmom, človekovimi pravicami in uradnimi jeziki manjšin.

Ga. Alanna MacLennan 
Direktorica programa Intersections Media in ustanoviteljica programa Projections 

Alanna MacLennan je ustanoviteljica programa ‘Projections’, inovativnega filmsko in 

video-mentorskega projekta, namenjenega mladini, ki ima omejen dostop do sredstev. 

Projekt, ki je začel delovati leta 2001, želi povezati mladino s ceste s snemalci in umetniki, 

s ciljem, da posnamejo kratke filme, ob tem pa jih pripravijo na iskanje zaposlitve in 

samostojnost. Leta 2007, je Projections postal sestavni program za podjetje Intersections 

Media – neprofitne podružnice družbe Infinity Features Entertainment ( ki je produciral 

nagrajene celovečerne filme kot so Capote in The Stone of Destiny). Projections je znan 

po svojih edinstvenih in raznovrstnih povezavah med poslovnim in filmskim svetom, 

umetnostjo, socialnim varstvom, vladnimi organizacijami in mladinskimi skupnostmi. Pred 

tem je Alanna delala za Državni filmski odbor Kanade (National Film Board of Canada), 

Pacifik Yukon podrocje (Pacific Yukon Region), kjer je vodila mladinski program Arts in 

Action. Prav tako je delala z PHS Community Services Society, kjer se je štiri leta ukvarjala 

z razvojem #1 West Hastingsa v večnamenski umetniški prostor v Vancouvru. Bila je tudi 

članica upravnega odbora Interurban Gallery. Njena babica, učiteljica in mentorica je 

vedno rekla” Če se ne učiš, potem ne moreš poučevati”. Alanna meni, da se vsak dan nauči 

veliko novega od čudovitih ljudi, s katerimi se srečuje in dela.
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G. Tom McSorley
Generalni direktor Kanadskega filmskega instituta

Tom McSorley je generalni direktor Kanadskega filmskega instituta. Deluje tudi kot 

izredni profesor filmske umetnosti na Univerzi Carleton, samostojni filmski in gledališki 

kritik za CBC Radio One, urednik knjige Rivers of Time: The Films of Philip Hoffman (2008); 

in sourednik knjige Self Portraits: The Cinemas of Canada Since Telefilm (2006). Je avtor 

številnih člankov in poglavij o kanadskem in mednarodnem filmu ter avtor prihajajoče 

kritike igranega filma Atoma Egoyana, The Adjuster iz leta 1991.

G. Patrick Nixon, C.M., A.O.E. 
Izvršni vodja centra Mustard Seed Street

Pat Nixon, ustanovitelj in izvršni vodja centra Mustard Seed Street, vodi enega izmed 

vodilnih kanadskih centrov za brezdomce in socialno ogrožene. Rodil se je v Vancouvru, 

Britanska Kolumbija leta 1960. Pri 12 letih je zbežal iz težavnega domačega Okolja in 

nekaj let preživel  na ulicah., Pri 15 letih je prišel v Calgary in se preživljal s prosjačenjem. 

Nekega dne je srečal duhovnike Prve baptistične cerkve. Pat je prosil za denar, oni pa so 

mu ponudili hrano in stanovanje. Po letu dni je ponovno zašel na stara pota. Pri 16 letih 

je končal v zaporu za odrasle prestopnike. Po dveh letih se je Pat vrnil v Calgary, odločen, 

da si uredi življenje. Njegov novi cilj in vera sta mu pomagala, da se spremeni. Začel je 

prostovoljno delati v kavarni svetovalnice za socialno ogrožene in pri 24-ih začel pomagati 

socialno ogroženim ter postal pastor. Leta 1984 je nastala organizacija Mustard Seed 

Street. Pod njegovim vodstvom se je organizacija razširila, in jo danes podpira pa jo letno 

11,000 prostovoljcev in nad 200 zaposlenih, ki skrbi za več kot 1200 ljudi na dan.
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Ga. Fanny Wylde
Odvetnica

Fanny Wylde, rojena 4. aprila 1981 v kraju Amos, Quebec, je odraščala pri svojih starih 

starših blizu skupnosti Pikogan plemena Algonquin, v kraju Abitibi-Temiscamingue. Že od 

otroštva je Fanny sanjala, da bi postala odvetnica, saj je verjela, da lahko z delom v sodnem 

sistemu na najboljši način pomaga svojim ljudem. Ga. Wylde se je med svojim šolanjem 

dobila številne nagrade. Šest dni po rojstvu sina je začela svoj prvi semester na kolidžu 

CEGEP de l’Abitibi-Temiscamingue, kasneje pa se je vpisala na študij prava na Quebeški 

univerzi v Montrealu (Universite du Quebec a Montreal) in nadaljevala svoje izobraževanje 

pri quebeški odvetniški zbornici Barreau du Quebec. Zatem se je vrnila v svojo skupnost, 

kakor je obljubila svojemu plemenu. Uradno je postala odvetnica 12. januarja 2007 in 

je prva ženska odvetnica iz plemena Algonquin ter prva javna tožilka quebeških prvotnih 

prebivalcev (Couronne Autochtone du Quebec). Ga. Wylde je pozneje delala za Svet 

prvotnih prebivalcev skupine Abitibiwinni (Conseil de la Premiere Nation Abitibiwinni), 

trenutno pa dela za Regijsko upravo skupine Cree (Administration regionale crie), kjer želi 

vnesti spremembe v sodni sistem in vpeljati nove programe v korist prvotnih prebivalcev 

skupine Cree.
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GENERALNI GUVERNERJI IN DRŽAVNIŠKI OBISKI

S tem da so potovali na državniške obiske, so generalni guvernerji večino preteklega stoletja, in vedno bolj v zadnjih desetletjih, igrali 
pomembno vlogo pri rednem razvijanju kanadskih odnosov z drugimi državami. Kot predstavnik kraljice v Kanadi, generalni guverner izvršuje 
vse funkcije državnega poglavarja. Na tem položaju generalni guverner vsako leto gosti številne tuje poglavarje držav na državniških obiskih 
v Kanadi. Po redni praksi mednarodnih odnosov generalni guverner prejme recipročno število povabil na državniške obiske in v imenu vseh 
Kanadčanov obišče mnogo držav. S tem, ko sprejme povabila, generalni guverner gradi na obstoječih mednarodnih odnosih in krepi vezi na 
različnih področjih kanadskega življenja. Raznovrstna delegacija iz različnih delov države spremlja generalnega guvernerja na državniške obiske, 
da državam gostiteljicam prenese občutek Kanade.

Generalni guvernerji so začeli potovati po svetu in bili sprejeti kot državni poglavarji leta 1927, ko je predsednik Calvin Coolidge povabil lorda 
Willingdona v Združene države Amerike. Prvi pravi državniški obisk se je zgodil 10 let pozneje, leta 1937, ko je predsednik Franklin D. Roosevelt 
povabil Johna Buchana, lorda Tweedsmuira v Belo hišo in je le-ta nagovoril ameriški senat. Leta 1948 je šel Viscount Alexander na prvi kanadski 
državniški obisk v Latinsko Ameriko, ko je obiskal Brazilijo. Potem ko je leta 1969 obiskal številne karibske države, je Roland Michener razširil 
razpon državniških obiskov kanadskih generalnih guvenerjev, tako da je potoval izven Amerike. Bil je tudi prvi, ki so ga sprejeli na državniških 
obiskih v Evropi, ko je leta 1971 obiskal Nizozemsko, Belgijo in Luxemburg. Leta 1978 so sledili državniški obiski v evropske države z obiskom 
Julesa Legera v Španiji. Med 1981 in 1983 je Edward Schreyer obiskal Finsko, Švedsko, Norveško, Dansko, Islandijo, Romunijo, Grčijo in Federativno 
republiko Nemčijo.

V zadnjih dveh desetletjih so generalni guvernerji vodili državne obiske v naslednjih državah:
Jeanne Sauve: Kitajska, Tajska, Italija, Francija, Brazilija in Urugvaj.•	
Ramon Hnatyshyn: Portugalska, Ukrajina, Madžarska, Južna Koreja in Kitajska. Postal je tudi prvi generalni guverner, ki je leta 1994 uradno •	
obiskal Hong Kong in v Franciji prisostvoval komemoraciji ob 50. obletnici invazije na Dunkirk (Dan-D).
Romeo LeBlanc: Češka republika, Avstrija, Nizozemska, Indija, Pakistan, Senegal, Slonokoščena obala, Tanzanija, Mali in Maroko.•	
Adrienne Clarkson: Argentina, Čile, Nemčija, Rusija, Finska in Islandija. •	

Tudi Njena ekscelenca, visoko cenjena Michaelle Jean, je v vlogi državnega poglavarja obiskala naslednje države:
Državniški obiski: 

Alžirija, Gana, Mali in Južna Afrika, leta 2006•	
Brazilija, 6. do 15. julija 2007•	
Republika Madžarska, Republika Slovaška, Češka republika in Republika Slovenija, 24. novembra do 6. decembra, leta 2008.  •	

Uradni obiski:
Francija, 29. in 30. oktobra 2005, za duhovno pot prvoselcev;•	
Italija in Sveti sedež, 24. do 27. februarja 2006, ob zaključni slovesnosti torinskih olimpijskih iger ter za srečanje z Njegovo ekscelenco •	
Carlom Azeglio Ciampijem, predsednikom Italijanske republike in z Njegovo svetostjo papežem Benedictom XVI;
Republika Čile, 11. marca 2006, ob zaprisežni slovesnosti čilskega ministrskega predsednika Michella Bacheleta;•	
Maroko, 9. in 10. decembra 2006, srečanje z enotami, stacioniranimi v Casablanci;•	
Afganistan, 8. do 10. marca, 2007, obisk kanadskih enot, srečanje z afganistanskim ministrskim predsednikom Karzaijem in proslava ob •	
mednarodnem dnevu žensk.
Argentina, 8. do 12. decembra 2007, inavguracija izvoljene predsednice, Njene ekscelence Cristina Fernandez de Kirchner.•	
Francija, 6. do 12. maja 2008, na uradni obisk ob 400. obletnici ustanovitve mesta City of Quebec, ob dnevu zmage v Evropi in obletnici •	
odprave suženjstva v Franciji.


	Njena ekscelenca, visoko cenjena Michäelle Jean Generalna guvernerka Kanade
	Njegova ekscelenca Jean-Daniel Lafond
	G. Pierre Guimond
	G. Michael Calcott 
	G. Bernard St-Laurent
	G. Robert Hage
	G. Robert Peck
	G. Tom Perlmutter 
	Ga. Constance Backhouse, C.M. 
	G. Philippe Baylaucq
	Ga. Kay Blair 
	G. Jordan Croucher
	G. Jack Jedwab
	Ga. Alanna MacLennan 
	G. Tom McSorley
	G. Patrick Nixon, C.M., A.O.E. 
	Ga. Fanny Wylde

