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Ottawa, June 9, 2017—The Honourable Ahmed Hussen, Minister of Im-
migration, Refugees and Citizenship, issued the following statement:

“The Government of Canada tabled a motion to move forward with Bill C-6 
so that we may amend the Citizenship Act to make it easier for eligible im-
migrants to meet the requirements for citizenship and build successful lives 
in Canada. 
  I’d like to thank the Senate for their hard work and dedication in reviewing 
Bill C-6 to make it even stronger and for providing an example of produc-
tive collaboration on strengthening important legislation. The Government 
remains deeply committed to the timely passage of this significant Bill.
 On May 3rd, the Senate returned Bill C-6 to the House of Commons for 
further consideration after adopting three amendments. 
  The Government supports the Senate amendment, with modifications, to 
improve the current citizenship revocation decision-making process so that 
the Federal Court becomes the decision-maker in most cases. This amend-
ment recognizes the Government’s commitment to enhancing the citizenship 
revocation process to strengthen procedural fairness, while ensuring that the 
integrity of our citizenship program is maintained.  
  The Government also supports the amendment to make it easier for child-
ren to obtain citizenship without a Canadian parent and has made changes to 
clarify who can apply for citizenship on behalf of the child.
  The Government does not support the amendment to increase the upper 
age for citizenship language and knowledge requirements from 54 years to 59 
years, as this is not in line with Bill C-6’s intent to make it easier for eligible 
immigrants, including both younger and older eligible immigrants, to obtain 
citizenship.
  The Government is also rejecting the amendment that would have all indivi-
duals who committed fraud retain permanent resident status as an outcome, 
regardless of what stage in the citizenship process the fraud was committed at, 
thereby not rewarding the fraud with status that should not have been received 
in the first place.”

Na scenie Domu Polskiego przy ulicy Fraser prezes Polskiego Towarzystwa „Zgoda” Andrzej Matuszewski 
i piosenkarz Andrzej Rosiewicz.

Statement by Minister Hussen on advancing Bill C-6, an Act to 
amend the Citizenship Act and make consequential amendments 
to another Act

 No więc nie udało mi się być – tak 
wypadło – na Dniu Kultury Polskiej 
w Port Coquitlam, który niewątpliwie 
był Dniem bardzo udanym, bo i dla-
czego miałby nie być.
  Byłem za to, jak co roku, na Dniu 
Włoskim na Commercial Drive – co 
powinno się liczyć, jako że chodzi 
o tę samą zjednoczoną Europę; z zie-
mi włoskiej do Polski jest bliżej niż 
z Vancouver do Winnipeg. Byłem na 
Dniu Włoskim, a nawet – jak Sido-
rowski w Hali Mirowskiej – zrobiłem 
kilka zdjęć, z których jedno podziwiać 
można powyżej, a dodatkową ich por-
cję na szesnastej stronie.
  Dzień Włoski nie różni się według 
mnie w jakiś szczególny sposób od 
innych masowych uciech – jak Car 
Free Day (w tym roku 9 lipca) – od-
bywających się w tym miejscu Van-
couver, nazywanym zwyczajowo (ale 
już niezbyt często) Little Italy lub o-
kreślanym przez niektórych jako little 
downtown, w czym znaczącej treści 
dla mnie jakby więcej. Różnicę stano-
wią powiązane w pęki zielone, białe i 
czerwone baloniki oraz to, że wystę-
pujący na dwóch ustawionych wzdłuż 
ulicy scenach piosenkarze, śpiewają-
cy na przykład światowy przebój au-

striackiej grupy Opus sprzed trzydzie-
stu lat Life Is Life (na na, nana na), 
mówią po występie grazie. Pewnie 
też ulubionymi przez ludzi z Bagnoli 
del Trigno potrawami, serwowanymi 
w kuchniach pod brezentowym da-
chem, przed którymi ustawiają się dłu-
gie kolejki.
  Podobieństwem natomiast – co du-
żo bardziej istotne – jest to, że w tych 
ulicznych zabawach, najważniejsi są 
i wyraz całości nadają ludzie bawią-
cy się na nich, publiczność. Sceny (na 
Car Free Day umowne), przed który-
mi zatrzymuje się na trochę część su-
nącego tłumu, to tylko uprzyjemnia-
jący czas dodatek, uzupełnienie – coś 
jak klezmer w knajpie – nie ma obo-
wiązku zasiadania przed nimi.
  Dzień Włoski to wydarzenie orga-
nizowane przez jedną z wielu grup 
narodowościowych, tworzących spo-
łeczność Vancouver, społeczeństwo 
Kanady, mające na celu – wyłącznie 
– zainteresowanie sobą innych, poka-
zanie innym (na szybki rzut oka) ja-
kichś swoich inności i utrwalanie sym-
patii do siebie. Co się udaje. Udaje się,
ponieważ przesłanie tej imprezy jest
wyraźne: jesteśmy jednymi z was, jed-
nymi z nas wszystkich, jesteśmy czę-
ścią tej narodowościowej mozaiki – i 
dzisiaj urządzamy dla wszystkich za-
bawę. Udaje się zawsze właśnie dlate-
go, że najważniejszy jest ten ogromy, 
przewalajacy się przez te imprezy wie-
leset tysięczny, wielokulturowy tłum
ludzi z jasnymi twarzami. To on sta-
nowi o wdzięku – o kulturze – festy-
nów na Commercial Drive.
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Life is life
When we all feel the power
Life is life
Come on stand up and dance
Life is life
When the feeling of the people
Is the feeling of the band

Opus, Life Is Life

Pół miliona uśmiechów,
czyli
Dzień Włoski
na Commercial Drive


