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Mottó: Segíteni, hogy Magyarország és Kanada, a magyarok és a kanadaiak
jobban megismerjék egymást és legyenek egymás partnerei
Budapesten születtem. 1957-ben, gyermekként hagytam el Magyarországot. A
középiskolát és az egyetemet (Oxford, Modern Nyelvek) az Egyesült
Királyságban végeztem. 1967-ben Kanadába költöztem, hogy posztgraduális
tanulmányokat folytassak a McGill Egyetemen a német irodalom területén.
Néhány év egyetemi tanítás után elkezdtem dolgozni a kanadai
külügyminisztériumban, először etnikai sajtóelemzőként, majd több mint 25 évig
vezető pozícióban multikulturális programokat dolgoztam ki és irányítottam.
Ebben az időben sokféle területen dolgoztam policy- és programfejlesztéseken
azzal a céllal, hogy segítsem a kisebbségek egyenlő részvételét a kanadai
társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális életben.
Kulcsszerepet játszottam kutatásokat segítő programok megalkotásában, és 25
etnicitással, pluralizmussal és kanadai interetnikai viszonyokkal foglalkozó
egyetemi szék megalapítását készítettem elő. Szintén részt vettem a következő
támogató programok megalkotásában: társadalomtudományi tananyagok
kidolgozása, a művészek származásuktól független befogadása a kanadai
művészeti intézményekben, kisebbségi nyelvek oktatása, bevándorlók társadalmi
beilleszkedésének segítése, a diszkrimináció minden fajtájának megszüntetése.
1994 után a kormány Multikulturalizmus Programjához építettem ki nemzetközi
kapcsolatokat, és ennek kapcsán szemináriumokon, előadásokon, tréningeken
és műhelyekben vettem részt Kanadában és más országokban (Kína,
Németország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság, Csehország,
Magyarország, Lettország, Szlovákia, Ukrajna) egyaránt, melyek témája a
kulturális és etnikai sokszínűség menedzselése és a multikulturalizmussal
kapcsolatos rendelkezések megvalósítása volt. Számos helyen vettem részt a
romák helyzetét javító programokban, azt vizsgálva, hogy az idevágó kanadai
tapasztalatok hasznosak lehet-e, átvehetők-e. 2003-ig dolgoztam hasonló
projekteken, bár 1998-ban eljöttem a kormánytól.
Az 1999/2000-es tanévet Oxfordban töltöttem, ahol Master’s fokon judaisztikai
tanulmányokat folytattam. Ezután sok önkéntes projektben tevékenykedtem. A
Kanadai Nadasdy Alapítvány ügyvezető igazgatójaként számos cserét
szerveztem Kanada és Magyarország között a művészetek és a
környezetvédelem témakörében. A Kanadai Magyar Tanulmányok
Szövetségében bizottsági és programelnök voltam. 2005-ben néhány elhivatott
társammal létrehoztam a Kanadai-Magyar Oktatási Alapítványt a magyarok
Kanadáért végzett munkájának széleskörű megismertetéséért, és egy
hosszútávú projekt megalapításáért, amely a 38000 Kanadába érkező menekült
érkezésének 50. évfordulójára készült. Az alapítvány jelenleg partnereket keres

szakmai gyakorlatok szervezéséhez magyar fiataloknak Kanadába, és kanadai
fiataloknak Magyarországra, hogy megismerhessék egymás országait.
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