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Gomeryho vyšetrovacia komisia
Kanadskú politickú scénu v posledných dňoch ovplyvňujú výsledky práce
vyšetrovacej komisie, ktorej predsedá sudca John Gomery. Vznik tejto komisie
súvisí so správou kritizujúcou riadenie propagačných a sponzorských
programov federálnej vlády, ktorú 1. februára 2004 predložil Kanadský
najvyšší kontrolný úrad (Auditor General of Canada). V ten istý deň ustanovil
kanadský predseda vlády Paul Martin nezávislú vyšetrovaciu komisiu, ktorá
má za úlohu túto záležitosť objasniť. Komisia získala všetku právomoc na
prešetrenie toho, ako tieto programy fungovali. Zároveň má zostaviť
doporučenie, ako do budúcna zabrániť zneužívaniu verejných prostriedkov,
porušovaniu etických pravidiel a korupcii. Vo februári 2005 pred touto
komisiou vypovedal v rámci verejného konania sám predseda vlády, podobne
ako jeho predchodca Jean Chrétien. V poslednej dobe sa vo výpovediach pred
komisiou objavujú obvinenia z postupov a aktivít, ktoré sú v rozpore
s federálnym aj provinčným (v tomto prípade québeckým) volebným
zákonom. Tieto obvinenia nahrávajú špekuláciám o možnom hlasovaní
o dôvere menšinovej vláde liberálov. Ak by bola vláde vyslovená nedôvera,
viedlo by to automaticky k predčasným voľbám. Vláda požaduje, aby mala
www.gomery.ca
Gomeryho komisia možnosť svoju prácu dokončiť.

Pápež Ján Pavol II. a Kanada
V sobotu 2. apríla zomrel vo veku 84 rokov pápež Ján Pavol II. Svätého otca
oplakáva miliarda katolíkov, len v Kanade sa ku katolíckej cirkvi hlási okolo 13
miliónov ľudí. Kanadu navštívil Svätý otec trikrát. Počas svojich ciest v rokoch
1984 a 1987 pobýval v provincii Severozápadné teritóriá a zaujímal sa
predovšetkým o osud pôvodných obyvateľov Kanady. V roku 2002 oslovil
skoro milión veriacich mladých ľudí na Dni svetovej mládeže v Toronte, kde
sa tiež konala svätá omša, ktorú slúžil pápež. Prvý slovanský pápež sa podľa
kanadského predsedu vlády Paula Martina „podieľal na demokratickej
transformácii strednej a východnej Európy a ukončení Studenej vojny.
Pápežova globálna vízia zahrňovala aj Kanadu, Svätý otec opakovane vyjadril
záujem o našu krajinu. Bol symbolom lásky a viery, mieru a zľutovania,“
povedal kanadský premiér. Vlajka Kanadského veľvyslanectva v Prahe aj
Kanadskej kancelárie v Bratislave bola až do pohrebu stiahnutá na pol žrde.
www.pm.gc.ca

Prípad Zahra Kazemi: Ottawa zvyšuje tlak na Irán
Kanadský minister zahraničných vecí Pierre Pettigrew požaduje vytvorenie
trojčlennej komisie, ktorá by vyšetrila smrť kanadsko-iránskej fotografky Zahry
Kazemi. Pettigrew o tom informoval iránskeho ministra zahraničných vecí
Kamala Kharaziho v telefonickom rozhovore. Nedávne výpovede doktora
Shahrama Aazama potvrdili, že fotografka bola pred svojou smrťou mučená
a znásilnená. Irán ale tvrdí, že zahynula pádom zo schodov. Zahru Kazemi
zadržali 23. júna 2003 pri fotografovaní v okolí väznice Evin v Teheráne
a zomrela 10. júla 2003. „Len otvorený a dôveryhodný proces môže priniesť
odpovede na celý rad otázok týkajúcich sa smrti Zahry Kazemi a nasledovného
vyšetrovania,“ povedal Pierre Pettigrew.
www.international.gc.ca

Kanada bojuje proti detskej pornografii
Vo štvrtok 7. apríla oficiálne predstavili zástupcovia Kanadskej kráľovskej
jazdnej polície, Torontskej polície a firmy Microsoft Canada spoločný projekt
nazvaný Systém sledovania zneužívania detí (Child Exploitation Tracking
System). Ide o databázu, ktorá umožní kriminalistom oveľa efektívnejšiu
a rýchlejšiu prácu s údajmi, ktoré môžu odhaliť pedofilov, ktorí si na internete
prezerajú alebo vymieňajú detskú pornografiu. Inšpektorka Jennifer Strachan,
riaditeľka Národného koordinačného strediska proti zneužívaniu detí, ktorá za
databázu zodpovedá, k tomu poznamenala: „Pokiaľ sa nedokážeme
prispôsobiť technológii, ktorú títo zločinci využívajú vo svoj prospech, nikdy

nad nimi nezvíťazíme.“ Už počas skúšobnej prevádzky sa pomocou tohto
softwaru podarilo zatknúť päť páchateľov.
www.rcmp-grc.gc.ca

Hrebeň Vimy: kanadské úspechy v 1. svetovej vojne
9. apríla oslávila Kanada 88. výročie boja o hrebeň Vimy, ktorý bol prvým
úspešným útokom proti nemeckej Hindenburgovej línii počas 1. svetovej
vojny. Bojov o hrebeň Vimy v severnom Francúzsku 9.-12. apríla 1917 sa
zúčastnili všetky štyri kanadské divízie, ktoré počas vojny získali veľkú
reputáciu a uznanie. Tento boj bol vrcholom kanadských úspechov počas 1.
svetovej vojny, víťazstvo sa ale neobišlo bez 3 598 kanadských obetí.
V Ottawe, ale aj v iných kanadských mestách, sa konal spomienkový akt,
ktorého sa zúčastnili dvaja z piatich žijúcich vojenských veteránov a ministerka
pre civilnú pripravenosť Albina Guarnieri. „V tento deň si opäť pripomíname,
koľko toho staršej generácii Kanaďanov dlhujeme. A pretože im to už
nemôžeme splatiť, mali by sme aspoň budúcim generáciám odovzdať
www.news.gc.ca
posolstvo o ich obetiach,“ povedala Guarnieri.

25 rokov Maratónu nádeje Terryho Foxa
Pred 25 rokmi, presne 12. apríla 1980, sa vydal
Terry Fox, mladý športovec s protézou na jednej
nohe, na beh krížom cez Kanadu. Nazval ho
Maratón nádeje, pretože tým chcel vyburcovať
verejnú mienku, aby sa podarilo nájsť liek proti
rakovine. Terry Fox ubehol denne okolo 42
kilometrov a za 143 dní prekonal celkom 5 373
kilometrov. Celú trasu od východného
k západnému pobrežiu Kanady sa mu prebehnúť
nepodarilo, pretože sa u neho opäť objavil zhubný
nádor, tentoraz na pľúcach. 1. septembra bol
nútený svoj maratón prerušiť a o deväť mesiacov
neskôr zomrel. Ešte predtým dostal ako vôbec
najmladší
človek
najvyššie
kanadské
vyznamenanie Rad Kanady a predovšetkým
inšpiroval tisícky a milióny ľudí po celom svete
k podpore boja proti rakovine a ku snahe čeliť
nepriazni osudu. Od roku 1981 sa každoročne
koná Beh Terryho Foxa, ktorý je unikátnym
projektom nesúťažnej a nekomerčnej športovej
akcie na podporu výskumu rakoviny. www.terryfoxrun.org www.terryfox.cz

Kanada na veľtrhu IBF v Brne
Podobne ako v minulých rokoch bude mať Veľvyslanectvo Kanady aj v tomto
roku svoj informačný stánok na Medzinárodnom stavebnom veľtrhu IBF 2005
v Brne, ktorý sa koná od 19. do 23. apríla. Návštevníci budú mať možnosť
nielen získať všeobecné informácie o kontaktoch v Kanade, ale tiež možnosť
zoznámiť sa s niektorými spoločnosťami, ktoré sú v tejto oblasti úspešné
a majú slovenskému trhu čo ponúknuť. Stánok Kanady s číslom 109 nájdete
www.ibf.cz
v pavilóne V.

Mitchell Akiyama vystúpi v Bratislave a v Žiline
V rámci koncertu live.electronic.session.4, ktorý poriada digitálne hudobné
nakladateľstvo Muteme, vystúpi v Slovenskej republike kanadský
hudobník a videoartista Mitchell Akiyama. Hudobník vo svojich
kompozíciách kombinuje klasické nástroje, ktoré digitálne upravuje
a dekonštruuje, rytmické textúry zložené z drobných zvukových útržkov,
praskotov a šumov. Experimentálnu hudbu si môžete vypočuť 19. apríla
v Bratislave (A4 – nultý priestor) a 22. apríla v Žiline (Stanica/otvorený
kultúrny priestor, železničná stanica Žilina/Záriečie).

