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60. výročie konca 2. svetovej vojny: Kanaďania v Holandsku
V nedeľu 8. mája si celý svet pripomenul 60. výročie konca 2. svetovej
vojny. V holandskom Holene sa konali oslavy na počesť kanadských
osloboditeľov za účasti kanadskej generálnej guvernérky Adrienne
Clarkson, senátora Arta Eggletona, holandského korunného princa
Willema Alexandra a 1 500 vojenských veteránov. Len v Holene je
pochovaných 1 355 kanadských vojakov zo 7 600 Kanaďanov, ktorí padli
pri oslobodzovaní Holandska. Okrem toho kanadský premiér Paul Martin
v nedeľu slávnostne otvoril nové Vojnové múzeum v Ottawe. Predseda
vlády a traja vodcovia opozície zabudli na nezhody týkajúce sa budúcnosti
kanadskej vlády a vydali sa spoločne do Holandska na poslednú časť osláv
60. výročia konca 2. svetovej vojny. V pondelok oslavy pokračovali
v Moskve, kde na Červené námestie dorazili desiatky svetových politikov,
vrátane generálnej guvernérky Kanady. Kanada vyhlásila rok 2005
Rokom veteránov a pripomína si tým obeť, ktorú svojimi činmi veteráni
priniesli. „Konali ste svoju povinnosť. Našou povinnosťou je uchovávať
spomienku na vaše hrdinské činy a oživovať ju, aby neboli nikdy
zabudnuté,“ povedal Paul Martin. V pondelok vláda oznámila, že
vojnovým veteránom poskytne jednu miliardu kanadských dolárov.
www.pm.gc.ca www.vac-acc.gc.ca www.gg.ca

Kanada chce poslať do Sudánu až 150 vojakov
Kanada sa rozhodla zintenzívniť svoje úsilie o ukončenie humanitárnej krízy
v sudánskej provincii Darfur. Počas posledných dvoch rokov tu v dôsledku
prebiehajúcej občianskej vojny zomrelo až 300 000 ľudí. Kanada sa chystá
vyslať príslušníkov svojej armády na pomoc civilnému obyvateľstvu a na
podporu vojenskej misie Africkej únie. Kanadská vláda tiež plánuje zvýšenie
finančnej pomoci Darfuru. V jednotlivých častiach Sudánu dochádza ku
konfliktom, ktoré majú charakter občianskej vojny, takmer nepretržite od roku
1956, kedy krajina získala nezávislosť od Veľkej Británie. Kanada sa snaží
pomôcť odstrániť príčiny tohto násilia – predovšetkým napätie medzi severnou
a južnou časťou krajiny – viac ako 20 rokov. Pozornosť si vyžiadalo najmä
zhoršenie situácie počas posledných dvoch rokov. Ide hlavne o diplomatickú
podporu mierových rokovaní, finančnú podporu sudánskych projektov OSN
a nevládnych organizácií ( viac ako 40 miliónov dolárov od októbra 2003)
a vojenskú podporu mierovej misie Africkej únie v provincii Darfur.
www.canadasudan.gc.ca

Kanada na konferencii o nešírení jadrových zbraní
Minister zahraničných vecí Pierre Pettigrew vedie kanadskú delegáciu na
Hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorá sa
koná v dňoch 2.-27. mája v New Yorku. Táto zmluva zostáva pilierom
kanadskej politiky v rámci boja proti rozširovaniu jadrových zbraní,
kontroly zbrojenia a odzbrojovania a základom pre mierové využitie
jadrovej technológie v Kanade a spolupráci v tejto oblasti. Zmluva
o nešírení jadrových zbraní je stále kameňom úrazu multilaterálneho
režimu jadrového odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní
a medzinárodné spoločenstvo zaznamenalo celý rad pozitívnych
výsledkov, ktoré zmluva priniesla. Uplynulých päť rokov však prinieslo
tiež niekoľko nečakaných problémov, napríklad oznámenie Severnej
Kórey z januára 2003, že od tejto zmluvy odstupuje. Kanadská delegácia
sa bude v New Yorku snažiť o to, aby bol uznaný význam,
neoddeliteľnosť a vzájomná podpora troch hlavných pilierov zmluvy –
odzbrojenie, nešírenie jadrových zbraní a mierové využitie jadrovej
energie. Zároveň bude žiadať, aby bol prijatý koncept „trvalej platnosti
so zodpovednosťou,“ ktorý podporuje neobmedzené predĺženie platnosti
zmluvy dohodnuté v roku 1995. Napriek tomu, že hodnotiace
konferencie sú všeobecne zamerané na hodnotenie plnenia záväzkov

z minulosti, je Kanada presvedčená, že táto konferencia by sa mala
sústrediť na budúcnosť a snažiť sa o komplexný záverečný dokument
stanovujúci konkrétne ciele na obdobie 2005-2010.
www.international.gc.ca

Kanada a Slovensko pomáhajú indonézskej provincii Aceh
V marci sa s finančnou podporou kanadského programu ODACE (Oficiálna
rozvojová pomoc v strednej Európe) uskutočnila prieskumná cesta zástupcu
združenia Človek v ohrození do Indonézie s cieľom pripraviť humanitárny
projekt pre obyvateľov provincie Aceh, ktorá bola najviac postihnutá
minuloročnými tsunami. Projekt v hodnote približne 4.5 mil. Sk sa bude
realizovať v partnerstve s kanadskou organizáciou Alternatives
prostredníctvom miestnej organizácie INSIST a bude zameraný na obnovu
obydlí, formou priameho zapojenia komunity do stavebných prác. Pôsobenie
zahraničných humanitárnych pracovníkov v konfliktnej provincii Aceh je
z dlhodobého hľadiska neisté (tri roky pred tsunami bolo v provincii Aceh
platné stanné právo a zakázaný vstup cudzincom). Aj z tohto dôvodu sa
združenie rozhodlo realizovať projekt prostredníctvom dôveryhodného
lokálneho partnera, ktorý od januára 2005 realizuje distribúciu potravín
a zdravotnej pomoci pre viac ako 5 000 príjemcov.
www.alternatives.ca www.clovekvohrozeni.sk

Biotechnológie v Kanade
Kanada predstavuje jednu zo svetových špičiek v biotechnológii. Je druhá čo
do počtu biotechnologických spoločností a tretia v príjme z biotechnológií na
svete. Zisk od roku 1997 vzrástol o 400%. V roku 2003 bolo podľa štatistík
v Kanade 496 biotechnologických spoločností, ktoré prispeli do štátneho
rozpočtu viac než tromi miliardami amerických dolárov a zamestnali 12 000
ľudí. Len v Britskej Kolumbii je asi 93 firiem, celý rad štátnych ústavov a veľké
výskumné centrum na University of British Columbia vo Vancouveri.
Edmonton je mestom nanotechnológie, Saskatoon a Guelph sa venujú vývoju
v oblasti poľnohospodárstva a v Toronte je 40% všetkých kanadských
biotechnologických spoločností. Montreal je zameraný na vývoj liekov,
morskou biotechnológiou sa zaoberá Halifax a St. John`s. Kanada má zásluhy
na objavoch v oblasti sekvencovania nukleových kyselín, regulácii bunečnej
smrti či na úlohe parathormónu v rozvoji osteoporózy. V roku 1993 získal
Nobelovu cenu za chémiu kanadský profesor Michael Smith za prácu na
lokálne špecifickej mutagenéze. V roku 2003 popísali Kanaďania DNA
sekvenciu víru SARS.

Pomenujte žriebä kanadskej polície
Medzi strategické priority Kanadskej kráľovskej jazdnej polície (RCMP) patrí
v roku 2005 spolupráca s deťmi a mládežou. Od súťaže nazvanej Pomenujte
žriebä si policajti sľubujú zníženie detskej
kriminality a jej prevenciu. Deti z celého
sveta, ktoré nemajú viac ako 14 rokov,
môžu vymyslieť meno pre šesť žriebät,
ktoré sa narodia kanadskej polícii túto jar
na farme v Pakenhame v Ontáriu. Je
možné, že sa niektorý z týchto koní
zúčastní jedného dňa aj známej svetovej prehliadky Musicial Ride. V minulom
roku sa súťaž konala prvýkrát vo svetovom meradle. Zúčastnilo sa jej 17 000
detí z 22 krajín sveta. „Vďaka súťaži majú deti a mládež príležitosť dozvedieť
sa viac o Kanadskej kráľovskej jazdnej polícii a Musicial Ride,“ povedal
inšpektor John Gaudet, ktorý má prehliadku na starosti. Meno žriebätka musí
začínať písmenom C, mať maximálne šesť písmen a deti musia vysvetliť, aký
mali k výberu práve tohto mena dôvod. Viac informácií o súťaži nájdete na
www.rcmp-grc.gc.ca.

