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14. septembra

Premiér na svetovom samite OSN v New Yorku
Kanadský predseda vlády Paul Martin sa zúčastní samitu OSN 2005,
ktorý sa koná v New Yorku v dňoch 14.-16. septembra. Premiér
vystúpi na plenárnom zasadaní 16. septembra. „Kanada víta túto
jedinečnú príležitosť zhodnotiť úspechy, ktoré OSN za 60 rokov svojej
existencie dosiahla a prijať reformné opatrenia, ktoré posilnia kapacity
svetovej organizácie,“ vyhlásil Paul Martin. „Samit zároveň Kanade
ponúka príležitosť potvrdiť svoju silnú podporu OSN a jej
mierotvorného poslania.“ Kanadský premiér bude na samite
presadzovať kanadské priority: podporu ľudských práv a
zodpovednosti medzinárodného spoločenstva chrániť občanov tých
štátov, ktoré ich ochrániť nedokážu; zlepšenie mierotvornej funkcie
OSN; boj proti terorizmu; reakcia na globálne zdravotné riziká;
potvrdenie Monterreyského konsenzu o financovaní rozvoja a
zlepšenia riadiacich a kontrolných mechanizmov OSN. 14. septembra
potom premiér podpíše novú Medzinárodnú konvenciu OSN o
potieraní jadrového terorizmu. Konvencia je prvým medzinárodným
protiteroristickým nástrojom, ktorý Organizácia prijala
od
teroristických útokov 11. septembra 2001. Podľa kanadských
predstaviteľov je samit výnimočnou príležitosťou zhodnotiť výsledky
pôsobenia Organizácie spojených národov od doby jej vzniku a prijať
komplexnú reformu na posilnenie jej akcieschopnosti. OSN je
dôležitou organizáciou a Kanada sa pripája k úsiliu o jej posilnenie.
www.pm.gc.ca

Kanada prichádza na pomoc USA
Kanada okamžite zareagovala na následky vyčíňania hurikánu Katrina v
južných štátoch USA. Premiér Paul Martin vyjadril sústrasť americkému
ľudu a dodal: „ V tomto ťažkom období stojí Kanada pri vás a sme
pripravení poskytnúť vám v nadchádzajúcich dňoch, týždňoch a
mesiacoch všetku pomoc, ktorú budete potrebovať.“ Ako prvú reakciu
Kanadské ozbrojené sily vyslali do postihnutej oblasti lietadlá a štyri lode s
humanitárnou pomocou a viac než tisíckou vojakov na palube. Náčelník
generálneho štábu kanadskej armády generál Rick Hillier vyhlásil, že
Kanada chce pomôcť, pretože verí, že priateľstvo a spojenectvo je práve v
tom – byť pripravený pomôcť priateľovi v núdzi.Kanadský Červený kríž
vyslal s pomocou federálnej a quebeckej vlády na juh USA dvadsať
kamiónov s humanitárnym nákladom, napr. s 20 000 lehátok pre ľudí,
ktorí prišli o strechu nad hlavou. Priamo v Louisiane už pôsobí záchranný
tím z Vancouveru. Niekoľko kanadských univerzít prijalo časť z približne
sto tisíc amerických študentov, ktorí kvôli katastrofe nebudú môcť nastúpiť
včas do školy. Kanadské ministerstvo zahraničných vecí zriadilo v oblasti
dva dočasné konzulárne úrady na pomoc v núdzi vlastným občanom.
Parlamentný tajomník pre občanov žijúcich v zahraničí Dan McTeague
uviedol, že úradom sa zatiaľ nepodarilo spojiť s 62 Kanaďanmi žijúcimi v
postihnutých oblastiach. Kanadskí občania už obetiam katastrofy darovali
viac než milión kanadských dolárov a pomoc ponúkajú aj súkromné firmy.
Napríklad kanadský výrobca autodielov Magna International pripravil
autobusy, ktoré môžu evakuovať 400 ľudí z postihnutých oblastí do
závodov firmy na Floride. Hurikán Katrina sa zastavil až vo východnej
Kanade, kde ním vyvolané prívalové dažde našťastie nespôsobili väčšie
www.pm.gc.ca www.forces.gc.ca
škody.

Kanadská a ruská spolupráca v Arktickom oceáne
Kanadský minister obrany Bill Graham sa minulý týždeň stretol v
Moskve so svojim ruským kolegom Sergejom Ivanovom, ruským
ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a tajomníkom Rady
bezpečnosti OSN Igorom Ivanovom. Témou stretnutia bola vojenská

spolupráca, vzťahy Ruska a Severoatlantickej aliancie, súčasná situácia
v Iraku a v Afganistane a spolupráca v Arktickom oceáne. Práve
otázka arktickej spolupráce nadobúda nový význam vďaka
globálnemu otepľovaniu, ktoré so sebou prináša nové príležitosti a
výzvy. Roztápanie ľadovcov spôsobené klimatickými zmenami
odkryje totiž dôležité ložiská hornín alebo ropy a ponúkne výhodnejšie
ceny pre lodnú dopravu. „Zmeny v Arktickom oceáne, ktoré
prebiehajú prekvapujúco a skoro až nebezpečne rýchlo, spoja, ako
dúfam, Rusko a Kanadu a problémom s globálnym otepľovaním
budeme čeliť spoločne,“ povedal na schôdzke Bill Graham. Jednou z
foriem spolupráce by napríklad mohla byť výmena snímok zo
satelitov. Veľké zmeny, ktoré Arktický oceán zaznamenal za posledné
desaťročie v dôsledku globálneho otepľovania, potvrdzujú aj výsledky
misie quebeckej pobočky Greenpeace v Grónsku. Fakt, že sa ľadovce
v Arktickom oceáne roztápajú a presúvajú oveľa rýchlejšie než sa
predpokladalo, dokazuje ich zistenie, že napríklad ľadovec
Kangerdlugssuaq sa od roku 2001 posunul takmer o päť kilometrov
napriek tomu, že predchádzajúcich štyridsať rokov zostával prakticky
na jednom mieste.
www.forces.gc.ca

Kanadské štipendiá na akademický rok 2005/2006
Kanadská vláda ponúka českým a slovenským vysokoškolským
učiteľom a vedeckým pracovníkom mesačné štipendijné pobyty v
Kanade. FEP (Faculty Enrichment Program / Bourse de complément
de spécialisation) je určený na prípravu nového kurzu, ktorého obsah
sa dotýka aspoň 50% Kanady. Študijné kurzy v Kanade môžu
ponúknuť sociálne a humanitné vedy ako ekonómia, právo,
medzinárodné vzťahy, história, politológia, sociológia, geografia,
umenie a literatúra, lingvistika, vzdelávanie, mediálna problematika,
životné prostredie, architektúra a ďalšie príbuzné odbory. Naproti tomu
exaktné odbory typu fyzika, chémia, lekárstvo alebo inžinierstvo pre
štipendium uznávané nie sú. Ďalší program FRP (Faculty Research
Program / Bourse de recherche) je určený na prípravu odborných
článkov a publikácií v oblasti kanadských štúdií. Termín odovzdania
prihlášok je 25. november 2005. Podrobné informácie vrátane
formulárov nájdete na www.ocanada.sk alebo na www.iccs-ciec.ca.

Bienále ilustrácií Bratislava 2005
Pred oficiálnym začiatkom jubilejného 20. ročníka Bienále ilustrácií
Bratislava (BIB), medzinárodná porota hodnotila takmer 3000 originálov
ilustrácií autorov z 50 krajín. Jednu z cien, Plaketu BIB 2005, dostal
kanadský ilustrátor Pierre Pratt. Jeho tvorba, charakteristická silnými
čiarami a jasnými farbami, je jedinečná, používa striedavo olejový pastel
a akrylovú farbu. Pierre Pratt začal svoju kariéru kreslením komiksov do
časopisov, v súčasnosti ilustruje detské knižky. Získal množstvo ocenení,
medzi iným Cenu Generálneho guvernéra Kanady, cenu UNICEF a tiež
Zlaté jablko BIB. BIB sa koná v Dome kultúry na Nám. SNP 12 od 9.
septembra do 31. októbra, denne od 9 do 21 hod.
www.bibiana.sk www.storyopolis.com

Viete, že …
pôvodní obyvatelia žijúci v dnešnej Britskej Kolumbii tu vytvorili
jedno z umelecky najvyspelejších indiánskych
spoločenstiev v Kanade? Už tisícky rokov pred
príchodom bielych osadníkov tu žili prosperujúce
a zložito štrukturované spoločnosti. Prekvitalo tu
vyspelé rezbárstvo, divadelné umenie aj obrady. S
rastom počtu pôvodných obyvateľov v regióne sa
dnes rozvíjajú aj ich kultúrne a umelecké ambície. www.international.gc.ca

