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Premiér zverejnil kanadskú obrannú stratégiu
Kanadský premiér Stephen Harper zverejnil 12. mája spoločne
s ministrom obrany Petrom MacKayom plán nazvaný Obranná
stratégia Kanada na prvom mieste (Canada First Defence Strategy). Ide
o komplexný plán vlády, ktorého cieľom je zaistiť, aby mala kanadská
vláda personál, vybavenie a podporu potrebnú na zabezpečenie
dlhodobých domácich a medzinárodných obranných potrieb krajiny.
„Ak chcete, aby vás ostatní brali vážne, musíte mať kapacity na to, aby
ste mohli konať,“ uviedol kanadský premiér. „Náš nový strategický
plán posilní našu suverenitu a bezpečnosť doma a upevní našu
schopnosť brániť naše hodnoty a záujmy v zahraničí,“ dodal Stephen
Harper. Minister obrany Peter MacKay upresnil, že súčasťou plánu je
zvýšenie počtu príslušníkov kanadskej armády na 100 000 (z toho
30 000 v rezerve), posilnenie kľúčovej infraštruktúry armády a obnova
vojenskej techniky. Do poslednej kategórie patrí obnova bojových
lodí, hliadkových člnov, prieskumných a záchranných lietadiel,
bojových lietadiel a vozidiel a systémov určených na pozemný boj.
www.pm.gc.ca

Kanaďania pomáhajú obetiam zemetrasenia v Číne
Minister zahraničných vecí Maxime Bernier a ministerka pre
medzinárodnú spoluprácu Beverly Oda 16. mája oznámili, že Kanada
venuje 1 milión dolárov Medzinárodnej federácii Červeného kríža na
akútnu pomoc obetiam ničivého zemetrasenia v južnej Číne 12. mája.
Kanadská ministerka navyše uviedla, že vláda pridá k darom
kanadských občanov rovnakú čiastku humanitárnym organizáciám
z verejných prostriedkov. „Kanada je hlboko znepokojená dopadmi
zemetrasenia a táto podpora pomôže rýchlo a efektívne zaistiť
základné potreby obyvateľom v postihnutých oblastiach,“ uviedla
Beverly Oda. Kanada prispeje na provizórne prístrešky, zdravotnícke
služby, ochranné pomôcky, vodu a hygienické služby.
www.international.gc.ca

Kanada menovala veľvyslanca pre klimatické zmeny
Minister zahraničných vecí Maxime Bernier a minister životného
prostredia John Baird 13. mája oznámili menovanie námestníka
ministra životného prostredia Michaela Martina hlavným
vyjednávačom a veľvyslancom pre klimatické zmeny. „Naša vláda je
rozhodnutá aktívne a konštruktívne spolupracovať v rámci procesu
OSN tak, aby boli dosiahnuté reálne globálne výsledky,“ uviedol
minister životného prostredia a dodal, že rokovania v budúcich dvoch
rokoch budú dôležité, pretože ide o kľúčový úsek rokovaní
o medzinárodnej dohode o klimatických zmenách na obdobie po roku
2012. Michael Martin je skúsený diplomat, ktorý od roku 2006 pôsobí
ako námestník ministra životného prostredia. Minister zahraničných
vecí zdôraznil, že Martinove skúsenosti budú veľkou výhodou
v priebehu multilaterálnych rokovaní, ktoré sú „kritické nielen pre
kanadské národné záujmy, ale aj pre zahraničné vzťahy krajiny.“
www.international.gc.ca

TV5 Monde: dohoda frankofónnych krajín
Partnerské štáty televízie TV5 Monde – Kanada, Belgicko, Švajčiarsko
a Francúzsko – uzavreli dohodu, ktorá umožní tejto medzinárodnej
televízii, aby si uchovala multilaterálny a pluralitný charakter, posilnila
konkurencieschopnosť a zmodernizovala sa v súlade s technologickou
evolúciou. Televízia, ktorej vysielacím jazykom je francúzština,
funguje od roku 1984 a je dôležitým prostriedkom nielen na šírenie
jazyka, ale aj hodnôt frankofónnych krajín. V súčasnosti vysiela v 203
krajinách celého sveta. Konferencii, na ktorej bola uzavretá dohoda,

predsedala Josée Verner, ministerka pre kanadské dedičstvo
a ministerka za postavenie žien a oficiálne jazyky.
www.patrimoinecanadien.gc.ca

Kanadský spôsob lietania
Kanadská rada pre výskum (NRC) je zase o krok
bližšie k pochopeniu mechanizmu lietania vtákov.
NRC na čele s vedcom Mahmoodom Khalidom
zostrojila lietací nano-prístroj (nano-air vehicle)
s veľkosťou kolibríka, ktorý dokáže potichu
a nenápadne monitorovať uzavreté priestory, schodištia, šachty či
tunely. V jednom zo štyroch krídel je nainštalovaný počítač a kamera.
Jedným zo spôsobov použitia, ako dúfa NRC, bude aj bezpečnostná
kontrola lietadiel ako súčasť boja proti terorizmu. www.nrc-cnrc.gc.ca

Porozumieť Kanade (3):
Výskumné štipendiá pre doktorandov
V poradí tretím programom novej koncepcie kanadských štúdií sú
dlho očakávané štipendiá pre interných študentov doktorandského
štúdia. Doktorandi, ktorých téma dizertačnej práce sa významne
dotýka Kanady, môžu podľa nového od tohto roku požiadať o takéto
štipendiá priamo prostredníctvom veľvyslanectva, nemusia byť
pritom členmi niektorej z asociácií kanadských štúdií, ako tomu bolo
v minulosti. Výskum sa musí dotýkať Kanady alebo tém prioritných
pre kanadskú zahraničnú politiku ako napr. rozvoj demokracie,
manažment diverzity, životné prostredie, severoamerické
partnerstvo, ekonomický rozvoj či mier a bezpečnosť.
Akceptovateľné sú aj komparatívne výskumné projekty, ktoré sa
Kanady dotýkajú aspoň na 33 %. V neposlednom rade sú vítané
výskumné zámery dotýkajúce sa výskumu bilaterálnych vzťahov
medzi Slovenskou republikou a Kanadou. Štipendiá naopak nie je
možné využiť pre čisto exaktné odbory, ktoré nemajú žiadny
špeciálny vzťah ku Kanade (napr. fyzika, chémia, lekárstvo,
matematika, technické vedy a pod.). Štipendium pokrýva náklady na
letenku (max. 1 650 dolárov) a až šesťmesačný pobyt v Kanade
(max. 1 200 dolárov na mesiac). Žiadosti je nutné poslať na
Veľvyslanectvo
Kanady
(Magdalena
Fiřtová,
e-mail:
magdalena.firtova@international.gc.ca) najneskôr do 24. novembra
www.cdnstudies.ca
2008.

Pozvánka: prednáška o kanadskom
multikulturalizme
Historický ústav Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a Katedra
histórie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku organizujú 28. mája
o 10.00 prednášku prof. Mariana Marka Stolárika s názvom
Multikulturalizmus v Kanade. Prof. Stolárik z katedry histórie
Filozofickej fakulty Ottawskej univerzity sa v Kanade venuje histórii
Slovenska a Slovákov a emigrácii do Severnej Ameriky. V máji 2008
má na pôde Historického ústavu KU prednáškový kurz Slovenská
emigrácia do Severnej Ameriky v 19. a 20. storočí.
www.history.uottawa.ca/faculty/prof_stolarik.html

KVÍZ O KANADE
Ktorá kanadská rieka je najdlhšia?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky)
Odpoveď z minulého čísla: Kanadská polícia sa predtým nazývala
North-West Mounted Police.

