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Premiér Stephen Harper v Európe
Kanadský predseda vlády Stephen Harper navštívil v dňoch 27. - 29.
mája Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, kde sa
stretol s najvyššími predstaviteľmi týchto štyroch krajín skupiny G8.
Témou rozhovorov bol okrem iného aj pokrok v riešení klimatických
zmien pred júlovým samitom krajín G8 v Tokiu. Premiér počas
svojej cesty taktiež predniesol prejav na 9. konferencii zmluvných
strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite v nemeckom Bonne a
hovoril o klimatických zmenách pred britskou obchodnou komorou
v Londýne. Na bonnskej konferencii prevzali 28. mája kanadský
premiér a nemecká kancelárka Angela Merkel ocenenie Sekretariátu
Dohody OSN o biologickej diverzite pre svoje krajiny za prínos k
ochrane biodiverzity. Premiér Stephen Harper vo svojom vystúpení v
Bonne vysvetlil, akým spôsobom chráni Kanada svoje životné
prostredie a jeho diverzitu. Spomenul príklad, že 10 % rozlohy
kanadskej pevniny sú chránené prírodné územia a táto plocha sa
ďalej rozširuje (v súčasnosti je to plocha väčšia než územie
Francúzska a Nemecka dohromady). Premiér tiež zdôraznil, že
jednou z najväčších hrozieb pre biodiverzitu sú klimatické zmeny (v
Kanade sa obzvlášť prejavujú v arktických oblastiach) a predstavil
nedávno schválený kanadský plán boja proti emisiám skleníkových
plynov. „Musíme opustiť prázdnu rétoriku a prikročiť k ozajstným
činom, ktoré prinútia kanadské podniky dosiahnuť skutočné zníženie
emisií skleníkových plynov,“ uviedol kanadský premiér.
www.pm.gc.ca

Premiér prijal rezignáciu ministra zahraničných vecí
Premiér Stephen Harper oznámil 26. mája, že prijíma rezignáciu
ministra zahraničných vecí Maxima Berniera z toho istého dňa.
Zároveň dočasne poveril riadením rezortu zahraničných vecí ministra
medzinárodného obchodu Davida Emersona. Dôvodom rezignácie
ministra zahraničných vecí je podľa premiéra aj ministrovho
rezignačného listu zlyhanie v zaobchádzaní s dôvernými materiálmi.
Maxime Bernier vo svojom liste uvádza, že si deň pred rezignáciou
uvedomil, že zanechal dôverné vládne dokumenty v súkromnom
byte. „Požiadal som Ministerstvo zahraničných vecí a
medzinárodného obchodu, aby celú situáciu dôkladne prešetrilo“,
píše vo svojom rezignačnom liste Maxime Bernier a prijíma plnú
www.international.gc.ca
zodpovednosť za svoje konanie.

Špičkový výskum palivových článkov vo Vancouveri
Kanadská vláda 2. mája oznámila, že investuje 13,6 milióna dolárov
do pracovísk Národnej výskumnej rady (NRC), umiestnených vo
Vancouveri, ktoré budú
venované výskumu a
vývoju
palivových
článkov a súčasne
minister
prírodných
zdrojov Garry Lunn (na
obrázku s riaditeľom NRC
v
aute
poháňanom
vodíkom) otvoril vo
Vancouveri pod názvom
Hydrogen and Fuel Cell
Gateway prezentačné stredisko týchto špičkových ekologických
technológií. NRC vo svojom výskume úzko spolupracuje s
miestnymi firmami, čo urýchľuje a zjednodušuje využitie výsledkov
výskumu v praxi. V technologických clusteroch pracujú okrem
výskumníkov NRC a firiem aj zástupcovia
ovia univerzít a rôznych

úrovní miestnej a štátnej správy. Cielené úsilie firemného sektora vo
Vancouveri a podpora vlády už prinášajú ovocie. Oblasť Vancouveru
je považovaná za svetovú špičku v rade oblastí výskumu a vývoja
palivových článkov a vodíkových technológií. A 75 % z približne 2
000 pracovných miest, ktoré sú v Kanade v týchto oblastiach, sa
nachádza práve vo Vancouveri. Je tu napríklad výskumné pracovisko
NRC, ktoré spolupracuje so všetkými hlavnými kanadskými
výrobcami a užívateľmi palivových článkov. Tunajším firmám ako
MagPower či Plug Power sa už darí komerčne zhodnotiť výsledky
výskumu. V roku 2006 mali kanadské spoločnosti vyvíjajúce
palivové články celkové príjmy vo výške 133 miliónov dolárov.
www.nrc-cnrc.gc.ca

Ontario a Québec – zákaz vystavovania cigariet
V roku 2006 sa Ontário a Québec stali 5. a 6. kanadskou
provinciou, kde je zakázané fajčiť vo všetkých verejných
priestoroch vrátane hostincov a reštaurácií. Teraz pokročili v tejto
iniciatíve o krok ďalej a zakázali cigarety vystavovať v obchodoch.
Pokuta za porušenie zákazu je 250 kanadských dolárov, v
obchodných reťazcoch až 10 000. Podobné zákazy platia v
Severozápadných teritóriách, Novom Škótsku, Nunavute a na
Ostrove princa Edwarda. V Ontáriu na následky fajčenia
každoročne umrie 16 000 ľudí (až 3 000 v dôsledku pasívneho
fajčenia), v Québecu je to 13 000 ľudí.
www.cbc.ca www.health.gov.on.ca

Porozumieť Kanade (4): Program organizácie
konferencií s kanadskou tematikou
Univerzity, výskumné inštitúty alebo think tanky, ktoré chcú
zorganizovať konferenciu týkajúcu sa Kanady alebo kanadskej
problematiky, môžu požiadať o finančnú podporu v rámci tohto
programu kanadských štúdií. Zmyslom programu je podporiť
výskum v otázkach, ktoré sú aktuálne pre Kanadu, jej zahraničnú
politiku a vzťahy so Slovenskou republikou a Európou všeobecne
a uľahčiť spoluprácu s kanadskými odborníkmi. Maximálna výška
grantu, o ktorý je možné požiadať, je 20 000 dolárov a je určená na
pokrytie administratívnych nákladov pri organizovaní konferencie,
na dopravu pozvaných hostí, publikáciu príspevkov a pod.
Najbližší termín zaslania žiadostí na Veľvyslanectvo Kanady
(Magdalena Fiřtová, e-mail: magdalena.firtova@international.gc.ca
www.cdnstudies.ca
je 1. december 2008.

Letná škola kanadských štúdií
Stredoeurópska asociácia kanadských štúdií organizuje spolu s
mariborskou univerzitou v Slovinsku už 4. ročník letnej školy
kanadských štúdií. Škola sa bude konať od 28. júna do 12. júla a
zameria sa na súčasný vzťah medzi Európou a Kanadou. Študenti,
ktorých téma zaujíma, môžu poslať krátky životopis s
informáciami o študijnom zameraní spolu s motivačným listom na
adresu ff@uni-mb.si najneskôr do 10. júna. Poplatok za účasť je 50
eur, členovia Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií a
Dunajskej rektorskej konferencie sú od poplatkov oslobodení.
www.ff.uni-mb.si

KVÍZ O KANADE
Ktorý národný park Kanady je najnavštevovanejší?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky)
Odpoveď z minulého čísla: Najdlhšou riekou Kanady je
Mackenzie.

