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Minister zahraničných vecí na Blízkom východe

Stoličky pre nepočujúcich

Kanadský minister zahraničných vecí Lawrence Cannon
uskutočnil minulý týždeň svoju prvú oficiálnu návštevu na
Blízkom východe. Stretol sa okrem iného s jordánskym
ministrom zahraničných vecí Nassarom Judehom, s izraelskou
ministerkou zahraničných vecí Tzipi Livni, dezignovaným
izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a s predsedom
Palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom. Minister sa 2.
marca zúčastnil na medzinárodnej konferencii v Shamel-Sheikhu,
témou ktorej bola podpora pásma Gazy. Kanada venovala na
podporu Blízkeho východu 300 miliónov dolárov a 7. januára
oznámila príspevok vo výške 4 miliónov na humanitárnu pomoc
www.international.gc.ca
v oblasti pásma Gazy.

V Toronte sa tento týždeň uskutoční historicky prvý koncert pre
nepočujúcich. Iniciátorom
tohto koncertu sú vedecké
laboratóriá a centrá torontskej
Ryerson University, ktoré sa
podieľali na vzniku takzvanej
Emoti-Chair. Táto špeciálna
stolička vznikla v rámci
projektu Prehľad alternatívnych zmyslových informácií (ASID) a
v reálnom čase analyzuje zvukové frekvencie a mení ich na
reakcie mechanické – rôzne pohyby a vibrácie. Podľa
výskumníkov ide o ranný prototyp stoličky, ktorý chcú po prvých
pokusoch ďalej vylepšovať. „Testujeme hypotézu, že sa citové
aspekty hudby dajú „preložiť“ do iných zmyslových modalít“,
vyjadril sa k výskumu Frank Russo, riaditeľ laboratória hudobnej
vedy a auditívneho výskumu na Ryerson University. Informácie o
hudbe, ktoré nepočujúci získajú z vibrácií, majú byť doplnené aj
www.ryerson.ca
vnemami vizuálnymi.

Kanadsko-americké vzťahy
Koniec februára sa niesol
v znamení návštev medzi
Kanadou a USA. Prvá
zahraničná cesta
prezidenta Spojených
štátov Baracka Obamu
viedla práve do Ottawy,
kde sa 19. februára
s t r e to l s k an ad sk ý m
premiérom Stephenom
Harperom a generálnou guvernérkou Michaëlle Jean. „S
prezidentom sme sa zhodli na tom, že je potrebné, aby obidve
krajiny okamžite riešili ekonomickú krízu tým, že znížia dane,
sprístupnia úvery a podporia spotrebu, ktorá ekonomický rast
stimuluje. Dohodli sme sa aj na spoločnej spolupráci v oblasti
ochrany životného prostredia a globálnej bezpečnosti,“ povedal
Stephen Harper. O niekoľko dní neskôr sa kanadský minister
zahraničných vecí Lawrence Cannon stretol s americkou
ministerkou zahraničných vecí Hillary Clinton vo Washingtone.
Dôležitým predmetom rokovaní bol taktiež Afganistan, ktorý
bude aj jednou z hlavných tém nadchádzajúceho samitu NATO.
Lawrence Cannon ocenil sľúbenú podporu kanadskej zahraničnej
misie v Afganistane zo strany Spojených štátov.
www.international.gc.ca www.pm.gc.ca

Dialóg o čistej energii
Hlavy štátov Kanady a USA sa dohodli na spoločnom projekte,
ktorý nazvali Dialóg o čistej energii. V rámci tohto projektu budú
Kanada a Spojené štáty spolupracovať na výskume biopalív,
čistých motorov a energetickej účinnosti. Ďalšou témou je vývoj
a použitie energetických technológií, predovšetkým spolupráca v
oblasti zachytávania a úschovy CO2 (napríklad projekt North
Dakota – Weyburn). Posledným bodom dialógu je vylepšenie
technológií používaných na riadenie elektrických prenosových
sústav. Krajiny tým nadväzujú na dlhodobú spoluprácu v oblasti
ochrany životného prostredia a partnerstva v energetickej
bezpečnosti. Kanada a Spojené štáty sú v oblasti dodávok
elektrickej energie sebestačné. 86 % z celkového dovozu
prírodného plynu do USA a 17 % z dovozu surovej a čistej ropy
prichádza práve z Kanady. Ide o množstvo 2,4 milióna barelov
ropy denne. V roku 2006 sa objem kanadského energetického
exportu do USA pohyboval okolo 75 miliárd amerických dolárov.
www.international.gc.ca

Kanada v rozvojových krajinách
Kanadská ministerka pre medzinárodnú spoluprácu Beverly J.
Oda v utorok 24. februára oznámila, že mení a zefektívňuje
spôsob, akým Kanada doposiaľ prispievala na rozvojové krajiny.
Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra (CIDA/ACDI)
sústredí teraz svoju pomoc na 20 vybraných krajín či oblastí (ide
napríklad o Afganistan, Karibskú oblasť, pásmo Gazy, Sudán,
Peru, Vietnam či Ukrajinu). Tie si rozdelia 80 % kanadskej
bilaterálnej pomoci, zvyšnými 20 % chce agentúra disponovať v
krízových situáciách, ako bol napríklad nedávny príspevok vo
výške 750 000 kanadských dolárov pre občanov Srí Lanky
postihnutej konfliktom. Okrem toho bude Kanada naďalej
prispievať medzinárodným organizáciám a na projekty ako je
Program svetovej výživy Spojených národov, Medzinárodná
nadácia na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii alebo iniciatíva
Zachráňte milión životov. Ministerka Beverly J. Oda považuje
túto zmenu za pozitívny krok smerom k vyššej efektivite, ktorá
zároveň umožní kanadskej vláde operatívne podať pomocnú ruku
www.acdi-cida.gc.ca
krajinám v krízových situáciách.

Viete, že...
nákladné autá prepravujú asi 80 % tovaru, ktorý sa vyváža a
dováža medzi Kanadou a USA? Každé dve sekundy prekročí
kanadsko-americkú hranicu jedno vozidlo s týmto nákladom.
Najväčšia výmena funguje medzi ontárijským Windsorom a
michiganským Detroitom, tieto mestá dokonca držia svetové
prvenstvo v objeme obchodnej výmeny. Kanada a Spojené štáty
v súč asnosti pr acujú na ak čno m p láne , kto rý chc e
prostredníctvom 32 krokov (32-point Smart Border) zaistiť väčšiu
bezpečnosť a efektivitu cezhraničného obchodu.

KVÍZ O KANADE
Ktorý zo 48 jazykov kanadských Prvých národov je
najrozšírenejší?
(Odpoveď a novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.)
Odpoveď z minulého čísla: Javorový list nájdete na kanadskej
penny, ktorá má hodnotu jednej stotiny dolára a je teda obdobou
bývalého slovenského haliera.

