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n 2016 рік був роком змін для Мі -
ністерства національної оборони та
Збройних сил Канади. Він був ро ком,
коли уряд розпочав серйозну ро бо ту
з повернення військових справ на -
шої країни у правильну ко лію.

Було проведено безпрецедентні
за розмахом консультації з канад сь -
кої нової оборонної політики, були
оголошені наші нові зобов'язання
що до НАТО та OOН, почалася ро -
бо та з заміни нашого парку вини -
щу вачів CF-18, переселення 25.000
сирійських біженців у Канаду та
роз ширення нашої місії в Іраку з
ме   тою розгромлення Ісламської
дер  жави (ІД).

Висловлюю щиру подяку жінкам
та чоловікам Канадських збройних
сил та Міністерства національної
оборони за всі їхні, насправді ви -
знач ні, досягнення.

У перші місяці 2016 року Збройні
сили Канади надали допомогу роз -
селенню в Канаді 25 тисяч сирій сь -
ких біженців. Службовці ЗСК були
причетними до колективних зусиль
всіх відомств уряду, спрямованих на
прийом біженців до Канади, роз гор -
нувши персонал для допомоги у
про веденні перевірок з точки зору
безпеки та охорони здоров'я, а та -
кож для логістичного забезпечення.

Ми оголосили також, що Канада
очолить багатонаціональну бойову
гру пу в Латвії, ставши опорною кра -
їною НАТО та лідером серед союз -
ників. Генеральний секретар НАТО
Єнс Стольтенберґ схвально оцінив
це рішення як ознаку «твердої ат -
лан тичної прихильності». Воно від -
биває погляд нашого уряду на роль
Канадив світі. Відвідуючи наш пар -
ла мент, президент Обама сказав,
«що світ потребує більше Канади».
Я цілковито з цим згодний.                   .

Завдяки всевідомчому зусиллю з
боку уряду ми змінили головний
на прямок свого внеску до боротьби
глобальної коаліції з метою пере мо -
ги над ІД. Наші партнери з коаліції

вітали розширення нашої місії з на -
вчання, надання порад та допомоги
курдам і підсилення нашого розві -
дувального потенціалу та засобів до
заправлення паливом у повітрі. Зу -
силля наших міністерських зв'язко -
вих команд, польової медичної ус -
танови та всебічного центру збору
розвідданих мають значний вплив
на ситуацію на театрі дій в той час,
як наші іракські партнери ведуть
бої з ІД. Ці зусилля приносять знач -
ні дивіденди, бо зараз Сили безпеки
Іраку знаходяться в процесі виз во -
лення Мосулу, останнього значного
оплоту Ісламської держави.

Наша багатобічність поширю є -
ться також на сферу діяльності 00Н.
і я готуюся до розмови з канадцями
про операції з підтримання миру в
2017 році.

Наш уряд з усією серйозністю
під ходить до надання військово -
службовцям Канадських збройних
сил підготовки, обладнання та ре -
сур сів, яких вони потребують. Ми -
ну лого року ми дали «добро» на за -
міну наших винищувачів CF-18, які
давно служать нам вірну службу. Наш
підхід складається з трьох ета пів:

спочатку уряд закупить в «Боїнг»
проміжний парк літаків Super Hor -
net, далі проведе відкритий та про -
зорий конкурс на повну заміну пар -
ку та врешті iнвестує кошти в набір
та підготовку нових пілотів та тех -
ніків. Це визначне інвестування у
Ко ролівські повітряні сили Канади
принесе економічні вигоди пові тря -
но-космічному та оборонному сек -
торам канадської промисловості та
створить для канадців високо вар -
тісні робочі місця на рівні серед ньо -
го класу. Значні кроки було зробле -
но у 2016 p. і з інших закупівельних
проектів, в числі яких рішення в
справі нових пошуково-рятуваль -
них літаків—через 12 років після
того, як була виявлена потреба в но -
вих літаках—та інвестування у
Військово-морські сили через На ці -
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Notice to Contributors
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your contributions of ma te r ials about parish community life and activities
for publication. Regarding accompanying photographs of events, we ask
contributors to se lect photographs that best represent the event(s) in the
written text. Due to space limitations, we ask contributors to prioritize
(number in order of im portance), and limit the number of photos being
sent (max. 6). 

Please note that Український Голос / Ukrainian Voice reserves the right to
edit materials and se lect photographs that best reflect the mission of the
Український Голос / Ukrainian Voice. 

For further inquiries, please call the Editorial Office оr 
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о нальну суднобудівельну стратегію.
За минулий рік ми провели без -

пре цедентні за масштабом консу -
льтації про майбутнє оборонної по -
літики Канади, заслухавши понад
100 заінтересованих сторін та екс -
пертів з питань стратегій; ми отри -
ма ли понад 20 тисяч пропозицій
че рез Інтернет і обмінялися думка -
ми з десятками міжнародних парт -
нерів тасоюзників віч-на-віч.

Наша нова Оборонна політика
при ділятиме щільну увагу піклу -
ван ню про наших жінок та чоло -
віків у військовій формі та про їх
сім'ї. Я вислухав багато розповідей
про сол датів, моряків та авіаторів,
про яких було забуто, прочитав
надміру лис тів від ветеранів, яким
доводиться скрутно після залишен -
ня служби, (порозмовляв з надто
ве ликою кі ль кістю батьків та парт -
нерів з по дружжя, чиїблизькі були б
і досі живі, якби отримали належну
під тримку. Ми повинні ви правити
ста в лення до своїх вій ськових та їх

родин. Це виправлен ня станеться
не одразу, але ми не спи нимося, по -
ки цього не до сяг немо.

У 2017 році наш уряд продов -
жить роботу минулого року, спря -
мо вану на забезпечення нашим вій -
ськовослужбовцям підтримки, нав -
чання та обладнання, яких вони по -
требують для захисту безпеки Кана -
ди та канадців вкраїні та за кор до -
ном. Ми збільшимо набір жінок у
Збройні сили та працюватимемо
над тим, щоб різноманітність скла -
ду збройних сил відбивала канад сь -
ку культурну мозаїку.

Я пишаюся роботою, яку здійс -
ни ли жінки та чоловіки Канадських
збройних сил та Міністерства на ці -
ональної оборони. Бути їх мініс -
тром дійсно становить для мене ве -
лику честь.

—Гарджіт Саджжан
Міністр національної оборони;
Депутат парламенту від округу

Vancouver South
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має на продаж 
Картки для телефонічних розмов з Україною, Польщею, Росією,
Італією за найдешевшими тарифами
Україна — 5 ¢ за 1 хвилину                   Польща — 2.4 ¢ за 1 хвилину

Росія — 4 ¢ за 1 хвилину


