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Sporočilo za medije od Mednarodnem dnevu mladih, 12. avgusta  

Mladina ustvarja svoj alpski prostor  

Mladi iz različnih alpskih dežel jemljejo prihodnost svojih domovin v svoje roke: politiki 

želijo povedati, kakšne naj bodo njihove Alpe. Koliko kreativnega potenciala se skriva v 

tej gorski regiji, razkrivajo ljudje z motnjami v razvoju, preko glasbe. CIPRA želi s 

tovrstnimi projekti za mlade pokazati, kaj vse se skriva v prihodnjih generacijah in zakaj 

v Alpah brez njih ne gre.  

Ko gre za trajnostni razvoj, so mladi v središče pozornosti običajno postavljeni le na papirju. V 

praksi pa vlade, družbenopolitične skupnosti ali društva mlade le redko vključijo v svoje delo. 

In ko do tega le pride, to velikokrat storijo zgolj polovičarsko, v neprimernem prostorskem in 

časovnem okvirju, brez pravega prepričanja in možnosti sodelovanja. Prav tako se uveljavljajo 

tisti pravni razlogi, zaradi katerih mladi ne najdejo svojega mesta v Alpski konvenciji. Pri vsem 

tem, pa bi imela generacija, ki prihaja, veliko za povedati, ko gre za vprašanje oblikovanja 

prihodnosti Alpskega prostora in si tega tudi želi. Na primer v okviru Alpskega tedna, v času od 

5. do 8. septembra 2012 v Poschiavu, v švicarskem kantonu Graubünden. Tam se bodo 

srečali najpomembnejši predstavniki politike, znanosti in civilne družbe, da bi spregovorili o 

možnostih za obnovljivosti Alp.  

Alpski teden: Prostor za malde  

CIPRA v okviru Alpskega tedna mladim zavestno zagotavlja prostor in jim daje v roke 

instrumente, s pomočjo katerih lahko konkretizirajo in predstavijo svoje lastne predstave o 

prihodnosti Alp. Želje in vizije, kot tudi zahteve, ki bodo na primer izšle iz letošnjega zasedanja 

Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC), bodo obdelani v gledaliških sekvencah in 

video posnetkih. To bo vneslo več barve v Alpski teden. Tudi glas mladih, ki se zaradi različnih 

razlogov, kot so motnje v razvoju ali brezposelnost, ne morejo udeleževati konvencionalnega 

diskurza o obnovljivosti Alp, bo postal slišen. Kulturni višek Alpskega tedna bo skupna izvedba 

orkestrov «Tétras Lyre» in «Idrija Miner‘s Brass Band», v katerih sodelujejo in skupaj 

muzicirajo osebe z motnjami v razvoju in mladi glasbeniki iz Francije in Slovenije. Med drugim 

bodo zaigrali nekatere znane skladbe iz filma, popa in klasike ter nekaj svojih skladb.  

Koncepti za udejstvovanje mladih  

5. in 6. septembra bo CIPRA v okviru Alpskega tedna organizirala po en dogodek na temo 

udejstvovanja mladih. Kako lahko neprofitne organizacije v svoje aktivnosti vključijo tudi mlade 



 

 

in kakšni formati so za to potrebni? Mladi bodo v dogodku, ki so ga zasnovali sami, tudi sami 

pokazali, kako to gre. 

Temi participacije mladih v Alpah pa bo CIPRA posvetila naslednjo številko spletne revije 

SzeneAlpen ki nosi naslov «Yes, youth can. Zakaj je potrebno vključiti mlade» in bo izšla 

avgusta. Ljudje, ki se že dlje časa zavzemajo za participacijo mladih in okoljsko izobraževanje 

v Alpah, bodo spregovorili o svojih izkušnjah, problemih, priložnostih, ovirah in uspešnih 

projektih. Reviji SzeneAlpen bo priložena brošura «ImagineEnergy», ki so jo spisali in 

sooblikovali udeleženci Mladinskega parlamenta Alpske konvencije 2012. Dijaki iz sedmih 

alpskih držav pripovedujejo zgodbe, opisujejo sanje in navajajo zahteve glede ravnanja z 

obnovljivimi viri energije. 

 

Več informacij na to temo je na voljo na:  

www.cipra.org/de/jugend-in-den-alpen 

www.alpweek.org 

www.ypac.eu 

 

   

Izpraznimo oder za mladino: za kulturni dogodek Alpskega tedna 
bodo poskrbeli mladi, z ali brez motenj v duševnem razvoju, iz 
Slovenije in Francije, s skupnim koncertom dveh orkestrov – pisano 
mešanico filmske glasbe, popa in klasike. 

 

 

 

Za vprašanja vam sta na voljo: 

 
Bruno Stephan Walder, Geschäftsführer CIPRA International, +423 237 53 53, Bruno.Walder@cipra.org 
Tanja Mähr, Projektleiterin für Jugend, +423 237 53 53, Tanja.Maehr@cipra.org 
 
 
Več informacij o dogodkih za mlade v okviru Alpskega tedna, je na voljo na 

http://www.alpweek.org/2012/e/sessions/s3.php 
http://www.alpweek.org/2012/e/sessions/s11.php  

Spletna revija SzeneAlpen je dostopna brezplačno, na spletnem naslovu  
www.cipra.org/szenealpen ali international@cipra.org 

 

CIPRA – raznolika in pestra organizacija 

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v 

vseh alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema 

se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter regionalne 

raznovrstnosti kot tudi za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru. 
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