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Sporočilo za medije: letna konferenca CIPRE v Bolzanu (Italija) od 10. do 12. oktobra 2013

Alpe kot vodno korito – kdo daje, kdo jemlje, kdo odloča?
Pitna voda, sneg, elektrika: voda v Alpah je zelo zaželen, a tudi omejen naravni vir,
čeprav se mnogi tega niti ne zavedajo. In prav aktualnemu vprašanju, kdo je odgovoren
za ta dragoceni vir, bo Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) posvetila osrednjo
pozornost na svoji letni konferenci, ki bo od 10. do 12. oktobra 2013 v Bolzanu v Italiji.
Alpski ledeniki, izviri, potoki in reke, jezera so glavni vodni vir za 170 milijonov ljudi, nujno
potrebni pa so tudi za kmetijstvo, turizem in energetsko gospodarstvo. Interesi, ki se gnetejo
okoli te neprecenljive, a omejene dobrine, so zelo veliki. Alpske države se morajo po robu
postaviti izzivom, ki jih prinašajo pomanjkanje vode, oskrba z vodo in različni interesi pri rabi
vode. Na letni konferenci CIPRE bodo politiki, okoljevarstveniki in znanstveni raziskovalci
osvetlili različne vidike odgovornega ravnanja z vodo na alpskem območju in med drugim
pojasnili, kako lahko mesta in njihovi prebivalci razumno ravnajo z lastnimi vodotoki.
Mednarodno leto voda v Alpah
CIPRA je pred desetimi leti alpskim državam v preučitev poslala osnutek protokola o izvajanju
Alpske konvencije na področju vode, a vse do danes skupna pravna podlaga, ki bi urejala rabo
in varstvo voda v Alpah, ni bila izdelana. Glede na aktualno razpravo o privatizaciji oskrbe s
pitno vodo in dejstvo, da je letošnje leto razglašeno za mednarodno leto sodelovanja na
področju voda, je zdaj pravi trenutek, da spregovorimo o vprašanju odgovornosti za „alpsko
modro zlato“. CIPRA bo zato na letni konferenci, ki bo od 10. do 12. oktobra 2013 potekala v
prostorih Evropske akademije (EURAC) v Bolzanu v Italiji, pogledala v ozadje naslednjih
vprašanj: kako sodelujejo občine na področju gospodarjenja z vodami, kako se na razloge in
posledice podnebnih sprememb odziva družba, kdo odloča, po katerih rečnih strugah bo tekla
voda ali elektrika in kaj storiti, da bosta politika in družba ravnali v skladu z zahtevami
trajnostnega razvoja? Dodatno bodo osvetljeni tudi izkušnje pri upravljanju Rena, največje
alpske reke, in zgledni primeri, ki prihajajo iz Annecyja, mesta ob najčistejšem jezeru v Evropi.
K sodelovanju v razpravi so vabljeni vsi udeleženci. S primeri dobre prakse upravljanja voda v
gostujoči regiji Južni Tirolski pa se bo mogoče seznaniti na strokovnih ekskurzijah.
Letne strokovne konference CIPRE potekajo od leta 1952 dalje, vsakokrat v eni od alpskih
držav. Od leta 1981 so konference vsakokrat posvečene izbrani temi.

Fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko presnamete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/sl/presse/sporocilo-za-medije/sporocilo-za-medije
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CIPRA – raznolika in pestra
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in
regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Z, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz
sedmih alpskih držav. CIPRA Zse zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne
in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnostti in reševanje skupnih problemov v alpskem
prostoru. www.cipra.org

