Schaan, 20. september 2010
Sporočilo za medije o letni konferenci CIPRE 2010

Alpe v spreminjanju – periferne regije med osamo in upanjem
Od 14. do 16. oktobra 2010 bo Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) na svoji
letni strokovni konferenci v Semmeringu v Avstriji razpravljala o izzivih in možnostih
prihodnjega razvoja perifernih regij na območju Alp. Zaradi negativnih vplivov, ki jih
prinaša naraščajoča urbanizacija, mora vsaka periferna regija najti najprimernejši
način, kako ohraniti osnovne bivalne funkcije na lokalni ravni. CIPRA želi prispevati k
rešitvi omenjenega problema in na konferenci pokazati, kje so priložnosti in
perspektive za alpske regije.
Kaj storiti, če je ukinjena avtobusna povezava z vasjo, če v vasi ni več šole, če sta trgovina in
poštni urad zaprta, če je vse več neobdelanih kmetijskih površin in če postane staranje v
domačem okolju pravi izziv? Tako usodo si v enaki meri delijo številne periferne alpske
regije, njihova prihodnost postaja vse bolj negotova.
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se bo zato od 14. do 16. oktobra na letni
strokovni konferenci 2010 v Semmeringu v Avstriji posvetila tveganjem in priložnostim, ki jih
tak razvoj prinaša perifernim regijam. Izhajajoč iz konkretnih primerov, bodo udeleženci
razpravljali tako o morebitnih scenarijih kot tudi ekonomskih, socialnih in okoljskopolitičnih
pogojih in posledicah odseljevanja.
Podnebne spremembe kot priložnost
Tako raznovrstne, kot so v alpskem prostoru periferne regije, tako raznovrstni so tudi razvojni
scenariji. Podnebne spremembe, denimo, bi se lahko za nekatere predele v Alpah izkazale
za pravo priložnost. Ko je v Sredozemlju prevroče za letovanje, postanejo Alpe kot primeren
„kraj za ohladitev“ ponovno zanimive, to pa tudi pomeni, da bodo ljudje na počitnice spet
začeli odhajati v gore.
Nekateri kraji na območju Alp bi bili lahko tudi zelo primerni kot klimatsko zdravilišče ali za
zdravljenje kroničnih bolnikov, spet v drugih bi bilo lahko potencialen izhod iz krize
neposredno trženje domačih regionalnih izdelkov: tako bi ohranili strukture na lokalni ravni in
se izognili brezizhodnemu položaju.
Previdno pred rešitvami po istem vzorcu
Splošno veljavnih modelov razvoja v prihodnosti ni. CIPRA opozarja na rešitve, ki naj bi jih
enotno uporabili za vse strukturno šibke regije. Edinstvenost alpskega prostora se skriva v
njegovi neizmerljivi raznovrstnosti, ki jo je treba ohraniti tudi v prihodnje.
Navsezadnje ne smemo pozabiti, da so prav periferne regije jamstvo za dober zrak, čisto
vodo, vrstno pestrost, lepoto pokrajine, sprostitev – viri torej, ki so zelo zanimivi tudi za
urbanega človeka. Že samo zato mora celotno prebivalstvo kakovostni prihodnosti teh regij
posvetiti prav posebno skrb.

CIPRA International, Im Bretscha 22, Postfach 142, FL-9494 Schaan. Tel. +423 237 53 53
international@cipra.org www.cipra.org
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www.cipra.at
Več informacij in prijava na www.cipra.org .
Fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko presnamete z naslednjega naslova:
http://www.cipra.org/sl/presse/sporocilo-za-medije

CIPRA – raznolika in pestra
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v
vseh alpskih državah, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema
se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno
raznovrstnosti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.
www.cipra.org
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