Schaan (Lihtenštajn), 10. december 2018
Sporočilo za medije ob mednarodnem dnevu gora

Kalejdoskop alpskih pokrajin
V pokrajinah so zapisani odnosi, spomini in vizije, ki zaznamujejo naše zaznavanje in
naše ravnanje. V CIPRI povezave med njimi preučujemo, javnost pa želimo ozaveščati o
njihovem pomenu. Prvi korak v tem procesu bomo storili z objavo interaktivne alpske
karte ob mednarodnem dnevu gora, ki ga obeležujemo 11. decembra.
Kako zaznavamo spremembe v pokrajini? Kako se o njih pogajamo? Zakaj čutimo, da smo z
določenimi kraji tesneje povezani kot z drugimi? V CIPRI bomo odgovore na ta in številna druga
vprašanja začeli iskati na mednarodni dan gora 11. decembra, ko bomo v okviru projekta ReImagine Alps predstavili interaktivno alpsko karto, ki bo ponazarjala pravi kalejdoskop alpskih
pokrajin in našega ravnanja z njimi.
Pokrajine pripovedujejo zgodbe
Po besedah Katharine Conradin, predsednice CIPRE International, doživlja pokrajina korenite
spremembe: okolje, ki ga ljudje povezujemo z osebnimi zgodbami, se vedno hitreje spreminja v
zamenljiv naravni vir. «Da se bomo lahko s pokrajino, ki nas obdaja, identificirali in z njo
vzpostavili odnos, mora pokrajina imeti obraz, povedati nam mora zgodbo.» Seveda mora biti ta
zgodba osebna in edinstvena. «Doline z razpršeno poselitvijo, večno enaka avtocestna
počivališča in zamenljiva nakupovalna središča pa nam osebnih zgodb ne pripovedujejo,»
poudarja Conradinova. Taka pokrajina je nepovratno uničena.
Pokrajine krepijo odnose med ljudmi
O pomenu pokrajine želimo v CIPRI javnost ozavestiti v besedi in sliki, z zgodbami in doživetji,
obenem pa prek tega okrepiti njen odnos do lastnega okolja. Interaktivna alpska karta bo tako
na spletnem naslovu map.cipra.org vsebovala mnenja, informacije, primere dobre prakse in
predstavitev dejavnosti. Vsebina karte se bo redno dopolnjevala, pokrajini pa bodo na karti
sledile tudi druge teme. Z alpsko karto bo CIPRA omogočila stalno dopolnjujoč se in širok
pregled dolgoročno pomembnih razvojnih trendov na območju Alp.

Alpska karta Re-Imagine Alps je del projekta alpMonitor in osvetljuje področje delovanja Narava
in človek. Istoimenski spletni dosje vsebuje osnovne informacije in znanje na temo pokrajine.
Zadnja, tj. 104. številka revije Alpe na odru, posvečena vprašanju pokrajine kot predmeta
pogajanj, prinaša obsežnejše intervjuje, eseje, poročila in komentarje, brezplačno pa jo lahko
naročite na tel. +423 237 53 53, international@cipra.org ali www.cipra.org/alpenaodru.

Sporočilo za medije in fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko prenesete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije/
Za vprašanja vam je na voljo:
Barbara Wülser, namestnica direktorja CIPRE International
Tel. : +423 237 53 11, barbara.wuelser@cipra.org

O projektu Re-Imagine Alps
Ključna tema projekta Re-Imagine Alps so odnosi med ljudmi kakor tudi odnosi med človekom in naravo.
Če ljudje čutijo, da so v nekaj vpleteni in so zato osebno prizadeti, potem tudi prevzamejo odgovornost
za svoje okolje. Pokrajina pri tem deluje kot referenčni okvir in ključna točka zaznavanja in posredovanja
trajnostnih tem. Projekt Re-Imagine Alps osrednjo pozornost namenja ključni temi CIPRE, tj. naravi in
človeku, in jo vsebinsko povezuje s številnimi drugimi aktivnostmi, povezanimi z njo. Izhodišče so izkušnje
in rezultati, pridobljeni v komunikacijskem projektu alpMonitor, ki se še nadalje razvijajo. Osrednji element
projekta Re-Imagine Alps je interaktivna alpska karta.Ta prikazuje na temo navezujoče se informacije,
zgodbe, primere dobre prakse in aktivnosti.
Več o projektu: www.cipra.org/sl/re-imagine-alps

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

