Schaan, 8. marec 2018
Sporočilo za medije: CIPRA International bo dobila novega direktorja

Kaspar Schuler – nova okrepitev za Alpe
Vodenje sekretariata CIPRE International v Schaanu/LI bo prevzel Švicar Kaspar
Schuler, ki s seboj prinaša dolgoletne izkušnje in številne strokovne sposobnosti na
okoljskem področju. Nazadnje je opravljal funkcijo v. d. direktorja v organizaciji
Greenpeace Švica.
Kaspar Schuler se je za trajnostni razvoj uspešno zavzemal že v preteklih letih in to v zelo
različnih vlogah: kot pastir in planšar, znotraj Združenja graubündenskih okoljskih organizacij
in organizacije Greenpeace, pa tudi kot samostojni podjetnik – strokovnjak za organizacijski
razvoj. Poleg tega je kot dolgoletni direktor Greenpeace Švica merodajno pripomogel, da se je
ta iz gibanja, katerega delovanje je bilo najprej predvsem akcijsko naravnano, preobrazila v
okoljsko organizacijo, ki je danes spoštovana v različnih krogih.
S prevzemom direktorskega mesta v sekretariatu Mednarodne komisije za varstvo Alp
(CIPRA) s sedežem v Schaanu v Lihtenštajnu, se bo devetinpetdesetletni Švicar odslej v celoti
osredotočal na Alpe. «V gorskem okolju sta ključna dva načina ravnanja: povezanost s
skupnostjo in v tem smislu določitev lastne poti,» je povedal Schuler. «V tem, rekel bi,
evropskem smislu se že veselim, da bom lahko tudi sam prispeval k trajnostnemu razvoju v
alpskih regijah.» Posebno skrb bo Schuler namenil prizadevanjem, da bo raznolikost vseh, ki
živijo v alpskem prostoru, tako ljudi kot živali in rastlin, omogočala kakovostno življenje.
Kaspar Schuler bo vlogo direktorja CIPRE International uradno prevzel predvidoma junija
2018. Nasledil bo dosedanjega direktorja Andreasa Pichlerja, ki junija odhaja v Avstrijo na
Predarlsko novim izzivom naproti. Pichler, ki je bil zaposlen v CIPRI od leta 2015, je k
nadaljnjemu razvoju organizacije pomembno prispeval, še zlasti za razvoj nove strategije in
zagotavljanje finančnih sredstev.
Katharina Conradin, predsednica CIPRE International, je prepričana, da bo Kaspar Schuler
nadaljeval odlično delo, ki ga je začel Andreas Pichler, in še okrepil položaj CIPRE kot velike
zagovornice trajnostne prihodnosti v Alpah.

Fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko presnamete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije
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CIPRA – raznolika in pestra organizacija
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi
predstavništvi in regionalnim predstavništvom v sedmih alpskih državah. Zastopa več kot sto društev in
organizacij. CIPRA se zavzema za trajnostni razvoj na območju Alp, za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine ter regionalne raznovrstnosti in za reševanje čezmejnih problemov v alpskem prostoru.
www.cipra.org

