Schaan, Lihtenštajn, 16. april 2013
Sporočilo za medije: poročilo o delu CIPRE za leto 2012

Milijoni korakov za Alpe
Zaradi mrežnega povezovanja prek jezikovnih, kulturnih, geografskih in
političnih meja je CIPRA dosegla že veliko uspehov. V najnovejšem poročilu o
svojem delovanju v preteklem letu postavlja na osrednje mesto posameznike,
ki si od njene ustanovitve v letu 1952 prizadevajo za varstvo in trajnostni
razvoj Alp. Prišlo je tudi do spremembe v vodstvu CIPRE International – zdaj jo
vodi Claire Simon.
Pred drugo svetovno vojno je Wolfgang Burhenne (1924), ki je mladost preživel v
Garmischu, odhajal po nakupih v Innsbruck ali v Švico na plezalne ture. Po vojni pa
je vse postalo drugače: meje so se vrnile, tako v gorah kot v glavah. V tem obdobju
je bila tudi ustanovljena Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA). In od takrat
dalje so predstavniki in predstavnice CIPRE, in eden od njih je tudi Wolfgang
Burhenne, opravili dolgo pot, leta 2012 tudi v geografskem smislu, ko so se udeležili
vsealpskega pohoda Alpine Power. Najnovejše poročilo o delu CIPRE s
podnaslovom Milijon korakov za Alpe pripoveduje prav o teh ljudeh, ki so nam lahko
za zgled pri uveljavljanju načel trajnostnega razvoja.
Ob starešini, kot je Wolfgang Burhenne, so dejavni tudi predstavniki mlade
generacije, denimo Luzia Felder ali Moritz Schwarz. Septembra 2012 sta se na
Alpskem tednu v švicarskem Valposchiavu skupaj z drugimi predstavniki mladih in s
pomočjo filmov, skečev in političnega prepričevanja z vso odločnostjo zavzela za to,
da se mladim zagotovi več pravic v procesih soodločanja. Pri tem sta bila deloma
uslišana, prisluhnili so jima celo okoljski ministri in ministrice, ki so se takrat udeležili
Alpske konference. CIPRA bo sodelovanje z naslednjo generacijo mladih v prihodnje
še okrepila. S svojim vztrajanjem pa je tudi dosegla, da so okoljski ministri
inministrice v program novoustanovljene Platforme Alpske konvencije za energijo
zapisali dva pomembna cilja: zmanjšanje porabe energije in energijsko učinkovitost.

Od opazovalke do akterke
Več mejnikov je postavil tudi vsealpski pohod Alpine Power. Trasa je potekala čez
celotno območje Alp, od Pavličevega sedla na avstrijsko-slovenski meji do Abriesa v
Franciji – pohod je med seboj povezal ljudi prek geografskih in jezikovnih meja. Kdor
se ga ni udeležil, je pohodnike in njihova doživetja na poti lahko spremljal prek
facebooka.
Ozirati se prek meja in se učiti drug od drugega je recept, s katerim je CIPRI tudi v
letu 2012 uspelo proslaviti kar nekaj uspehov. V majhni francoski občini Saint-Jeand’Arvey so tako odprli nov občinski center, ki so ga zgradili skladno z zahtevami
energijsko učinkovite gradnje. Za gradnjo so uporabili les iz domačih gozdov. Pri tem
so se zgledovali po avstrijskem Vorarlbergu, ki so ga obiskali na eni od strokovnih
ekskurzij v organizaciji CIPRE. V poročilu lahko preberemo tudi zgodbo o nastanku
kratkega filma, ki je predstavnike občin na različnih straneh meje spodbudil k
ciljnemu izvajanju ukrepov za vzpostavljanje povezav med habitati rastlin in živali.
Omeniti je treba še zgodbo prevajalca, tolmača in dolgoletnega sodelavca CIPRE, ki
se je z leti tudi sam nalezel njenih idej, zdaj pa je njen najboljši glasnik.
Spremembe v vodstvu
Funkcijo direktorice CIPRE International je aprila 2013 prevzela petintridesetletna
Claire Simon. Kot dolgoletna spremljevalka dogajanja v Alpah pozna alpski svet kot
tudi organizacijo in njene vrednote do potankosti. Študijska leta, ki jih je preživela v
Annecyju, so zaznamovale prav alpske teme. Po opravljenem magistrskem študiju
podeželskega in integriranega prostorskega planiranja ter regionalnega razvoja je
bila skoraj dve leti direktorica CIPRE Francija. Leta 2006 se je Claire, ki ima nemško
in francosko državljanstvo, pridružila kolektivu CIPRE International, kjer je v vlogi
namestnice direktorja odločilno vplivala na strateške in organizacijske vidike
delovanja CIPRE. Claire Simon je nasledila Bruna Stephana Walderja, ki je CIPRO
zapustil konec marca 2013.

Letno poročilo si lahko presnamete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/letno-porocilo.
Fotografije, primerne za tisk, ter pričujoče sporočilo za medije so na voljo na
www.cipra.org/sl/presse/sporocilo-za-medije.
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Barbara Wülser, odgovorna za odnose z javnostmi, CIPRA International
+423 237 53 11 barbara.wuelser@cipra.org
CIPRA – raznolika in vsestranska organizacija
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. Prizadeva si za trajnostni razvoj na območju Alp in se zavzema za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kakor tudi za reševanje čezmejnih
problemov v alpskem prostoru. www.cipra.org

