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Pravi energijski preobrat je manjša poraba energije
V Mednarodni komisiji za varstvo Alp (CIPRA) zahtevamo uveljavitev dejanskega
energijskega preobrata, kar pomeni zmanjšanje rabe energije ob nespremenjenem
bivalnem ugodju. Da bi to resnično dosegli, morata postati prednostni nalogi
trajnostna gradnja in učinkovita raba energije. Občutljiv alpski prostor mora
ravnovesje ohraniti tudi v prihodnje. CIPRA zato poziva alpske države ter njihove
okoljske ministre in ministrice, ki danes zasedajo v švicarskem Poschiavu, naj se
tudi sami zavzamejo za uresničitev energijskega preobrata.

Alpski prostor se z energetsko razpravo o izstopu iz jedrske energije bliža novemu obdobju:
odgovornost bo moral prevzeti za večjo proizvodnjo in akumuliranje energije, iz številnih
omar bodo vnovič popadali okostnjaki desetletja starih načrtov za gradnjo ogromnih
hidroenergetskih objektov, javnost vznemirjajo zamisli o rabi fotovoltaičnih sistemov in
vetrnih elektrarn na večjih površinah, načrtovana je tudi gradnja številnih malih
hidroelektrarn. Kot optimalno izkoriščeni „evropski zbiralnik“ naj bi Alpe shranjevale
električno energijo, proizvedeno iz vetrne energije v Severnem morju, zato bi bilo treba
zgraditi črpalne elektrarne ustreznih zmogljivosti. Obstaja nevarnost, da bodo žrtvovani še
zadnji neizkoriščeni alpski vodotoki in celo zavarovana območja.
CIPRA, ena od pobudnic za nastanek Alpske konvencije, se zaradi tega z vso odločnostjo
zavzema za varovanje občutljive alpske narave in pokrajine ter za uveljavljanje pravice
alpskih prebivalcev do soodločanja o tovrstnih vprašanjih, bori pa se tudi proti interesom, ki
zahtevajo enostransko rabo prostora. Alp pod krinko varstva podnebja nikakor ne bi smelo
izkoriščati vse do zadnje kaplje – vode in zlorabljati v smislu „evropskega zbiralnika“.
CIPRA zato okoljske ministre in ministrice alpskih držav – ti so se danes v švicarskem
Poschiavu zbrali na 12. Alpski konferenci, na kateri bodo odločali o energijski prihodnosti
Alp – poziva, naj se tudi sami zavzamejo za uresničitev dejanskega energijskega
preobrata.

Učinkovita raba energije, trajnostna gradnja
Cilj dejanskega energijskega preobrata lahko dosežemo le skupaj in ob manjši porabi
energije. Vsakdo od nas bo moral razmisliti o svojem življenjskem slogu in sprejeti
odločitev, koliko energije resnično potrebuje za visokokakovostno življenje . Bistveno večje
količine energije je mogoče privarčevati na področju gradnje in to ob nespremenjenem
bivalnem ugodju. V CIPRI s primeri dobre prakse, ki smo jih zbrali v projektu climAlp, že
vrsto let kažemo poti, ki vodijo do tega cilja. Primeri energijsko učinkovitih objektov in
trajnostne gradnje iz lesa kot obnovljivega vira morajo postati standard, ki bo veljal v
celotnem alpskem prostoru in prek njegovih meja. Treba bo tudi podražiti prepoceni
energijo, obenem pa nagraditi manjšo porabo, denimo s spodbudami v okviru ekološke
davčne reforme.
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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 ter se zavzema za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine in regionalne raznovrstnosti kakor tudi za reševanje čezmejnih problemov v alpskem
prostoru. www.cipra.org/sl/CIPRA

