Schaan (Lihtenštajn), 8. april 2014
Sporočilo za medije: poročilo CIPRE o delu za leto 2013

PREPROSTO ŢIVETI – OB MANJŠI PORABI VIROV
Prehod v trajnostno nizkoogljično druţbo, širitev turistične dejavnosti, razpršena
pozidava pokrajine – Alpe so izpostavljene vse večjim pritiskom. Omejene naravne
vire pa lahko nadomestimo s kulturnimi, torej s spremenjenimi vrednotami, ki bodo
vodile do okolju prijaznega načina ţivljenja. Vprašanja, kako to uresničiti, se je
CIPRA lotila v svojem poročilu o delu za leto 2013.
Katharina Conradin, direktorica organizacije Mountain Wilderness Švica, je nekoč po eni
od napornih plezalnih tur s prijatelji sedela ob ognju v stari planinski koči in obšel jo je
trenutek sreče. Kot je pojasnila, tu in tam resnično potrebuje nekaj prav takih dni, daleč
stran od civilizacije. Bi lahko bil odgovor na vprašanje, kaj potrebujemo za kakovostno
življenje v Alpah, njena izkušnja? Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se je
odločila, da bo prave odgovore poiskala sama, in nekatere od njih vsebuje njeno poročilo
o delu za leto 2013.
Doseči spremembe v kulturi in načinu ţivljenja
Vprašanje, kako doseči kakovostno življenje, je za Alpe še posebno pomembno. Za
gorski svet in tamkajšnje raznolike naravne življenjske prostore, ki se pojavljajo v različnih
višinskih pasovih, je značilna izredna pestrost naravnih virov. Lesne biomase, vode, vetra
in sonca je v izobilju in vsi ti viri naj bi se, da bi nadomestili fosilna goriva in jedrsko
energijo, s prehodom v nizkoogljično in energijsko učinkovito gospodarstvo in družbo
uporabljali v še večjem obsegu. S tem se seveda povečujejo tudi pritiski na naravo, prav
tako se pojavlja vse več konfliktov. Izredno bogastvo Alp je torej tudi priložnost, da
izberemo nove poti, spremenimo vizijo in pogled na svet, izostrimo občutek za to, kar
obstaja tukaj in zdaj.
Z alpskim dialogom do novih priloţnosti
Alpski dialog o prehodu na trajnostne vire energije, ki ga moderira CIPRA, je prispevek k
razvoju novih priložnosti in rešitev. Skupina prizadevnih posameznikov iz vseh alpskih
držav je oktobra 2013 v Luzernu v Švici oblikovala ideje, kako v Alpah uresničiti naravi
prijazen prehod na trajnostne vire energije, kaj lahko k temu prispevajo države same in
kakšne bi bile posledice za družbo in politiko. Pri tem so sodelovali predstavniki različnih
področij, npr. nevladnega sektorja, javne uprave, okoljskega svetovanja ali varstva
narave, ki so svoje ugotovitve odnesli v svoje države, panoge oziroma mreže, v katerih
delujejo.
S tovrstnim čezmejnim in medsektorskim delovanjem CIPRA že vrsto let prispeva k
trajnostnemu razvoju v Alpah. Njeno delo na področju ozaveščanja javnosti ceni veliko
ljudi. „CIPRA deluje povezovalno,“ je povedala Marija Imperl, direktorica javnega zavoda
KTRC Radeče, na študijskem potovanju po Lihtenštajnu in Vorarlbergu, kjer so si
udeleženci lahko ogledali konkretne primere trajnostne gradnje in prenove. Sevničan
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Jože Prah, revirni gozdar in strokovni sodelavec Zavoda za gozdove, je dodal: „CIPRA
ima v svojih vrstah številne mlade strokovnjake – pa ne po starosti, temveč zaradi
njihovega novega, inovativnega in osvežujočega razmišljanja, ki ga znajo tudi
posredovati naprej.“
Nova podoba CIPRE na svetovnem spletu
CIPRA bo aprila vsebine svojega spletnega mesta predstavila v prenovljeni podobi. Poleg
hitrega pregleda aktualnega dogajanja bo na www.cipra.org prek filtra mogoče enostavno
dostopati do številnih koristnih informacij o splošnih in specifičnih alpskih temah. Vse
vsebine so znanstveno utemeljene in brezplačne.
Letno poročilo si lahko presnamete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/letno-porocilo.
Pričujoče sporočilo in fotografije, primerne za tiskanje, so na voljo na:
http://www.cipra.org/sl/zamedije/sporocilo-za-medije.
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CIPRA – raznolika in pestra
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 raznovrstnosti in reševanje skupnih
problemov v alpskem prostoru.
www.cipra.org

