Schaan/LI, 27. 2. 2014
Sporočilo CIPRE za medije na temo zimske olimpijske igre

Zahtevamo: Alpe brez olimpijade!
Prešernemu praznovanju sledi poolimpijski „maček“. V Sočiju bo treba potegniti črto,
oceniti škodo in se soočiti s finančnimi posledicami. Slednje bodo pretresljive, tako
kot na vseh prizoriščih zimskih olimpijskih iger doslej. V odprtem pismu Thomasu
Bachu, predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), CIPRA prvega
moža organizacije poziva k temeljiti reformi MOK in v dopisu, s katerim javnosti
obelodanja svoje načelno stališče, odločno nasprotuje prirejanju zimskih olimpijskih
iger v sodobni pojavni obliki.

Zimske pripovedke Soči 2014 je konec. Svet zaskrbljeno čaka na njen epilog. Soči in
okolico bodo „netrajnostno“ zaznamovali gigantski objekti in opustošena pokrajina. Za
trajnostjo bodo po zatonu olimpijskega sonca hlepeli tako ljudje kot narava. Posledice bodo
vidne in občutne še desetletja, tako kot na prizoriščih preteklih zimskih olimpijad na
območju Alp.
Predsednik CIPRE Dominik Siegrist zahteva: „MOK bi moral upoštevati načela
sprejemljivosti in trajnostnega razvoja, na katerih dandanes temelji premišljeno delovanje
mednarodnih organizacij.“
Thomas Bach, predsednik MOK, je ob otvoritvi olimpijade v Sočiju in v številnih intervjujih
pozival k „depolitizaciji“ iger ter k strogi ločitvi športnih bojev in političnih bitk. Očitno pa ni
imel nobenih zadržkov zoper delovanje ruskega propagandnega mehanizma, katerega
zobcev ni predstavljal nihče drug kot športnice in športniki, zoper samovoljne aretacije
okoljevarstvenic in okoljevarstvenikov ali zoper v nebo vpijoče primere kršenja načel pravne
države in človekovih pravic.
Skupaj za „Alpe brez olimpijade“
CIPRA – Mednarodna komisija za varstvo Alp, ki kot krovna organizacija zastopa več kot
100 organizacij in ustanov, dejavnih na območju Alp, v predmetni resoluciji odločno
nasprotuje načrtovanju in prirejanju zimskih olimpijskih iger v sedanji pojavni obliki tako v
Alpah, kot kjerkoli drugje. Izkušnje preteklih desetletij kažejo, da gorski svet ni primeren za
megadogodek, ki botruje uničevanju okolja in drugim potencialno pogubnim posledicam.
Izida referendumov v Graubündnu in Münchnu razodevata, da velik del prebivalstva kljubuje
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tako obremenjujočemu projektu, kakršnega predstavlja sodobna različica zimske olimpijade.
Alpam naj, tako kot v preteklih osmih letih, tudi v prihodnjih desetletjih ostane prizaneseno z
olimpijskimi igrami.
MOK, čas je za korenite spremembe!
V odprtem pismu Thomasu Bachu, predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja
(MOK), CIPRA prvega moža organizacije poziva k temeljiti reformi MOK ter k neodložljivi
spremembi predpisov za načrtovanje in izvedbo zimskih olimpijskih iger. Obseg zimskih
olimpijskih iger mora biti prilagojen velikosti in zmožnostim prizorišč. Postopek izbora
kandidatov mora biti pregleden in podvržen temeljnemu vodilu – upoštevanju pravil igre,
ravnanje v skladu s katerim od športnic in športnikov zahtevajo funkcionarji sami. Zimske
olimpijske igre naj znova postanejo dogodek v duhu mladih ter simbol miru in svobode.
Načrtovane in prirejene morajo biti v skladu z načeli preglednosti, varstva okolja in
družbene odgovornosti. Thomas Bach se ne bo mogel izogniti dejstvu, da bo presojan
glede na to, kako se bo spoprijel z izzivom reformiranja MOK.
Odprto pismo Thomasu Bachu, dokument z načelnim stališčem CIPRE glede zimskih olimpijskih iger
v Alpah Alpe brez olimpijade in drugi prispevki na temo zimskih olimpijskih iger so objavljeni na
www.cipra.org/sl/olimpijada.
Fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko presnamete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/sl/presse/sporocilo-za-medije/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 raznovrstnostti in reševanje skupnih problemov v alpskem
prostoru.
www.cipra.org
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