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Zadeva: Generalna skupščina EUSALP, November 2017
Spoštovane gospe in gospodje,
CIPRA, mednarodna komisija za varstvo Alp, se že od leta 2013 pod geslom »Nova
solidarnost med Alpami in okoliškimi regijami. Stališče CIPRE o evropski makroregionalni
strategiji za območje Alp« intenzivno ukvarja z EUSALP in spremlja proces z veliko
angažiranostjo. S tem namenom se pred zasedanjem generalne skupščine v Münchnu
obračamo na Vas.
Radi bi izrazili zahvalo za Vaše dosedanje opravljeno delo. Pri ustvarjanju skupne strategije,
namreč ni enostavno združiti in upoštevati velikega števila deležnikov s tako raznolikimi
potrebami, ki presegajo fizične in kulturne meje. Veseli nas, da se veliko pozornosti in
aktivnosti namenja procesom združevanja, ki se izvajajo v okviru oblikovanja EUSALP.
Dialog z drugimi institucijami in platformami kot je Alpska konvencija je v oblikovanju
EUSALP prisoten, kar pozdravljamo.
Že sedanjemu predsedstvu EUSALP – Bavarski, smo zagotovili našo podporo, prav tako
bomo podprli predsedstvo Tirolske. Ob tej priložnosti bi radi izpostavili nekaj pomembnih
točk, kjer so po našem mnenju potrebne jasnejše zaveze:
1. EUSALP kot gonilo trajnostnega razvoja v alpskem prostoru
Strategija EUSALP usmerja razvoj v Alpah in okoliških regijah. Skozi dolgoletne izkušnje
smo opazili, da trajnostnost v tem prostoru še ni dovolj prepoznana in upoštevana. Namesto
da bi Alpe postale regija, kjer je upoštevana socialna, okoljska in gospodarska komponentna
v soodvisnem sodelovanju za višjo kvaliteto (bivalnega) okolja, najdemo vse več akterjev, ki
si prizadevajo za kratkoročne in potratne razvojne ideje, kot so avtoceste, smučišča in
turistične atrakcije v alpskih zavarovanih območjih. Pomembno je, da EUSALP ustvari
soglasje med različnimi regijami k trajnostni strategiji za varstvo in razvoj Alp ter okoliških
območij, ki bodo usmerjena v zeleno prihodnost. Kako različni interesi poizkušajo trajnostni

razvoj spodriniti stran od pozornosti, nam prikazuje primer regije Veneto, ki z vso silo v
nasprotju z jasnimi določbami Alpske konvencije, od samega začetka in preko različnih
kanalov EUSALP poizkuša Alemagnino cestno povezavo v Alpah postaviti na politično
agendo. Saj primeri, kot je ta postavljajo EUSALP v slabo luč. Alpska konvencija kot
mednarodni instrument zagotavlja dobre smernice in kažipot, ki alpski regiji nudijo podporo
pri ohranjanju virov, biotske raznovrstnosti in privlačnosti za življenje mladih. V Alpah lahko
vsak odkrije lasten potencial.
Okolje, ljudje, gospodarstvo – trojnost za trajnost
V EUSALP in njenih akcijskih skupinah se večkrat soočamo z željo, da bi okoljska vprašanja
prestavili na stranski tir, ko se soočamo s pojmom gospodarske rasti. Spoštljiv odnos do
okolja je temelj naše družbe in gospodarskega sistema kot nadaljnjih stebrov razvoja.
Gospodarstvo kot podsistem naše družbe ima pomembno vlogo pri razvoju alpskega
prostora in socialne kohezije. A le-ta ne sme pretehtati v primerjavi z bogato biodiverziteto,
čistim zrakom, trajnostno mobilnostjo, pokrajino – prostor je namreč nenadomestljiv. Trdimo,
da ni mogoče medsebojno izigrati treh stebrov trajnosti, saj je resničen razvoj možen samo z
upoštevanjem vseh treh dimenzij.
2. Postavitev pravno zavezujočih instrumentov
V Alpah imamo veliko prednost saj so že naši predniki v alpskem prostoru prepoznali velik
zaklad in ga temu primerno pravno zaščitili ter razvijali. Zlasti Alpska konvencija, mednarodni
sporazumi o varstvu biotske raznovrstnosti, habitatov za živali in rastline ter ekološka
združenja so še posebej pomembni za Alpe. Alpski prostor bo zaradi podnebnih sprememb
izredno ogroženo območje, kar bo vplivalo na celoten evropski prostor. Upoštevanje
svetovnega sporazuma o podnebnih spremembah in podnebnega načrta Alpske konvencije
je odločitev današnjega dne. Delovanje akterjev v akcijskih skupinah EUSALP naj v
nadaljnjih korakih oblikovanja strategije vodi v izdelavo pravno zavezujočih instrumentov. S
tem korakom lahko akcijske skupine gradijo trden temelj, ki bo poleg zaščitnih mehanizmov
omogočal tudi trajnostni razvoj.
3. Vključevanje mladih
Mladi imajo pravico do soustvarjanja in sodelovanja pri oblikovanju strategije razvoja za
alpski prostor. Mladim je potrebno dati priložnost do soustvarjajo dokumente s svojimi
mnenji, razumevanjem, idejami in vrednotami. Tako oblikovanje kot izvajanje strategij je
skupen proces v katerem se vsi učimo. Kot primer učenja in medgeneracijskega sodelovanja
lahko izpostavimo Alpsko konvencijo. CIPRA bo z veseljem tudi v prihodnosti, v okviru
EUSALP, pomagala soustvarjati prostor, kjer bo slišan glas mladih in mladih odraslih.
4. Vključevanje civilne družbe kot dodana vrednost EUSALP
Vključevanje civilne družbe v EUSALP trenutno poteka predvsem v akcijskih skupinah.
Civilna družba je tako v različnih vlogah, včasih je zaželjena, drugič je izključena, tretjič je
kolegialna ali pa se nahaja v vlogi ocenjevalcev. Tako imajo akcijske skupine različne

dostope do akterjev civilne družbe, medtem ko so le-ti v veliki meri izključeni iz politično
strateških procesov.
Menimo, da je za uspešno strategijo, ki bo državljankam in državljanom Alp predstavljala
dodano vrednost, potrebno načrtno vključevanje civilne družbe, organizirati javne razprave in
spodbujati dialog.
Kot CIPRA, mednarodna komisija za varstvo Alp, Vam želimo ponuditi naše sodelovanje, saj
bi z našo pomočjo EUSALP odprli civilni družbi ter številnim deležnikom ter s tem zagotovili
trajnost in dolgoročno uspešnost tako pomembnega dokumenta, kot je EUSALP.
S temi predlogi se vam zahvaljujemo za odprtost in vas toplo pozdravljamo,
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