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– OBVESTILO ZA MEDIJE ŠT. 1 – 10.12.2007
OD 11. DO 14. JUNIJA 2008 – ALPSKI TEDEN – MEDNARODNI KOLOKVIJ V OSRČJU ALP

Inovacije, alpski izziv za pripravo gora jutrišnjega dne
Segrevanje podnebja, globalizacija, draga energija, onesnaževanje …. Vprašanje, ki se
postavlja od enega do drugega roba alpskega loka in na katero je treba nujno najti odgovor,
je povsod enako: kako iz negotove prihodnosti narediti sijajno priložnost za "trajnostni"
razvoj" ?
To bo tema Alpskega tedna 2008, ki bo prihodnje leto potekal od 11. do 14. junija v
francoskem kraju Argentière-la-Bessée (Visoke Alpe) in bo znanstvenike, predstavnike
lokalnih oblasti, upravljavce zavarovanih območij, obiskovalce gora in predstavnike NVO iz
osmih držav alpskega loka povezal okoli skupne tematike: inovacij.
V Franciji je bila s t.i. iniciativo Grenelle de l’Environnement nedvomno prvič s takšno ostrino in za
vse, ki sprejemajo odločitve, izražena nujnost, da se razum, izkušnje in izmenjavo dobre prakse
uporabi v korist novega načina razumevanja prihodnosti.
Alpski lok, ki je osrčje Evrope, bo prav gotovo eno od območij, ki bodo najhuje prizadeta zaradi
povezanih učinkov podnebnih sprememb in izčrpanja fosilnih oblik energije. Zelo verjetno bodo
prizadeti tako njegovo gospodarstvo, biotska raznolikost, krajine kot tudi način življenja. Grožnja, ki se
je že zavedajo številni predstavniki lokalnih oblasti in lokalni akterji, danes zahteva angažiranje
prihodnosti ob upoštevanju eksemplaričnih ukrepov, inovacije bodočnosti skladno z veliko
usklajenostjo in potrebami bodočih generacij.
Alpsko pogorje je bilo v celotnem XX. stoletju območje inovacij s številnimi neverjetnimi iznajdbami, ki
so pretresle njegovo organizacijo, kot na primer obdobje velikih zajezitev in industrializacije dolin ali
uvedba smučanja kot masovnega športa.
Z enega konca verige do drugega še dandanes številne pobude navdihujejo vse tiste, ki delujejo???
se angažirajo kot resnični graditelji prihodnosti
Sodelovanje pri inovacijah, ki se tu in tam porajajo, njihovo povezovanje, združevanje problemov,
ki se pojavljajo, in skupna nadaljnja izgradnja pridobljenih znanj so cilji Alpskega tedna, ki bo od
11. do 14. junija 2008 in bo povezal znanstvenike, predstavnike lokalnih oblastim, NVO,
upravljalce zavarovanih območij, obiskovalce gora in državljane iz osmih držav alpskega loka.
Prav gotovo je napočil skrajni čas. Vse preveč alpskih območij namreč še ni doumelo, da se je za
njihovo bodočnost potrebno otresti stereotipnih načrtov in prepustiti mesto domišljiji.
Ne nazadnje ni slučaj, da bo omenjena mednarodna prireditev potekala ravno v kraju Argentière-laBessée. Malo visokogorsko mestece in regija Pays des Ecrins, ki ga okroža, sta že 15 let v postopku
inovativnih sprememb, pri čemer v postopku trajnostnega razvoja skupaj z Narodnim parkom Écrins
stavita tako na turizem kot na dedišćino.
Alpski teden 2008, ki ga bo skupaj organiziralo pet partnerjev (glej zgoraj), je nadaljevanje prvih
izkušenj, pridobljenih v Kranjski gori leta 2004, in bo prepričljivo potekal v duhu Alpske konvencije. To
mednarodno pogodbo je v skupni volji, da združijo prizadevanja za usklajen razvoj na območju
celotnih Alp z zavarovanjem gospodarskih in kulturnih interesov tam živečega prebivalstva, leta 1991
podpisalo osem držav alpskega loka (Nemčija, Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako,
Slovenija in Švica) ter Evropska unija. Alpski konvenciji trenutno predseduje Francija.
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PARTNERJI KOLOKVIJA
Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp, ISCAR
ISCAR sestavljajo raziskovalni centri iz različnih držav alpskega loka. ISCAR, ki je eden od uradnih
opazovalcev pri Alpski konvenciji, svetuje organom Alpske konvencije.
Mednarodna komisija za varstvo Alp, CIPRA
CIPRA preko svojih nacionalnih in regionalnih predstavništev, porazdeljenih po vseh državah
alpskega loka, že pol stoletja združuje stotino združenj in društev, ki so aktivna na področju
trajnostnega razvoja v Alpah.
Omrežje občin "Povezanost v Alpah"
Omrežje "Povezanost v Alpah" od leta 1997 dalje združuje občine iz sedmih alpskih držav. Danes to
pomeni več kot 250 včlanjenih občin, za katere Alpska konvencija predstavlja delovni temelj in
smernice za trajnostni razvoj v Alpah.
Mreža zavarovanih območij v Alpah, ALPARC -Task Force zavarovanih območij stalnega sekretariata
Alpske konvencije
Mreža združuje skoraj 1.000 zavarovanih območij alpskega loka. Naloge območij večjega obsega
(>100ha) so varstvo habitatov, favne in flore, trajnostni razvoj območij, raziskave in sprejemanje
obiskovalcev. Mreža že dvanajst let deluje na področju reševanja problemov, ki so skupni velikim
alpskim parkom, kot so naravne rezerve, rezerve biosfere, območja miru in številne druge oblike
varovanja narave.
Club Arc Alpin, CAA
Club Arc Alpin združuje vsa planinska društva alpskih držav in je uradni opazovalec pri Alpski
konvenciji.
V NASLEDNJIH OBVESTILIH ZA MEDIJE
o Obvestilo 2 : 15. januar 2008 : Francija, Alpska konvencija in inovacije
Ali bo Franciji, ki trenutno predseduje Alpski konvenciji, mednarodni krovni pogodbi za varstvo Alp,
uspelo inovacije narediti za eno od temeljnih usmeritev svoje politike in trajnostnega razvoja gora?
o Obvestilo 3 : 10. marec 2008 : Inovacije, dejavnik dinamike
Kdo inovira in kako? Zakaj? Nekaj alpskih primerov iz Slovenije, Francije
o Obvestilo 4 : 29. april 2008 : Inovacije v Pays des Ecrins - primer dobre prakse
Petnajst let prizadevanj za reklasifikacijo regije Pays des Ecrins je bilo nagrajenih z oznako Pôle
d’excellence rurale.
o Obvestilo 5 : 3. maj 2008 : Najpomembnejši utrinki zAlpskega tedna (11.-14. junij 2008)
Predstavitev najpomembnejših dogodkov kolokvija.
Kontaktna oseba za medije:
Claude Comet 06 20 98 18 78
presse@alpweek.org
Kontaktna oseba za organizacijo :
COSALP - Comité d’organisation de la Semaine Alpine 2008
Anne Sophie Elléouet
Service Culturel Municipal
CCSTI-Hôtel de ville
05120 L'Argentière-La- Bessée
organisation@alpweek.org
www.alpweek.org
Tel: +33 492 23 20 94
Fax: +33 492 23 20 90
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