Schaan, 17. junij 2009

Sporočilo za medije o Letni strokovni konferenci CIPRE 2009

Rast na vse kriplje in pretege? Alpe v iskanju sreče
Med 17. do 19. septembrom bo v kraju Gamprin v Lihtenštajnu potekala letna
strokovna konferenca CIPRE 2009, ki bo obravnavala meje rasti in možne poti
prihodnjega razvoja v Alpah. Te so izredno občutljiva regija, ki se obenem spopada s
številnimi izzivi. Kljub temu, da še ne poznamo čarobnega recepta, kako naj omenjene
probleme dokončno rešimo, je še toliko nujneje, da zavrnemo stare vzorce in
pokažemo alternativne koncepte ter predloge rešitev za prihodnji razvoj v Alpah.
CIPRA bo k temu prispevala s svojo letno strokovno konferenco.
Domnevna logika rasti se vedno bolj približuje svojim mejam. Podnebna problematika in
naftni vrh – peak oil – sta le vrh ledene gore, ki nam dokazuje omenjeno dejstvo. Zaradi
sedanje gospodarske krize je nov način razmišljanja in delovanja postal še nujnejši, saj nam
sporoča, da nadaljnja rast ni mogoča ne z ekonomskega niti z ekološkega vidika. Strokovna
konferenca CIPRE, ki bo letos od 17. do 19. septembra potekala v Gamprinu (Lihtenštajn),
bo prava priložnost za ideje, kako doseči zadovoljstvo in kakovost življenja v alpskem
prostoru ter si obenem zagotoviti sredstva za preživetje. Alpe so zaradi svojih naravnih
značilnosti izredno občutljiva regija, poleg tega pa se morajo spopadati z izzivi, kot so
spremembe navad na področju mobilnosti, izredni vremenski dogodki, odseljevanje ipd.
Radermacher in Ganser: Ugledna referenta na letni strokovni konferenci
Uvodni referat v četrtek zvečer bo prispeval snovalec globalizacije Franz Josef Radermacher
iz organizacije Club of Rome, ki nam bo predstavil svoj koncept sveta s prihodnostjo. Mirovni
raziskovalec in zgodovinar Daniele Ganser bo v petek govoril o globalnem boju za nafto v
povezavi z varnostjo zagotavljanja tega fosilnega vira in prikazal, kakšen pomen bo imel
omenjeni proces za Alpe. Nadaljni referenti bodo razpravljali tudi o

novih oblikah

zadovoljstva, kot je na primer "Gross National Happiness", ki so ga v Butanu uvedli kot
nadomestilo kazalnika za blaginjo "bruto nacionalni proizvod". Prav tako bomo pod
drobnogled vzeli

prostorski razvoj na območju Alp. Petkovo dopoldne bo zaključila
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obravnava "Viškov v turizmu – Peak Tourismus", torej pričakovani močni upad v turistični
panogi v Alpah. Prireditev bo v soboto zaokrožila predstavitev glavnih spoznanj v obliki tez
ter okrogla miza s predstavniki iz gospodarstva. Po tem delu vabi CIPRA k raziskovanju
bližnje okolice v obliki ekskurzij.
Vzpostavljanje in vzdrževanje stikov
Letna strokovna konferenca CIPRE ne služi samo izmenjavi informacij med strokovnjaki,
temveč udeležencem ponuja možnost za izmenjavo mnenj ter za ustvarjanje povezav in
mrež poznanstev. Da bi izmenjavo mnenj pospešili, bomo v petek popoldne poglobili in
samostojno obravnavali različne teme v obliki delavnic. Za ta namen so na voljo zelo
raznolike teme: pasivna gradnja, naraščanje zazidalnih površin, prostorski razvoj, regionalni
ekonomski krogotoki, ustvarjanje dodane vrednosti ter kakovost življenja in pa Olimpijske
igre kot trajnostna velika prireditev. Da bi spodbudili sklepanje in vzdrževanje stikov smo v
program vedno znova vključili odmore, kjer se bomo srečali v za to namenjenem prostoru.
(2614)

Z vprašanji se obrnite na pristojnega za organizacijo
Moritza Rheinbergerja, +423 232 52 62 info@lgu.li
Nadaljne informacije in prijava na www.cipra.org.

Pokrajina pod pritiskom širitve naselij.
Pogled na pogorje Alpstein/CH
Večja fotogradija je v priponki © CIPRA

CIPRA – raznolika in pestra
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi
odbori v vseh alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih
držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine
ter regionalne raznovrstnosti kot tudi za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.
www.cipra.org
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