Schaan, 16. marca 2009
Sporočilo za medije CIPRE: mednarodna konferenca o podnebju v Bolzanu/I

„Trezna glava v topli gredi – ravnajmo pametno v času podnebnih
sprememb“
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) in Mestna občina Bolzano bosta 2. in 3.
aprila v Bolzanu/I organizirali mednarodno konferenco Trezna glava v topli gredi, ki bo
poskušala odgovoriti na vprašanje, kako naše ravnanje s podnebnimi spremembami
vpliva na družbo, gospodarstvo in okolje. Konferenca je obenem priložnost za
spoznavanje novih idej in pridobivanje novega znanja s tega področja, pa tudi
priložnost za navezovanje novih stikov. Udeležba je brezplačna.
Ali ste se kdaj vprašali, kaj ljudje počnemo, da bi omilili podnebne spremembe? Pokrivamo
ledenike, trgujemo z emisijami CO2, povečujemo rabo vodne energije… Pa sploh vemo, kako
naše ravnanje vpliva na družbo, gospodarstvo in okolje? To so vprašanja, ki jih na konferenci
Trezna glava v topli gredi – ravnajmo pametno v času podnebnih sprememb, ki bo od 2. do
3. aprila 2009 potekala v Bolzanu v Italiji, želita natančneje pojasniti Mednarodna komisija za
varstvo Alp (CIPRA) in Mestna občina Bolzano. Bolzano je zagotovo pravi kraj za soočenje z
ukrepi, povezanimi s podnebnimi spremembami. Leta 2009 je namreč postalo „alpsko mesto
leta“, načrtuje pa tudi sprejetje pakta o varstvu podnebja z željo, da bi v desetih letih postalo
mesto z ničnimi emisijami toplogrednih plinov. CIPRA želi ob tem izkoristiti priložnost in
predstaviti prve rezultate, ki so bili doseženi pri izvajanju lastnega projekta na področju
preprečevanja podnebnih sprememb »cc.alps – Podnebne spremembe: mislimo korak
vnaprej«.
Konferenca bo udeležence seznanila z najnovejšimi informacijami glede trajnostnega
ravnanja s podnebnimi spremembami v štirih alpskih jezikih (v francoščini, italijanščini,
nemščini in slovenščini). Prvega dne bodo o svojih izkušnjah spregovorili predstavniki
znanosti, uprave in praktiki in s tem ponudili iztočnice za nadaljnje razmišljanje o posameznih
sklopih konference. Ti so: emisijsko nevtralna mesta, energijsko samozadostne regije,
podnebne spremembe in urejanje prostora. Nemški klimatolog Wilhelm Kuttler bo pojasnil,
kakšno vlogo imajo mesta pri preprečevanju podnebnih sprememb, Marc Pascal iz
francoskega svetovalnega podjetja Inddigo pa bo orisal povezave, ki se pojavljajo med
urejanjem prostora in podnebnimi spremembami. Prvi dan konference bo v večernih urah
sklenila okrogla miza, na kateri bodo poleg strokovnjakov sodelovali tudi predstavniki in
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prebivalci mesta Bolzano. Razpravo bo moderiral ugledni italijanski meteorolog Luca
Mercalli. Drugega dne se bo zvrstilo šest delavnic, namenjenih poglobljeni obravnavi
posameznih vidikov obravnavane teme. Na treh popoldanskih ekskurzijah si bodo udeleženci
lahko v praksi ogledali povsem konkretne dejavnosti, ki jih na področju varstva podnebja
izvaja bolzanska občina, kar pa bo tudi priložnost za navezavo novih stikov.
Konferenca je namenjena predstavnikom političnega življenja, uprave in nevladnih
organizacij, strokovnjakom, podjetnikom in drugim posameznikom, ki jih zanima to področje.
Udeležba

je
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program
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na

www.cipra.org/cc.alps.
Alpe na poti k vzorčni regiji na področju varstva podnebja
Konferenca je ena od številnih dejavnosti, s katerimi želi CIPRA spodbuditi Alpe na poti k
doseganju zastavljenega cilja, tj. postati vzorčna regija na področju varstva podnebja. Na
politični ravni je CIPRA gonilna sila, ki alpske države spodbuja, da bi na podlagi konkretnega
akcijskega načrta za podnebje pripomogle k trajnostnemu ravnanju s podnebnimi
spremembami. Kako izgledajo trajnostni podnebni ukrepi v praksi, je CIPRA pokazala z
razpisom natečaja cc.alps, v okviru katerega je nagradila sedem pobud s tega področja, ki so
lahko za zgled tudi drugim. S projektom climalp pa CIPRA med seboj povezuje predstavnike
pristojnih organov oblasti, investitorje, arhitekte in druge strokovnjake, ki se ukvarjajo z
energijsko učinkovito gradnjo.
(3907 znakov skupaj s presledki)

Za morebitna vprašanja vam je na voljo:
Serena Rauzi
Članica projektne skupine cc.alps
serena.rauzi@cipra.org
Tel.: +423 237 53 03
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. (401 znakov skupaj s presledki)
www.cipra.org
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