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Sporočilo za medije: nove ideje za Alpe jutrišnjega dne na Alpskem tednu Intermezzo

Prihodnost Alp se začne tukaj in zdaj
Kakšne bodo Alpe jutrišnjega dne, je bilo osrednje vprašanje, s katerim so se ukvarjali
udeleženci Alpskega tedna Intermezzo 3. in 4. aprila 2019 v avstrijskem Innsbrucku.
Prav tako so izoblikovali politične zahteve, ki so nato bile predstavljene XV. Alpski
konferenci, ki je potekala istočasno.
Alpski teden izvedejo vsaka štiri leta alpske organizacije, ki se zavzemajo za uresničevanje
načel regionalnega trajnostnega razvoja, v okviru Alpskega tedna ter sočasno s XV. Alpsko
konferenco in zaključkom avstrijskega predsedstva Alpski konvenciji pa se je prejšnji teden v
Innsbrucku zvrstil še en dogodek – Alpski teden Intermezzo. V sredo je tako okoli 60
udeležencev na srečanju, ki je sicer bilo zaprto za javnost, oblikovalo politične zahteve, s
katerimi so se 4. aprila 2019 seznanili okoljski ministri in ministrice alpskih držav. Njihove
zahteve se nanašajo na tri področja: podeželje in pokrajino, podnebne spremembe in
mobilnost.
Od regionalne do vsealpske ravni
Podeželje in pokrajina sta dragoceni dobrini – ne prodajmo ju za drobiž! Tako se glasi prva
zahteva. Za ohranitev Alp kot edinstvenega naravnega prostora je treba opredeliti natančne
omejitve, ravno tako so za določitev območij, ki jih je treba zavarovati, potrebna ustrezna
merila. Druga zahteva se nanaša na podnebne spremembe, zoper katere pa je treba ukrepati
na vseh ravneh. Varstvo podnebja in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb se morata
izvajati tudi na lokalni ravni, zato je treba občinam tako finančno kakor tudi organizacijsko
zagotoviti učinkovitejšo podporo. Udeleženci so tudi poudarili pomen medsebojne povezanosti
regionalnih in vsealpskih pobud, saj je obstoječe znanje tako mogoče bolje izkoristiti.
Tretja zahteva, ki je bila predložena Alpski konvenciji, pa govori o nujnosti uresničevanja
učinkovitih mobilnostnih rešitev na celotnem območju Alp. Zaradi visokih prometnih
obremenitev, ki so jim izpostavljene alpske doline, so nujni premišljeni ukrepi, na podlagi
katerih bo mogoče spodbujati preusmeritev potnikov z osebnih prevozov na javna prevozna
sredstva in alternativne mobilnostne rešitve. Ideje, ki so jih predstavili udeleženci, so segale od
cenovno ugodnih ponudb za uporabo javnega prevoza prek možnosti nakupa vozovnic z
mobilnim telefonom do širitve sistemov kombiniranega prevoza.
Kritični pogled na Alpe
V okviru javnega dela prireditve Alpski teden Intermezzo, ki je bil na programu v četrtek, se je
predstavil tudi tirolski fotograf Lois Hechenblaikner, ki je v svojem predavanju v slikah kritično
ozrl na aktualne razvojne trende v alpskem turizmu, Natael Fautrat iz Chambéryja pa je
spregovoril o viziji prihodnjega razvoja Alp z vidika mlade generacije.
Preostanek dneva je potekal povsem v znamenju spoznavanja dobrih idej: različne
predstavitve in stojnice so bile dober razlog za povabilo udeležencev k aktivnemu sodelovanju
v razpravi o pobudah iz alpskega prostora, ki se v praksi že uresničujejo. Dogodek je zaokrožil
nastop kabaretista Markusa Koschuha, ki je konferenco in njene sklepne ugotovite predstavil
in povzel kar v zabavnih in obenem provokativnih rimah slamovske poezije.

Alpski teden Intermezzo
Alpski teden Intermezzo je kot njegov starejši brat Alpski teden, ki poteka vsaka štiri leta, mednarodna
prireditev, posvečena trajnostnemu razvoju in z njim povezanim alpskim temam. Dogodek, ki ga
organizirajo ključne alpske organizacije, je bil v letu 2019 zasnovan kot dvodnevna konferenca in je
konec aprila med seboj povezal glavne deležnike v Alpah, ki so se zbrali in si izmenjali mnenja na temo
prihodnjega razvoja Alp.
Organizatorji
Omrežje občin Povezanost v Alpah, Stalni sekretariat Alpske konvencije, Program sodelovanja Interreg
Območje Alp, Društvo Alpsko mesto leta, CIPRA International, Club Arc Alpin; Avstrijska planinska
zveza, Mednarodni znanstveni odbor za preučevanje Alp (ISCAR), WWF, Inštitut za interdisciplinarno
raziskovanje gora IGF (ÖAW)
Finančna podpora
Zvezno ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem, Avstrija
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