Schaan, 1. junij 2017
Sporočila za medije „whatsalp“

Whatsalp začenja svoj pohod na Dunaju
Pohodniški nahrbtnik in čevlji so nared: člani pohodniške skupine whatsalp se 3. junija
2017 odpravljajo na štirimesečni pohod, na katerem bodo prečili alpski lok. Vzdolž
njihove poti bodo organizirani številni zanimivi javni dogodki in prireditve. Seveda so
vsi, ki se jim želijo pridružiti na poti, več kot dobrodošli!
Pohodniško potovanje se uradno začne v soboto, 3. junija 2017 ob 10.00, izhodišče pa je
Štefanov trg na Dunaju. Udeleženci bodo v naslednjih štirih mesecih prešli državne in tudi
gozdne meje, pot jih bo vodila mimo številnih večjih in manjših krajev vse do francoske Nice ob
Sredozemskem morju, kamor bodo prispeli 29. septembra 2017. Dominik Siegrist iz skupine
whatsalp pojasni, kaj je osnovni razlog za udeležbo na potovanju: „Evidentirati želimo aktualno
stanje in spremembe v alpskih regijah.“ Pohodniki bodo na pohodu v večjem delu uporabili
traso poti, ki so jo prehodili že pred 25 leti, takrat pod imenom TransALPedes.
Priča razvoja v Alpah
Spremljanje razvoja v alpskem prostoru in spodbujanje sprememb v smeri trajnostnega
razvoja sta tudi cilja Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), ki skupaj z Alpsko iniciativo
spremlja projekt whatsalp. Andreas Pichler, direktor CIPRE International, ob tem poudarja:
„CIPRA je že 65 let priča razvoja v Alpah. Šele s primerjavo je mogoče razkriti tudi učinke
našega delovanja – v pozitivnem in negativnem pogledu.“ Jasno sporočilo pošilja CIPRA že
vrsto let tudi z akcijo Ogenj v Alpah, ki jo vsako leto organizira prvi konec tedna v avgustu.
Pohodniki skupine whatsalp se bodo letos s to akcijo srečali v Rosswaldu v Švici.
Potujmo peš
Markus Reiterer, generalni sekretar Alpske konvencije, o projektu meni: „Ko potujemo peš,
lahko neposredneje zaznavamo okolico, torej bodo pohodniki lahko številna spoznanja o
razvoju pridobili kar na kraju samem.“ Prve izkušnje si bodo udeleženci pohoda izmenjali že po
mesecu dni v avstrijskem Schwarzachu. 27. junija 2017 se bo ožja skupina whatsalp srečala s
predstavniki Stalnega sekretariata Alpske konvencije, ki vsako leto za izbrano skupino
novinarjev organizira potovanje We are Alps prek alpskega loka. Vzdolž poti bodo različni

posamezniki in organizacije pripravili številne javne dogodke in prireditve na temo trajnostnega
razvoja.

Na spletni strani www.whatsalp.org bo objvljen tudi spletni dnevnik projekta, v katerem bodo
člani skupine poročali o svojih doživetjih in srečanjih. Vsi, ki bi jih zanimal projekt, bodo na
spletni strani našli tudi dodatne informacije, lahko pa se bodo tudi prijavili k sodelovanju na
pohodu.

Iz koledarja dogodkov:
• 27. junij 2017| Schwarzach, Nemčija: srečanje z Alpsko konvencijo
• 7. julij 2017 | Silian, Avstrija: protestni zbor proti izgradnji avtoceste Alemagna
• 13. julij 2017 | Merano, Italija: Alpska konvencija – naslednjih 25 let (okrogla miza)
• 25. in 26. julij 2017 | Salecina, Švica: alpskopolitični kulturni seminar „Gorska območja, kam
greste?“
• 12. avgust 2017 | Rosswald, Švica: akcija Ogenj v Alpah
• 29. september 2017| Nica, Francija: prihod ekipe whatsalp na cilj
Podrobnejše informacije o vseh dogodkih in prireditvah so objavljene na
http://whatsalp.org/de/calendar (de) ali http://whatsalp.org/en/site-meetings (en).
Fotografije v kakovosti (od 3. Junija), primerni za tisk, si lahko presnamete z naslednjega naslova:
www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije & http://whatsalp.org/en/media/
Za vprašanja vam je na voljo:
Christian Baumgartner, podpredsednik CIPRA International,
christian.baumgartner@responseandability.com, +43 664 381 21 43
Maya Mathias, Sodelavka za odnose z javnostmi CIPRA International, maya.mathias@cipra.org, +423
237 5353

CIPRA – raznolika in pestra
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in
regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Z, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz
sedmih alpskih držav. CIPRA Zse zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne
in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnostti in reševanje skupnih problemov v alpskem
prostoru. www.cipra.org

