ALPSKA KONVENCIJA
Stalni sekretariat Alpske konvencije

Sedež v Innsbrucku

Povezave med mesti in njihovimi okoliškimi
regijami
1. Priznavanje pomena mest v Alpah, še posebno njihove
vloge, ki jo imajo kot središča socialnih, kulturnih in gospodarskih storitev v sožitju z njihovim okoljem

Povezave med mesti znotraj in izven območja Alp
2. Vzpostavljanje in krepitev povezav alpskih mest z mesti
in velemesti izven območja Alp, da bi tako zagotovili stike
in izmenjavo informacij med alpskim prebivalstvom ter gospodarskimi, znanstveno-raziskovalnimi in kulturnimi središči
izven območja Alp

Herzog-Friedrich-Straße 15
A-6020 Innsbruck
Tel.: 0043-512-588589-0
Fax: 0043-512-588589-20

DEKLARACIJA

"PREBIVALSTVO IN KULTURA"

Izpostava v Bolzanu
Carlo Albino Turra

V. Vloga mest in podeželja

Viale Druso/Drususallee 1
I-39100 Bolzano/Bozen
Tel.: 0039-0471-055352
Fax: 0039-0471-055359

Vloga podeželja
3. Priznavanje pomena alpskega podeželja kot raznovrstnega, heterogenega in samostojnega gospodarskega, naravnega in kulturnega prostora ter podpiranje integriranih
strategij, ki so prilagojene razvojnim možnostim

info@alpconv.org
www.alpconv.org

Ta zloženka je natisnjena na recikliranem
Stefania Bordignon

Oglejte si celotno besedilo deklaracije

papirju brez uporabe kislin in je bila
certificirana kot nevtralna za podnebje.

o "prebivalstvu in kulturi" ter se

Glavni cilji

seznanite z ukrepi, ki pripomorejo k

sprejeti na IX. Alpski konferenci

doseganju njenih ciljev na:

www.alpconv.org

Deklaracija "Prebivalstvo in kultura": 22 ciljev s 5 strateških področij
info@alpconv.org

www.alpconv.org

I. Zavest o pripadnosti skupnosti in sodelovanje

Jezikovna raznovrstnost

Sporočanje in obveščanje

Zavest o pripadnosti skupnosti in identiteta

3. Izboljšanje okvirnih pogojev, ki so potrebni za negovanje
in spodbujanje jezikovne raznovrstnosti na območju Alp, pri
čemer je treba upoštevati zlasti tradicionalne jezikovne in kulturne skupnosti

5. Ohranjanje in spodbujanje uporabe različnih oblik sredstev
javnega obveščanja kot sredstva za ohranjanje kulturnih posebnosti alpskega prostora

1. Krepitev skupne odgovornosti alpskega in nealpskega prebivalstva ter vseh ravni političnega odločanja za ohranjanje kulturnih posebnosti alpskega življenjskega prostora, še posebej
glede utrjevanja zavesti o pripadnosti skupnosti in identitete
domačega prebivalstva

Sodelovanje znotraj in izven območja Alp
2. Spodbujanje jezikovnega razumevanja, dialog, sodelovanje in izmenjava znanja v alpskem prostoru ter med alpskim in
nealpskim prebivalstvom v smislu sredstev za krepitev medsebojnega razumevanja in spoštovanja
3. Krepitev trajnostnega regionalnega razvoja s sodelovanjem
in izmenjava izkušenj med različnimi kulturnimi skupnostmi na
območju Alp in z drugimi gorskimi območji sveta

4. Priznavanje pomena in vrednost toponomastične dediščine
alpskega prostora (še posebno krajevna in ledinska imena) tudi
z ozirom na njen kulturnozgodovinski pomen ter povečanje njene vrednosti

Ustvarjalno umetniško delovanje
5. Podpiranje umetniškega ustvarjanja v vseh izraznih oblikah
ter umetniških prikazih vsebin, ki se navezujejo na alpski svet

III. Življenjski prostor, kakovost življenja in
enake možnosti
Poselitvene strukture in pogoji

Transparenca in udeležba
4. Priznavanje pomembne vloge, ki jo ima civilna družba pri
prizadevanjih za uveljavitev trajnostnega razvoja na alpskem
območju, in spodbujanje največje možne transparence v odnosih med državno upravo in prebivalstvom ter spodbujanje
udeležbe prebivalcev v zadevah javnega interesa

II. Kulturna raznolikost
Materialna in nematerialna kulturna dediščina
1. Preučevanje, ohranjanje in razvoj obstoječe materialne in nematerialne kulturne dediščine in ustnega izročila. To velja zlasti
za načine oblikovanja kulturne krajine ter arhitekturno in umetnostno-zgodovinsko dediščino, vključno s tradicionalnimi načini
obdelave v kmetijstvu, gozdarstvu, obrti in industriji
2. Podpora sodobni kulturi ter negovanje in nadaljnji razvoj krajevnih in regionalnih šeg in navad pri izraznih in upodobitvenih
oblikah (šege, književnost, glasba, ples, gledališče, oblike komuniciranja itn.)

1. Ohranjanje in posodabljanje obstoječih poselitvenih struktur
in razvoj poselitvenih pogojev v skladu z načelom trajnostnega
razvoja in ob upoštevanju krajevnih posebnosti

Storitve splošnega interesa in osnovne storitve
2. Ohranitev, zagotavljanje in razvoj decentraliziranih storitev
splošnega interesa in decentralizacija osnovne oskrbe

Šolsko in poklicno izobraževanje in usposabljanje
ter izobraževanje odraslih
3. Ohranjanje in razvoj sodobnega sistema šolskega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ustreznih programov izobraževanja odraslih na lokalni in regionalni ravni z
upoštevanjem alpskih vidikov na vseh področjih izobraževanja

Ponudba prostočasnih dejavnosti
4. Ohranjanje široko razvejane celoletne ponudbe kulturnih
dejavnosti in glede na možnosti ohranjanje ustrezne celoletne
ponudbe prostočasnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo

6. Olajšava dostopa alpskih prebivalcev do sodobnih komunikacijskih sredstev in tehnologij

Življenje skupnosti
7. Podpora medsebojnemu razumevanju in dialogu v skupnem življenju različnih skupnosti v alpskem prostoru

IV. Gospodarski prostor
Regionalni razvoj
1. Uresničevanje posebne regionalne politike, ki je usmerjena v uravnotežen, diverzificiran in samostojen regionalni
razvoj preko trajnostne rabe obstoječih lokalnih potencialov
in rabe novih socialnih in okolju prijaznih tehnologij

Verige dodane vrednosti
2. Krepitev in razvoj verig ustvarjanja dodane vrednosti za
spodbujanje lokalnih in regionalnih proizvodov in storitev

Zaposlovanje
3. Ustvarjanje okvirnih pogojev za zadostno ponudbo delovnih mest in mešanih oblik dohodka, kjer je to potrebno

