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Možne vsebine za politiþno deklaracijo
na temo “Prebivalstvo in kultura”

1. Zavest o skupnosti in sodelovanje

1.1.
1.1.1.

Zavest o skupnosti
Za podlago oblikovanja skupne odgovornosti do alpskega prostora in
življenja v njem, bo treba v alpskem prebivalstvu utrditi obþutek
pripadnosti skupnosti.

1.2.
1.2.1.

Sodelovanje znotraj in izven Alp
Da bi krepili medsebojo razumevanje in spoštovanje, bo med alpskim in
izvenalpskim prebivalstvom treba pospeševati dialog, sodelovanje in
izmenjavo znanja.

1.2.2.

Dialog in sodelovanjem med prebivalstvom alpskega loka bo treba med
drugim pospeševati s pomoþjo premagovanja jezikovnih preprek. Do tega
bo prišlo ob sodelovanju z delovnimi skupnostmi alpskih držav, mest in
obþin ter preko alpskih mrež in nevladnih organizacij.

1.2.3.

Med gorskim prebivalstvom bo treba gojiti in krepiti partnerstva, ki bodo
služila kot platforma za sodelovanje med gorskimi obmoþji vsega sveta.
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2. Kulturna razliþnost

2.1.
2.1.1.

Materialna in nematerialna kulturna dedišþina [in družbena]
Nematerialno kulturno dedišþino bo treba prouþevato, ohranjati in
valorizirati, predvsem znanje in tradicije, ki prehaja iz roda v rod.

2.1.2.

Treba bo pospeševati prouþevanje, ohranjanje in valorizacijo arhitekturne
in zgodovinsko-umetniške dedišþine, vkljuþno z objekti, zgradbami in
predmeti, ki so jih nekoþ uporabljali v kmetijstvu, obrti in proizvodnji.

2.1.3.

Lokalne in regionalne navade in obiþaje na podroþju izražanja in
predstavljanja (obiþaji, književnost, glasba, plesi, gledališþe, oblaþila itd.)
bo treba ohranjati pri življenju in spodbujati njihov razvoj.

2.2.

Jezikovni pluralizem

2.2.1.

Spoštovati bo treba jezikovno pluralnost v alpskem loku.

2.2.2.

Toponomastiko alpskega loka bo treba spoštovati in valorizirati tudi zaradi
njenega zgodovinsko-kulturne in krajinskega pomena.

2.3.
2.3.1.

Umetniþka ustvarjalnost in produkcija
Umetniško ustvarjanje bo treba podpreti v vseh njegovih oblikah izražanja
(arhitektura, glasba, književnost, slikarstvo, kiparstvo, film itd.).

2.3.2.

Popdreti in pospešiti bo treba umetniško produkcijo in obravnavo tematik
v zvezi z Alpami.
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3. Kakovost življenja in enake možnosti

3.1.
3.1.1.

Pogoji in naselitvene strukture
Zaradi družbenih, ekoloških in gospodarskih vidikov, bo treba predvsem
v gorskih regijah razviti trg trajnostnih oblik gradbeništva.

3.2.
3.2.1.

Osnovne življenske storitvene dejavnosti
Osnovne življenjske storitvene dejavnosti (zdravstvo, poštne in banþne
storitve, osnovne življenjske potrebšþine itd.) bo treba zagotavljati na
decentraliziran naþin, predvsem z ohranjanjem, krepitvijo in strokovno
izrabo inovativnih možnosti.

3.3.

Šolanje (osnovno izobraževanje, poklicno usposabljanje in
izpopolnjevanje ter permanentno izobraževanje)

3.3.1.

Ohraniti in okrepiti bo treba tak decentraliziran sistem šolanja ter
poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki bo skladen s posebnimi
pogoji v alpskem loku.

3.3.2.

Na vsaki izobraževalni stopnji inv vsakem šolskem okolju bo treba krepiti
specifiþno alpske vidike.

3.4.
3.4.1.

Ponudba za rekreacijo
Lokalnemu prebivalstvu bo treba ponuditi zadostno paleto dejavnosti za
prosti þas, in to ne glede na turistiþno sezono.

3.5.
3.5.1.

Komuniciranje in informiranje
Lokalnemu prebivalstvu bo treba izboljšati dostop do informacij in do
možnosti za komuniciranje.
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3.5.2.

Medijska sredstva vzdolž alpskega prostora bo treba ohranjati in okrepiti.

3.5.3.

Pestrost in številþnost medijskih sredstev bo treba zašþititi in podpirati,
predvsem številne þasopise mnogih lokalnih manjšin.

3.6.
3.6.1.

Življenje skupnosti
Za medsebojno sprejemanje in za medsebojno kulturno bogatenje, bo
treba v vsakdanjem življenju podpirati dialog med razliþnimi kulturami.

4. Gospodarski prostor

4.1.
4.1.1.

Regionalni razvoj
Za sooþanje z izzivi bega v mesta in zapušþanja podeželjam, bo treba
krepiti prostorsko kohezijo.

4.1.2.

Za omogoþanje avtonomnega regionalnega razvoja ter celovitega razvoja
podeželja, bo treba okrepiti endogene potenciale.

4.2.
4.2.1.

Gospodarske verige
Krepiti in podpirati bo treba gospodarske verige z dodano lokalno in
regionalno vrednostjo.

4.3.
4.3.1.

Zaposlovanje
V alpskem prostoru, predvsem pa v njegovih nižinskih delih z nizko
gostoto prebivalstva in z maloštevilnimi možnostmi zaposlitve s polnim
delovnim þasom, bo treba podpreti mešane oblike dohodkov.
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5. Vloga mest

5.1.

Treba bo pospeševati trajnostni razvoj alpskih mest, ki bodo imela vlogo
nadobþinskih storitvenih središþ ter katalizatorjev izmenjave med alpskim in
izvenalpskim prebivalstvon na podroþju informiranja in kulture.

5.2.

Da bi zagotovili medsebojne povezave in izmenjave med alspkim in
izvenalpskim prebivalstvom na podroþju gospodarstva, znanosti in kulture, bo
treba pospeševati stike z izvenalpskimi mesti in metropolami.
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