„A legfőbb célunk, hogy minden nap, minden polgárt
bevonjunk”
Interjú a lisszaboni polgármesterrel, Fernando Medinával

Lisszabon volt az első főváros, amely aláírta az EU Covenant 2030-as
célkitűzéseit. A portugál város nemrégiben elnyerte az Európa Zöld Fővárosa
2020 címet. Úgy gondoltuk, legfőbb ideje, hogy betekintést nyújtsunk a klíma- és
energiaügyi akciójukba!
Lisszabon az egyetlen főváros Európában, amelynek éghajlatváltozással
kapcsolatos cselekvési tervébe biológiai sokféleségre vonatkozó terv is
belekerült. – Mit tesz hozzá a biodiverzitási stratégiájuk a általános
klímastratégiájukhoz?
A biodiverzitás az ökoszisztéma-szolgáltatások polgáraink számára történő
nyújtására, a közegészségügy, a levegőminőség javítására, valamint az
éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fokozására vonatkozó stratégiánk

részét képezi. A biológiai sokféleség egyfajta jelzőműszerként mutatja meg nekünk,
milyen hatásfokkal képes a zöld infrastruktúránk azokat az eredményeket hozni,
amelyek ezt egy hatékony adaptációs eszközzé teszik és képes szolgáltatásokat
nyújtani az említett ökoszisztémák számára.
A hatékonyság fontos mérőszáma, hogy egy olyan mesterséges élőhely, mint amilyen
például egy város is, milyen mértékben képes „bezöldülni”. A biodiverzitással
kapcsolatos fellépés néha az alábbi egyszerű módokon is történhet: őshonos fajok
felhasználása, hagyományos pázsitok helyettesítése alkalmazkodóképes fajokkal,
növényvédő szerek használatának kiküszöbölése a vegetáció szabályozásakor, vagy
az ökológiai folytonosság megteremtése fasorok, illetve olyan ökológiai átjárók
létesítésével, mint amilyenek például a nagyobb országutak felett átívelő zöld hidak.
2016-ban az önök városa iratkozott fel első fővárosként az Európai
Polgármesterek Szövetsége 2030-as célkitűzéseinek megvalósítására. Hogyan
segítette önöket a Polgármesterek Szövetsége mozgalom klíma- és energiaügyi
stratégiájuk kidolgozásában?
Ez egy rendkívül fontos ügy. A nagyvárosok ugyan a világ földterületének csupán
2%-át foglalják el, ám a világ energiakészletének több mint 2/3-át fogyasztják el, és a
globális CO2-kibocsátás több mint 70%-áért felelnek. A városi területek
növekedésével az éghajlatra gyakorolt hatásuk is növekszik. Ugyanakkor óriási
lehetőséget jelentenek az éghajlatváltozás jelentősen befolyásoló hatásainak
mérséklésére is.
Egy európai főváros és tengerparti város polgármestereként teljes mértékben
tisztában vagyok az éghajlatváltozás kihívásaival, de a ránk vonatkozó felelősséggel
és azon képességünkkel is, hogy megnyerjük a világ éghajlatváltozás elleni
küzdelmét. Ehhez globális megközelítésre és koordinációra van szükségünk. Az
abszolút szükségszerű változás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az olyan
szervezetek és csoportok, mint amilyen például a Polgármesterek Szövetsége is, az
együttműködés és tapasztalatcsere platformjaiként működjenek közre. A részvétel
javította cselekvési terveinket és megerősítette a 2030-ra, valamint az azt követő
időszakra vonatkozó kötelezettségvállalásainkat.

Lisszabon 2020-ban Európa Zöld Fővárosa, gratulálunk! Hogyan állították
össze a jelentkezésüket?
Ez a célkitűzés egy ideje már szerepelt a terveink között. Nem magának a díjnak az
elnyerése vezérelt minket, hanem sokkal inkább a lehetőség, hogy bemutassuk az
európai nagyvárosok városi fenntarthatóság irányába tett erőfeszítéseit és
együttműködhessünk a nyertesekkel és a döntősökkel Európa Zöld Fővárosainak
Hálózatában.
Örülünk, hogy 2020-ban Európa Zöld Fővárosává választottak bennünket és alig
várjuk, hogy más nagyvárosokat is arra inspiráljunk, hogy ugyanerre az útra lépjenek.
Lisszabon erősen elkötelezett a fenntartható jövő mellett, és nálunk a zöld növekedés
az aktív kormányzás részét képezi. A zöld infrastruktúrába az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás eszközeként ruháztunk be, melynek során 9 zöldfolyosó és több
mint 350 hektár új zöldterület megnyitására került sor, ami bő egy évtized alatt több
mint 20%-os növekedést jelent. Alkalmazásunk tekintetében ez központi szerepet
játszott és ezt a jövőképet világosabbá tette a csapatunk, megerősítve ezáltal a
stratégiánkat a három alkalmazás során.
Milyen terveik vannak a 2020-as Zöld Főváros Díj ünnepségei kapcsán?
Milyen eseményeket nem szabad kihagynunk?
A legfőbb célunk, hogy minden nap, minden polgárt bevonjunk. Csak akkor leszünk
sikeresek az éghajlatváltozás által előidézett vészhelyzet elleni küzdelemben, ha
egyéni és szakmai szinten is beépítjük a változást a mindennapi életünkbe.
Ehhez pedig inspiráló programmal rendelkezünk. Hamarosan lenyűgöző
kezdeményezések egész sorát fogjuk megjelenteni, de mindenképpen ki szeretnénk
emelni a hivatalos megnyitóünnepséget (2020. január 10), az Urban Future Gobal
Conference 2020 konferenciát (április 1.-3.), a Planetiers World Gathering találkozót
(április 23.-25.) és a Európai Zöld Hét (június 1.) megnyitását. Lisszabon az első déleurópai főváros, amely megkapta az Európa Zöld Fővárosa címet. Arra fogjuk
használni ezt a díjat, hogy a segítségével felhívjuk a figyelmet és egy olyan
fenntartható fejlődést célzó globális menetrendet szorgalmazzunk, mely még a
korábbiaknál is ambiciózusabb.

