»Naš glavni cilj je, da vključimo vsakega državljana, vsak
dan«
Intervju z županom Lizbone Fernandom Medino

Lizbona je prva prestolnica, ki se je zavezala ciljem Konvencije EU do leta 2030.
Za zeleno prestolnico Evrope 2020 so pred kratkim izbrali prav to portugalsko
mesto. Mislimo, da je zadnji čas, da vam predstavimo njihove energetske in
podnebne ukrepe!
Lizbona je edina prestolnica v Evropi z načrtom za biotsko raznovrstnost, ki je
vključen v vaš podnebni akcijski načrt – Kako vaša strategija za biotsko
raznovrstnost prispeva k celotni podnebni strategiji?
Biotska raznovrstnost je del strategije za zagotavljanje ekosistemskih storitev našim
državljanom, izboljšanje javnega zdravja, kakovosti zraka in povečanje odpornosti na
podnebne spremembe. Biotska raznovrstnost nam ponuja kazalnik učinkovitosti za
našo zeleno infrastrukturo pri zagotavljanju rezultatov, ki predstavljajo učinkovito
orodje za prilagajanje in tem ekosistemom ponujajo storitve.

Pomemben ukrep te učinkovitosti je stopnja, do katere je umetni habitat, kot je mesto,
lahko naturaliziran. Ukrepanje glede biotske raznovrstnosti je včasih enostavno: kot
je uporaba avtohtonih vrst, zamenjava tradicionalnih zelenic s prilagojenimi vrstami,
neuporaba pesticidov za nadzor rastlinstva ali vzpostavitev ekološke stalnosti s
poravnavo dreves ali ekoloških prehodov, kot so zeleni mostovi čez večje ceste.
Vaše mesto je prva prestolnica, ki se je že l. 2016 zavezala ciljem evropske
Konvencije županov do leta 2030. Kako vam je gibanje Konvencije županov
pomagalo pri oblikovanju vaše podnebne in energetske strategije?
Bila je precej pomembna. Mesta pokrivajo le 2 % svetovnega ozemlja, a porabijo več
kot dve tretjini svetovne energije in so odgovorna za več kot 70 % globalnih emisij
CO2. Z nadaljevanjem rasti urbanih območij se povečuje njihov vpliv na podnebje.
Mesta obenem predstavljajo veliko priložnost, da bistveno ublažijo učinke podnebnih
sprememb.
Kot župan evropske prestolnice in obmorskega mesta se popolnoma zavedam izzivov
spreminjajočega se podnebja in tudi naše odgovornosti ter zmožnosti, da zmagamo v
svetovnem boju proti podnebnim spremembam. Za to pa potrebujemo globalni
pristop in usklajevanje. Organizacije in skupine, kot je Konvencija županov, so kot
platforme za sodelovanje in izmenjavo znanja nujne za spremembe, kar je absolutna
nujnost. Sodelovanje je izboljšalo naše akcijske načrte in okrepilo naše zaveze do leta
2030 in še dlje.
Lizbona je izbrana za zeleno prestolnico Evrope 2020, čestitamo! Kako ste
pripravili svojo prijavo?
To je bil naš cilj že nekaj časa. Ne zgolj zaradi nagrade, ampak zaradi možnosti, da
pokažemo prizadevanja evropskih mest glede urbane trajnosti in se povežemo z
zmagovalci in finalisti v mrežo zelenih prestolnic Evrope.
Veseli smo, da smo bili izbrani za zeleno prestolnico Evrope 2020. Veselimo se, da
bomo spodbudili tudi druga mesta, da izberejo isto pot. Lizbona si močno prizadeva
za trajnostno naravnano prihodnost, kjer je zelena rast del dejavnega upravljanja.
Naložbe namenjamo v urbano zeleno infrastrukturo kot orodje za prilagajanje
podnebnim spremembam, pri čemer smo odprli skupaj 9 zelenih koridorjev in več kot
350 hektarjev novih zelenih površin – gre za povečanje za več kot 20 % v malce več
kot desetih letih. To je bilo osrednjega pomena v naši prijavi in to vizijo je pojasnila

naša ekipa, pri čemer smo med pripravo treh prijav okrepili naše strategije.
Kakšne načrte imate v okviru praznovanja zelene prestolnice Evrope 2020?
Katerih dogodkov ne smemo zamuditi?
Naš glavni cilj je, da vključimo vsakega državljana, vsak dan. V boju s podnebnimi
težavami bomo uspešni le, če bomo vključili spremembe v naše vsakodnevno
življenje na zasebni in poklicni ravni.
V ta namen smo pripravili navdihujoč program. Kmalu bomo objavili celoten seznam
zanimivih pobud, vsekakor pa želimo izpostaviti uradno otvoritveno slovesnost (10.
januar 2020), Urban Future Global Conference 2020 (1.–3. april), Planetiers World
Gathering (23.–25. april) in odprtje evropskega zelenega tedna (1. junij). Lizbona je
prva južnoevropska prestolnica, ki je postala zelena prestolnica Evrope. Z nagrado
bomo ozaveščali in spodbujali za bolj ambiciozno globalno agendo za trajnostni
razvoj.

