„Naš je glavni cilj uključiti sve građane, svaki dan”
Razgovor s gradonačelnikom Lisabona, Fernandom Medinom

Lisabon je bio prva prijestolnica koja se obvezala na ciljeve Sporazuma 2030.
Ovaj portugalski grad upravo je osvojio titulu Europske zelene prijestolnice
2020. Smatrali smo kako je krajnje vrijeme da vas upoznamo s njegovim
energetskim i klimatskim mjerama!

Lisabon je jedini glavni grad u Europi koji u svom klimatskom akcijskom
planu ima i plan bioraznolikosti - Što Vaša strategija bioraznolikosti donosi
cjelokupnoj klimatskoj strategiji?
Bioraznolikost je dio strategije pružanja usluga eko-sustava građanima, unaprjeđenja
javnog zdravstva, kvalitete zraka i povećanja otpornosti na klimatske promjene.
Bioraznolikost nam osigurava jedan od pokazatelja učinkovitosti naše zelene

infrastrukture u ostvarivanju rezultata koji ju čine učinkovitim alatom prilagodbe i
koji tim eko-sustavima pružaju usluge.
Stupanj do kojeg se jedno umjetno stanište poput grada može „naturalizirati” važno je
mjerilo te učinkovitosti. Poduzimanje radnji u pogledu bioraznolikosti ponekad je
vrlo jednostavno, primjerice unosom autohtonih vrsta, zamjenom klasičnih travnjaka
s prilagođenim vrstama, ne korištenjem pesticida za kontrolu vegetacije ili
uspostavljanjem ekološkog kontinuiteta drvoredima ili ekološkim prijelazima poput
zelenih mostova preko velikih cesta.
Vaša se prijestolnica 2016. godine prva obvezala na ciljeve Europskog
sporazuma gradonačelnika 2030. Kako Vam je pokret Sporazuma
gradonačelnika pomogao u razvoju klimatske i energetske strategije?
Sporazum je vrlo važan. Gradovi zauzimanju samo 2 % kopnenog dijela svijeta, a
troše više od 2/3 svjetske energije i odgovorni su za više od 70 % globalnih emisija
CO2. Kako urbana područja rastu, raste i njihov utjecaj na klimu. Ali ona
predstavljaju i velike mogućnosti za ublažavanje djelovanja klimatskih promjena, sa
značajnim učinkom.
Kao gradonačelnik ove europske prijestolnice i pomorskog grada, potpuno sam
svjestan izazova klime koja se mijenja ali i naše odgovornosti i sposobnosti da iz ove
najveće svjetske bitke protiv klimatskih promjena izađemo kao pobjednici. Za to nam
je potreban globalni pristup i koordinacija. Organizacije i skupine poput Sporazuma
gradonačelnika koje djeluju kao platforme za suradnju i razmjenu znanja ključne su
za daljnji rad na promjeni, što je u ovom trenutku apsolutno nužno. Sudjelovanje je
poboljšalo naše akcijske planove i ojačalo naše obveze za 2030. i razdoblje nakon
toga.
Lisabon je Europska zelena prijestolnica 2020., čestitamo! Kako ste pripremili
svoju prijavu?
To je bio naš cilj već neko vrijeme. Ne radi same nagrade, već radi mogućnosti da
predstavimo trud europskih gradova koji oni ulažu u urbanu održivosti i kako bismo
ostvarili partnerstva s pobjednicima i finalistima Mreže europskih zelenih gradova.

Počašćeni smo titulom Europske zelene prijestolnice 2020. i veseli nas što ćemo i
druge gradove nadahnuti da slijede isti put. Lisabon se čvrsto obvezao na održivu
budućnost u kojoj je zeleni rast dio aktivnog vođenja. Ulažemo u zelenu urbanu
infrastrukturu kao alat za prilagodbu klimatskim promjenama, otvorili smo 9 zelenih
koridora i više od 350 hektara novih zelenih površina - što je povećanje od preko
20 % u nešto više od deset godina. To je bila srž naše prijave i tu je viziju detaljnije
pojasnio naš tim, uz jačanje naših strategija kroz naše tri prijave.
Koji su vaši planovi u pogledu svečanih proslava titule Europske zelene
prijestolnice? Koje događaje ne smijemo propustiti?
Naš je glavni cilj uključiti sve građane, svaki dan. Mi ćemo u borbi protiv klimatskih
nepogoda biti uspješni samo ako promijenimo svoj način života, kako na osobnoj
tako i na profesionalnoj razini.
Kako bismo to mogli, imamo vrlo inspirativan program. Uskoro ćemo objaviti
cjelokupni popis fantastičnih inicijativa, ali svakako bismo željeli istaknuti svečanost
službenog otvaranja (10. siječnja 2020.), konferenciju Urban Future Global
Conference 2020 (1.-3. travnja), skup Planetiers World Gathering (23.-25. travnja) i
otvaranje Europskog zelenog tjedna (1. lipnja). Lisabon je prva prijestolnica južne
Europe koja je prepoznata kao europska zelena prijestolnica. Ova će nam nagrada
omogućiti jačanje svijesti i postavljanje ambicioznijeg globalnog plana održivog
razvoja.

