„Основната ни цел е да ангажираме всеки гражданин,
всеки ден“
Интервю с кмета на Лисабон, Фернандо Медина

Лисабон беше първата столица, която се присъедини към целите за 2030
г. на Споразумението на ЕС. Наскоро португалският град беше удостоен
с титлата Европейска зелена столица за 2020 г. Решихме, че е крайно
време да ви представим неговите енергийни и климатични дейности!
Лисабон е единственият столичен град в Европа с план за биологично
разнообразие в плана си за действие в областта на климата - какво внася
стратегията ви за биологично разнообразие в общата стратегия за
климата?
Биоразнообразието е част от стратегия за предоставяне на екосистемни услуги
на нашите граждани, подобряване на общественото здраве, качеството на

въздуха и увеличаване на устойчивостта към изменението на климата.
Биоразнообразието ни дава показател за ефективността на нашата зелена
инфраструктура при предоставянето на резултатите, които я правят ефективен
инструмент за адаптиране и предоставят услуги на тези екосистеми.
Степента, до която дадено изкуствено местообитание като един град може да
бъде „натурализирано“ е важна мярка за тази ефективност. Предприемането на
действия за биологичното разнообразие понякога е толкова просто, колкото
използването на местни видове, замяната на традиционните тревни площи с
адаптирани видове, неизползваното на пестициди за контрол на
растителността или установяване на екологична приемственост с дървесни
насаждения или екологични пасажи, като зелени мостове през големи пътища.
Вашият град беше първият столичен град, който подписа целите за 2030
г. от Европейското споразумение на кметовете през 2016 г. Как
движението на Споразумението на кметовете ви помогна да разработите
стратегията си за климата и енергията?
T
o
беше доста важно. Градовете заемат само 2% от сушата в света, но консумират
над 2/3 от световната енергия и са отговорни за повече от 70% от глобалните
емисии на CO2. Понеже градските райони продължават да нарастват,
влиянието им върху климата се увеличава. Но те също представляват огромна
възможност за смекчаване на последиците от климатичните изменения със
значително
Като
кмет на
въздействие.
европейска столица и крайбрежен град, съм напълно запознат с
предизвикателствата на променящия се климат, а също и с нашата отговорност
и способност да спечелим глобалната борба срещу изменението на климата. За
целта ни е необходим глобален подход и координация. Създаването на
организации и групи като Споразумението на кметовете като платформи за
сътрудничество и обмен на знания е от съществено значение за напредъка на
тази промяна, която е абсолютно необходима. Участието подобри плановете ни
за действие и подсили ангажиментите ни за 2030 г. и след това.
Лисабон е Европейска зелена столица за 2020 г., поздравления! Как
подготвихте заявлението си?

Това ни беше цел от известно време. Не заради самата награда, а също поради
възможността да покажем усилията на европейските градове за градска
устойчивост и партньорство с победителите и с финалистите в Европейската
мрежа на зелените столици.
Радваме се, че бяхме избрани за Европейска зелена столица за 2020 г. и с
нетърпение очакваме да вдъхновим други градове да преминат по същия път.
Лисабон е силно ангажиран с устойчивото бъдеще, където зеленият растеж е
част от активното управление. Инвестираме в градска зелена инфраструктура
като инструмент за климатична адаптация, отваряйки общо 9 зелени коридора
и повече от 350 хектара нови зелени площи - увеличение с над 20% за малко
повече от десетилетие. Това беше основно в нашето приложение и тази визия
беше изяснена от нашия екип, засилвайки нашите стратегии в хода на нашите
три приложения.
Какви са плановете ви като част от честванията на наградата „Зелена
столица за 2020 г.“? Кои са събитията, които не трябва да се пропускат?
Основната ни цел е да ангажираме всеки гражданин, всеки ден. Ще бъдем
успешни в борбата с извънредната климатична ситуация, като внесем промени
в ежедневието си, както на лично, така и на професионално ниво.
За целта имаме вдъхновяваща програма. Скоро ще публикуваме пълен списък
с невероятни инициативи, но определено искаме да подчертаем официалната
церемония по откриването (10 януари 2020 г.), Urban Future Global Conference
Европейската зелена седмица (1ви юни). Лисабон е първата столица в Южна
Европа, която получи признанието за европейска зелена столица. Ще се
възползваме от тази награда, която ще ни помогне за повишаване на
информираността и за постигане на по-амбициозна глобална програма за
устойчиво развитие.

