„Mūsų

pagrindinis tikslas yra įtraukti į šią veiklą kiekvieną
pilietį, daryti tai kiekvieną dieną“
Pokalbis su Lisabonos meru Fernando Medina

Lisabona – tai pirmoji sostinė, pasirašiusi ES pakto 2030 m. tikslų siekimo
programą. Šis Portugalijos miestas neseniai pelnė 2020 metų Europos žaliosios
sostinės titulą. Manome, kad pats laikas pasidalinti įžvalgomis apie jų veiksmus
energetikos bei kovos su klimato kaita srityse!

Lisabona yra vienintelė sostinė Europoje, kurios biologinės įvairovės planas
pateiktas klimato veiksmų plane. Koks yra jūsų biologinės įvairovės strategijos
indėlis į bendrą klimato strategiją?
Biologinė įvairovė yra viena iš strategijų, kuria siekiama suteikti mūsų piliečiams
ekosistemų funkcijas, gerinti visuomenės sveikatą bei oro kokybę ir didinti atsparumą

klimato kaitai. Biologinė įvairovė suteikia mums žaliosios infrastruktūros
efektyvumo rodiklį, siekiant rezultatų, kurie iš tikrųjų atspindi šios prisitaikymo
priemonės efektyvumą ir suteikia šioms ekosistemoms funkcijas.
Svarbus efektyvumo matuoklis – tai nenatūraliųjų buveinių, tokių kaip miestas,
„natūralizacijos“ laipsnis. Biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmai kartais yra labai
paprasti, pavyzdžiui, vietinių rūšių naudojimas, tradicinių vejų pakeitimas
pritaikančiomis rūšimis, pesticidų nenaudojimas augmenijos kontrolei ar ekologinio
tęstinumo nustatymas, sodinant medžius eilėmis arba kuriant ekologines
infrastruktūras, tokias kaip žalieji tiltai per didelius kelius.
Jūsų miestas – tai pirmoji sostinė, 2016 m. pasirašiusi 2030 m. Europos merų
pakto tikslų programą. Kaip Merų pakto iniciatyva padėjo jums sukurti savo
klimato ir energetikos strategiją?
Paktas suvaidino gana svarbų vaidmenį. Miestai užima tik 2% viso pasaulio
sausumos, tačiau juose sunaudojama daugiau nei 2/3 pasaulio energijos. Taip pat jie
yra atsakingi už daugiau nei 70% pasaulyje išmetamo CO2 kiekio. Didėjant miestų
teritorijoms jų poveikis klimatui taip pat didėja. Tačiau jie taip pat turi didžiulę
galimybę savo reikšminga įtaka sušvelninti klimato kaitos procesą.
Kadangi esu Europos valstybės sostinės, pajūrio miesto, meras, aš puikiai suprantu
besikeičiančio klimato iššūkius, taip pat ir mūsų atsakomybę bei sugebėjimą laimėti
pasaulio kovą su klimato kaita. O tam reikalingas visuotinis požiūris ir
koordinavimas. Tokios organizacijos ir grupės kaip, pavyzdžiui, Merų paktas, yra
bendradarbiavimo ir keitimosi žiniomis platformos, ir jos yra itin svarbios norint
įgyvendinti šiuos absoliučiai būtinus pokyčius. Dalyvavimas šioje iniciatyvoje
pagerino mūsų veiksmų planus ir sustiprino mūsų įsipareigojimus 2030-iems ir
tolesniems metams.
Lisabona yra 2020 metų Europos žalioji sostinė, sveikiname! Kaip parengėte
savo paraišką?
Jau kurį laiką turėjome tokį tikslą. Ne dėl titulo, o dėl galimybės parodyti, kokias
pastangas gali dėti Europos miestai siekiant tvarumo miestuose, ir dėl progos
bendradarbiauti su Europos žaliųjų sostinių tinklo nugalėtojais ir finalininkais.

Be galo džiaugiamės, kad buvome išrinkti 2020 m. Europos žaliąja sostine, ir tikimės
įkvėpti kitus miestus keliauti tuo pačiu keliu. Lisabona yra tvirtai įsipareigojusi siekti
tvarios ateities, kurios aktyvaus valdymo dalis yra ekologiškas augimas. Investavome
į ekologišką miesto infrastruktūrą kaip į prisitaikymo prie klimato kaitos priemonę,
atidarėme net 9 žaliuosius koridorius ir sukūrėme daugiau kaip 350 ha naujų žaliųjų
erdvių, šie skaičiai padidėjo daugiau nei 20% per kiek daugiau nei dešimtmetį. Tai
buvo pagrindinis mūsų paraiškos akcentas, o mūsų komanda išgrynino šią viziją,
sustiprindama mūsų strategijas per tris mūsų paraiškų pateikimo atvejus.
Kokie yra jūsų planai dalyvaujant 2020 m. žaliosios sostinės titulo programoje?
Kokius programos renginius patartumėte aplankyti?
Mūsų pagrindinis tikslas yra įtraukti į šią veiklą kiekvieną pilietį, daryti tai kiekvieną
dieną. Kovoti su kritiška klimato padėtimi mums pavyks tik vykdant pokyčius tiek
asmeniniame, tiek profesiniame mūsų kasdienio gyvenimo lygmenyse.
Dėl to parengėme įkvepiančią programą. Netrukus išleisime visą mūsų nuostabių
iniciatyvų sąrašą, tačiau neabejotinai norime pabrėžti oficialią atidarymo ceremoniją
(2020 m. sausio 10 d.), Urban Future Global Conference 2020 (balandžio 1–3 d.),
Planetiers World Gathering (balandžio 23–25 d.) bei Europos žaliosios savaitės
atidarymą (birželio 1 d.). Lisabona yra pirmoji pietų Europos sostinė, gavusi Europos
žaliosios sostinės titulą. Pasinaudosime šiuo titulu ir padėsime didinti informuotumą
bei skatinti ambicingesnę pasaulinę tvaraus vystymosi darbotvarkės pažangą.

