«Ο κύριος στόχος μας είναι η καθημερινή συμμετοχή κάθε
πολίτη»
Συνέντευξη με τον Fernando Medina, Δήμαρχο Λισαβόνας

Η Λισαβόνα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα που υπέγραψε τους στόχους του
Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το 2030. Μόλις απονεμήθηκε ο
τίτλος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας 2020 στη συγκεκριμένη πόλη
της Πορτογαλίας. Θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή να σας
παρουσιάσουμε τις δράσεις της για την ενέργεια και το κλίμα!
Η Λισαβόνα είναι η μοναδική πρωτεύουσα στην Ευρώπη που διαθέτει
πρόγραμμα αναφορικά με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης
της για το κλίμα. Τι προσφέρει η στρατηγική σας για τη βιοποικιλότητα στη
συνολική σας στρατηγική για το κλίμα;
Η βιοποικιλότητα είναι μέρος μιας στρατηγικής παροχής υπηρεσιών οικοσυστήματος

στους πολίτες μας, βελτίωσης της δημόσιας υγείας, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα και της αύξησης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Η βιοποικιλότητα
μάς παρέχει έναν δείκτη για την αποδοτικότητα της πράσινης υποδομής μας ως προς
την επίτευξη των αποτελεσμάτων που την καθιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο
προσαρμογής και την παροχή υπηρεσιών σε αυτά τα οικοσυστήματα.
Ο βαθμός στον οποίο ένας τεχνητός οικότοπος, όπως μια πόλη, μπορεί να αποκτήσει
χαρακτηριστικά φυσικού οικότοπου είναι ένα σημαντικό μέγεθος μέτρησης αυτής της
αποτελεσματικότητας. Η πραγματοποίηση δράσεων για τη βιοποικιλότητα είναι
μερικές φορές τόσο απλή όσο η αξιοποίηση αυτόχθονων ειδών, η αντικατάσταση του
συμβατικού γρασιδιού με προσαρμοσμένα είδη, η αποφυγή της χρήσης
φυτοφαρμάκων για τον έλεγχο της βλάστησης ή η δημιουργία οικολογικής συνέχειας
με συστοιχίες δέντρων ή οικολογικά μονοπάτια, όπως πράσινες γέφυρες κατά μήκος
μεγάλων δρόμων.
Η πόλη σας ήταν η πρώτη πρωτεύουσα που υπέγραψε το 2016 τους στόχους του
Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το 2030. Πώς σας βοήθησε το
κίνημα του Συμφώνου των Δημάρχων να αναπτύξετε τη στρατηγική σας για το
κλίμα και την ενέργεια;
Ήταν αρκετά σημαντικό. Οι πόλεις καταλαμβάνουν μόλις το 2% των χερσαίων
εκτάσεων παγκοσμίως, αλλά καταναλώνουν περισσότερο από τα 2/3 της παγκόσμιας
ενέργειας και ευθύνονται για ποσοστό άνω του 70% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.
Καθώς οι αστικές περιοχές συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αυξάνει και ο αντίκτυπός
τους στο κλίμα. Όμως, αποτελούν ταυτόχρονα μια τεράστια ευκαιρία σημαντικού
μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Ως Δήμαρχος μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας και μιας παράκτιας πόλης, έχω πλήρη
συναίσθηση των προκλήσεων που θέτει το μεταβαλλόμενο κλίμα, καθώς και της
ευθύνης και της δυνατότητάς μας να κερδίσουμε την παγκόσμια μάχη ενάντια στην
κλιματική αλλαγή. Για τον σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε μια ενιαία προσέγγιση και
συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ύπαρξη οργανισμών και ομάδων, όπως το
Σύμφωνο των Δημάρχων, που θα λειτουργούν ως πλατφόρμες συνεργασίας και
ανταλλαγής γνώσης, είναι ουσιαστική για την προώθηση αυτής της αλλαγής, η οποία
αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα. Μέσω της συμμετοχής μας, βελτιώθηκαν τα σχέδια
δράσης μας και ενισχύθηκαν οι δεσμεύσεις μας για το 2030 και μετά.

Απονεμήθηκε στη Λισαβόνα ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Πρωτεύουσας 2020. Συγχαρητήρια! Πώς προετοιμάσατε την αίτησή σας;
Ήταν στόχος μας για αρκετό χρονικό διάστημα. Όχι η ίδια η απονομή του τίτλου, αλλά
η δυνατότητα να προβάλλουμε τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών πόλεων για την
αστική βιωσιμότητα και να συνεργαστούμε με τους νικητές και τους τελικούς
υποψηφίους του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιλεγήκαμε ως Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα για
το 2020 και ανυπομονούμε να εμπνεύσουμε και άλλες πόλεις, ώστε να ακολουθήσουν
το ίδιο μονοπάτι. Η Λισαβόνα έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον
όπου η πράσινη ανάπτυξη θα αποτελεί μέρος μιας ενεργούς διακυβέρνησης. Έχουμε
επενδύσει στην αστική πράσινη υποδομή ως ένα εργαλείο προσαρμογής στο κλίμα,
ανοίγοντας συνολικά 9 πράσινους διαδρόμους και περισσότερα από 3.500 στρέμματα
χώρων πρασίνου. Πρόκειται για αύξηση άνω του 20% σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο
από μία δεκαετία. Αυτό ήταν κεντρικό στοιχείο στην αίτησή μας και το συγκεκριμένο
όραμα έγινε σαφέστερο από την ομάδα μας, ενισχύοντας τις στρατηγικές μας στην
πορεία των τριών αιτήσεων μας.
Ποια είναι τα σχέδιά σας στο πλαίσιο των εορτασμών για την απονομή του
τίτλου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας 2020; Ποιες εκδηλώσεις δεν
θα πρέπει να χάσουμε σε καμία περίπτωση;
Ο κύριος στόχος μας είναι η καθημερινή συμμετοχή κάθε πολίτη. Θα επιτύχουμε στην
αντιμετώπιση του επείγοντος προβλήματος του κλίματος, υιοθετώντας την αλλαγή
στην καθημερινή μας ζωή, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Διαθέτουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό. Σύντομα θα δημοσιεύσουμε
πλήρη κατάλογο των εκπληκτικών πρωτοβουλιών μας, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να
επισημάνουμε την επίσημη τελετή έναρξης (10 Ιανουαρίου 2020), το συνέδριο Urban
Απριλίου) και την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας (1η Ιουνίου). Η
Λισαβόνα είναι η πρώτη πρωτεύουσα στη Νότια Ευρώπη που λαμβάνει τη διάκριση
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας. Θα αξιοποιήσουμε αυτόν τον τίτλο, για να
αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να πιέσουμε με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο
φιλόδοξης παγκόσμιας ατζέντας σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

