“Tavoitteenamme on saada kaikki kaupunkilaiset mukaan
toimintaamme joka päivä”
Lissabonin pormestari Fernando Medinan haastattelu

Portugalin pääkaupunki Lissabon oli ensimmäinen EU:n laajuisten vuoteen
2030 ulottuvien tavoitteiden allekirjoittajapääkaupunki. Lissabonille on myös
juuri annettu Euroopan vihreän pääkaupungin arvonimi vuodelle 2020. Onkin
siis mielestämme jo korkea aika kertoa hieman kaupungin päättäjien energia- ja
ilmastotoimista!

Lissabon on Euroopan ainut pääkaupunki, jonka ilmastotoimintasuunnitelmaan
sisältyy monimuotoisuussuunnitelma. Mitä monimuotoisuusstrategia lisää
kokonaisilmastostrategiaanne?
Monimuotoisuus on osa strategiaamme ekosysteemipalvelujen toimittamisessa
kansalaisillemme, julkisen terveyden sekä ilman laadun parantamisessa ja
ilmastonmuutosvastustuskykymme parantamisessa. Monimuotoisuus ilmaisee, miten
hyvin viherinfrastruktuurimme tuottaa tuloksia tehokkaana mukautumistyökaluna ja
ekosysteemien palvelujen tarjoajana.
Keinotekoisen asuinalueen, kuten kaupungin, “luonnonmukaistamisen” aste on tärkeä
tehokkuuden mitta. Monimuotoisuuden edestä toimiminen on joskus helppoa käytetään luonnonmukaisia lajeja, vaihdetaan perinteiseen nurmikot mukautettuihin
lajeihin, lopetetaan hyönteismyrkkyjen käyttäminen kasvillisuuden hallintaan tai
ylläpidetään ekologista jatkuvuutta kohdistamalla puut tai vihersiltojen kaltaiset
ekologiset käytävät suurten teiden läpi.

Kaupunkisi oli ensimmäinen pääkaupunki, joka allekirjoitti Euroopan
pormestareiden yleissopimuksen vuoden 2030 tavoitteet vuonna 2016. Kuinka
pormestareiden yleissopimusliike on auttanut kaupunkia kehittämään
ympäristö- ja energiastrategiaansa?
Sen rooli on ollut tärkeä. Kaupunkien alue on vain 2 % maapallon maapinta-alasta,
mutta ne kuluttavat yli kaksi kolmasosaa maailman energiasta ja ovat vastuussa 70
%:sta maailmanlaajuisia hiilipäästöjä. Kaupunkialueiden kasvaessa niiden vaikutus
ilmastoon kasvaa. Niihin liittyy kuitenkin myös merkittäviä mahdollisuuksia
vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia huomattavasti.
Eurooppalaisen rannikkopääkaupungin pormestarina tiedostan hyvin sekä ilmaston
asettamat haasteet että vastuumme ja kykymme voittaa maailmanlaajuinen
ilmastonmuutostaistelu. Tämä vaatii kuitenkin globaalia lähestymistapaa ja
koordinointia. Pormestareiden yleissopimuksen kaltaiset järjestöt ja ryhmät toimivat
alustana yhteistyölle ja tietojen vaihdolle, mikä on olennaisen tärkeä osa tämän
erittäin tärkeän muutoksen edistämistä. Osallistuminen on parantanut
toimintasuunnitelmiamme ja vahvistanut sitoumuksiamme vuoteen 2030 asti ja siitä
eteenpäin.

Lissabon on vuoden 2020 Euroopan vihreä pääkaupunki. Onnea! Kuinka
valmistelitte hakemuksenne?
Tämä on ollut tavoitteenamme jo jonkin aikaa - ei vain palkinnon itsensä takia, vaan
myös siksi, että se tarjoaa mahdollisuuden osoittaa Euroopan kaupunkien
pyrkimykset parantaa kaupunkien kehityksen kestävyyttä sekä tehdä yhteistyötä
Euroopan vihreiden pääkaupunkien verkoston voittajien ja finalistien kanssa.
Olemme iloisia siitä, että meidät on valittu Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi
vuodelle 2020, ja odotamme voivamme inspiroida muita kaupunkeja samalle polulle.
Lissabon on sitoutunut kestävään tulevaisuuteen, jossa vihreä kasvu yhdistyy
aktiiviseen hallinnointiin. Olemme sijoittaneet urbaaniin vihreään infrastruktuuriin
ilmastosopeutumistyökaluna, avaten yhteensä 9 viherkäytävää ja yli 350 hehtaaria
viheralueita – yli 20 % lisäys vähän yli vuosikymmenessä. Tämä oli keskeinen osa
hakemustamme, ja visiota selkeytti tiimimme, joka vahvisti strategioitamme kolmen
hakemuksemme ajan.
Mitkä ovat suunnitelmanne Viherpääkaupunki 2020 -juhlien osalta? Mitä
tapahtumia ei kannata jättää väliin?
Tärkein tavoitteemme on olla yhteydessä jokaiseen kansalaiseen joka päivä.
Ilmastohätätilaa vastaan taistelu vaatii muutosta jokapäiväisessä elämässämme sekä
henkilökohtaisella tasolla että ammattitasolla.
Tätä varten olemmekin laatineet inspiroivan ohjelman. Julkistamme kohta täyden
listan täynnä upeita aloitteita, mutta haluamme etenkin mainita virallisen
avajaisseremonian (10. tammikuuta 2020), Urban Future Global Conference konferenssin 2020 (1-3 huhtikuuta), Planetiers World Gathering -tapaamisen (23-25
huhtikuuta) ja Euroopan vihreän viikon avajaisten (1. kesäkuuta) tärkeyttä. Lissabon
on ensimmäinen Etelä-Euroopan pääkaupunki, jolle annetaan Euroopan vihreän
pääkaupungin arvonimi. Tämän tunnustuksen avulla voimme lisätä tietoisuutta
kestävästä kehityksestä ja edistää sitä rohkeasti ja maailmanlaajuisesti.

