“Mūsu galvenais mērķis ir iesaistīt katru iedzīvotāju katru
dienu”
Intervija ar Lisabonas mēru Fernando Medinu

Lisabona bija pirmā galvaspilsēta, kas apņēmās sasniegt ES Pakta 2030. gada
mērķus. Šī Portugāles pilsēta tikko ir saņēmusi Eiropas Zaļās galvaspilsētas
2020. gada titulu. Mēs domājam, ka šis ir īstais laiks, lai sniegtu jums ieskatu tās
enerģētikas un klimata jomu pasākumos!

Lisabona ir vienīgā galvaspilsēta Eiropā, kuras klimata rīcības plānā ir iekļauts
bioloģiskās daudzveidības plāns – Kāds ir jūsu bioloģiskās daudzveidības
stratēģijas ieguldījums kopējā klimata stratēģijā?
Bioloģiskā daudzveidība ir daļa no stratēģijas, kas paredz sniegt ekosistēmas
pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem, uzlabot sabiedrības veselību, gaisa kvalitāti, un

palielināt klimatnoturību. Bioloģiskā daudzveidība ir indikators, kas rāda, cik
efektīva ir mūsu zaļā infrastruktūra, sniedzot rezultātus, kas padara to par iedarbīgu
pielāgošanās rīku un nodrošina pakalpojumus šīm ekosistēmām.
Pakāpe, līdz kurai tādu mākslīgu dzīvotni kā pilsētu var “naturalizēt”, ir svarīga šīs
efektivitātes mēraukla. Pasākumu veikšana bioloģiskās daudzveidības jomā reizēm ir
tik vienkārša kā vietējo sugu izmantošana, tradicionālu zālienu aizstāšana ar
pielāgotām sugām, atteikšanās no pesticīdu lietošanas veģetācijas ierobežošanai vai
ekoloģiskās nepārtrauktības radīšana ar koku saskaņošanu vai ekoloģiskām pārejām,
piemēram, zaļajiem tiltiem pār lieliem ceļiem.
Jūsu pilsēta bija pirmā galvaspilsēta, kas 2016. gadā apņēmās sasniegt Eiropas
Pilsētu mēru pakta 2030. gada mērķus. Kā Pilsētu mēru pakta kustība ir
palīdzējusi jums izstrādāt savu klimata un enerģētikas stratēģiju?
Tā ir bijusi visai svarīga. Pilsētas aizņem tikai 2 % no pasaules sauszemes, taču tās
patērē vairāk nekā divas trešdaļas no pasaules enerģijas un rada vairāk nekā 70 % no
globālajām CO2 emisijām. Pilsētu platībām turpinot augt, to ietekme uz klimatu
palielinās. Taču tās arī rada milzīgu iespēju ievērojami mazināt klimata pārmaiņu
ietekmi.
Kā Eiropas valsts galvaspilsētas un piekrastes pilsētas mērs es pilnībā saprotu
sarežģījumus, ko rada klimata pārmaiņas, taču apzinos arī mūsu atbildību un spēju
uzvarēt vispasaules cīņā pret klimata pārmaiņām. Šim nolūkam mums ir
nepieciešama globāla pieeja un koordinācija. Tādām organizācijām un grupām kā
Pilsētu mēru paktam ir ļoti būtiska loma kā sadarbības un zināšanu apmaiņu
platformām, lai sekmētu šīs absolūti nepieciešamās pārmaiņas. Dalība ir uzlabojusi
mūsu rīcības plānus un stiprinājusi mūsu apņemšanos 2030. gadam un vēl tālākai
nākotnei.
Lisabona ir 2020. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta – apsveicam! Kā jūs
sagatavojāt savu pieteikumu konkursam?
Tas ir bijis viens no mūsu mērķiem jau zināmu laiku. Ne paša apbalvojuma dēļ, bet
iespējai parādīt Eiropas pilsētu centienus ilgtspējības nodrošināšanai un sadarbībai ar
uzvarētājiem un finālistiem Eiropas Zaļo galvaspilsētu tīklā.

Mēs ļoti priecājamies, ka esam izvēlēti par Eiropas Zaļo galvaspilsētu 2020. gadam,
un mēs priecāsimies arī iedvesmot citas pilsētas sekot šajā ceļā. Lisabona ir stingri
apņēmusies strādāt ilgtspējīgai nākotnei, kur zaļa izaugsme ir daļa no aktīvas
pārvaldības. Mēs esam veikuši investīcijas pilsētas zaļajā infrastruktūrā kā klimata
pielāgošanās rīkā, atverot pavisam 9 zaļos koridorus un vairāk nekā 350 ha jaunu zaļo
platību – tas ir vairāk nekā 20 % pieaugums tikai vienas desmitgades laikā. Tam bija
centrāla loma mūsu pieteikumā, un mūsu komanda šo redzējumu padarīja vēl
skaidrāku, stiprinot mūsu stratēģijas trīs pieteikumu sagatavošanas gaitā.
Kādi ir jūsu plāni 2020. gada Zaļās galvaspilsētas balvas svinībām? Kurus
pasākumus noteikti nevajadzētu palaist garām?
Mūsu galvenais mērķis ir iesaistīt katru iedzīvotāju katru dienu. Mēs gūsim
panākumus cīņā pret klimata kritisko stāvokli, tikai īstenojot pārmaiņas savā ikdienas
dzīvē gan personiskā, gan profesionālā līmenī.
Lai to darītu, mums ir iedvesmojoša programma. Mēs drīz publicēsim pilnu iniciatīvu
sarakstu, taču mēs noteikti vēlamies izcelt oficiālo atklāšanas ceremoniju (2020. gada
10. janvāris), Urban Future Global Conference 2020 (1.–3. aprīlis), Planetiers World
Gathering (23.–25. aprīlis) un Eiropas Zaļās nedēļas atklāšanu (1. jūnijs). Lisabona ir
pirmā Dienvideiropas galvaspilsēta, kas saņēmusi Eiropas Zaļās galvaspilsētas
atzinību. Mēs izmantosim šī apbalvojuma pavērtās iespējas, lai palīdzētu palielināt
informētību un veicinātu ambiciozākus globālos mērķus ilgtspējīgai attīstībai.

