"Vårt främsta mål är att engagera alla medborgare, varje
dag"
Intervju med Lissabons borgmästare Fernando Medina

Lissabon var den första huvudstaden som undertecknade det europeiska
borgmästaravtalets mål för 2030. Den portugisiska staden har just tilldelats
titeln Europas gröna huvudstad 2020. Det är hög tid att vi lyfter fram stadens
energi- och klimatåtgärder!
Lissabon är den enda huvudstaden i Europa som har integrerat en plan för
biologisk mångfald i sin klimatåtgärdsplan. På vilket sätt bidrar strategin för
biologisk mångfald till den övergripande klimatplanen?
Biologisk mångfald ingår i en strategi som går ut på att leverera ekosystemtjänster till
våra medborgare, samt att förbättra folkhälsan, luftkvaliteten och motståndskraften
mot klimatförändringar. Biologisk mångfald ger oss en indikation på hur effektivt vår
gröna infrastruktur levererar de resultat som gör den till ett produktivt
anpassningsverktyg, och gynnar ekosystemen.

Den utsträckning i vilken en artificiell boendemiljö, som en stad, kan "naturaliseras"
är ett viktigt mått på denna effektivitet. Att främja biologisk mångfald kan ibland vara
så enkelt som att använda inhemska arter, ersätta traditionella gräsmattor med
anpassade grässlag, inte använda bekämpningsmedel för ogräskontroll eller införa
ekologisk kontinuitet i form av trädkorridorer eller ekologiskt anpassade passager
som t.ex. gröna broar över större vägar.

År 2016 blev din stad den första huvudstaden som undertecknade det
europeiska borgmästaravtalets mål för 2030. Hur har borgmästaravtalet hjälpt
er att utveckla en klimat- och energistrategi?
Det har haft en framstående betydelse. Städer täcker endast 2 % av världens
landmassa men de förbrukar mer än 2/3 av världens energi och ligger bakom mer än
70 % av de globala koldioxidutsläppen. När städerna breder ut sig ökar också deras
påverkan på klimatet. Men de innebär också en enorm möjlighet att lindra effekterna
av klimatförändringar på ett sätt som har en enorm inverkan.
Som borgmästare i en europeisk huvudstad vid kusten är jag fullt medveten om de
utmaningar klimatförändringar innebär, men jag är också medveten om vårt ansvar
och vår möjlighet att vinna den globala kampen mot dessa förändringar. Detta kräver
globalt samarbete och samordning. Organisationer och grupper som
borgmästaravtalet fungerar utmärkt som plattformar för samarbete och
kunskapsutbyte, vilket är av avgörande vikt för att uppnå förändring – och förändring
är ett måste. Deltagandet i avtalet har förbättrat våra åtgärdsplaner och stärkt våra
åtaganden för 2030 såväl som på längre sikt.
Lissabon har utsetts till Europas gröna huvudstad 2020, grattis! Hur gick
förberedelserna med ansökningen till?
Detta har varit vårt mål under en längre tid. Det är inte utmärkelsen i sig som drivit
oss, utan möjligheten att visa upp de europeiska städernas arbete för hållbarhet i
städer, samt att fördjupa samarbetet med nätverket av vinnare och finalister som
deltar i Europas gröna huvudstad.
Vi är mycket stolta över utnämningen till Europas gröna huvudstad 2020 och ser fram
emot att inspirera andra städer att följa i våra fotspår. Lissabon har engagerat sig
starkt för en hållbar framtid där grön tillväxt ingår i ett aktivt styrningssätt. Vi har
investerat i grön stadsinfrastruktur som ett sätt att anpassa staden till
klimatförändringar. Vi har skapat sammanlagt 9 gröna korridorer och mer än 350

hektar nya grönområden – en ökning på 20 % över drygt ett årtionde. Det var detta
som låg till grund för vår ansökan och visionen gjordes ännu tydligare av vårt team,
som kontinuerligt stärkte våra strategier under de tre ansökningsomgångarna.
Hur planerar ni att fira utmärkelsen? Vilka evenemang får vi inte missa?
Vårt främsta mål är att engagera alla medborgare, varje dag. Det enda sättet att
framgångsrikt bekämpa klimatkrisen är att göra ändringar i vardagen, både privat och
i yrkeslivet.
För att uppmuntra till detta har vi tagit fram ett inspirerande program. Vi kommer
inom kort att publicera en omfattande lista över fantastiska initiativ, men vi vill
definitivt lyfta fram den officiella invigningsceremonin (10 januari 2020),
konferensen Urban Future Global Conference 2020 (1–3 april), Planetiers World
Gathering (23–25 april) och invigningen av EU:s gröna vecka (1 juni). Lissabon är
den första sydeuropeiska huvudstaden att utses till Europas gröna huvudstad. Vi
kommer att använda utmärkelsen som ett sätt att sprida kunskap och uppmuntra en
mer ambitiös global agenda för hållbar utveckling.

