"Vores vigtigste mål er at engagere alle borgere hver dag"
Interview med Lissabons borgmester, Fernando Medina

Lissabon var den første hovedstad, som underskrev EU-borgmesterpagtens 2030
mål. Den portugisiske by er lige blevet belønnet med titlen Europæisk Grøn
Hovedstad. Vi synes, at det er på høje tide, at du får indblik i deres energi- og
klimaaktiviteter!
Lissabon er den eneste hovedstad i Europa, hvor en biodiversitetsplan er en del
af jeres klimahandlingsplan – hvad tilfører jeres biodiversitetsstrategi den
overordnede klimastrategi?
Biodiversitet er en del af en strategi, som leverer økøsystemservice til vores borgere,
forbedrer folkesundheden, luftkvaliteten og giver større modstandsdygtighed mod
klimaforandringer. Biodiversitet giver os en indikator for, hvor effektiv vores grønne

infrastruktur er, når det gælder tilvejebringelse af de resultater, som gør den til et
effektivt tilpasningsværktøj, som understøtter disse økosystemer.
I hvor høj grad en kunstig habitat som en by kan blive "naturliggjort" er en vigtig
målestok for denne effektivitet. Handling i forhold til biodiversitet er nogle gange noget
så simpelt, som at bruge hjemmehørende sorter, at udskifte traditionelle græsplæner
med tilpassede sorter, at undlade at bruge pesticider til at kontrollere vegetationen eller
at etablere økologisk sammenhæng gennem plantning af vejtræer eller etablering af
økopassager, såsom grønne broer over store veje.
Din by var den første hovedstad, som underskrev borgmesterpagtens 2030 mål i
2016. Hvordan har borgmesterpagt-bevægelsen hjulpet jer med at udvikle jeres
klima- og energistrategi?
Den har været ret vigtig. Byer lægger kun beslag på 2% af verdens areal, men forbruger
over 2/3 af verdens energi og er ansvarlige for mere en 70% af de globale CO2
emissioner. Fordi byområderne fortsætter med at vokse, stiger deres påvirkning af
klimaet. Men de udgør også en enorm mulighed for af mindske konsekvenserne af
klimaforandringerne markant.
Som borgmester for en europæisk hovedstad og kystby er jeg helt bevidst om
udfordringerne fra et klima i forandring, men også om vores ansvar og mulighed for at
vinde verdens kamp mod klimaforandringerne. Til det har vi brug for en global tilgang
og koordinering. At have organisationer og grupper som borgmesterpagten som
platforme til samarbejde og udveksling af viden er afgørende for at fremme den
forandring, som er absolut nødvendig. Deltagelse har forbedret vores handlingsplaner
og styrket vores forpligtelser frem til 2030 og derudover.

Lissabon Europæisk Grøn Hovedstad 2020, tillykke! Hvordan forberedte I
jeres ansøgning?
Det har været målet i et stykke tid. Målet var ikke selve præmien, men snarere
muligheden for at fremvise europæiske byers bestræbelser på at opnå bæredygtige byer
og partnerskaberne med vindere og finalister i Europæisk Grøn Hovedstad netværket.

Vi er glade for at være blevet valgt som Europæisk Grøn Hovedstad i 2020, og vi
glæder os til at inspirere andre byer til at følge i vores fodspor. Lissabon har været
meget engageret i en bæredygtig fremtid, hvor grøn vækst er en del af en aktiv
styreform. Vi har investeret i bymæssig grøn infrastruktur som et
klimatilpasningsværktøj med åbningen af i alt 9 grønne korridorer og over 350 ha nye
grønne områder – en forøgelse på over 20% på lidt mere end et årti. Det var centralt i
vores ansøgning, og denne vision blev tydeliggjort af vores team, som har gjort vores
strategier stærkere i løbet af vores tre ansøgninger.

Hvad er jeres planer for fejringen af Grøn Hovedstad 2020? Hvad bør man ikke
gå glip af?
Vores vigtigste mål er at engagere alle borgere hver dag. Vi kan kun få held med at
bekæmpe den akutte klimakrise ved at ændre vores hverdagsliv, både på personligt og
professionelt niveau.
Vi har et inspirerende program for dette. Vi offentliggør snart en komplet liste med
fantastiske initiativer, men vi vil bestemt fremhæve den officielle åbningsceremoni (10.
januar 2020), Urban Future Global Conference 2020 (1.3. april), Planetiers World
Gathering (23.25. april) og starten på Europæisk Grøn Uge (1. juni). Lissabon er den
første sydeuropæiske hovedstad, som modtager anerkendelsen Europæisk Grøn
Hovedstad. Vi vil bruge denne udnævnelse som hjælpe til at skabe større bevidsthed
og skubbe på for at få en mere ambitiøs global plan for bæredygtig udvikling.

