"Ons hoofddoel is om elke burger te betrekken, elke dag."
Interview met de burgemeester van Lissabon Fernando Medina

Lissabon was de eerste hoofdstad die de doelstellingen van het EU Convenant
2030 ondertekende. De Portugese stad is onlangs bekroond met de titel
"Europese Groene Hoofdstad 2020". We vonden het de hoogste tijd dat we u
inzicht gaven in hun energie- en klimaatacties!

Lissabon is de enige hoofdstad van Europa met een biodiversiteitsplan in haar
klimaatactieplan. Wat betekent uw biodiversiteitsstrategie voor de algemene
klimaatstrategie?
‘Biodiversiteit maakt deel uit van een strategie om ecosysteemdiensten aan onze
burgers te leveren die de volksgezondheid en de luchtkwaliteit verbeteren en de
weerbaarheid tegen klimaatverandering vergroten. Biodiversiteit geeft ons een
indicator van de efficiëntie van onze groene infrastructuur. Het is een efficiënt

instrument dat resultaten levert waardoor we deze ecosystemen kunnen aanpassen en
verbeteren.
De mate waarin een kunstmatige habitat zoals een stad kan worden "vergroend" is
een belangrijke maatstaf voor die efficiëntie. Actie ondernemen op het gebied van
biodiversiteit kan eenvoudig zijn: inheemse soorten gebruiken, traditionele gazons
vervangen door aangepaste soorten, geen pesticiden gebruiken voor de controle van
de vegetatie of het tot stand brengen van ecologische continuïteit door rijen bomen
aan te planten of ecologische doorgangen te voorzien, zoals groene bruggen over
grote wegen.’
Uw stad was de eerste hoofdstad die in 2016 de doelstellingen van het
Europees Burgemeestersconvenant voor 2030 ondertekende. Hoe heeft het
Burgemeestersconvenant u geholpen bij het ontwikkelen van uw klimaat- en
energiestrategie?
‘Het is heel belangrijk geweest. Steden nemen slechts 2% van de wereldoppervlakte
in beslag, maar ze verbruiken meer dan 2/3 van de energie in de wereld en zijn
verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Naarmate
stedelijke gebieden blijven groeien neemt hun impact op het klimaat toe. Maar ze
bieden ook een enorme kans om de effecten van de klimaatverandering aan te
pakken, met een aanzienlijke impact.
Als burgemeester van een Europese hoofdstad en kuststad ben ik mij volledig bewust
van de uitdagingen van een veranderend klimaat, maar ook van onze
verantwoordelijkheid en ons vermogen om de wereldwijde strijd tegen
klimaatverandering te winnen. Daarvoor hebben we een mondiale aanpak en
coördinatie nodig. Organisaties en groepen zoals het Burgemeestersconvenant die een
platform bieden voor samenwerking en uitwisseling van kennis zijn essentieel om
deze absoluut noodzakelijke klimaataanpassingen door te voeren. Onze deelname
heeft onze actieplannen verbeterd en onze engagementen voor 2030 en lang daarna,
versterkt.’
Lissabon is de Groene Hoofdstad van Europa in 2020, gefeliciteerd! Hoe heeft
u uw aanvraag voorbereid?
‘Dit was al enige tijd een doel. Niet voor de prijs zelf, maar voor de mogelijkheid om
de inspanningen van Europese steden op het gebied van stedelijke duurzaamheid
onder de aandacht te brengen en samen te werken met de winnaars en finalisten in het

Europees Netwerk voor Groene Hoofdsteden.
Wij zijn verheugd dat wij zijn verkozen tot Europese Groene Hoofdstad voor 2020 en
we kijken ernaar uit om andere steden te inspireren om dezelfde weg te bewandelen.
Lissabon heeft zich sterk ingezet voor een duurzame toekomst waarin ‘groene groei’
deel uitmaakt van ons dagelijks bestuur. We hebben geïnvesteerd in groene stedelijke
infrastructuur als instrument voor klimaatadaptatie en hebben in totaal 9 groene
corridors en meer dan 350 ha nieuwe groene ruimten aangelegd - een toename van
meer dan 20% in iets meer dan tien jaar tijd. Dit plan stond centraal in onze
klimaatacties. Deze visie werd door ons team uitgewerkt en versterkte onze
strategieën in de loop van onze drie toepassingen.’
Wat zijn uw plannen in het kader van de viering van de Groene Hoofdstad
Award 2020? Wat zijn de evenementen die we niet mogen missen?
‘Ons hoofddoel is om elke burger te betrekken, elke dag opnieuw. We kunnen alleen
succesvol zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis door veranderingen door te voeren in
ons dagelijks leven, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
We hebben daarvoor een inspirerend programma uitgewerkt. We zullen binnenkort
een volledige lijst van geweldige initiatieven publiceren, maar we willen alvast de
officiële openingsceremonie (10 januari 2020), de Urban Future Global Conference
2020 (1-3 april), de Planetiers World Gathering (23-25 april) en de opening van de
Europese Groene Week (1 juni) benadrukken. Lissabon is de eerste Zuid-Europese
hoofdstad die de erkenning van Groene Hoofdstad van Europa heeft gekregen. Wij
zullen deze prijs als hefboom gebruiken om de bewustwording te vergroten en aan te
dringen op een ambitieuzere mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling.’

