„Naším hlavním cílem je zapojit každého občana, každý den“
Rozhovor se starostou Lisabonu Fernandem Medinou

Lisabon byl prvním hlavním městem, které se přihlásilo cílům Paktu EU 2030.
Portugalské město právě získalo titul Evropské zelené město 2020. Mysleli jsme
si, že je nejvyšší čas, abychom vás zasvětili do jeho energetických a klimatických
aktivit!
Lisabon je jediným hlavním městem v Evropě s plánem na ochranu
biodiverzity ve svém akčním plánu na ochranu klimatu - Co Vaše strategie v
oblasti biodiverzity přináší celkové strategii v oblasti klimatu?
Biodiverzita je součástí strategie poskytování ekosystémových služeb našim občanům,
zlepšování veřejného zdraví, kvality ovzduší a zvyšování odolnosti vůči změnám
klimatu. Biodiverzita nám poskytuje ukazatel účinnosti naší zelené infrastruktury při
dosahování výsledků, díky nimž je efektivním nástrojem přizpůsobení se a poskytuje

těmto ekosystémům služby.
Důležitým měřítkem této účinnosti je stupeň, v jakém může být „naturalizováno“
umělé prostředí, jako je město. Přijetí opatření v oblasti zachování biodiverzity je
někdy stejně jednoduché jako používání původních druhů, nahrazování tradičních
trávníků adaptovanými druhy, nepoužívání pesticidů k regulaci vegetace nebo zajištění
ekologické kontinuity zarovnávání stromů nebo ekologické pasáže, jako jsou zelené
mosty přes velké silnice.
Vaše město bylo v roce 2016 prvním hlavním městem, které v roce 2016
podepsalo cíle evropského Paktu starostů do roku 2030. Jak Vám hnutí Paktu
starostů pomohlo vyvinout Vaši klimatickou a energetickou strategii?
Bylo to docela důležité. Města zabírají pouze 2 % světové pevniny, ale spotřebují více
než 2/3 světové energie a jsou odpovědné za více než 70 % celosvětových emisí CO2.
S pokračujícím růstem městských oblastí se jejich dopad na klima zvyšuje. Představují
však také obrovskou příležitost ke zmírnění efektů změn klimatu s významným
dopadem.
Jako starosta evropského hlavního města a pobřežního města jsem si plně vědom výzev
souvisejících s měnícím se klimatem, ale také naší odpovědnosti a schopnosti vyhrát
světový boj proti změně klimatu. K tomu potřebujeme globální přístup a koordinaci.
Mít organizace a skupiny, jako je Pakt primátorů, jako jsou platformy pro spolupráci a
výměnu znalostí, je nezbytné dosažení pokroku v této změně, která je naprosto
nezbytná. Naše účast v Paktu přispěla ke zlepšení našich akčních plánů a posílila naše
závazky do roku 2030 a dále.
Lisabon je Evropským zeleným městem 2020, gratuluji! Jak jste připravili svou
žádost?
To byl cíl již nějakou dobu. Ne s cílem získat samotné ocenění, ale kvůli možnosti
předvést úsilí evropských měst o jejich udržitelný rozvoj a partnerství s vítězi a
finalisty v síti evropských zelených měst (European Green Capital Network).
Jsme potěšeni, že jsme byli vybráni jako Evropské zelené město 2020 a těšíme se, že
budeme inspirací pro jiná města, která půjdou stejnou cestou. Lisabon se pevně zavázal
k udržitelné budoucnosti, kde je zelený růst součástí aktivní správy věcí veřejných.

Investovali jsme do infrastruktury městské zelené jako nástroje pro přizpůsobení se
změně klimatu, otevřeli jsme celkem 9 zelených koridorů a více než 350 ha nových
zelených ploch, což je nárůst o více než 20 % za méně než deset let. To bylo v naší
žádosti ústřední a tato vize byla jasněji formulována našim týmem, což posílilo naše
strategie o směřování našich tří žádostí.
Jaké jsou Vaše plány v rámci oslav získání ocenění Evropské zelené město
2020? Jaké události si nesmíme nechat ujít?
Naším
hlavním
cílem
je
zapojit
každého
občana,
každý
den.
V boji proti klimatické nouzi budeme úspěšní uzákoněním změn v našem každodenním
životě, a to jak na osobní, tak profesionální úrovni.
K tomu máme inspirativní program. Brzy vydáme úplný seznam úžasných iniciativ, ale
určitě chceme zdůraznit oficiální zahajovací ceremoniál (10. ledna 2020), konferenci
Urban Future Global conference Urban 2020 (1.-3. dubna), dále Planetiers World
Gathering (23.-25. dubna) a zahájení Evropského zeleného týdne (European Green
Week) (1. června). Lisabon je prvním jihoevropským hlavním městem, které dosáhlo
uznání evropského zeleného města. Využijeme tohoto ocenění, abychom nám pomohli
zvýšit povědomí a usilovat tak o ambicióznější globální program pro udržitelný rozvoj.

