„Meie eesmärk on iga elanikku iga päev kaasata“
Intervjuu Lissaboni linnapea Fernando Medinaga

Just Lissabon oli esimene pealinn, mis liitus Euroopa Liidu linnapeade pakti
2030. aasta eesmärkidega. Nüüd võitis see Portugali linn 2020. aasta Euroopa
rohelise pealinna tiitli. On viimane aeg nende energia- ja kliimaalasteid tegevusi
lähemalt tutvustada!
Lissabon on ainus Euroopa pealinn, mille kliimaalane tegevuskava hõlmab
bioloogilise mitmekesisuse mõõdet. Mida see kliimastrateegiale juurde annab?
Bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava on osa strateegiast, mida oma kodanikele
ökosüsteemi teenuste pakkumiseks rakendame, et parandada rahvatervist ja õhu
kvaliteeti ning tõsta kliimamuutustele vastupanu suutlikkust. Bioloogiline
mitmekesisus on meie rohelise taristu tõhususe indikaator ja aitab meil seda

tõhusamaks kohanemistööriistaks muuta ja ökosüsteemide teenuseid edendada.
Hea mõõdik selle tõhususe väljendamiseks on linna kui kunstliku keskkonna
„looduslikumaks“ muutumise tase. Bioloogilise mitmekesisuse edendamise meetmed
on sageli väga lihtsad, sh kohalike liikide kasutamine, traditsioonilise muru asemel
kohandatud liikide külvamine, pestitsiidide vältimine taimestiku ohjamisel ning
ökoloogilise sidususe edendamine näiteks puude istutamisel ja ökoloogiliste
ülekäikude – rohesildade – kasutamise teel.
Teie linnast sai 2016. aastal esimene Euroopa linnapeade pakti 2030. aasta
eesmärkidega liitunud pealinn. Kuidas on linnapeade pakti liikumine aidanud
teil kliima- ja energiastrateegiat kujundada?
Selle roll on olnud märkimisväärne. Linnad katavad maailma maismaast vaid 2%,
kuid nende energiatarve moodustab maailma omast kaks kolmandikku ja
süsihappegaasiheited enam kui 70%. Linnapiirkondade kasvades suureneb ka nende
mõju kliimale. Kuid samas pakuvad nad suurepärast võimalust kliimamuutuste mõju
oluliselt leevendada.
Ühe Euroopa pealinna ja samas mereäärse linna linnapeana olen ma äärmiselt teadlik
nii kliima muutumisega kaasnevatest probleemidest kui ka meie vastutusest ja
suutlikkusest kliimamuutuste üle võit saavutada. Selleks on aga tarvis üleilmset
lähenemist ja koostööd. Linnapeade pakti sugused organisatsioonid ja liikumised
pakuvad koostöö ja teadmiste vahetamise jaoks platvormi ja on seega hädavajalike
muutuste saavutamises keskse tähtsusega. Osalemine on meie tegevuskavadele palju
juurde andnud ja meie pühendumust 2030. aastaks ja edasigi tugevdanud.

Palju õnne! Lissabon on 2020. aasta Euroopa roheline pealinn. Kuidas te oma
kandidatuuri ette valmistasite?
See tiitel oli meil juba ammu eesmärgiks. Mitte auhinna pärast, vaid selleks, et
näidata, kuidas Euroopa linnad saavad jätkusuutlikkuse eeskujuks olla ja et teha
koostööd teiste Euroopa Rohelise Pealinna võrgustiku võitjate ja finalistidega.

2020. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks valitud olemine on meie jaoks tohutu au ja
anname endast parima, et teisi linnasid sama suunda võtma innustada. Lissabon on
juba kaua olnud pühendunud jätkusuutlikule tulevikule, milles roheline kasv on
aktiivse halduse lahutamatu osa. Oleme kliimamuutustega kohanemise raames
investeerinud rohetaristusse, rajanud üheksa rohekoridori ja loonud üle 350 hektari
uusi rohealasid – enam kui 20% suurune kasv võrreldes pisut üle kümne aasta taguse
ajaga. See töö oli meie kandidatuuris kesksel kohal ja meie meeskond selgitas meie
nägemust meie senise kolme kandideerimiskorra käigus hästi.

Millised plaanid on teil 2020. aasta rohelise pealinna tiitliüritusteks? Millised
on huvitavaimad üritused?
Meie eesmärk on iga elanikku iga päev kaasata. Kliimakriisiga tuleme toime ainult
juhul, kui oma igapäevaelus nii isiklikul kui ka ametialasel tasandil muutusi teeme.
Oleme selle jaoks välja töötanud kaasahaarava programmi. Varsti avaldame terve
nimekirja huvitavaid algatusi, kuid olulisemad sündmused on ametlik avatseremoonia
(10. jaanuaril 2020), linnade tuleviku teemaline konverents Urban Future Global
Conference 2020 (1.–3. aprill), Planetiers World Gathering konverents (23.–25.
aprill) ja Euroopa rohenädala avamine (1. juuni). Lissabon on esimene Euroopa
rohelise pealinna tiitli pälvinud Lõuna-Euroopa pealinn. Kasutame tiitliga kaasnevat
tunnustust ära, et teadlikkust tõsta ja säästliku arengu alast ambitsioonikamat
üleilmset tegevust toetada.

