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Mexico City kämpar mot  klimatförändringarna
Megastaden Mexico City med 
21 miljoner invånare lider av 
svår vattenbrist och sjunkande 
byggnader. Klimatförändring-
arna gör problemen värre. Nu 
söker staden nya lösningar. Staden sjunker sakta

Akut vattenbrist ökar risken för våldsamma konflikter – ”Folk      slåss för sina rättigheter”

Samlar in regnvatten

Mexico City-bor plaskar runt på torget vid Revolutionsmonumentet, som har rustats upp och fått nya fontäner. Staden dras med en vattenkris som gör de svårt att förse dess invånare med rent dricksvatten.
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Mexico City kämpar mot  klimatförändringarna
ikter – ”Folk      slåss för sina rättigheter”

Extrema spänningar

”Tänker alltid på vatten” ”Saknar långsiktighet”

Delfín Montañana

Det mesta är  
kosmetiskt. Visst 
är det bra med 
fler cyklar, men 
samtidigt byggs 
motorvägarna ut. 
Naturreservaten 
växer, men fler 
träd huggs ner än 
någonsin förr.

Mexico City och klimatet
● Med drygt 21 miljoner invåna-
re är Mexico City världens elfte 
största storstadsområde.
Mexico City ingår i C40, en or-
ganisation där 90 av världens 
största städer arbetar med 
klimatfrågor.
● FN klassade staden som 
världens mest förorenade 
1992. Men Mexico City lyckades 
förbättra luftkvaliteten kraftigt, 
bland annat genom att kontrol-
lera utsläppen. 
● De senaste åren har proble-
men återvänt på grund av sti-
gande temperaturer och slarv 
med utsläppsrestriktioner. 
● 2015 blev Mexiko första 
utvecklingsland att formellt 
lova att minska sina utsläpp av 
växthusgaser – med 22 procent 
till år 2030.

Ett av Mexico Citys miljöinitiativ är lånecyklarna EcoBici, som blivit många och populära.Överallt i stadsdelen Tlalpan i södra Mexico City syns organisationen Isla Urbanas 
blå vattenreningssystem, som hjälper invånarna att ta vara på regnvatten.

Delfín Montañana från Isla Urbana visar familjen Martinez hur de ska använda organisationens vattensystem.
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