Principper, der gør byer og kommuner liberale
En liberal by er et sted med


Frihed og ansvar, hvor borgerne
o er bevidste om deres friheder og er i stand til at gøre brug af dem;
o forstår deres ansvar over for andre borgere og samfundet som helhed og opfylder ansvaret
med overbevisning.
En liberal borgmester vil se til, at borgerne respekterer retssamfundet og at bystyret har disse
mål som prioriteter.
En liberal by er ikke et sted med frygt og lovløshed, men derimod et sted med tillid og
retfærdighed.



Markedsøkonomi, hvor borgerne
o kan udvikle en iværksætterkultur;
o kan bidrage til en blomstrende lokal økonomi og få deres små virksomheder til at vokse.
En liberal borgmester vil sikre, at bystyret begrænser regulering til det absolut nødvendige.
En liberal by er ikke et sted med bureaukrati, men derimod et sted med effektivitet og resultater.



Demokrati, hvor borgerne
o er direkte involverede i beslutningstagningen eller føler, at de tages aktivt med på råd og at
deres synspunkter tages alvorligt og respekteres;
o er i stand til selv at udstikke den fremtidige kurs for deres liv og deres lokalsamfund;
o individuelt eller via civilsamfundsorganisationer kan interagere frit med deres valgte
repræsentanter og kan holde dem ansvarlige.
En liberal borgmester er lydhør over for borgerne og ser til, at byrådet og forvaltningen aktivt
søger og tilskynder til borgernes inddragelse i de beslutninger, som vedrører dem, og vil udvikle
administrativ kapacitet til at fokusere på levering af resultater.
En liberal by er ikke et sted med undersåtter, men derimod et sted med borgerstyre.
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Uafhængighed, hvor borgerne
o lever uden fattigdom og kan bidrage til samfundet på meningsfyldte måder;
o i tilfælde, hvor offentlig hjælp er nødvendig, opmuntres og hjælpes til at genvinde deres
uafhængighed så hurtigt som muligt alt efter de personlige omstændigheder.
En liberal borgmester vil koncentrere byens politikker om at forebygge og bekæmpe fattigdom
og om at sætte borgere, der modtager offentlig bistand, til efterhånden at genvinde deres
autonomi.
En liberal by er ikke et sted, der fremmer afhængighed, men derimod et sted med
borgerinddragelse.



Inklusion og tillid, hvor borgerne
o rummer mangfoldighed, fordi frihed og mangfoldighed er to sider af samme mønt: frihed
kan ikke eksistere uden mangfoldighed og mangfoldighed ikke uden frihed;
o hilser andre borgere velkommen uanset deres geografiske oprindelse, etnicitet, religion,
politiske overbevisning, seksuel orientering osv.;
o bidrager til at opbygge tillid mellem forskellige samfundsgrupper ved at indgå i dialog, dele
erfaringer og samarbejde om fælles initiativer.
En liberal borgmester vil vise vejen ved at invitere alle borgere inden for, bygge broer i stedet
for mure og samle borgerne til dialog og fælles projekter samt sikre, at byens politikker
forhindrer dannelsen af ghettoer af enhver art. Ghettoer er ødelæggende for tillid.
En liberal by er ikke et sted med forskelsbehandling eller afvisning, men derimod et sted med
samarbejde og respekt.


Selvbestemmelse og frigørelse, hvor borgerne
o har og frit kan vælge deres egen livsstil;
o kan forme deres egen unikke identitet uden fordømmelse fra andre borgere.
En liberal borgmester vil vise vejen ved at fremme og forsvare en bred vifte af livsstile som en
styrke for byen.
En liberal by er ikke et sted med ensretning, men derimod et sted med valgmuligheder.



Muligheder og social mobilitet, hvor borgerne
o hurtigt og ment kan udvikle deres idéer, talenter og ekspertise på nye måder;
o opmuntres til og er i stand til at udnytte deres potentiale ved at erhverve ny viden og nye
færdigheder.
En liberal borgmester vil fremme "talentfabrikken" ved at søge at nedbryde barrierer, der står i
vejen for muligheder, samtidig med at den sociale samhørighed beskyttes, og vil sørge for, at
byens politikker fremmer uddannelse, efteruddannelse og tilgængelighed.
En liberal by er ikke et sted med fatalisme, men derimod et sted med opmuntring.



Livskvalitet, hvor borgerne
o er og føler sig trygge i deres hjem og på gaden;

o har fri adgang til alle dele af byen;
o er i stand til frit og hurtigt at bevæge sig gennem byen;
o kan leve et sundt liv, indånde ren luft og have god adgang til udendørs arealer og
sportsfaciliteter;
o aktivt bidrager til miljøet og en bæredygtig lokal økonomi.
En liberal borgmester vil sørge for, at byens tjenesteydelser er koncentreret om at øge borgernes
livskvalitet og levere håndgribelige resultater for dem.
En liberal by er ikke et sted med forsømmelighed, men derimod et sted med udvikling og
forbedringer.


Viden, uddannelse og kultur, hvor borgerne
o har plads til at lære, reflektere, være opfindsomme, udtrykke deres idéer og dele dem med
andre borgere;
o kan udvikle den lokale kultur og dele den over grænserne.
En liberal borgmester vil tilskynde til mangfoldighed i kulturudtryk og til stræben efter viden.
En liberal by er ikke et sted med uvidenhed, men derimod et sted med indsigt.



Intelligent innovation, hvor borgerne
o kan skabe nye og mere effektive arbejdsmetoder;
o tager nye teknologier til sig og inkorporerer dem effektivt i samfundet.
En liberal borgmester vil fremme innovation og ansvarsfuld brug af nye teknologier blandt
borgerne.
En liberal by er ikke et sted, der forkaster nye idéer og metoder, men derimod et sted, der er
åbent over for intelligent forandring og fremskridt.



Positive aktiviteter, hvor borgerne
o interagerer med andre borgere, virksomheder og offentlige organer og skaber netværk,
forbindelser og partnerskaber.
En liberal borgmester vil fremme, understøtte og skabe plads til sådan interaktion.
En liberal by er ikke et sted med stagnation, men derimod et sted med dynamisk aktivitet.



Optimisme, hvor borgerne
o er overbevist om, at det er i deres magt at skabe en bedre fremtid både som enkeltpersoner
og som samfund;
o ser konkrete fremskridt og resultater, der bekræfter denne overbevisning.
En liberal borgmester vil vise vejen ved at fremme optimisme og levere positive resultater.
En liberal by er ikke et sted med pessimisme, men derimod et sted til inspiration.



Åbenhed over for verden, hvor borgerne:
o kan skabe kontakt til borgere fra andre steder på jorden;
o har mulighed for at mødes og interagere med folk fra andre kulturer;
o kan inspirere og lade sig inspirere gennem disse interaktioner.
En liberal borgmester vil fremme nysgerrighed over for resten af verden.
En liberal by er ikke et sted, der er lukket over for resten af verden, men derimod et sted for
globale kontakter.

Vedtaget på det andet topmødefor liberale borgmestre i Warszawa den 2. december 2016.
Deltagende borgmestre:
Belgien – Bart Somers, Borgmester i Mechelen og formand for ALDE-gruppen i Regionsudvalget
Belgien – Patrick De Klerck, Borgmester i Blankenberge
Estland – Mart Võrklaev, Borgmester i Rae kommune
Frankrig – François Decoster, Borgmester i Saint Omer
Frankrig – Jean-Christophe Lagarde, Borgmester i Drancy
Irland – Kieran O'Hanlon, Borgmester i the City and County of Limerick
Irland – Fintan Phelan, Borgmester i Carlow
Kroatien – Andro Vlahušić, Borgmester i Dubrovnik
Litauen – Vytautas Grubliauskas, Borgmester i Klaipėda
Moldova – Dorin Chirtoaca, Borgmester i Chișinău
Slovenien – Jasna Gabrič, Borgmester i Trbovlje
Spanien – Guillermo Gross, Borgmester i Valdemoro
Storbritannien– Keith House, formand for the Eastleigh Borough Council
Sverige – Carola Gunnarsson, Borgmester i Sala
Tjekkiet – Adriana Krnáčová, Borgmester i Prag
Tyskland – Dirk Hilbert, Borgmester i Dresden
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