
  
 

 

Podstawy stworzenia liberalnych miast i społeczności 

lokalnych 
 

Liberalne miasto to przestrzeń: 

 

 Wolności i obowiązków, w której obywatele: 

o są świadomi swoich swobód i zdolni z nich korzystać;  

o rozumieją swoje obowiązki wobec innych obywateli i szerzej pojętej społeczności i 

wypełniają je z przekonaniem. 

 

Liberalny burmistrz dba o to, by obywatele przestrzegali praworządności, a administracja 

danego miasta uznawała te cele za priorytetowe. 

Liberalne miasto nie jest miejscem, w którym panuje lęk czy bezprawie, lecz przestrzenią 

zaufania i sprawiedliwości. 

 

 Wolnej przedsiębiorczości, w której obywatele: 

o są w stanie rozwijać przedsiębiorczość; 

o mogą przyczynić się do dynamicznej gospodarki lokalnej i rozwijać małe przedsiębiorstwo. 

Liberalny burmistrz promuje ideę małego rządu, dbając o to, by administracja miasta była 

skuteczna i ograniczała uregulowania do niezbędnego minimum. 

Liberalne miasto nie jest miejscem rozrostu biurokracji czy też rządu, lecz przestrzenią 

wydajności i skuteczności. 

 

 Demokracji, w której obywatele: 

o uczestniczą bezpośrednio w procesie decyzyjnym i aktywnie biorą udział w konsultacjach i 

mają poczucie, że ich opinie są wysłuchiwane i uwzględniane; 

o są w stanie nadać przyszły kierunek swojemu życiu, a także życiu społeczności lokalnej; 

o nawiązują swobodne kontakty ze swymi demokratycznie wybranymi przedstawicielami 

indywidualnie bądź za pośrednictwem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i są 

w stanie pociągnąć ich do odpowiedzialności. 

 

Obywatele mogą łatwo nawiązać kontakt z liberalnym burmistrzem. Dba on o to, by rada 

i administracja miasta aktywnie kontaktowały się z obywatelami i zachęcały ich do udziału 



 

 

w decyzjach, które ich dotyczą. Rozwija zdolności administracyjne, by skupić się na 

uzyskiwaniu wyników. 

Liberalne miasto nie jest miejscem, w którym panuje uległość, lecz raczej przestrzenią rządu 

obywatelskiego. 

 

 Niezależności, w której obywatele: 

o nie są dotknięci ubóstwem i mogą wnosić wartościowy wkład w społeczeństwo; 

o w wypadku, gdy potrzebna jest pomoc publiczna, otrzymują zachętę i pomoc w odzyskaniu 

niezależności tak szybko, jak tylko pozwala na to ich sytuacja osobista. 

 

Liberalny burmistrz ukierunkowuje politykę miejską na zapobieganie ubóstwu i jego 

ograniczanie, umożliwiając obywatelom otrzymującym pomoc publiczną odzyskanie z czasem 

samodzielności. 

Liberalne miasto nie jest miejscem, które sprzyja zależności, lecz raczej przestrzenią 

upodmiotowienia. 

 

 Inkluzywnośći i zaufania, w której obywatele: 

o afirmują zróżnicowanie, gdyż wolność i zróżnicowanie są dwoma stronami tego samego 

medalu: bez zróżnicowania nie ma wolności, a bez wolności nie ma zróżnicowania; 

o przychylnie odnoszą się do innych obywateli, bez względu na ich pochodzenie geograficzne 

i etniczne, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną itd.; 

o przyczyniają się do budowania zaufania między społecznościami, nawiązując dialog, dzieląc 

się swymi doświadczeniami i pracując nad wspólnymi inicjatywami. 

 

Liberalny burmistrz służy za przykład, nawiązując kontakt ze wszystkimi obywatelami, budując 

pomosty, a nie mury, a także zachęcając wszystkich obywateli do udziału w dialogu 

i wspólnych projektach. Ponadto dba o to, by polityka miejska zapobiegała tworzeniu się 

jakiegokolwiek rodzaju gett, gdyż getta niszczą zaufanie. 

Liberalne miasto nie jest miejscem dyskryminacji lub odrzucenia, lecz przestrzenią 

stowarzyszania się i szacunku. 

 

 Upodmiotowienia i emancypacji, w której obywatele: 

o mają możliwość wyboru własnego stylu życia i mają poczucie takiej swobody; 

o są w stanie kształtować swą własną niepowtarzalną tożsamość bez narażania się na osąd ze 

strony innych. 

 

Liberalny burmistrz służy za przykład, promując i chroniąc zróżnicowanie stylów życia, jako 

atut danego miasta. 

Liberalne miasto nie jest miejscem konformizmu, lecz przestrzenią swobodnego wyboru. 

 

 Możliwości i ruchliwości społecznej, w której obywatele: 

o są w stanie rozwijać własne pomysły, talenty i wiedzę fachową w nowy, szybki i łatwy 

sposób; 

o otrzymują zachętę i możliwość do realizacji swojego potencjału poprzez zdobywanie nowej 

wiedzy i umiejętności. 

 



 

 

Liberalny burmistrz wspiera kuźnię talentów, starając się usilnie usunąć bariery hamujące 

możliwości, chroniąc spójność społeczną i dbając o to, by polityka miejska promowała 

kształcenie, szkolenie i dostępność. 

Liberalne miasto nie jest miejscem fatalizmu, lecz przestrzenią zachęt. 

 

 Dobrej jakości życia, w której obywatele: 

o są i czują się bezpieczni w swych domach i na ulicach; 

o czują się bezpiecznie i przywitani w wszystkich częściach miasta; 

o są w stanie swobodnie i szybko przemieszczać się po mieście;  

o mogą prowadzić zdrowy tryb życia, cieszyć się czystym powietrzem i mają dostęp do 

rekreacji na wolnym powietrzu i obiektów sportowych; 

o wnoszą aktywnie wkład w ochronę środowiska i zrównoważoną gospodarkę lokalną. 

 

Liberalny burmistrz dba o to, by usługi miejskie koncentrowały się na podnoszeniu jakości 

życia obywateli i uzyskiwaniu dla nich wymiernych wyników. 

Liberalne miasto nie jest miejscem zaniedbania, lecz przestrzenią rozwoju i doskonalenia. 

 

 Wiedzy, kształcenia i kultury, w której obywatele: 

o dysponują miejscem do nauki, refleksji, inwencji, a także do przedstawiania swoich 

pomysłów i dzielenia się nimi z innymi obywatelami; 

o są w stanie rozwijać kulturę lokalną i dzielić się nią ponad granicami. 

 

Liberalny burmistrz zachęca do różnorodnej ekspresji kulturalnej i dążenia do zdobywania 

wiedzy. 

Liberalne miasto nie jest miejscem ignorancji, lecz raczej przestrzenią oświecenia. 

 

 Inteligentnej innowacji, w której obywatele:  

o są w stanie opracować nowe, skuteczniejsze metody pracy; 

o przyjmują nowe technologie z entuzjazmem i skutecznie włączają je do społeczeństwa. 

 

Liberalny burmistrz krzewi innowacje i dobre cywilne zastosowania nowych technologii. 

Liberalne miasto nie jest miejscem odrzucania nowych pomysłów i metod, lecz przestrzenią 

otwartą na inteligentne zmiany i postęp. 

 

 Pozytywnego działania, w której obywatele: 

o kontaktują się z innymi obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi, tworząc 

sieci, więzi i partnerstwa. 

 

Liberalny burmistrz promuje, ułatwia i tworzy przestrzeń interakcji. 

Liberalne miasto nie jest miejscem stagnacji, lecz przestrzenią dynamicznego działania. 

 

 Optymizmu, w której obywatele: 

o uważają, że w ich mocy leży budowanie lepszej przyszłości czy to samodzielnie, czy jako 

wspólnota; 

o dostrzegają konkretne postępy i wyniki potwierdzające ich przekonania. 

 



 

 

Liberalny burmistrz służy za przykład, szerząc optymizm i uzyskując pozytywne wyniki. 

Liberalne miasto nie jest miejscem pesymizmu, lecz przestrzenią inspiracji. 

 

 Otwartości na świat, w której obywatele: 

o są w stanie nawiązać kontakt z osobami z innych miejsc na świecie; 

o mają możliwość spotykania się z osobami reprezentującymi inne kultury i kontaktów z nimi; 

o są w stanie inspirować innych i czerpać inspirację z tych kontaktów. 

 

Liberalny burmistrz wzbudza poczucie zaciekawienia resztą świata. 

Liberalne miasto nie jest miejscem odciętym od świata, lecz przestrzenią globalnych powiązań.  

 

 

Dokument przyjęty na drugim szczycie liberalnych burmistrzów w dniu 2 grudnia 2016 r. w 

Warszawie. 

 

Burmistrzowie, którzy wzięli udział w szczycie: 

 

Belgia – Bart SOMERS, burmistrz Mechelen 

Belgia – Patrick De KLERCK, burmistrz Blankenberge 

Chorwacja – Andro VLAHUŠIĆ, burmistrz Dubrownika 

Czechy – Adriana KRNÁČOVÁ, burmistrz Pragi 

Estonia – Mart VÕRKLAEV, burmistrz gminy Rae 

Francja – François DECOSTER, mer Saint Omer 

Francja – Jean-Christophe LAGARDE, mer Drancy 

Hiszpania – Guillermo GROSS, burmistrz Valdemoro 

Irlandia – Kieran O'HANLON, burmistrz miasta i hrabstwa Limerick 

Irlandia – Fintan PHELAN, burmistrz Carlow 

Litwa – Vytautas GRUBLIAUSKAS, burmistrz Kłajpedy 

Mołdawia – Dorin CHIRTOACA, burmistrz Kiszyniowa 

Niemcy – Dirk HILBERT, burmistrz Drezna 

Słowenia – Jasna GABRIČ, burmistrz Trbovlje 

Szwecja – Carola GUNNARSSON, burmistrz Sala 

Zjednoczone Królestwo – Keith HOUSE, przewodniczący rady hrabstwa Eastleigh 
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