PROHLÁŠENÍ
4. SUMMIT LIBERÁLNÍCH STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ –
MADRID, 9. LISTOPADU 2018

STOP AUTORITÁŘSKÝM POPULISTŮM –
POSÍLENÍ PILÍŘŮ DEMOKRACIE VE MĚSTECH
My liberální starostové a primátoři, kteří jsme se sešli na 4. summitu během sjezdu
strany ALDE v Madridu ve Španělsku dne 9. listopadu 2018, vyzýváme všechny liberální
starosty a primátory na celém světě, aby přispěli k ochraně demokracie před šířícím se
trendem autoritářských politických lídrů, kteří se staví proti liberalismu a pluralismu.
Vzhledem k tomu, že většina světové populace nyní žije v městských oblastech, mají
starostové a primátoři měst v rámci svých pravomocí za úkol, aby posílili pilíře místní
demokracie, a tak zabránili tomu, že se ve městech dostanou autoritářští političtí lídři trvale
k moci.
Vyzýváme proto všechny starosty a primátory na celém světě, kteří jsou odhodláni hájit
demokracii, aby:


se dohodli s jinými politickými stranami na tom, že o některých aspektech místní
demokracie se nedá smlouvat a budou je společně hájit, pokud by byly napadány,
a aby o těchto dohodách informovali místní obyvatelstvo a sdělovací prostředky;



ze zavedených demokratických zvyklostí učinili neporušitelná pravidla a zákony
pro případ, že by je chtěli budoucí političtí lídři obcházet;



posílili nezávislé instituce, a tak je chránili před politickým ovlivňováním;



budovali důvěru v městskou správu, například tím, že zvýší odpovědnost vůči
veřejnosti a budou uplatňovat politiku nulové tolerance vůči korupci;



propagovali a zprostředkovávali výchovu k občanství, a z dezinformovaných voličů se
tak stali vzdělaní voliči;



podporovali a umožňovali lepší informovanost veřejnosti o tom, jak místní sdělovací
prostředky shromažďují informace a ověřují fakta, a zavedli mechanismy, které posílí
jejich finanční a politickou nezávislost;



podporovali vývoj elektronických řešení pro otevřenou a transparentní správu věcí
veřejných;



chránili místní systémy před kybernetickými útoky;



šli příkladem, pokud jde o dosahování konsensu a kompromisu, a odmítali používat
slovní výpady a jízlivé komentáře ve veřejných projevech;



usilovali o hospodářský pokrok, jenž by se zaměřoval na prosperitu, kterou občané
skutečně pociťují, a plánovali změny, které do hospodářství vnáší automatizace;



byli horlivými zastánci a propagátory demokracie.

Toto prohlášení podepsalo 24 účastníků 4. summitu liberálních starostů a primátorů:
Bart Somers – Mechelen, Belgie – předseda skupiny ALDE ve VR
Herman Mashaba – Johannesburg, Jižní Afrika
Begoña Villacis – kandidátka na starostku města Madridu, Španělsko
Rui Moreira – Porto, Portugalsko
François Decoster – Saint-Omer, Francie – místopředseda skupiny ALDE ve VR
Darina Kováčová – Jirkov, Česká republika
Keith House – rada města Eastleigh, Spojené království
Laurent Hénart – Nancy, Francie
Dario Hrebak – Bejlovar, Chorvatsko
Hanna Kosonen – rada města Savonlinna, Finsko
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgie
Mart Võrklaev – Rae, Estonsko
Vincent Chauvet – Autun, Francie
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulharsko
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgie
Rait Pihelgas – Järva, Estonsko
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulharsko
Pawel Czuliński – Twardogora, Polsko
Marko Torm – Rakvere, Estonsko
Bejtula Salo – Samuil, Bulharsko
Constantin Bilea – Oarja, Rumunsko
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Rumunsko
Urmas Sukles – Haapsalu, Estonsko
Hasan Azis – Kardjali, Bulharsko

