
 

 

ERKLÆRING 

LIBERALE BORGMESTRES 4. TOPMØDE – DEN 9. NOVEMBER 2018, 

MADRID 

 

STOP FOR AUTORITÆRE POPULISTER – STÆRKERE SØJLER UNDER 

DEMOKRATIET I BYERNE 

Undertegnede liberale borgmestre, der samledes ved det 4. topmøde i forbindelse med 

ALDE's partikongres i Madrid i Spanien den 9. november 2018, opfordrer alle liberale 

borgmestre rundt omkring i verden til at hjælpe med at beskytte demokratiet mod den 

stigende tendens til autoritære, undertrykkende og antipluralistiske ledere. Med et flertal af 

verdens befolkning, der nu bor i byområder, har borgmestre beføjelse til og ansvar for at 

styrke søjlerne i det lokale demokrati og dermed forhindre autoritære ledere i at slå stærke 

rødder i byer og byområder. 

Derfor opfordres alle borgmestre rundt omkring i verden, som værner om demokratiet, til 

at: 

 blive enige med andre politiske partier om, at visse aspekter af det lokale demokrati 

ikke står til forhandling og vil blive forsvaret i fællesskab, hvis de nogensinde måtte 

blive anfægtet. Oplyse lokalbefolkningen og medierne om sådanne aftaler. 

 Omdanne veletablerede demokratiske skikke til ubrydelige regler og love, såfremt 

fremtidige ledere skulle fristes til at se bort fra dem. 

 Styrke uafhængige institutioner for at beskytte dem mod politisk indblanding 

 Opbygge tillid til byens forvaltning ved for eksempel at øge den offentlige 

ansvarlighed og have en nultolerancepolitik hvad korruption angår. 

 Fremme og lette folkeoplysning for at gå fra misinformerede vælgere til uddannede 

vælgere. 



 Fremme og lette en større offentlig forståelse af, hvordan lokale medier indsamler 

oplysninger og kontrollerer fakta, og etablere mekanismer til at styrke deres 

finansielle og politiske uafhængighed. 

 Støtte udviklingen af e-løsninger for en åben og gennemsigtig forvaltning.  

 Beskytte lokale systemer mod cyberangreb. 

 Være et eksempel på konsensus og kompromis og nægte at gøre brug af 

fornærmelser og grovheder i den offentlige debat. 

 Skabe økonomisk fremskridt, som fokuserer på den faktiske velstand, som borgerne 

oplever, og planlægge de ændringer, automatiseringen indebærer for økonomien. 

 Være en kompromisløs forsvarer og forkæmper for demokratiet. 

 

Denne erklæring blev undertegnet af de 24 deltagere ved de liberale borgmestres 

4. topmøde: 

Bart Somers – Mechelen, Belgien – formand for ALDE i RU 
Herman Mashaba – Johannesburg, Sydafrika 

Begoña Villacis – borgmesterkandidat i Madrid, Spanien 
Rui Moreira – Porto, Portugal 

François Decoster – Saint-Omer, Frankrig – næstformand for ALDE i RU 
Darina Kováčová – Jirkov, Tjekkiet 
Keith House – Eastleigh byråd, UK 
Laurent Hénart – Nancy, Frankrig 
Dario Hrebak – Bejlovar, Kroatien 

Hanna Kosonen – Savonlinna byråd, Finland 
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgien 

Mart Võrklaev – Rae, Estland 
Vincent Chauvet – Autun, Frankrig 

Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgarien 
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgien 

Rait Pihelgas – Järva, Estland 
Vom Pehlivanov – Rudozem, Bulgarien 
Pawel Czuliński – Twardogora, Polen 

Marko Torm – Rakvere, Estland 
Beytula Salo – Samuil, Bulgarien 

Constantin Bilea – Oarja, Rumænien 
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Rumænien 

Urmas Sukles – Haapsalu, Estland 
Hasan Azis – Kardjali, Bulgarien 

 


