ΔΗΛΩΣΗ
4η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ - ΜΑΔΡΙΤΗ, 9
Νοεμβρίου 2018

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εμείς οι φιλελεύθεροι δήμαρχοι, συνερχόμενοι στην 4η Σύνοδό μας, κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου της Ομάδας ALDE στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 9 Νοεμβρίου 2018, καλούμε
όλους τους φιλελεύθερους δημάρχους ανά τον κόσμο να συμβάλουν στην προστασία της
δημοκρατίας από το αυξανόμενο ρεύμα αυταρχικών, αντιφιλελεύθερων, αντιπλουραλιστών
ηγετών. Τη στιγμή που η πλειονότητα του παγκοσμίου πληθυσμού ζει πλέον σε αστικές
περιοχές, οι δήμαρχοι έχουν την ισχύ και την ευθύνη να ενισχύσουν τους πυλώνες της
τοπικής δημοκρατίας, εμποδίζοντας έτσι τους αυταρχικούς ηγέτες απλώσουν τις ρίζες τους
στις πόλεις και τις κωμοπόλεις.
Καλούμε, συνεπώς, όλους τους δημάρχους ανά τον κόσμο που είναι προσηλωμένοι στη
δημοκρατία:


Να συμφωνήσουν με άλλες πολιτικές παρατάξεις ότι ορισμένες πτυχές της τοπικής
δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και χρήζουν κοινής υπεράσπισης αν
απειληθούν. Να ανακοινώσουν τις συμφωνίες αυτές στον τοπικό πληθυσμό και τα
ΜΜΕ.



Να μετατρέψουν παγιωμένες δημοκρατικές πρακτικές σε απαράβατους κανόνες και
νόμους, για την περίπτωση που μελλοντικοί ηγέτες μπουν στον πειρασμό να τις
αγνοήσουν.



Να ενισχύσουν τους ανεξάρτητους θεσμούς ώστε να τους προστατέψουν από
πολιτικές παρεμβάσεις.



Να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στην δημοτική διακυβέρνηση, π.χ. ενισχύοντας τη
δημόσια λογοδοσία και εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής στη διαφθορά.



Να προωθήσουν και να διευκολύνουν την εκπαίδευση όσον αφορά τη συμμετοχή
στα κοινά, ώστε μη ενημερωμένοι ψηφοφόροι να μετατραπούν σε ενημερωμένους.



Να προωθήσουν και να διευκολύνουν την ευρύτερη κατανόηση από το κοινό του
πώς τα τοπικά ΜΜΕ συλλέγουν πληροφορίες και διασταυρώνουν τις ειδήσεις, και
να θεσπίσουν μηχανισμούς για να ενισχύσουν την χρηματοοικονομική και πολιτική
τους ανεξαρτησία.



Να στηρίξουν την ανάπτυξη ηλεκτρονικών λύσεων για μια ανοιχτή και διαφανή
διακυβέρνηση.



Να προστατέψουν τα τοπικά συστήματα από κυβερνοεπιθέσεις.



Να αποτελέσουν παράδειγμα συναίνεσης και συμβιβασμού και να αρνηθούν να
χρησιμοποιήσουν προσβολές και οξείς χαρακτηρισμούς στο δημόσιο λόγο.



Να οικοδομήσουν οικονομική πρόοδο η οποία θα εστιάζει στην πραγματική
ευημερία των πολιτών, και να προνοήσουν για τις αλλαγές που φέρνει ο
αυτοματισμός στην οικονομία.



Να υπερασπίζονται και να προωθούν με υπερηφάνεια τη δημοκρατία.

Η παρούσα δήλωση υπεγράφη από τους 24 συμμετέχοντες στην 4η Σύνοδο των
Φιλελεύθερων Δημάρχων:
Bart Somers – Μέχελεν, Βέλγιο – πρόεδρος της ομάδας ALDE στην ΕτΠ
Herman Mashaba – Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική
Begoña Villacis – Υποψήφια Δήμαρχος Μαδρίτης, Ισπανία
Rui Moreira – Πόρτο, Πορτογαλία
François Decoster – Σεντ-Ομέρ, Γαλλία - αντιπρόεδρος της ομάδας ALDE στην ΕτΠ
Darina Kováčová – Γίρκοβ, Τσεχική Δημοκρατία
Keith House – Συμβούλιο Ήστλι, ΗΒ
Laurent Hénart – Νανσύ, Γαλλία
Dario Hrebak – Μπέιλοβαρ, Κροατία
Hanna Kosonen – Δημοτικό συμβούλιο Σάβονλιννα, Φινλανδία
Francesco Vanderjeugd – Στάντεν, Βέλγιο
Mart Võrklaev – Ράε, Εσθονία
Vincent Chauvet – Οτύν, Γαλλία
Nehriban Ahmedova – Βένετς, Βουλγαρία
Pieter Gysbrechts – Πούττε, Βέλγιο
Rait Pihelgas – Γιάρβα, Εσθονία
Rumen Pehlivanov – Ρούντοζεμ, Βουλγαρία

Pawel Czuliński – Τφαρντογκούρα, Πολωνία
Marko Torm – Ράκβερε, Εσθονία
Beytula Salo – Σαμουήλ, Βουλγαρία
Constantin Bilea – Οάρζα, Ρουμανία
Adrian-Paul Forcos – Τέργκου Τρότους, Ρουμανία
Urmas Sukles – Χαάψαλου, Εσθονία
Hasan Azis – Κάρτζαλι, Βουλγαρία

