DEKLARATSIOON
LIBERAALIDEST LINNAPEADE 4. TIPPKOHTUMINE –
MADRID, 9. NOVEMBER 2O18

AUTORITAARSETE POPULISTIDE PEATAMINE – LINNADEMOKRAATIA
SAMMASTE TUGEVDAMINE
Meie, liberaalidest linnapead, olles ALDE erakonna kongressi raames kogunenud
9. novembril 2018 Madridis Hispaanias oma 4. tippkohtumisele, kutsume kõiki liberaalidest
linnapäid kogu maailmas üles aitama kaitsta demokraatiat autoritaarsete, ebaliberaalsete ja
pluralismi vastustavate juhtide üha arvukamaks muutumise suundumuse eest. Kuna suurem
osa maailma rahvastikust elab nüüd linnades, on linnapeadel võim ja vastutus tugevdada
kohaliku demokraatia sambaid ning takistada seega autoritaarseid juhte linnades kanda
kinnitamast.
Seepärast kutsume kõiki demokraatiale pühendunud linnapäid üle kogu maailma üles


leppima teiste parteidega kokku selles, et kohaliku demokraatia teatud aspektid ei
ole läbiräägitavad ja kui need peaksid sattuma löögi alla, kaitstakse neid ühiselt, ning
tegema need kokkulepped teatavaks kohalikele elanikele ja meediale;



kujundama juurdunud demokraatlikud tavad kaljukindlateks reegliteks ja seadusteks,
et tulevased juhid ei saaks neid eirata;



tugevdama sõltumatuid institutsioone, et kaitsta neid poliitilise sekkumise eest;



looma usaldust linnavalitsuse vastu, suurendades näiteks avalikku aruandekohustust
ja rakendades korruptsiooni suhtes nulltolerantsi poliitikat;



edendama ja hõlbustama kodanikuõpetust, et kujundada halvasti informeeritud
valijatest teadlikud valijad;



edendama ja hõlbustama üldsuse parema arusaama kujunemist sellest, kuidas
kohalik meedia kogub teavet ja kontrollib fakte, ning looma mehhanismid selle
rahalise ja poliitilise sõltumatuse suurendamiseks;



toetama e-lahenduste väljatöötamist avatud ja läbipaistva valitsemise eesmärgil;



kaitsma kohalikke süsteeme küberrünnakute eest;



pakkuma eeskuju konsensuse ja kompromissi osas ning keelduma solvangute ja
haavamise kasutamisest avalikus arutelus;



looma majandusedu, mis keskendub kodanike kogetavale tõelisele jõukusele, ja
valmistuma muutusteks, mida majanduses põhjustab automatiseerimine;



kõigutamatult kaitsma ja edendama demokraatiat.

Deklaratsiooni allkirjastas liberaalidest linnapeade tippkohtumisel 24 osalejat:
Bart Somers – Mechelen, Belgia – RK ALDE fraktsiooni esimees
Herman Mashaba – Johannesburg, Lõuna-Aafrika
Begoña Villacis – kandidaat Madridi linnapea kohale, Hispaania
Rui Moreira – Porto, Portugal
François Decoster – Saint-Omer, Prantsusmaa – RK ALDE fraktsiooni aseesimees
Darina Kováčová – Jirkov, Tšehhi Vabariik
Keith House – Eastleigh’ ringkonna volikogu, Ühendkuningriik
Laurent Hénart – Nancy, Prantsusmaa
Dario Hrebak – Bejlovar, Horvaatia
Hanna Kosonen – Savonlinna linnavolikogu, Soome
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgia
Mart Võrklaev – Rae, Eesti
Vincent Chauvet – Autun, Prantsusmaa
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgaaria
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgia
Rait Pihelgas – Järva, Eesti
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulgaaria
Pawel Czuliński – Twardogora, Poola
Marko Torm – Rakvere, Eesti
Beytula Salo – Samuil, Bulgaaria
Constantin Bilea – Oarja, Rumeenia
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Rumeenia
Urmas Sukles – Haapsalu, Eesti
Hasan Azis – Kardjali, Bulgaaria

