NYILATKOZAT
LIBERÁLIS POLGÁRMESTEREK 4. CSÚCSTALÁLKOZÓJA – MADRID,
2018. NOVEMBER 9.

ÁLLÍTSUK MEG AZ AUTORITER POPULISTÁKAT ÉS ERŐSÍTSÜK MEG A
VÁROSI DEMOKRÁCIA PILLÉREIT!
Mi, liberális polgármesterek, akik a 2018. november 9-én, Madridban (Spanyolország) tartott
ALDE pártkongresszus alatt megrendezett 4. csúcstalálkozónk alkalmából gyűltünk egybe,
felhívjuk a világ összes liberális polgármesterét, hogy segítsenek a demokráciát megvédeni az
egyre erősebben fellépő autoriter, illiberális és antipluralista vezetőktől. Most, hogy a világ
népességének többsége városokban él, a városi polgármestereknek megvan a hatáskörük és
felelősségük arra, hogy megerősítsék a helyi demokrácia pilléreit, és így megakadályozzák
azt, hogy az autoriter vezetők megvessék lábukat a városokban és településeken.
Ezért azt kérjük a demokrácia iránt elkötelezett összes polgármestertől világszerte, hogy:


állapodjanak meg a többi politikai párttal abban, hogy a helyi demokrácia bizonyos
aspektusai nem képezhetik alku tárgyát, és ezeket az értékeket veszélyeztetésük
esetén közösen fogják megvédeni; tájékoztassák a helyi lakosságot és a médiát
ezekről a megállapodásokról;



a bevett demokratikus szokásokat sérthetetlen szabályokká és törvényekké alakítsák
át arra az esetre, ha a jövőbeli vezetők késztetést éreznének ezek semmibe vételére;



erősítsék meg a független intézményeket, hogy megóvják őket a politikai
beavatkozásoktól;



növeljék a városi önkormányzatok iránti bizalmat, például a nyilvános
elszámoltathatóság erősítése révén, és úgy, hogy a zéró tolerancia politikáját hirdetik
a korrupcióval szemben;



ösztönözzék és mozdítsák elő az állampolgári ismeretek oktatását a félretájékoztatott
szavazók tudatos választóvá való alakítása érdekében;



ösztönözzék és támogassák a nyilvánosság jobb tájékoztatását azzal kapcsolatban,
hogy a helyi média hogyan gyűjt információkat és ellenőrzi a tények valóságtartalmát,
és hozzanak létre mechanizmusokat a média pénzügyi és politikai függetlenségének
erősítésére;



támogassák a nyílt és átlátható kormányzást szolgáló e-megoldások fejlesztését;



védjék meg a helyi rendszereket a kibertámadásoktól;



állítsák a konszenzust és a kompromisszumot követendő példaként, és utasítsák el a
sértő megjegyzések és a gyűlöletkeltés alkalmazását a közéletben;



olyan gazdasági haladás mögé álljanak, amely a polgárok tényleges jólétét helyezi
előtérbe, és készüljenek fel azokra a változásokra, amelyet az automatizálás hoz
magával a gazdaságban;



legyenek a demokrácia rendíthetetlen védelmezői és ösztönzői.

Ezt a nyilatkozatot a liberális polgármesterek csúcstalálkozójának következő 24 résztvevője
írta alá:
Bart Somers – Mechelen, Belgium – az ALDE elnöke az RB-ben
Herman Mashaba – Johannesburg, Dél-Afrika
Begoña Villacis – Madrid városának polgármesterjelöltje, Spanyolország
Rui Moreira – Porto, Portugália
François Decoster – Saint-Omer, Franciaország – az ALDE alelnöke az RB-ben
Darina Kováčová – Jirkov, Cseh Köztársaság
Keith House – Eastleigh képviselő-testület, Egyesült Királyság
Laurent Hénart – Nancy, Franciaország
Dario Hrebak – Bejlovar, Horvátoszág
Hanna Kosonen – Savonlinna képviselő-testület, Finnország
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgium
Mart Võrklaev – Rae, Észtország
Vincent Chauvet – Autun, Franciaország
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgária
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgium
Rait Pihelgas – Järva, Észtország
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulgária
Pawel Czuliński – Twardogora, Lengyelország
Marko Torm – Rakvere, Észtország
Beytula Salo – Samuil, Bulgária
Constantin Bilea – Oarja, Románia
Adrian-Paul Forcos – Tatros, Románia
Urmas Sukles – Haapsalu, Észtország
Hasan Azis – Kardjali, Bulgária

