DEKLARACIJA
4-ASIS MERŲ LIBERALŲ AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIMAS,
2018 M. LAPKRIČIO 9 D., MADRIDAS

SUSTABDYTI AUTORITARINIUS POPULISTUS – STIPRINTI MIESTŲ
DEMOKRATIJOS RAMSČIUS
Mes, merai liberalai, savo 4-ajame aukščiausiojo lygio susitikime ALDE partijos kongreso
metu Madride (Ispanija) 2018 m. lapkričio 9 d. kviečiame visus merus liberalus visame
pasaulyje padėti apsaugoti demokratiją nuo autoritarinių, neliberalių, priešiškų pliuralizmui
vadovų įsigalėjimo. Dabar, kai dauguma pasaulio gyventojų gyvena miestuose, miestų merai
turi galią ir pareigą stiprinti vietos demokratijos ramsčius ir neleisti autoritariniams
vadovams įsigalėti miestuose ir miesteliuose.
Todėl raginame visus merus visame pasaulyje, kurie pasišventę demokratijai:


susitarti su kitomis politinėmis partijomis, kad tam tikri vietos demokratijos aspektai
būtų neginčytini ir būtų bendrai ginami, jei į juos būtų pasikėsinta; apie šiuos
susitarimus paskelbti vietos gyventojams ir žiniasklaidai;



nusistovėjusias demokratijos tradicijas paversti neliečiamomis taisyklėmis ir
įstatymais, kad būsimieji vadovai negalėtų jų laužyti;



stiprinti nepriklausomas institucijas, kad jos būtų apsaugotos nuo politikų kišimosi;



stiprinti pasitikėjimą miesto valdžia, pavyzdžiui, didinant viešojo sektoriaus
atskaitomybę ir vykdant visiško korupcijos netoleravimo politiką;



skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas pilietiškumo ugdymui, kad dezinformuoti
rinkėjai taptų apsišvietusiais rinkėjais;



skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas didesniam visuomenės supratimui apie tai,

kaip vietos žiniasklaida renka informaciją ir tikrina faktus, ir nustatyti mechanizmus
jos finansiniam ir politiniam nepriklausomumui stiprinti;


remti e. sprendimus, skirtus atviram ir skaidriam valdymui;



apsaugoti vietos sistemas nuo kibernetinių išpuolių;



rodyti bendro sutarimo ir kompromiso pavyzdį ir atsisakyti įžeidinėjimo bei kandumo
viešajame diskurse;



stiprinti ekonominę pažangą, daugiausia dėmesio skiriant tikrai piliečių juntamai
gerovei ir rengtis su automatizavimu susijusiems ekonominiams pokyčiams;



būti negailestingais demokratijos gynėjais ir propaguotojais.

Šį pareiškimą 4-ajame merų liberalų aukščiausiojo lygio susitikime pasirašė 24 dalyviai:
Bart Somers, Mechelenas (Belgija) RK ALDE frakcijos pirmininkas
Herman Mashaba, Johanesburgas, Pietų Afrika
Begoña Villacis, kandidatas į mero postą, Madridas, Ispanija
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Darina Kováčová, Jirkovas, Čekija
Keith House, Istlio tarybos narys, Jungtinė Karalystė
Laurent Hénart, Nansi, Prancūzija
Dario Hrebak, Bjelovaras, Kroatija
Hanna Kosonen, Savonlinos miesto tarybos narė, Suomija
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