DEKLARĀCIJA
4. LIBERĀLO MĒRU SAMITS — MADRIDE, 2018. GADA
9. NOVEMBRIS

APTURĒT AUTORITĀROS POPULISTUS STIPRINĀT PILSĒTU DEMOKRĀTIJAS PĪLĀRUS
Mēs, liberālie pilsētu mēri, 2018. gada 9. novembrī Madridē (Spānijā) ALDE partijas kongresa
laikā tiekoties savā 4. samitā, aicinām liberālos pilsētu mērus no visas pasaules palīdzēt
aizsargāt demokrātiju pret antiplurālistisko līderu vidū pieaugošo autoritārisma un
neiecietības tendenci. Vairums pasaules iedzīvotāju mūsdienās dzīvo pilsētās, tāpēc pilsētu
mēriem ir pilnvaras un atbildība nostiprināt vietējās demokrātijas pīlārus, tādējādi liedzot
autoritāro režīmu vadītājiem iespēju nostiprināties gan lielās, gan mazās pilsētās.
Tāpēc mēs aicinām demokrātijai uzticīgos mērus visā pasaulē


vienoties ar citām politiskajām partijām, ka daži vietējās demokrātijas aspekti nav
apspriežami un jebkāda uzbrukuma gadījumā tiks kopīgi aizstāvēti; par šo vienošanos
paziņot vietējiem iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļiem;



pārvērst nostabilizējušās demokrātiskās tradīcijas par nepārkāpjamiem noteikumiem
un likumiem — gadījumam, ja nākotnes līderiem rastos vēlme tos ignorēt;



nostiprināt neatkarīgās institūcijas, lai pasargātu tās no politiskas iejaukšanās;



vairot uzticēšanos pilsētu pārvaldes iestādēm, piemēram, palielinot sabiedrisko
pārskatatbildību, un absolūti neiecietīgi attiekties pret jebkādu korupciju;



veicināt un sekmēt sabiedrības izglītošanu, lai nepareizi informētus vēlētājus
pārvērstu izglītotos;



veicināt un sekmēt sabiedrības izpratni par to, kā vietējie plašsaziņas līdzekļi iegūst

informāciju un pārbauda un salīdzina faktus; izveidot mehānismus, ar kuriem
stiprināt mediju finansiālo un politisko neatkarību;


atbalstīt e-risinājumu izstrādi atvērtai un pārredzamai pārvaldībai;



aizsargāt vietējās sistēmas pret kiberuzbrukumiem;



būt par vienprātības un kompromisa paraugu un sabiedriskajās diskusijās atteikties
izmantot apvainojumus un dzēlības;



sekmēt tādu ekonomikas progresu, kas orientēts uz patiesu, iedzīvotājiem sajūtamu
labklājību, un jau laikus gatavoties pārmaiņām, ko ekonomikā radīs automatizācija;



būt nelokāmiem demokrātijas aizstāvjiem un popularizētājiem.

Šo deklarāciju 4. liberālo mēru samitā parakstījuši 24 dalībnieki:
Bart Somers – Mehelena, Beļģija – ALDE RK priekšsēdētājs
Herman Mashaba — Johannesburga, Dienvidāfrika
Begoña Villacis — Madrides mēra kandidāte, Spānija
Rui Moreira — Portu, Portugāle
François Decoster — Sentomēra, Francija — ALDE RK priekšsēdētāja vietnieks
Darina Kováčová — Jirkova, Čehijas Republika
Keith House — Īstlī pilsētas (Eastleigh) dome, Apvienotā Karaliste
Laurent Hénart — Nansī, Francija
Dario Hrebak — Bejlovara, Horvātija
Hanna Kosonen — Savonlinnas pilsētas dome, Somija
Francesco Vanderjeugd – Stadena, Beļģija
Mart Võrklaev — Rae, Igaunija
Vincent Chauvet — Otēna, Francija
Nehriban Ahmedova — Veneca, Bulgārija
Pieter Gysbrechts — Pute, Beļģija
Rait Pihelgas — Jerva, Igaunija
Rumen Pehlivanov — Rudozema, Bulgārija
Pawel Czuliński — Tvardogora, Polija
Marko Torm — Rakvere, Igaunija
Beytula Salo – Samuila, Bulgārija
Constantin Bilea – Oarja, Rumānija
Adrian-Paul Forcos – Tirgutrotuša, Rumānija
Urmas Sukles – Hāpsalu, Igaunija
Hasan Azis – Kardžali, Bulgārija

