VERKLARING
4e TOP VAN LIBERALE BURGEMEESTERS –
MADRID, 9 NOVEMBER 2018

AUTORITAIRE POPULISTEN EEN HALT TOEROEPEN –
DE PIJLERS VAN DE STEDELIJKE DEMOCRATIE VERSTERKEN
Wij liberale burgemeesters, bijeengekomen op onze vierde Top tijdens het congres van de
ALDE-fractie op 9 november 2018 in Madrid, Spanje, roepen alle liberale burgemeesters over
de hele wereld op om de democratie te helpen beschermen tegen de opkomst van
autoritaire, illiberale, antipluralistische leiders. Nu de meerderheid van de wereldbevolking
in stedelijke gebieden woont, hebben burgemeesters van steden de macht en de
verantwoordelijkheid om de pijlers van de lokale democratie te versterken en zo te
voorkomen dat autoritaire leiders voet aan de grond krijgen in steden en gemeenten.
Daarom doen wij de volgende oproep aan alle burgemeesters over de hele wereld die zich
inzetten voor de democratie:
 Spreek met andere politieke partijen af dat over bepaalde aspecten van de lokale

democratie niet te onderhandelen valt en dat we deze gezamenlijk zullen verdedigen
mochten ze worden aangevallen. De lokale bevolking en media moeten op de hoogte
worden gebracht van deze afspraken.
 Zet gevestigde democratische tradities om in onschendbare regels en wetten, voor het

geval dat toekomstige leiders in de verleiding komen om ze te negeren.
 Versterk onafhankelijke instellingen om ze te beschermen tegen politieke inmenging.
 Zorg voor meer vertrouwen in het stadsbestuur, bijvoorbeeld door de publieke

verantwoording te vergroten en een nultolerantiebeleid ten aanzien van corruptie te
voeren.

 Bevorder en faciliteer burgerschapsvorming, om van verkeerd geïnformeerde kiezers

goed geïnformeerde kiezers te maken.
 Zorg ervoor dat het publiek beter begrijpt hoe lokale media informatie verzamelen en

feiten controleren, en voer mechanismen in om de financiële en politieke
onafhankelijkheid van de lokale media te versterken.
 Ondersteun voor een open en transparant bestuur de ontwikkeling van e-oplossingen.
 Bescherm lokale systemen tegen cyberaanvallen.
 Geef het goede voorbeeld door te streven naar consensus en compromissen en weiger

om u in het publieke debat op beledigende of kwetsende wijze uit te laten.
 Werk aan economische vooruitgang die de burgers daadwerkelijk welvaart oplevert en

anticipeer op de economische veranderingen die de automatisering met zich meebrengt.
 Zet u met hart en ziel in voor de democratie.

Deze verklaring werd ondertekend door de 24 deelnemers aan de 4e Top van liberale
burgemeesters:
Bart Somers – Mechelen, België – voorzitter van de ALDE-fractie in het CvdR
Herman Mashaba – Johannesburg, Zuid-Afrika
Begoña Villacis – kandidaat-burgemeester van Madrid, Spanje
Rui Moreira – Porto, Portugal
François Decoster – Saint-Omer, France – vicevoorzitter van de ALDE-fractie in het CvdR
Darina Kováčová – Jirkov, Tsjechische Republiek
Keith House – Eastleigh Council, VK
Laurent Hénart – Nancy, Frankrijk
Dario Hrebak – Bejlovar, Kroatië
Hanna Kosonen – gemeenteraad Savonlinna, Finland
Francesco Vanderjeugd – Staden, België
Mart Võrklaev – Rae, Estland
Vincent Chauvet – Autun, Frankrijk
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgarije
Pieter Gysbrechts – Putte, België
Rait Pihelgas – Järva, Estland
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulgarije
Pawel Czuliński – Twardogora, Polen
Marko Torm – Rakvere, Estland
Beytula Salo – Samuil, Bulgarije
Constantin Bilea – Oarja, Roemenië
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Roemenië
Urmas Sukles – Haapsalu, Estland
Hasan Azis – Kardjali, Bulgarije

