DEKLARACJA
4. SZCZYT LIBERALNYCH BURMISTRZÓW W MADRYCIE W DNIU 9
LISTOPADA 2018 R.

POWSTRZYMANIE AUTORYTARNYCH POPULISTÓW –
WZMOCNIENIE FILARÓW DEMOKRACJI W MIASTACH
My, liberalni burmistrzowie spotykający się na 4. szczycie podczas kongresu Partii ALDE
w Madrycie w dniu 9 listopada 2018 r. wzywamy liberalnych burmistrzów na całym świecie
do ochrony demokracji przed narastającą falą autorytarnych, nieliberalnych i przeciwnych
pluralizmowi przywódców. Wziąwszy pod uwagę, że większość ludności świata zamieszkuje
obszary miejskie, burmistrzowie miast mają uprawnienia do umocnienia filarów demokracji
lokalnej i odpowiedzialność w tym zakresie, by nie dopuścić do wzmocnienia pozycji
autorytarnych przywódców w miastach.
Wzywamy zatem wszystkich burmistrzów na całym świecie, którzy są oddani idei demokracji,
do:


uzgodnienia z innymi partiami politycznymi, że pewne aspekty demokracji lokalnej
nie podlegają negocjacjom i że będziemy ich wspólnie bronić w razie zagrożenia;
powiadomienia lokalnych mieszkańców i mediów o tych uzgodnieniach;



przekształcenia utrwalonych obyczajów demokratycznych w niepodważalne przepisy
i zasady na wypadek, gdyby przyszli przywódcy odczuwali pokusę ich złamania;



umocnienia niezależnych instytucji, by ochronić je przed wpływami politycznymi;



wzbudzenia zaufania do samorządu miejskiego, na przykład poprzez zwiększenie
rozliczalności publicznej i polityki zerowej tolerancji wobec korupcji;



promowania i ułatwiania edukacji obywatelskiej, by słabo poinformowanych
wyborców przekształcić w świadomych obywateli;



popularyzacji wiedzy na temat tego, w jaki sposób media lokalne zbierają informacje
i sprawdzają fakty, a także ułatwiania obywatelom zrozumienia tych faktów oraz
ustanowienia mechanizmów zwiększających niezależność finansową i polityczną;



wsparcia opracowywania
i przejrzystego zarządzania;



ochrony lokalnych systemów przed atakami cybernetycznymi;



służenia za wzorzec konsensusu i kompromisu i zaniechania obelg i wrogich
komentarzy w dyskursie publicznym;



czynienia postępu gospodarczego, który skupia się na faktycznym dobrobycie
obywateli, i planowania na wypadek zmian, jakie następują w gospodarce z powodu
automatyzacji;



występowania w roli niestrudzonych obrońców i propagatorów demokracji.

rozwiązań

elektronicznych

na
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Na 4. szczycie liberalnych burmistrzów niniejszą deklarację podpisało 24 uczestników:
Bart Somers – Mechelen, Belgia – przewodniczący ALDE w KR-ze
Herman Mashaba – Johannesburg, Afryka Południowa
Begoña Villacis – kandydatka na burmistrza Madrytu, Hiszpania
Rui Moreira – Porto, Portugalia
François Decoster – Saint-Omer, Francja – wiceprzewodniczący Grupy ALDE w KR-ze
Darina Kováčová – Jirkov, Republika Czeska
Keith House – Rada Miasta Eastleigh, Zjednoczone Królestwo
Laurent Hénart – Nancy, Francja
Dario Hrebak – Bejlovar, Chorwacja
Hanna Kosonen – Rada Miasta Savonlinna, Finlandia
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgia
Mart Võrklaev – Rae, Estonia
Vincent Chauvet – Autun, Francja
Nechriban Achmedowa – Venets, Bułgaria
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgia
Rait Pihelgas – Järva, Estonia
Rumen Pechliwanow – Rudozem, Bułgaria
Paweł Czuliński – Twardogóra, Polska
Marko Torm – Rakvere, Estonia
Beytula Salo – Samuil, Bułgaria
Constantin Bilea – Oarja, Rumunia
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Rumunia
Urmas Sukles – Haapsalu, Estonia
Hasan Azis – Kardjali, Bułgaria

