DECLARAȚIE
AL 4-LEA SUMMIT AL PRIMARILOR LIBERALI –
MADRID, 9 NOIEMBRIE 2018
SĂ-I OPRIM PE POPULIȘTII AUTORITARI —
SĂ CONSOLIDĂM PILONII DEMOCRAȚIEI URBANE
Noi, primarii liberali care ne-am întâlnit la cel de-al 4-lea summit, în timpul congresului
Partidului ALDE de la Madrid, Spania, la 9 noiembrie 2018, lansăm un apel către primarii
liberale din întreaga lume să contribuie la protejarea democrației de valul liderilor autoritari,
iliberali și antipluraliști. În prezent, când cea mai mare parte din populația lumii trăiește în
zone urbane, primari orașelor au puterea și responsabilitatea de a consolida pilonii
democrației locale, împiedicând astfel instalarea stabilă a unor lideri autoritari în orașe.
Prin urmare, facem apel la primarii din întreaga lume care sunt angajați în promovarea
democrației:


să ajungă la un acord cu celelalte partide politice în sensul că anumite aspecte ale
democrației locale nu sunt negociabile și vor fi apărate în comun în cazul în care vor fi
vreodată atacate; să anunțe existența acestor acorduri populației și mass-mediei din
circumscripția lor;



să transforme cutumele democratice în norme și acte legislative obligatorii, pentru
cazul în care viitorii lideri ar fi tentați să le ignore;



să consolideze instituții independente, pentru a le proteja de interferențele politice;



să creeze încredere în administrația locală, de exemplu prin creșterea răspunderii
publice, și să aplice o politică de toleranță zero față de corupție;



să promoveze și să faciliteze educația civică, pentru a transforma alegătorii greșit
informați în alegători educați;



să promoveze și să faciliteze o mai bună înțelegere de către public a modului în care
mass-media locală colectează informațiile și le verifică din mai multe surse și să
instituie mecanisme prin care să consolideze independența financiară și politică a
acesteia;



să sprijine dezvoltarea de soluții electronice pentru o guvernanță deschisă și
transparentă;



să protejeze sistemele locale de atacurile cibernetice;



să reprezinte exemple de consens și de compromis și să refuze să folosească insultele
și atitudinile vitriolante în discursul public;



să urmărească un progres economic axat pe consolidarea prosperității reale a
cetățenilor și să se pregătească pentru schimbările pe care le aduce automatizarea în
economie;



să devină apărători și promotori necondiționați al democrației.
Această declarație a fost semnată de cei 24 de participanți
la cel de-al 4-lea summit al primarilor liberali:

Bart Somers – Mechelen, Belgia – președintele Grupului ALDE din cadrul CoR
Herman Mashaba – Johannesburg, Africa de Sud
Begoña Villacis – candidată pentru funcția de primar al orașului Madrid, Spania
Rui Moreira – Porto, Portugalia
François Decoster – Saint-Omer, Franța – vicepreședintele Grupului ALDE din cadrul CoR
Darina Kováčová – Jirkov, Republica Cehă
Keith House – Consiliul local Eastleigh, Regatul Unit
Laurent Hénart – Nancy, Franța
Dario Hrebak – Bejlovar, Croația
Hanna Kosonen – Consilul local din Savonlinna, Finlanda
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgia
Mart Võrklaev – Rae, Estonia
Vincent Chauvet – Autun, Franța
Nehriban Ahmedova – Veneț, Bulgaria
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgia
Rait Pihelgas – Järva, Estonia
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulgaria
Pawel Czuliński – Twardogora, Polonia
Marko Torm – Rakvere, Estonia
Beytula Salo – Samuil, Bulgaria
Constantin Bilea – Oarja, România
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotuș, România
Urmas Sukles – Haapsalu, Estonia
Hasan Azis – Kardjali, Bulgaria

