VYHLÁSENIE
4. SAMIT LIBERÁLNYCH PRIMÁTOROV – 9. NOVEMBRA 2018,
MADRID

ZASTAVME AUTORITÁRSKYCH POPULISTOV – POSILNIME PILIERE
MESTSKEJ DEMOKRACIE
My, liberálni primátori, sme sa stretli na 4. samite liberálnych primátorov, ktorý sa konal
počas kongresu strany ALDE 9. novembra 2018 v Madride, Španielsko, a vyzývame všetkých
liberálnych primátorov z celého sveta, aby pomohli chrániť demokraciu pred rozširujúcim sa
trendom autoritárskych, neliberálnych, antipluralitných lídrov. Vzhľadom na to, že väčšina
svetového obyvateľstva dnes žije v mestských oblastiach, majú primátori možnosť
a zodpovednosť posilňovať piliere miestnej demokracie, a tým zabrániť autoritárskym
lídrom, aby v mestách a veľkomestách zakorenili svoju ideológiu.
Vyzývame preto všetkých primátorov na celom svete, ktorí sú oddaní demokracii, aby:


sa dohodli s ostatnými politickými stranami na tom, že určité aspekty miestnej
demokracie sú nespochybniteľné a že ich budú v prípade ohrozenia spoločne chrániť,
informovali o týchto dohodách miestnych obyvateľov a médiá,



zmenili zavedené demokratické zvyky na neporušiteľné predpisy a zákony pre prípad,
že budúci lídri sa ich budú snažiť obchádzať,



posilnili nezávislé inštitúcie, aby tieto predpisy a zákony chránili pred politickými
zásahmi,



budovali dôveru v mestskú samosprávu, napríklad zvyšovaním zodpovednosti voči
verejnosti, a zaviedli politiku nulovej tolerancie voči korupcii,



podporovali
a umožňovali
neinformovaných voličov,

občianske

vzdelávanie

s cieľom

vzdelávať



podporovali a pomáhali rozširovať povedomie verejnosti o tom, ako miestne médiá
získavajú informácie a overujú fakty, a aby vytvorili mechanizmy na posilnenie ich
finančnej a politickej nezávislosti,



podporovali rozvoj elektronických riešení otvoreného a transparentného riadenia,



chránili miestne systémy pred kybernetickými útokmi,



boli príkladom konsenzu a kompromisu a odmietali používanie urážok a nenávistných
vyjadrení vo verejných prejavoch,



budovali hospodársky pokrok, ktorý sa zameria na skutočnú prosperitu občanov,
a pripravovali sa na zmeny, ktoré hospodárstvu prináša automatizácia,



nekompromisne bránili a podporovali demokraciu.

Toto vyhlásenie podpísalo 24 účastníkov 4. samitu liberálnych primátorov:
Bart Somers – Mechelen, Belgicko – predseda ALDE vo VR
Herman Mashaba – Johannesburg, Južná Afrika
Begoña Villacis – kandidátka na primátorku Madridu, Španielsko
Rui Moreira – Porto, Portugalsko
François Decoster – Saint-Omer, Francúzsko – predseda ALDE vo VR
Darina Kováčová – Jirkov, Česká republika
Keith House – mestské zastupiteľstvo Eastleigh, UK
Laurent Hénart – Nancy, Francúzsko
Dario Hrebak – Bejlovar, Chorvátsko
Hanna Kosonen – rada mesta Savonlinna, Finland
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgicko
Mart Võrklaev – Rae, Estónsko
Vincent Chauvet – Autun, Francúzsko
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulharsko
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgicko
Rait Pihelgas – Järva, Estónsko
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulharsko
Pawel Czuliński – Twardogóra, Poľsko
Marko Torm – Rakvere, Estónsko
Beytula Salo – Samuil, Bulharsko
Constantin Bilea – Oarja, Rumunsko
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Rumunsko
Urmas Sukles – Haapsalu, Estónsko
Hasan Azis – Kardjali, Bulharsko

