IZJAVA
4. VRH LIBERALNIH ŽUPANOV – MADRID, 9. NOVEMBER 2018

USTAVIMO AVTORITARNE POPULISTE –
OKREPIMO TEMELJE DEMOKRACIJE V MESTIH
Liberalni župani, ki smo se ob kongresu stranke ALDE v Madridu 9. novembra 2018 zbrali na
svojem 4. vrhu, pozivamo vse liberalne župane po svetu, naj pomagajo obraniti demokracijo
pred poplavo avtoritarnih, neliberalnih in antipluralističnih voditeljev. Ker v mestih zdaj živi
že večina svetovnega prebivalstva, imajo njihovi župani dovolj moči, hkrati pa nosijo
odgovornost za krepitev temeljev lokalne demokracije, in tako preprečijo, da bi se v mestih
zasidrali avtoritarni voditelji.
Zato vse župane po svetu, ki so zapisani demokraciji, pozivamo:


naj se z drugimi političnimi strankami dogovorijo, da pri nekaterih vidikih lokalne
demokracije ni mogoče popuščati in da jim bodo skupaj stopili v bran, če bodo kdaj
ogroženi, ter naj s temi dogovori seznanijo prebivalstvo in medije,



naj uveljavljene demokratične norme zapišejo v trdna pravila in predpise, da jih
prihodnji voditelji ne bi mogli prezreti,



naj okrepijo neodvisne institucije in jih tako zaščitijo pred političnim vmešavanjem,



naj gradijo zaupanje v mestno upravo, denimo s povečanjem javne odgovornosti in
nesprejemljivostjo korupcije,



naj spodbujajo državljansko vzgojo za ozaveščanje zapeljanih volivcev,



naj prispevajo k ozaveščanju javnosti o tem, kako lokalni mediji zbirajo informacije in
preverjajo dejstva, ter poiščejo načine za njihovo večjo finančno in politično
neodvisnost,



naj podprejo razvoj e-rešitev za odprto in pregledno upravljanje,



naj lokalne sisteme zaščitijo pred računalniškimi vdori,



naj bodo zgled pri doseganju soglasja in kompromisov ter se uprejo žaljivim in
žolčnim izpadom v javnem nastopanju,



naj si prizadevajo za gospodarski napredek, ki bo usmerjen v dejansko blaginjo
državljanov, in se pripravijo na spremembe, ki jih v gospodarstvo vnaša
avtomatizacija,



naj bodo neomajni zagovorniki in glasniki demokracije.

Izjavo je podpisalo vseh 24 udeležencev 4. vrha liberalnih županov:
Bart Somers – Mechelen, Belgija – predsednik politične skupine ALDE v OR
Herman Mashaba – Johannesburg, Južna Afrika
Begoña Villacis – kandidatka za županjo Madrida, Španija
Rui Moreira – Porto, Portugalska
François Decoster – Saint-Omer, Francija – podpredsednik politične skupine ALDE v OR
Darina Kováčová – Jirkov, Češka
Keith House – občinski svet Eastleigh, Združeno kraljestvo
Laurent Hénart – Nancy, Francija
Dario Hrebak – Bjelovar, Hrvaška
Hanna Kosonen – svet mesta Savonlinna, Finska
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgija
Mart Võrklaev – Rae, Estonija
Vincent Chauvet – Autun, Francija
Nehriban Ahmedova – Venec, Bolgarija
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgija
Rait Pihelgas – Järva, Estonija
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bolgarija
Pawel Czuliński – Twardogora, Poljska
Marko Torm – Rakvere, Estonija
Beytula Salo – Samuil, Bolgarija
Constantin Bilea – Oarja, Romunija
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Romunija
Urmas Sukles – Haapsalu, Estonija
Hasan Azis – Kardžali, Bolgarija

