FÖRKLARING
4:e TOPPMÖTET FÖR LIBERALA BORGMÄSTARE MADRID, 9 NOVEMBER 2018
ATT SÄTTA STOPP FÖR AUKTORITÄRA POPULISTER - STÄRKANDE AV
DEN URBANA DEMOKRATINS HÖRNSTENAR
Vi liberala borgmästare, som samlades till vårt 4:e toppmöte under ALDE-gruppens
partikongress i Madrid, Spanien, den 9 november 2018, uppmanar alla liberala borgmästare
runtom i världen att hjälpa till att skydda demokratin från den ökande trenden med
auktoritära, icke-liberala, antipluralistiska ledare. Nu när majoriteten av världens befolkning
bor i stadsområden har städernas borgmästare både en möjlighet och ett ansvar att stärka
hörnstenarna i den lokala demokratin och på så sätt hindra auktoritära ledare från att
etablera sig i samhällen och städer.
Vi uppmanar därför alla borgmästare runtom i världen som värnar om demokratin att göra
följande:


Komma överens med andra politiska partier om att vissa aspekter av den lokala
demokratin inte är förhandlingsbara och kommer att försvaras unisont om de
någonsin skulle komma under attack. Informera lokalbefolkningen och medierna om
dessa överenskommelser.



Omvandla etablerade demokratiska sedvänjor till obrytbara lagar och regler, i den
händelse framtida ledare skulle frestas att bortse från dem.



Stärka de oberoende institutionerna för att skydda dem från politisk inblandning.



Bygga upp förtroendet för stadens myndigheter, till exempel genom att öka den
offentliga ansvarsskyldigheten och införa en nolltolerans mot korruption.



Främja och underlätta medborgarutbildning för att göra vilseledda väljare till
välinformerade väljare.



Främja och underlätta en större förståelse hos allmänheten av hur lokala medier
samlar information och dubbelkollar fakta samt införa mekanismer för att stärka
deras finansiella och politiska oberoende.



Stödja utvecklingen av e-lösningar för en öppen och insynsvänlig styrning.



Skydda lokala system från it-attacker.



Föregå med gott exempel i fråga om samförstånd och kompromiss, och vägra att
bidra till förolämpningar och en alltför hätsk ton i det offentliga samtalet.



Skapa ekonomisk utveckling med inriktning på faktiskt, upplevt välstånd för
medborgarna och förbereda för de förändringar som automatiseringen kommer att
innebära för ekonomin.



Vara en orubblig förespråkare och förkämpe för demokrati.

Denna förklaring undertecknades av de 24 deltagarna vid det 4:e toppmötet för liberala
borgmästare:
Bart Somers – Mechelen, Belgien – ordförande för ReK:s ALDE-grupp
Herman Mashaba – Johannesburg, Sydafrika
Begoña Villacis – kandidat till borgmästarposten i Madrid, Spanien
Rui Moreira – Porto, Portugal
François Decoster – Saint-Omer, Frankrike – vide orförande för ReK:s ALDE-grupp
Darina Kováčová – Jirkov, Tjeckien
Keith House – Eastleigh Council, Storbritannien
Laurent Hénart – Nancy, Frankrike
Dario Hrebak – Bejlovar, Kroatien
Hanna Kosonen – ordförande för stadsstyrelsen i Nyslott, Finland
Francesco Vanderjeugd – Staden, Belgien
Mart Võrklaev – Rae, Estland
Vincent Chauvet – Autun, Frankrike
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgarien
Pieter Gysbrechts – Putte, Belgien
Rait Pihelgas – Järva, Estland
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulgarien
Pawel Czuliński – Twardogora, Polen
Marko Torm – Rakvere, Estland
Beytula Salo – Samuil, Bulgarien
Constantin Bilea – Oarja, Rumänien
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Rumänien
Urmas Sukles – Haapsalu, Estland
Hasan Azis – Kardzjali, Bulgarien

