Esminiai liberalių miestų ir vietos bendruomenių
principai
Liberalus miestas yra:


Laisvės ir pareigų erdvė, kurioje piliečiai:
o žino savo laisves ir gali jomis naudotis;
o supranta savo pareigas kitiems piliečiams ir visai bendruomenei ir jas įtikinamai vykdo.
Meras liberalas užtikrins, kad piliečiai gerbtų teisinę valstybę ir kad miesto administracija teiktų
šiems tikslams pirmenybę.
Liberaliame mieste nėra vietos baimei ar savivalei, tai labiau pasitikėjimo ir teisingumo erdvė.



Laisvo verslo erdvė, kurioje piliečiai:
o gali plėtoti savo verslumą;
o gali prisidėti prie klestinčios vietos ekonomikos ir puoselėti savo smulkųjį verslą;
Meras liberalas sieks, kad valdžia kuo mažiau kištųsi, pasirūpindamas, kad miesto
administracija reguliuotų tik tai, kas tikrai būtina.
Liberaliame mieste nėra biurokratijos ar didelių valdžios galių, tai veikiau erdvė, kurioje
siekiama rezultatų ir efektyvumo.



Demokratijos erdvė, kurioje piliečiai:
o tiesiogiai dalyvauja sprendimų priėmimo procese arba mano, kad su jais aktyviai tariamasi,
girdima jų nuomonė ir į ją atsižvelgiama;
o gali pakreipti savo gyvenimo ir savo vietos bendruomenės ateitį;
o asmeniškai arba per pilietinės visuomenės organizacijas laisvai bendrauja su savo išrinktais
atstovais, kurie jiems yra atskaitingi.

1/4
Europos regionų komiteto ALDE frakcija
Rue Belliard 101, 1040 Brussels
Tel. +32(0)2 282 2059
ALDE@cor.europa.eu / www.ALDE-CoR.eu

LT

Meras liberalas bus prieinamas piliečiams ir užtikrins, kad miesto taryba ir administracija
aktyviai stengtųsi su jais bendrauti ir skatintų piliečių dalyvavimą priimant jiems aktualius
sprendimus, ir plėtos administracinius gebėjimus, kad galėtų pirmiausia siekti rezultatų.
Liberalus miestas nėra paklusnumo vieta, tai labiau piliečių valdžios erdvė.


Savarankiškumo erdvė, kurioje piliečiai:
o nepatiria nepritekliaus ir gali prasmingai prisidėti prie visuomenės gyvenimo;
o prireikus viešosios pagalbos, skatinami atgauti savo savarankiškumą kiek galima greičiau
pagal savo asmenines aplinkybes ir jiems padedama šiame kelyje.
Meras liberalas orientuos miesto politiką į nepritekliaus prevenciją ir mažinimą, sudarydamas
sąlygas piliečiams gavus viešąją pagalbą ilgainiui atgauti savo savarankiškumą.
Liberalus miestas nėra ta vieta, kurioje skatinama priklausomybė, tai erdvė, kurioje individui
suteikiama galių.



Įtraukties ir pasitikėjimo erdvė, kurioje piliečiai:
o nuoširdžiai atviri įvairovei, nes laisvė ir įvairovė yra dvi to paties medalio pusės: laisvė be
įvairovės negalima, o be laisvės negali būti įvairovės;
o priima į savo bendruomenę kitus piliečius nepaisydami jų geografinės kilmės, etninės
priklausomybės, religijos, politinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos ir pan.;
o prisideda prie bendruomenių tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo, dalyvavimo dialoge,
dalijimosi patirtimi ir bendrų iniciatyvų įgyvendinimo.
Meras liberalas rodys pavyzdį stengdamasis būti visų piliečių meras, statydamas tiltus, o ne
barjerus, sutelkdamas visus piliečius dialogui ir bendriems projektams, ir užtikrins, kad miesto
politika neleistų atsirasti getams. Getai griauna pasitikėjimą.
Liberaliame mieste nediskriminuojami ir neatstumiami žmonės, tai susivienijimo ir pagarbos
erdvė.



Galių ir emancipacijos erdvė, kurioje piliečiai:
o yra ir gali laisvai pasirinkti savo gyvenimo būdą;
o gali kurti savo pačių unikalią tapatybę neteisiami aplinkinių;
Meras liberalas rodys pavyzdį skatindamas ir gindamas gyvenimo būdo įvairovę kaip miesto
stipriąją pusę.
Liberaliame mieste nėra vietos konformizmui, tai labiau įvairių pasirinkimų erdvė.



Galimybių ir socialinio mobilumo erdvė, kurioje piliečiai:
o gali naujais būdais, greitai ir lengvai plėtoti savo idėjas, talentą ir patirtį;
o skatinami išnaudoti savo potencialą ir gali tai padaryti įgydami naujų žinių ir įgūdžių;
Meras liberalas puoselės talentų gamyklą, aktyviai stengdamasis griauti kliūtis galimybėms,
kartu saugodamas socialinę sanglaudą, ir sieks, kad miesto politika skatintų švietimą, mokymą
ir prieinamumą.
Liberaliame mieste nėra kliaujamasi fatalizmu, tai veikiau motyvuojanti erdvė.
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Erdvė, kurioje gera gyventi ir kurioje piliečiai:
o yra ir jaučiasi saugūs savo namuose ir gatvėje;
o gali nevaržomi patekti į bet kurią miesto vietą;
o gali laisvai ir greitai judėti mieste;
o gali sveikai gyventi, kvėpuoti švariu oru ir lengvai patekti į lauko erdves ir sporto
kompleksus;
o aktyviai prisideda prie aplinkos ir darnios vietos ekonomikos.
Meras liberalas užtikrins, kad miesto tarnybos stengtųsi gerinti piliečių gyvenimo kokybę ir
pasiektų piliečiams apčiuopiamų rezultatų.
Liberalus mietas nėra apleista vieta, tai – nuolat besikeičianti ir tobulinama vieta.



Žinių, mokslo ir kultūros erdvė, kurioje piliečiai:
o turi kur mokytis, mąstyti, demonstruoti išradingumą, reikšti savo idėjas ir dalytis jomis su
kitais piliečiais;
o gali plėtoti vietos kultūrą ir dalytis ja peržengdami miesto ribas.
Meras liberalas skatins įvairių kultūrų raišką ir žinių siekį.
Liberaliame mieste nėra vietos tamsumui, tai – švietėjiška erdvė.



Pažangių inovacijų erdvė, kurioje piliečiai:
o gali kurti naujus ir veiksmingesnius darbo metodus;
o gali entuziastingai įsisavinti naujas technologijas ir jas efektyviai diegti visuomenės
gyvenime.
Meras liberalas skatins inovacijas ir gerą bei atsakingą naujų technologijų panaudojimą piliečių
labui.
Liberaliame mieste neatmetamos naujos idėjos ir metodai, toks miestas yra atviras pažangiems
pokyčiams ir progresui.



Pozityvių veiksmų erdvė, kurioje piliečiai:
o sąveikauja su kitais piliečiais, įmonėmis ir viešosiomis įstaigomis, kuria tinklus, ryšius ir
partnerystę.
Meras liberalas skatins šią sąveiką, sudarys jai sąlygas ir ras jai vietos.
Liberalus miestas nėra apimtas sąstingio, tai greičiau dinamiškos veiklos erdvė.



Optimizmo erdvė, kurioje piliečiai:
o mano ir tiki, kad tiek veikdami atskirai, tiek bendruomenėje jie pajėgūs kurti geresnę ateitį;
o mato pažangą ir rezultatus, kurie patvirtina jų tikėjimą;
Meras liberalas rodys pavyzdį skatindamas optimizmą ir pasiekdamas teigiamų rezultatų.
Liberalus miestas nepasiduoda pesimizmui, o greičiau yra įkvėpimo šaltinis.
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Atvirumo pasauliui erdvė, kurioje piliečiai:
o gali rasti bendrą kalbą su piliečiais iš kitų pasaulio vietų;
o turi progą susipažinti ir bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis;
o gali įkvėpti tarpusavio bendravimą ir patys semtis iš jo įkvėpimo.
Meras liberalas skatins smalsų požiūrį į likusį pasaulį.
Liberalus miestas nėra užsidaręs nuo pasaulio, tai greičiau globalių ryšių erdvė.

Patvirtinta 2016 m. gruodžio 2 d. Varšuvoje vykusiame 2-ajame merų liberalų aukščiausiojo lygio
susitikime.
Dalyvavo merai:
Airija – Fintan Phelan, Karlou meras
Airija – Kieran O'Hanlon, Limeriko miesto ir grafystės meras
Belgija – Bart Somers, Mecheleno meras ir Regionų komiteto LDAE frakcijos pirmininkas
Belgija – Patrick De Klerck, Blankenbergės meras
Čekija – Adriana Krnáčová, Prahos merė
Estija – Mart Võrklaev, Rae savivaldybės meras
Ispanija – Guillermo Gross, Valdemoro meras
Jungtinė Karalystė – Keith House, Istlio rajono tarybos vadovas
Kroatija – Andro Vlahušić, Dubrovniko meras
Lietuva – Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos meras
Moldova – Dorin Chirtoaca, Kišiniovo meras
Prancūzija – François Decoster, Sen Omero meras
Prancūzija – Jean-Christophe Lagarde, Dransi meras
Slovėnija – Jasna Gabrič, Trbovlės merė
Švedija – Carola Gunnarsson, Salos merė
Vokietija – Dirk Hilbert, Drezdeno meras
_____________
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