Principii care definesc
orașele și comunitățile locale liberale
Un oraș liberal este un spațiu:
•

al libertății și responsabilităților, în care cetățenii:
o sunt conștienți de libertățile lor și au posibilitatea să și le exercite;
o își înțeleg responsabilitățile față de alți cetățeni și față de comunitate în sens larg și le
îndeplinesc cu convingere.
Un primar liberal se va asigura că cetățenii respectă statul de drept și că administrația orașului
urmărește în mod prioritar aceste obiective.
Un oraș liberal nu este un loc al fricii sau al anarhiei, ci mai degrabă un spațiu al încrederii și
justiției.

•

al liberei întreprinderi, în care cetățenii:
o au posibilitatea să-și dezvolte spiritul antreprenorial;
o pot contribui la o economie locală prosperă și își pot dezvolta micile lor întreprinderi;
Un primar liberal va promova un rol redus al statului, asigurându-se că administrația unui oraș
limitează reglementările la strictul necesar.
Un oraș liberal nu este un loc al birocrației sau al marilor aparate de guvernare, ci mai degrabă
un spațiu al eficienței și eficacității.

•

al democrației, în care cetățenii:
o sunt implicați în mod direct în procesele de decizie sau se consideră consultați în mod activ
și simt că opiniile lor sunt ascultate și respectate;
o au posibilitatea de a contribui la direcția viitoare a propriilor vieți și a comunității locale;
o fie individual, fie prin organizațiile societății civile, interacționează liber cu reprezentanții lor
aleși și sunt în măsură să îi tragă la răspundere.
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Un primar liberal este accesibil pentru cetățeni și se asigură că administrația și consiliul local
implică în mod activ și încurajează participarea cetățenilor în deciziile care-i afectează; un
primar liberal dezvoltă capacitatea administrativă pentru a se concentra pe obținerea de
rezultate.
Un oraș liberal nu este un loc al supunerii, ci mai degrabă un spațiu al guvernării de către
cetățeni.
•

al independenței, în care cetățenii:
o nu sunt lipsiți de cele necesare vieții și pot contribui în semnificativ la viața societății;
o acolo unde este necesar ajutorul public, cetățenii sunt încurajați să-și recâștige independența
atât de rapid pe cât le-o permit circumstanțele lor personale.
Un primar liberal va orienta politicile orășenești către prevenirea și reducerea sărăciei și către
modele care permit cetățenilor care beneficiază de asistență socială să-și recâștige, în timp,
autonomia.
Un oraș liberal nu este un loc care promovează dependența, ci un spațiu al stimulării dezvoltării
personale.

•

al incluziunii și încrederii, în care cetățenii:
o apreciază diversitatea, întrucât libertatea și diversitatea sunt două fețe ale aceleiași monede:
nu poate exista libertate fără diversitate, și nici diversitate fără libertate;
o respectă ceilalți cetățeni, indiferent de originea lor geografică, etnie, religie, convingeri
politice, orientare sexuală etc.;
o contribuie la construirea încrederii între comunități, la dialog, la împărtășirea experiențelor și
la elaborarea de inițiative comune.
Un primar liberal va fi un model, stabilind o comunicare cu toți cetățenii, construind punți, nu
ziduri, și implicând toți cetățenii în dialog și proiecte comune, asigurându-se că politicile urbane
preîntâmpină formarea oricărui fel de ghetto-uri. Ghetto-urile distrug încrederea.
Un oraș liberal nu este un loc al discriminării sau respingerii, ci mai degrabă un spațiu al
asocierii și al respectului.

•

al capacitării și emancipării, în care cetățenii:
o sunt și se simt liberi să-și aleagă propriul stil de viață;
o își pot construi propria identitate unică, fără a fi judecați de ceilalți.
Un primar liberal va fi un exemplu, promovând și apărând diversitatea stilurilor de viață ca pe
un atu al orașului.
Un oraș liberal nu este un loc al conformității, ci mai degrabă un spațiu al opțiunii libere.

•

al oportunității și mobilității sociale, în care cetățenii:
o au posibilitatea să-și dezvolte ideile, talentul și expertiza în moduri noi, repede și cu ușurință;
o sunt încurajați și sunt capabili să-și valorifice potențialul, dobândind noi cunoștințe și
competențe.
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Un primar liberal va promova pepiniera de talente, încercând în mod activ să îndepărteze
obstacolele care stau în calea oportunităților, protejând în același timp coeziunea socială, și va
face în așa fel încât politicile urbane să promoveze educația, pregătirea continuă și
accesibilitatea.
Un oraș liberal nu este un loc al fatalismului, ci mai degrabă un spațiu al încurajării.
•

al calității vieții, în care cetățenii:
o sunt și se simt în siguranță în casele lor și pe stradă;
o se simt liberi să meargă în orice parte a orașului;
o pot să se deplaseze prin oraș liber și rapid;
o au posibilitatea să trăiască sănătos, să beneficieze de aer curat și să aibă acces corespunzător
la spații în aer liber și la facilităţi sportive;
o contribuie în mod activ la mediu și la o economie locală sustenabilă.
Un primar liberal se va asigura că serviciile orașului se concentrează asupra creșterii calității
vieții cetățenilor și a unor rezultate tangibile pentru aceștia.
Un oraș liberal nu este un loc al delăsării, ci mai degrabă un spațiu al evoluției și îmbunătățirii.

•

al cunoașterii, al educației și culturii, în care cetățenii:
o dispun de spații în care să învețe, să reflecteze, să fie inventivi, să-și exprime ideile și să le
împărtășească altor cetățeni;
o sunt în măsură să dezvolte cultura locală și să o difuzeze peste hotare.
Un primar liberal va încuraja diversitatea formelor de expresie culturală și căutarea cunoașterii.
Un oraș liberal nu este un loc al ignoranței, ci mai degrabă un spațiu al dezvoltării intelectuale și
culturale.

•

al inovării inteligente, în care cetățenii:
o sunt capabili să creeze metode de lucru noi și mai eficiente;
o își însușesc noi tehnologii şi le integrează eficient în societate.
Un primar liberal va promova inovarea și o utilizare etică a noilor tehnologii.
Un oraș liberal nu este un loc care respinge noile idei și metode, ci mai degrabă un spațiu
propice progresului.

•

al acțiunii pozitive, în care cetățenii:
o interacționează cu alți cetățeni, alte întreprinderi și organisme publice, creând rețele,
conexiuni și parteneriate.
Un primar liberal va promova, facilita și crea spații pentru această interacțiune.
Un oraș liberal nu este un loc al stagnării, ci mai degrabă un spațiu al activității dinamice.

•

al optimismului, în care cetățenii:
o consideră că este în puterea lor să construiască un viitor mai bun, individual sau în contextul
comunității;
o văd progrese și rezultate concrete care le confirmă convingerea.
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Un primar liberal va fi un model, prin promovarea optimismului și obținerea de rezultate
pozitive.
Un oraș liberal nu este un loc al pesimismului, ci mai degrabă un spațiu al inspirației.
•

al deschiderii către lume, în care cetățenii:
o sunt în măsură să intre în legătură cu cetățeni din alte părți ale lumii;
o au ocazia să se întâlnească și să interacționeze cu oameni din alte culturi;
o pot inspira și fi inspirați prin intermediul acestor interacțiuni.
Un primar liberal va promova curiozitatea și interesul față de alte culturi.
Un oraș liberal nu este izolat, ci mai degrabă un spațiu al conexiunilor globale.

Aprobat la cel de-al doilea Summit al primarilor liberali, Varșovia, 2 decembrie 2016.
Primarii participanți:
Belgia – Bart SOMERS, primarul orașului Mechelen
Belgia – Patrick De KLERCK, primarul orașului Blankenberge
Cehia – Adriana KRNÁČOVÁ, primarul orașului Praga
Croația – Andro VLAHUŠIĆ, primarul orașului Dubrovnik
Estonia – Mart VÕRKLAEV, primarul comunei Rae
Franța – François DECOSTER, primarul orașului Saint Omer
Franța – Jean-Christophe LAGARDE, primarul orașului Drancy
Germania – Dirk HILBERT, primarul orașului Dresda
Irlanda – Kieran O'HANLON, primarul orașului și comitatului Limerick
Irlanda – Fintan PHELAN, primarul orașului Carlow
Lituania – Vytautas GRUBLIAUSKAS, primarul orașului Klaipėda
Moldova – Dorin CHIRTOACĂ, primarul orașului Chișinău
Regatul Unit – Keith HOUSE, președintele Consiliului Local Eastleigh
Slovenia – Jasna GABRIČ, primarul orașului Trbovlje
Spania – Guillermo GROSS, primarul orașului Valdemoro
Suedia – Carola GUNNARSSON, primarul orașului Sala
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