
ДЕКЛАРАЦИЯ на град ГЛАДБЕК
КАК ЖЕЛАЕМ ДА СЪЖИТЕЛСТВАМЕ В БЪДЕЩЕ?

Ние допринасяме активно за 

оформянето на нашето мирно 

съжителство. При това всички 

трябва да участват според своето 

желание и способности. Също 

така ние посрещаме 
с отворени обятия и 

тези, които тепърва 
идват при нас.

Декларираме, че имаме общи ценности, според които живеем заедно.

Основата за това е нашата конституция и свободно-демократичната уредба на Федерална република Германия. Призоваваме 
всички съграждани, живеещи и работещи в Гладбек, активно да възприемат в ежедневието си и да прилагат тези ценности!

Уважението се разпростира не 
само до хората, но и до местата, 
нашите улици, паркове, училища, 
детски площадки и спортни 
игрища. Отнасяме се 
грижовно с тях. 
Това са нашите места, 
нашият дом. При това 
опазването на 
заобикалящата ни среда е от 
особено голямо значение, ние се 
грижим за нея заедно.

Осъзнаваме и ценим 
добрите страни на 

нашия град, както и 
придобивките, които 

всички внасят в 
ежедневието за себе 

си и другите.

Ние съжителстваме в мир и 

сигурност. Винаги ще има 

конфликти, но ние ще ги 

решаваме мирно и словесно, 

без насилие. Проблемите се 

назовават, без да се нараняваме 

взаимно, независимо дали 

в пряк разговор или 

в социалните медии. Отричаме 
дискриминацията, 
расизма и десния 

популизъм. Имаме 
смелостта да застанем 

срещу това с граждански 
кураж.

За нас е важно да се 

съобразяваме един с друг, 

както в обществените, така и 

в личните пространства. 

Всички имат право да 

живеят мирно, 

спокойно и 

необезпокоявано. 

Индивидуалната свобода 

свършва там, където започва 

свободата на другите.

Ние, жителите на нашия град, 

сме солидарни един с друг. 

Подпомагаме се взаимно, 

уповавайки се на 

нашите традиции. 

Напълно нормално 

е да излизат наяве 

слабости и всички, 

които са в нужда, получават 

подкрепата, която им трябва.

Отговорни сме тези ценности да се съвместяват взаимно!
Оставаме винаги готови да преразглеждаме заедно ценностите, посочени в тази декларация, ако сметнем, 

че това е необходимо.

Защото: Новостите винаги носят възможности, които ние в Гладбек искаме да оползотворяваме със 
смелост и оптимизъм.

Нашият град е отворен и толерантен, тук 

общуваме един с друг по почтителен и 

дружелюбен начин. Това предполага, че се 

почитаме взаимно, независимо от произхода, 

възрастта, пола, религията, външния вид, 

икономическото състояние, сексуалната 

ориентация или неравностойното положение. 

Вместо да се изключваме, протягаме 

ръка по честен и доверен начин 

и проявяваме интерес едни към 

други.


