
DEKLARACJA MIESZKAŃCÓW GLADBECK
JAK CHCEMY ŻYĆ RAZEM W PRZYSZŁOŚCI

Bierzemy aktywny udział w kształtowa-

niu naszego wspólnego życia. Wszyscy 

powinni uczestniczyć w tym procesie 

zgodnie z własnym życzeniem i 

stosownie do swoich umiejętności. 

Nowych mieszkańców 
przyjmujemy z otwartymi 

ramionami.

Niniejszym oświadczamy, że mamy wspólne wartości, według których chcemy żyć razem w społeczeństwie.

Nasze podejście opiera się na konstytucji oraz wolnościowym demokratycznym porządku podstawowym Republiki Federalnej 
Niemiec. Wszyscy, którzy mieszkają i pracują w Gladbeck, powinni aktywnie realizować te wartości oraz żyć zgodnie z nimi!

Okazujemy szacunek nie tylko 
wobec ludzi, lecz także wobec 
miejsc – naszych ulic, parków, 
szkół, placów zabaw czy 
obiektów sportowych. 
Dbamy o naszą 
wspólną infrastrukturę. 
Obiekty miejskie są 
naszym domem. 
Szczególną uwagę zwracamy na 
ochronę środowiska, które jest 
naszym wspólnym dobrem.

Dostrzegamy i doceniamy 
pozytywne strony naszego 
miasta, a także pracę, jaką 

wszyscy wykonują zarówno 
dla siebie, jak i na rzecz 

innych.

Żyjemy ze sobą w pokoju 

i poczuciu bezpieczeństwa. 

Kon�ikty będą występować zawsze, 

ale będziemy rozwiązywać je 

pokojowo i poprzez rozmowę – bez 

przemocy. Wszelkie problemy 

będziemy wskazywać, nie raniąc 

siebie nawzajem – w bezpośredniej 

rozmowie albo w mediach 

społecznościowych. Potępiamy dyskryminację, 
rasizm i populizm prawico-
wy. Mamy cywilną odwagę, 
by przeciwstawiać się tym 

zjawiskom.

Zawsze podkreślamy, jak ważny 

jest wzgląd na drugiego człowie-

ka – zarówno w przestrzeni 

publicznej, jak i w życiu 

prywatnym. Wszyscy 

mamy prawo do 

spokojnego 

i niezakłóconego życia 

w pokoju. Indywidualna wolność 

kończy się tam, gdzie zaczyna się 

wolność drugiego człowieka.

Jesteśmy miastem, w którym 

żyjemy ze sobą solidarnie. 

Pomagamy sobie nawzajem, tak 

jak wskazują nasze 

tradycje. Podkreślamy, 

że rzeczą ludzką jest 

okazywać swoje 

słabości, a wszyscy, 

którzy znajdują się w trudnej 

sytuacji, otrzymają niezbędną 

pomoc.

Wszyscy odpowiadamy za kierowanie się tymi wartościami w życiu społecznym!
Jesteśmy zawsze gotowi na wspólną weryfikację wartości wymienionych w niniejszej deklaracji, 

jeśli uznamy to za stosowne.

Bowiem nowe sytuacje zawsze niosą ze sobą szanse, które pragniemy wykorzystywać w Gladbeck z 
odwagą i optymizmem.

Jesteśmy otwartym i tolerancyjnym miastem, 

w którym szanujemy siebie nawzajem i żyjemy 

w przyjaźni. W naszych relacjach nie zwracamy 

uwagi na pochodzenie, wiek, płeć, religię, wygląd, 

sytuację ekonomiczną, orientację seksualną ani 

niepełnosprawność drugiego człowieka. Nie 

wykluczamy siebie nawzajem – w naszych 

relacjach kierujemy się uczciwością 

i zaufaniem oraz wykazujemy 

zainteresowanie innymi ludźmi.


