
DECLARAȚIA DE LA  GLADBECK
DESPRE CUM DORIM SĂ CONVIEȚUIM ÎN VIITOR

Ne implicăm activ în modelarea 

modului în care conviețuim. 
Toți se pot implica, în funcție 

de dorințe și capacități. 
Suntem deschiși față de noii veniți.

Declarăm că avem valori comune, pe baza cărora conviețuim.

Temelia acestora sunt Constituția și ordinea liberă și democratică a Republicii Federale Germania. Toți cei care locuiesc sau 
lucrează în Gladbeck sunt invitați să trăiască și să pună în aplicare în mod activ aceste valori!

Respectul nu vizează numai 
oamenii, ci și locurile, cum ar � 
străzi, parcuri, școli, locuri de 
joacă și pentru sport. 
Avem față de acestea 
un comportament 
atent. Sunt locurile 
noastre, sunt casa 
noastră. Protecția 
mediului înconjurător este una 
dintre valorile noastre esențiale, pe 
care o protejăm cu toții împreună.

Vedem și apreciem 
aspectele pozitive din 

orașul nostru și prestația 
pe care toți o aduc 

pe plan personal, dar și 
pentru ceilalți.

Trăim împreună în pace 

și siguranță. Con�icte 

vor exista întotdeauna, 

însă le vom soluționa pașnic, 

prin comunicare, fără violență. 

Problemele se abordează fără 

a răni alte părți, atât în 

discuțiile directe, cât și în 

mediile sociale. Respingem 
discriminarea, rasismul 

și populismul de 
dreapta. Avem curajul 

de a ne opune 
acestora.

Este important pentru noi 

să arătăm considerație unii 

față de alții, în spațiul 

public și în cel privat. 

Toți avem dreptul de 

a trăi în pace, liniștiți 

și netulburați. 

Libertatea individuală se 

termină acolo unde începe 

libertatea altora.

Suntem un oraș în care dăm 

dovadă de solidaritate. Ducem 

mai departe tradiția noastră 

și ne ajutăm unii pe 

alții. Ne putem 

arăta punctele slabe, 

iar toți cei care sunt 

în dificultate primesc 

sprijinul de care au nevoie.

Suntem responsabili cu toții să trăim pe baza acestor valori!
Suntem întotdeauna deschiși să renegociem valorile enumerate în prezenta declarație, 

ori de câte ori acest lucru ni se pare a fi oportun.

Deoarece știm că noul aduce întotdeauna oportunitate, de care noi, locuitorii din Gladbeck, 
profităm cu curaj și optimism.

Suntem un oraș deschis și tolerant, în care 

relațiile interumane sunt bazate pe respect 

și amabilitate. Aceasta implică respectul 

reciproc, indiferent de origine, vârstă, sex, 

religie, aspect fizic, situație economică, 

orientare sexuală sau dizabilități. În loc 

să ne îngrădim, ne deschidem unii 

față de alți, manifestăm onestitate 

și încredere și suntem interesați 

de cei din jurul nostru.


