
GLADBECK BEYANNAMESİ
GELECEKTE BİRBİRİMİZLE NASIL YAŞAMAK İSTİYORUZ

Birlikte yaşamımızın tasarlanmasına 

aktif bir şekilde katkıda bulunacağız. 

Bu esnada herkes kendi isteklerine 

ve yeteneklerine uygun şekilde 

katkı sağlamalıdır. Bu esnada bize yeni 
gelenlere karşı da açık olacağız.

Ortak değerlere sahip olduğumuzu ve bu değerlere uygun olarak birlikte yaşadığımızı beyan ederiz.

Bunların temeli anayasamız ve Federal Almanya Cumhuriyeti’nin özgürlükçü ve demokratik anayasal düzenidir. Gladbeck’te 
oturan veya çalışan herkesten bu değerleri aktif olarak yaşamaları ve uygulamaları istenmektedir!

Saygı sadece insanlar için değil, 
aynı zamanda mekanlar, yollarımız, 
parklarımız, okullarımız, oyun veya 
spor yerlerimiz için de söz 
konusudur. Buralarda 
dikkatli davranacağız. 
Bunlar bizim 
mekanlarımız, bunlar 
bizim evimiz. Bu kapsamda 
çevremizin korunması çok değerli 
bir varlık olup çevreyi birlikte 
koruyacağız.

Kentimizdeki olumlu 
şeyleri ve herkesin 
yaşamında kendisi 

ve diğerleri için yaptığı 
hizmetleri görecek 
ve takdir edeceğiz.

Barış ve güven içinde birlikte 

yaşayacağız. Anlaşmazlıklar 

her zaman olacaktır, ancak 

bunları barışçı olarak, 

kuvvete başvurmadan, konuşarak 

çözeceğiz. Karşılıklı konuşmada 

olsun, sosyal medyada olsun 

problemler birbirimizi 

yaralamadan ifade edilecektir. Ayrımcılığı, ırkçılığı 
ve popülist sağcılığı 

reddediyoruz. Bunlara 
medeni cesaretle karşı 

çıkma cesaretine sahibiz.

Hem kamuya açık yerlerde 

hem de özel yerlerde birbiri-

mize saygı göstermek bizim 

için önemlidir. Herkes rahat-

sız edilmeden, barış ve huzur 

içinde yaşama hakkına 

sahiptir. Bireysel özgürlük, 

diğerlerinin özgürlüğünün 

başladığı yerde biter.

Birbirimizle dayanışma içinde 

olduğumuz bir kentiz. 

Geleneklerimizi temel 

alarak birbirimize 

yardımcı olacağız. 

Zayıflıklar 

gösterilebilecek 

ve ihtiyaç duyan herkes 

ihtiyaç duyduğu desteği 

alacaktır.

Hepimiz bu değerleri birbirimizle beraber yaşamaktan sorumluyuz!
Bize böylesi doğru görünüyorsa bu beyannamede ifade edilen değerleri birbirimizle yeniden mü-

zakere etmeye daima açık olacağız.

Çünkü: Yeni şeyler daima, Gladbeck’te cesaret ve iyimserlikle ele aldığımız yeni şanslar içerir.

Biz birbirimize saygılı ve dostça davranan 

açık ve hoşgörülü bir kentiz. Köken, yaş, 

cinsiyet, din, görünüm, ekonomik durum, 

cinsel yönelim veya engellilikten bağımsız bir 

şekilde birbirimize saygı göstermek de bunun 

bir parçasıdır. Birbirimizi ötekileştirmek 

yerine, birbirimize dürüst 

ve güvenilir bir şekilde 
yaklaşacak ve birbirimize 

ilgi göstereceğiz.


