
„100 Yıl 100 Yol 100 Yüz – Demokrasi Modelleri“
Tarihi Canlandırma, Tartışma, Katılım!

Münih Belediyesi'nin Kültür Departmanı tarafından gerçekleştirilen „1918 / 2018. 
Demokrasi nedir?“ adındaki proje kapasmında!

1. Etkinlik:
16.03.19 Temel Hak Beyannamesi: „Bill of Rights Assembly“ 
Yer: Kulturzentrum Giesinger Bahnhof, Giesinger Bahnhofplatz 1, 81539 München
Saat: 11.00 – 19.00

Insani temel haklarını birlikte yeniden belirliyoruz!

„Bill of Rights“ denilen temel vatandaşlık hakları aslında amerikan anayasasına bir ek olarak 
1791 yılında amerikan parlamentosu tarafından beyan edilmiştir. Fakat şu an dünyadaki bircok 
ülke için bir standart teşkil etmektedir. „All men are created equal“ (bütün insanlar eşit 
yaratılmıştır) kaidesine dayanılarak amerikan anayasasının temel unsuru olarak tanımlanmış, 
deĝişmez 10 temel insan hakları olarak belirlenmiştir.  
Amacımız sizinle birlikte bu on kapsamlı temel hakları gözden geçirip bugünkü şartlara uygun 
olarak yeniden yazmaktır! Bu vesileyle sizi 16.03.19'da Giesinger Bahnhof kültür merkezinde 
gerçekleşecek olan „Bill of Rights Assembly“ adlı etkinligimize davet etmek istiyoruz.

Günü bomboş beyaz bir kaĝıt ile başlayıp, kendi arzularımıza uygun olarak kendi inisyatifimizle 
kolektif olarak tanimladıĝımız yepyeni 10 insani temel haklarımızla bitirmek istiyoruz. Bu 
etkinliĝin sonucu sadece bu güne mahsus kalmayacak! Ayrıca „100 Yıl 100 Yol 100 Yüz – 

Demokrasi Modelleri“ projemizi diĝer 3 ayaĝı boyunca devamlı olarak takip edecektir. 

Insallah çok verimli geçecek olan bu günümüzü güzel bir akşam yemeĝi ile noktalayacaĝız!

Amacımız toplumdaki bütün gruplara ulaşıp, erkek, kadın, yaşlı, genç, işçi, ögrenci, ev sahibi, 
kiracı, evsiz barksız, inançlı, ateist, yabancı, alman, vs. demeden her kesimden insanı bu 
projeye dahil edip, hepimiz için önemli olan bu toplumsal meseleyi barış içinde tartışmak, fikir 
alış verişinde bulunmak, icabında da seviyeli bir fikir kavgasında bulunmak.

Giriş ücretsizdir, akşam yemeĝi ve içecekler proje bütçesinden karşılanacaktır.

Kayıt için lütfen info@giesinger-bahnhof.de email adresine yazınız.

Destekleyen belediye kurumları:
Münih Belediyesi Kültür Departmanı, 
Münih Belediyesi 3 ve 17 no.'lu ilçe yönetim kurulları,
Münih Belediyesi Spor ve Egitim Departmanı'na dahil Pädagojik Enstitüsü Siyasi Egitim Kurumu.
Sosyal Şehir Giesing Programının Destek fonu.

Proje ortakları:
BayernForum der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Sponsor: 
Bayern LB.
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