
Aktif çalışma grupları/forumlar:
AG Verkehr21
Çalışma grubu Trafik, Harburg’da yerel düzeyde olumlu
etki edilebilecek olan trafik sorunlarının çözümüyle ilgileni-
yor.
Buluşma noktası: Her ayın ikinci Pazartesi günü, Gesund-
heitsamt Harburg’da, Am Irrgarten 9, oda 133, 17.30 ile
19.30 saatleri arasında.
Görevli: Frank Wiesner, Tel. 040-765 15 52

AG Schulen21
Bu çalışma grubu, okulları sürdürülebilir gelişmenin örnek
kurumları haline getirmek istiyor.
Görevli: Regine Marek, Tel. 040-760 56 37

Harburg Değiş Tokuş Grubu
Harburg Değiş Tokuş Grubunun üyeleri, ”yeteneklerle”
işleri değiş tokuş ediyor ve bu şekilde kendi ilçelerinin
sürdürülebilirliğine sosyal bir katkıda bulunuyor.
Görevli: Dagmar Capell, Tel. 040-30 08 55 01

Harburg Gönüllüler Forumu
Bu forum, sosyal hizmetler, çevre ve kültür alanlarında
fahri faaliyetlerin ayarlanmasına yardım ediyor.
Görevli: Ute Feucht, Tel. 040-519 000 912

Harburg sürdürülebilirlik ağı, Harburg
sürdürülebilirlik portalı ve çalışma grupla-
rımız/forumlarımız hakkında daha fazla bilgi için
www.harburg21.de sitesine başvurabilirsiniz.
HARBURG21 ofisinde de bilgi vermekten
memnuniyet duyarız.

Yayım: Aralık 2009
Metin: Gisela Baudy (Almanca)

Broşürü Service/Materialien başlığından indirebilirsiniz
www.harburg21
.de

Siz de katılın!
Sürdürülebilir gelişme ve iklim koruma konuları toplu-
mumuzda şu anda çok güncel. Dünyamızın bizim için
ve bizden sonraki kuşaklar için mümkün olduğu kadar
yaşanmaya değer durumda kalmasını sağlamak için
siz de aktif olarak çalışabilirsiniz.

Davranış
Örneğin alışveriş, tüketim, seyahat vs. gibi alanlardaki
davranışlarınızı değiştirin. Konuyla ilgili önerileri
www.harburg21.de sitesindeki kılavuzlarımızdan ya
da Harburg bölgesinde bulunan çok sayıdaki inisi-
yatiften alabilirsiniz.

Katılın
Fahri olarak bizimle çalışın. Broşür dağıtmak gibi basit
faaliyetler katılabilir ya da PC işleri, sürdürülebilirlik
konusuyla ilgili kitap görüşmeleri yapabilir, kampan-
yalara yardım edebilir ya da Türkçe web sitesinin
yönetimi ve daha birçok farklı iş yapabilirsiniz. Ya da
bir HARBURG21 çalışma grubuna ya da bir HAR-
BURG21 forumuna katılın.

ûnisiyatif alın
Kendiniz bir grup kurmak ya da başka bir şekilde aktif
olmak mı istiyorsunuz? HARBURG21 ofisiyle bağlantı
kurun, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Bağış
Toplum yararına çalışan HARBURG21 inisiyatifine
maddi destek mi sağlamak istiyorsunuz? HAR-
BURG21 Förderverein e.V.’a bağış yaparak böl-
genizdeki Gündem 21 çalışmasını teşvik edebilirsiniz.

Bağış hesabı:
Förderverein HARBURG21 e.V.
Hesap no. 1262/116542
Banka kodu 200 505 50
Hamburger Sparkasse

Yerel Sürdürülebilirlik Ağı

Yerel Sürdürülebilirlik Ağı HAR-
BURG21, yerel Gündem 21’in bir
parçasıdır ve yaşanabilir bir Har-
burg’u ve çocuklarımızın geleceûini
temsil ediyor.

Sağlıklı Çevre
Sosyal Adalet

Sürdürülebilir Ekonomik Faaliyetler

bugün ve yarın için
lokal ve global

Yerel Gündem 21

HARBURG21 yalnızca teşvik kaynaklarıyla ve bağış-
larla finanse edilmektedir. Teşvik kurumu, 2009 yılında
ilk kez sınırlı proje parası dağıtan Harburg ilçesidir.
2007 ve 2008 yıllarında web sitesinin sponsoru Kuzey
Almanya Çevre ve Gelişim Vakfı’ıydı (NUE). Daha
fazla bilgi için www.harburg21.de sitesinde destekçiler
başlığına bakınız.

HARBURG21
Yerel Sürdürülebilirlik Ağı
Eğitim ve Toplum Çalışması
Am Irrgarten 9, oda 131
21073 Hamburg
Tel./Faks: 040-30 09 21 47
E-posta: buero@harburg21.de
Web: www.harburg21.de

Çalışma saatleri:
Salı ve Perş. 14.30-16.30



Gündem 21
Latince bir ifade olan Gündem 21 (Agenda 21), keli-
me anlamı olarak 21. yüzyılda yapılması gerekenleri
anlatıyor. Burada, kökü Rio de Janeiro/Brezilya’da
1992 yılında düzenlenen BM Çevre ve Gelişim Kon-
feransı'na dayanan global bir eylem programı söz
konusudur. Gündem 21 çevreye ve topluma zarar
vermeyen bir ekonomik büyüme hedefliyor. Yani
ekonomik, ekolojik ve sosyal çıkarların birbirleriyle
uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bu tarihten beri
sürdürülebilir gelişim temel ilkesi altında birçok şehir-
de ve belediyede yerel Gündem 21 inisiyatifleri olu-
şturuluyor. Gündem 21 hakkında daha fazla bilgiyi
www.harburg21.de adresinde, Gündem 21 başlığı
altında, İngilizce olarak da bulabilirsinizache.

Hedeflerimiz:
 Duyarlı hale getirmek, bilgilendirmek, kamuyu

kafa yapılarını değiştirmeye ve sürdürülebilir
bir şekilde davranmaya motive etmek

 Yerel Gündem 21 (görüşüne yakın) inisiyatifle-
rin ve eylemlerin oluşturulması, bir araya
toplanması ve bir ağ haline getirilmesi

 Geleceğe uyum sağlayabilen bir Harburg için
gerekli olabilecek eylem ihtiyacını gösterebil-
mek için yerel bir sürdürülebilirlik profili hazır-
lanması

 Tüm insanlarda bilinç oluşturmak ve tasarım
yetkinliklerinin teşvik edilmesi için Harburg’un
yoğun olarak BM eğitim on yılına (BNE) katı-
lımını sağlamak

Yerel Sürdürülebilirlik Ağı
2007 ve 2008 yıllarında HARBURG21 – Kuzey Almanya
Çevre ve Gelişim Vakfı’nın (NUE) teşviki ve HARBURG21
çalışanlarının yüksek fahri adanmışlığı sayesinde – yerel
sürdürülebilirlik ağı haline gelecek şekilde ilerleme kayde-
debildi.

Ağ partnerleri arasında aşağıdakiler de bulunuyor:

(a) AG Verkehr21 ya da AG Schulen21 gibi HARBURG21
çalışma grupları,
b) Gönüllü Harburg Forumu ya da Harburg Değiş Tokuş
Grubu gibi HARBURG21 forumları,
(c) Heimfeld’de Adil Globalleşme Çalışma Grubu ya da
Harburg Enerji Tasarrufu Danışmanlığı gibi yerel inisiyatifler
ya da organizasyonlar ve
(d) birçok bölgeler üstü organizasyon.

HARBURG21 – Yerel Gündem 21
Die Gündem 21’in Harburg’da yerel olarak hayata geçiril-
mesine HARBURG21 adı veriliyor. 1991 yılında Harburg
ilçe kurulunda temsil edilen taraflar oybirliğiyle Harburg’da
yerel bir Gündem 21 kararlaştırdılar. Bunun sonucunda
çeşitli Gündem 21 çalışma grupları, HARBURG21 ofisi ve
siyaset, idare, bilim (TUHH), ekonomi (ZEWU) ve dernek
çevrelerinin temsilcilerinden oluşan bir yönlendirme grubu
oluştu. Gelecek kurulunun sloganına uygun temel ilkeler
formüle ediyor: “Bugünden, öbür gün de herkesin yaşaya-
bilmesine olanak verecek şekilde yaşamak. Dünyanın her
yerinde.ø
Harburg ilke meclisinin 1997'deki kararı, 2007'de bir kez
daha vurgulandı. HARBURG21’in çatı yönetimi ilgili ilçe
mülki amiri tarafından yürütülüyor.

HARBURG21 Ofisi
HARBURG21 ofisi, yerel Gündem 21 süreci hakkında
bilgi almak ya da bu sürece katılmak isteyen tüm
vatandaşlar için bir başvuru noktası olarak görülüyor.
Bunun ötesinde aktif HARBURG21 çalışma gruplarını
destekliyor, mevcut yerel Gündem 21 inisiyatiflerinin
arasındaki diyaloğu teşvik ediyor, danışma stantları,
sergiler, sunumlar, okumalar, bilgilendirme broşürleri
ya bültenler gibi basın ve halkla ilişkiler çalışmalarını
yürütüyor ve Harburg sürdürülebilirlik portalı
www.harburg21.de sitesini geliştiriyor ve yürütüyor.

BM Eğitim On Yılı (BNE)
Rio de Janeiro’dan on yıl sonra (Dünya Zirvesi 1992)
Birleşmiş Milletler genel kurulu 2002 yılında Johannes-
burg’da tüm dünyada sürdürülebilirlik yönüne doğru bir
rota değişikliğinin gerekliliğini bir kez daha vurguladı.
Bu zirve toplantısının merkezinde fakirlikle mücadele,
insanlık onurunun bütünlüğü, barış ve Üçüncü
Dünya’da daha iyi bir sağlık hizmeti bulunuyordu. Yak-
laşık 190 ülke, tüm insanlar için eğitim fırsatlarının ya-
ratılmasını da kapsayan bir eylem planı üzerinde anla-
ştı.

Im BM Aralık 2002’de 2005-2014 yıllarını “Sürdürülebi-
lir Gelişme için Eğitimø on yılı ( BNE) ilan etti. Hedef,
Dünya üzerindeki insanların yaşam kalitesini uzun va-
dede güvenceye almak için dünyanın her yerinde tüm
eğitim alanlarında sürdürülebilir gelişme ilkelerini oturt-
maktı. 2004 yılının Ulusal Eylem Planı çerçevesinde
Almanya bu konuda tasarım yetkinliği konseptini geli-
ştirdi. On kısmi yetkinliğin arasında kozmopolit olmak,
ileri görüşlülük ya da dezavantajlılar için empati ve da-
yanışma bulunuyor.

BM on yılı hakkında daha fazla bilgiyi
www.harburg21.de adresinde, BM on yılı başlığı al-
tında, Almanca ve İngilizce olarak da bulabilirsiniz.
(Yayım Sonbahar 2009)

Uygulamalarımız:
Bu hedefleri hayata geçirmek için şunları yapıyoruz:
 Harburg sürdürülebilirlik portalı

www.harburg21.de
 Yerel Gündem 21 inisiyatifleriyle diyalog ve

ortak eylemler
 Yerinde sürdürülebilir projelerinin gelişti-

rilmesi, desteklenmesi ve koordinasyonu
 Basın, eğitim ve halkla ilişkiler çalışmaları-

mız
 Bilgilendirme ve eğitim malzemelerimiz

(web sitesinden de indirilebilir)

Bu ağın önemli bir aracı, eğitim, iletişim ve ağ
oluşturma platformu www.harburg21.de oluştu-
ruyor. Bugün HARBURG21 Hamburg gelecek
kurulunun üyesi ve web sayfasıyla Hamburg
eylem planı ÷Hamburg sürdürülebilirliği öğreniyor
2008/2009"un bir parçası. Aynı zamanda da
Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen BM
“2005-2014 sürdürülebilir gelişme için eğitimø on
yılının “2009/2010 resmi dünya on yıl projesidirø.


