
  

  

Eine Blume für ein gutes 

Miteinander  

  

ÖÖsstteerrrreeiicchh  iisstt  mmuullttiikkuullttuurreellll..    

SSeeiinnee  MMeennsscchheenn  kkoommmmeenn  aauuss  vveerrsscchhiieeddeenneenn  

LLäännddeerrnn,,    

mmiitt  vveerrsscchhiieeddeenneenn  SSpprraacchheenn  uunndd  RReelliiggiioonneenn..  

EEiinneess  hhaabbeenn  ssiiee  ggeemmeeiinnssaamm::  AAllllee  lleebbeenn  iinn  

ÖÖsstteerrrreeiicchh..  

  HHiieerr  hhaabbeenn  wwiirr  eeiinnee  bbeessoonnddeerree  CChhaannccee::    

IInn  eeiinneerr  ffrriieeddlliicchheenn  AAttmmoosspphhäärree  eeiinnaannddeerr  zzuu  

bbeeggeeggnneenn  uunndd  kkeennnneenn  zzuu  lleerrnneenn..  

EErrggrreeiiffeenn  wwiirr  ddiiee  CChhaannccee  uunndd  bbeeggiinnnneenn  ddeenn  DDiiaalloogg    

hhiieerr  uunndd  jjeettzztt,,  iinn  ggeeggeennsseeiittiiggeemm  RReessppeekktt..  

  

AAuussttrriijjaa  jjee  mmuullttiikkuullttuurrnnaa  zzeemmlljjaa..  

NNjjeennii  ssttaannoovvnniiccii  ppoottiiččuu  iizz  rraazzlliiččiittiihh  zzeemmaalljjaa,,  

ggoovvoorree  rraazzlliiččiittee  jjeezziikkee  ii  pprriippaaddaajjuu  rraazzlliiččiittiimm  

rreelliiggiijjaammaa..  

JJeeddnnoo  iimm  jjee  zzaajjeeddnniiččkkoo::  SSvvii  žžiivvee  uu  AAuussttrriijjii..  

AA  oovvddee  iimmaammoo  ppoosseebbnnuu  ššaannssuu::  

SSuussrreettaannjjee  uu  mmiirrnnoojj  aattmmoossffeerrii,,  mmoogguuććnnoosstt    

ddaa  ssee  uuzzaajjaammnnoo  uuppoozznnaammoo..  

IIsskkoorriissttiimmoo  ššaannssuu  ii  zzaappooččnniimmoo  ddiijjaalloogg  

oovvddee  ii  ssaaddaa,,  uu  mmiirruu  ii  uuzzaajjaammnnoomm  ppooššttoovvaannjjuu..  
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Miteinander  

  

AAvvuussttuurryyaa  iiççiinnddee  ççookk  kküüllttüürr''üü  bbaarrıınnddıırraann  bbiirr  üüllkkee..  

İİnnssaannllaarr''ıı  ddüünnyyaa''nnıınn  ffaarrkkllıı  üüllkkeelleerriinnddeenn  ggeelliiyyoorr..    

FFaarrkkllıı  ddiilllleerree  vvee  iinnaannççllaarraa  ssaahhiipplleerr..      

HHeeppiissii''nniinn  oorrttaakk  bbiirr  ppaayyddaassıı  vvaarr::    

HHeeppiissii  AAvvuussttuurryyaa  ttoopprraakkllaarrıınnddaa  yyaaşşııyyoorr..    

AAvvuussttuurryyaa''ddaa  öözzeell  bbiirr  şşaannssıımmıızz  vvaarr::  GGeelliinn,,  bbaarrıışşççııll  

bbiirr  aattmmoossffeerrddee,,  bbiirrbbiirriimmiizzii  ddaahhaa  yyaakkıınnddaann  ttaannıımmaa  

ffıırrssaatt''ıınnıı  ddeeğğeerrlleennddiirreelliimm..  

BBaarrıışş  vvee  kkaarrşşııllııkkllıı  ssaayyggıı  ççeerrççeevveessiinnddee  hheemmeenn,,  şşiimmddii  

vvee  bbuurraaddaa  bbiirrbbiirriimmiizz  iillee  kkoonnuuşşmmaayyaa  bbaaşşllaayyaallıımm!!  

  

AAuussttrriiaa  iiss  mmuullttiiccuullttuurraall..    

IIttss  ppeeooppllee  oorriiggiinnaattee  ffrroomm  mmaannyy  ccoouunnttrriieess,,    

rreepprreesseennttiinngg  aa  ggrreeaatt  ddiivveerrssiittyy  ooff  llaanngguuaaggeess  aanndd  

rreelliiggiioonnss..    

YYeett  wwee  aallll  hhaavvee  oonnee  tthhiinngg  iinn  ccoommmmoonn::  WWee  aallll  lliivvee  

hheerree  iinn  AAuussttrriiaa..    

TThhiiss  pprreesseennttss  aa  ssppeecciiaall  ooppppoorrttuunniittyy::    
tthhee  cchhaannccee  ttoo  mmeeeett  aanndd  ggeett  ttoo  kknnooww  eeaacchh  ootthheerr  iinn  

tthhee  ppeeaacceeffuull  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  wwee  sshhaarree..    

LLeett’’ss  ttaakkee  tthhaatt  cchhaannccee  nnooww  aanndd  bbeeggiinn  aa  ddiiaalloogguuee    

iinn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  ppeeaaccee  aanndd  mmuuttuuaall  rreessppeecctt..  
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