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حملة #أنا أنت نحن والية شمال الراين وستفاليا: حملة دعاية يقودها 

 نماذج اإلندماج ترويًجا لمبدأ التكاتف المجتمعي في جائحة كورونا

يدعمان حملة نجم الموسيقى إيكو فريش ومقدمة البرامج ناتسان إيكس 
اإلندماج تاركين بصمة مؤثرة في تعميق مبدأ تحمل كل مواطن قدر أكبر 

 من المسؤولية تجاه اآلخر

 تعلن وزارة شؤون األطفال واألسرة والالجئين واإلندماج في بيان لها:

حملة اإلندماج وتقدير اآلخر #أنا أنت نحن والية شمال الراين وستفاليا تدعو منذ عام 

قيق قدر أكبر من التكاتف المجتمعي دون النظر إلى اعتبارات العرق إلى تح 2018

والمنشأ. وفي األوقات العصيبة لجائحة كورونا تكون األهمية األكبر للتفاهم المتبادل 

ومراعاة كل منا لآلخر. ولهذا السبب على وجه التحديد يقوم بدًءا من اآلن خمسة من 

ملصقًا موزعة في  6400مستخدمين  -ستفاليا نماذج اإلندماج من والية شمال الراين و

بالدعوة إلى تحمل كل مواطن لقدر أكبر من المسؤولية تجاه  -جميع أنحاء الوالية 

اآلخر وااللتزام بالقواعد السارية حاليًا في أزمة كورونا، مثل الحفاظ على مسافة 

ير، من بينهم األمان أو غسل اليدين جيًدا. وقد شارك في هذه الحملة عدد من المشاه

 مقدمة البرامج التليفزيونية ناتسان إيكس ونجم الراب إيكو فريش.

 

وفي هذا اإلطار صّرح وزير شؤون اإلندماج يواخيم شتامب في جلسة استعراض 

الملصق في دوسيلدورف "جائحة كورونا تحد كبير يواجهنا جميعًا. ومع ذلك فأنا على 

أقوياء من هذه المحنة إذا ما تكاتفنا معًا وعاملنا قناعة بأننا كمجتمع نستطيع أن نخرج 

بعضنا البعض باحترام والتزمنا بالقواعد التي وضعت من أجل حمايتنا من الفيروس. 

ونحن نسعى من خالل حملتنا إلى تحقيق التآزر. شمال الراين وستفاليا والية ألمانية 

مظهرين روح التآزر تجاه قوية. إذا استمر كل منا في مراعاة اآلخر وتبادلنا الدعم 

 بعضنا البعض، فسوف نسيطر على جائحة كورونا".

 

وفي تصريح لها أعربت زيراب جولر، سكرتيرة الدولة لشؤون اإلندماج، عن رأيها 

قائلة: "المشاركة تعني أيًضا تحمل كل فرد المسؤولية تجاه اآلخر. والنماذج المعبرة 

لراين وستفاليا، تمثل ماليين المواطنين في عنّا في حملة #أنا أنت نحن والية شمال ا

واليتنا الذين يعملون على إثراء مجتمعنا بما لديهم من خلفيات الهجرة. وواقع الوظائف 

التي يشغلونها، سواء كضباط أو موظفين إداريين أو مدربين كرة قدم، يبعث برسالة 
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خر ليست لها عالقة واضحة إلى الجميع، مفادها أن منهجية التضامن في التعامل مع اآل

 بأصل أو منشأ."

 

وفي السياق ذاته أوضح إيكو فريش "لقد حان الوقت الذي يتعين فيه على كل مواطن 

حماية أخيه المواطن. فالشخص الذي ال يلتزم بالقواعد سوف يعرض أشخاًصا آخرين 

ا للخطر. وهذا بالتحديد هو ما نسعى إلى وضع حد له. وفي هذا اإلطار فإن حملة #أن

أنت نحن والية شمال الراين وستفاليا تعّول على نقطة ذات طبيعة خاصة وتخاطب 

المواطنين بطريقة تعاطفية للغاية. ال يهم إذا كنت صغيًرا أو كبيًرا، كلنا معرضون 

لإلصابة بكورونا. بقاؤنا نحن وأخوتنا المواطنين أصحاء في وقت الجائحة، هو مهمة 

 منوطة بكل فرد منّا".

 

بالذكر أن حملة #أنا أنت نحن والية شمال الراين وستفاليا انطلقت في عام جديٌر 

نموذًجا يحتذى من  40ويشارك بها في هذه األثناء في المجمل أكثر من  2018

مختلف األصول الثقافية، وهم يظهرون إلى أي مدى يمكن أن يفلح اإلندماج في والية 

ل عليها المواطنون، سواء أولئك ممن شمال الراين وستفاليا وماهية الفرص التي يحص

هم على خلفية الهجرة أو بدونها، في الوالية على الرغم من بعض التحديات التي قد 

 تظهر. وسيتم المضي قدًما في الحملة حتى نهاية الدورة التشريعية.
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