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#IchDuWirNRW:
Примерите
насърчават
социалното сближаване по време на корона
вирус пандемията
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Музикантът Eko Fresh и водещият Назан Екес подкрепят
интеграционната кампания и дават пример за поемане на
повече отговорност един за друг
Министерството за децата,
интеграцията съобщава:

семейството,

бежанците

и

Кампанията за интеграция и оценка #IchDuWirNRW насърчава
засиленото социално сближаване от 2018 г., независимо от
произхода. Във времена на корона вирус пандемията взаимното
разбиране и съобразяване са по-важни от всякога. Точно затова
понастоящем пет интеграционни примера от Северен РейнВестфалия призовават от 6400 плаката в цялата провинция за
поемане на повече отговорност един към друг и да се придържаме
към действащите правила по отношение на корона вируса, като
изискването за дистанция или щателното измиване на ръцете.
Сред тях са телевизионният водещ Назан Екес и рапърът Eko
Fresh.
„Корона вирус пандемията е огромно предизвикателство за всички
нас. Убеден съм обаче, че като общество можем да излезем посилни, ако се държим заедно, ако се отнасяме един към друг с
уважение и се придържаме към правилата, които трябва да ни
защитават от вируса. Искаме нашата кампания да е окуражаваща.
Северен Рейн-Вестфалия е силна федерална провинция. Ако
продължим да бъдем внимателни и да се подкрепяме един друг,
ние ще овладеем корона вирус пандемията“, заяви министърът по
въпросите на интеграцията Йоахим Щамп по време на
представянето на плаката в Дюселдорф.
Серап Гюлер, държавен секретар по въпросите на интеграцията:
„Участието означава и да поемете отговорност един за друг.
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Примерите ни от #IchDuWirNRW представляват милионите хора в
провинцията ни, които с историята на своята имиграция обогатяват
нашето
общество.
От
полицейския
служител
през
административния персонал до футболния треньор, всички те
дават да се разбере, че солидарността не е въпрос на произход“.
„В момента е важно да се защитаваме един друг. Ако някой не
спазва правилата, излага на опасност други хора. Определено
искаме да предотвратим това. Специално в тази насока е
кампанията #IchDuwirNRW, която ангажира хората по много
емоционален начин. Независимо дали млад или стар, корона
вирусът засяга всички нас. От всеки един от нас зависи ние и
нашите близки да останем здрави по време на пандемията“, каза
Eko Fresh.
Кампанията #IchDuWirNRW стартира през 2018 г. и с общо над 40
примера от различни културни среди показва колко добре може да
се случи интеграцията в Северен Рейн-Вестфалия и какви
възможности имат хората с и без история, свързана с имиграцията,
въпреки някои предизвикателства в Северен Рейн-Вестфалия. Тя
ще бъде продължена до края на законодателния период.

Следвайте ни онлайн:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на
министерството за децата, семейните въпроси, бежанците и
интеграцията на телефон 0211 837-2417.
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
Указания за защита на данните по отношение на социалните медии
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