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#ΕγώΕσύΕμείςΒΡΒ: Γίνετε το πρότυπο
κοινωνικής συνεργασίας στην πανδημία του
κορονοϊού
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Ο μουσικός Eko Fresh και η παρουσιάστρια Nazan Eckes
υποστηρίζουν την καμπάνια ένταξης και στέλνουν το μήνυμα για
αμοιβαία ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης
Το Υπουργείο Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης
ανακοινώνει τα εξής:
Η καμπάνια ένταξης και εκτίμησης #ΕγώΕσύΕμείςΒΡΒ καλεί από το
2018 για περισσότερη κοινωνική συνοχή ανεξάρτητα από την
προέλευση του κάθε ατόμου. Στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού,
η αμφίπλευρη κατανόηση και η εκτίμηση είναι πιο σημαντικές όσο ποτέ
άλλοτε. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πέντε πρότυπα ένταξης από τη
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία καλούν ήδη από σήμερα με 6.400 αφίσες σε
όλο το κρατίδιο για ανάληψη μεγαλύτερης αμοιβαίας ευθύνης και για
τήρηση των επίκαιρων κανόνων προστασίας από τον κορονοϊό, όπως η
τήρηση αποστάσεων και το καλό πλύσιμο των χεριών. Σε αυτήν την
καμπάνια συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική παρουσιάστρια
Nazan Eckes και ο ράπερ Eko Fresh.
«Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλους μας.
Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε ως κοινωνία να βγούμε
ενδυναμωμένοι από αυτήν την κρίση, εφόσον παραμένουμε ενωμένοι,
συμπεριφερόμαστε με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον και τηρούμε
τους κανόνες που μας προστατεύουν από τον ιό. Με την καμπάνια μας
θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
είναι ένα ισχυρό ομοσπονδιακό κρατίδιο. Εάν εξακολουθήσουμε να
σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να αλληλοϋποστηριζόμαστε, θα
νικήσουμε την πανδημία του κορονοϊού», δήλωσε ο Υπουργός Ένταξης
Joachim Stamp στην αποκαλυπτήρια τελετή της αφίσας στο Düsseldorf.
Serap Güler, Υφυπουργός Ένταξης: «Συμμετοχή σημαίνει, επίσης,
ανάληψη ευθύνης ο ένας για τον άλλον. Τα πρότυπα της καμπάνιας μας
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#ΕγώΕσύΕμείςΒΡΒ αντιπροσωπεύουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων
στη χώρα μας, οι οποίοι εμπλουτίζουν την κοινωνία μας με τις ιστορίες
της μετανάστευσής τους. Από τους αστυνομικούς και τους δημόσιους
υπαλλήλους μέχρι τους προπονητές ποδοσφαίρου, όλοι εσείς
αποδεικνύετε ότι η αλληλέγγυα συμπεριφορά δεν αποτελεί θέμα
προέλευσης.»
«Αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή, πρωταρχικό ρόλο έχει η προστασία
που παρέχουμε ο ένας στον άλλον. Όποιος δεν τηρεί τους κανόνες,
θέτει άλλους ανθρώπους σε κίνδυνο. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να
αποτρέψουμε οπωσδήποτε. Η καμπάνια #ΕγώΕσύΕμείςΒΡΒ δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό και απευθύνεται στους ανθρώπους με πολύ
συναισθηματικό τρόπο. Είτε πρόκειται για άτομα μικρής ή μεγάλης
ηλικίας, ο κορονοϊός μας αφορά όλους. Το αν θα παραμείνουμε εμείς και
οι συνάνθρωποί μας υγιείς από την πανδημία, εξαρτάται από τον κάθε
έναν ξεχωριστά», δήλωσε ο Eko Fresh.
Η καμπάνια #ΕγώΕσύΕμείςΒΡΒ ξεκίνησε το 2018 και με τη συνδρομή
συνολικά από 40 και άνω πρότυπα ποικίλης προέλευσης δείχνει πόσο
καλά μπορεί να επιτύχει η ένταξη στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και
ποιες ευκαιρίες έχουν οι άνθρωποι με ή χωρίς ιστορικό μετανάστευσης
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παρά τις προκλήσεις. Η καμπάνια θα
συνεχιστεί μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW

Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου
του Υπουργείου Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης, τηλέφωνο 0211
837-2417.
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
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