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#IchDuWirNRW: Personalităţi cu rol de model
promovează solidaritatea socială în epoca
pandemiei de coronavirus

Biroul de Presă al Cancelariei de
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40213 Düsseldorf
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0211 837-1405
sau
0211 837-1151

Solistul Eko Fresh şi moderatoarea Nazan Eckes sprijină campania
de integrare şi fac apel să ne asumăm o răspundere mai mare unii
pentru alţii
Ministerul Copiilor, Familiei, Migranţilor şi Integrării comunică
următoarele:
Campania pentru integrare şi respect reciproc #IchDuWirNRW
promovează din 2018 creşterea nivelului de solidaritate socială,
indiferent de origine. În epoca pandemiei de coronavirus, înţelegerea
reciprocă şi respectul pentru celălalt sunt mai importante decât oricând.
Exact din acest motiv cinci personalităţi-modele de integrare din
Renania de Nord-Westfalia fac apel, prin intermediul a 6.400 de panouri
publicitare instalate pe tot cuprinsul landului, la a ne asuma mai multă
răspundere unii pentru alţii şi la respectarea regulilor actuale anticoronavirus, cum sunt obligaţia distanţării sau spălatul temeinic pe
mâini. Implicaţi în campanie sunt, printre alţii, moderatoarea TV Nazan
Eckes şi rapper-ul Eko Fresh.
„Pandemia de coronavirus este o provocare mare pentru noi toţi. Sunt
totuşi convins că putem ieşi întăriţi ca societate din această experienţă,
dacă suntem solidari, ne purtăm cu respect unul faţă de celălalt şi
respectăm regulile gândite să ne protejeze de virus. Prin campania
noastră ne propunem să insuflăm curaj. Renania de Nord-Westfalia este
un land federal puternic. Dacă ne purtăm respectuos unul faţă de
celălalt şi ne sprijinim reciproc, o să învingem pandemia de
coronavirus“, a declarat ministrul integrării Joachim Stamp la dezvelirea
panoului publicitar în Düsseldorf.
Serap Güler, secretar de stat pentru integrare: „Participare înseamnă
inclusiv să ne asumăm răspunderea unii pentru ceilalţi. Personalităţile
implicate în campania noastră #IchDuWirNRW sunt reprezentaţi ai
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milioanelor de oameni din landul nostru care, cu povestea lor în materie
de imigraţie, ne îmbogăţesc societatea. De la poliţişti, trecând prin
funcţionari în administraţie, şi până la antrenori de fotbal – cu toţii ne
arată că să acţionezi solidar nu e o chestiune care ţine de origine.“
„În mod special acum e foarte important să ne protejăm reciproc. Cine
nu respectă regulile îi pune pe ceilalţi în pericol. Asta e ceea ce Noi
dorim neapărat să împiedicăm. Campania #IchDuwirNRW pune un
accent deosebit pe acest lucru şi se adresează oamenilor într-un fel
foarte emoţional. Coronavirusul ne priveşte pe toţi, indiferent dacă
suntem tineri sau bătrâni. Depinde de fiecare dintre noi ca Noi şi
Semenii noştri să rămânem sănătoşi în timpul pandemiei“, declară Eko
Fresh.
Campania #IchDuWirNRW a fost iniţiată în 2018, ajungând să implice în
acest timp mai mult de 40 de personalităţi cu origini culturale diferite;
campania arată cât de bine poate reuşi integrarea în Renania de NordWestfalia şi ce şanse au oamenii cu şi fără istorie în materie de imigrare,
în ciuda anumitor provocări cu care se confruntă în NRW. Campania va
continua până la finalul legislaturii.
Urmăriţi-ne în Internet:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancen_nrw
YouTube: Chancen NRW

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al Ministerului
Copiilor, Familiei, Migranţilor şi Integrării, telefon 0211 837-2417.
Acest comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de Internet a
Guvernului Regional www.land.nrw
Notă privind protecţia datelor – reţele sociale
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