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#BenSenBizNRW:  Rol modelleri, korona-
pandemi döneminde sosyal entegrasyonu 
teşvik ediyor  

Müzisyen Eko Fresh ve moderatör Nazan Eckes entegrasyon 
kampanyasını destekliyor ve birbirimize karşı daha fazla 
sorumluluk almak konusunda mesaj gönderiyor 

Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı şunu 
bildirmektedir: 

#BenSenBizNRW Entegrasyon ve takdir kampanyası , kendi 

geçmişinden bağımsız olarak 2018'den bu yana daha fazla sosyal 

entegrasyonu teşvik ediyor. Korona salgını dönemlerinde, karşılıklı 

anlayış ve düşünce her zamankinden daha önemlidir. Bu yüzden Kuzey 

Ren-Vestfalya'dan beş entegrasyon rol modeli, ülke çapında asılan 

6.400 afiş ile insanları birbirleri için daha fazla sorumluluk almaya ve 

ellerin yıkanması, mesafe kurallarına uyulması gibi güncel korona-

kuralllarına uymaya çağırmaktadır. Bu rol modeller arasında TV 

sunucusu Nazan Eckes ve rapçi Eko Fresh de var. 

 

Entegrasyon Bakanı Joachim Stamp Düsseldorf'ta afişi açarken, şunu 

ifade etmiştir: “Korona salgını hepimiz için büyük bir zorluk. Bununla 

birlikte, bir toplum olarak, birlikte hareket edersek, birbirimize saygıyla 

davranır ve bizi virüsten korumak için gereken kurallara bağlı kalırsak bu 

süreçten daha güçlü çıkabileceğimize inanıyorum. Size kampanyamızla 

cesaret vermek istiyoruz. Kuzey Ren-Vestfalya güçlü bir eyalettir. 

Düşünceli olmaya ve birbirimizi desteklemeye devam edersek, korona 

salgının üstesinden geleceğiz.“ 

 

Entegrasyondan sorumlu Eyalet Sekreteri Serap Güler: “Katılım aynı 

zamanda birbirimiz için sorumluluk almak demektir. 

#BenSenBizNRW'nin rol modellerimiz, ülkemizde göç tarihleriyle 

zenginleşen milyonlarca insanın temsilcisidir. Polis memurundan idari 

personele, futbol koçuna kadar herkes, dayanışmanın bir köken sorunu 

olmadığını açıkça ortaya koyuyor. " 
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Eko Fresh şunu demiştir: "Şu anda birbirinizi korumak önemlidir. 

Kurallara uymazsanız, diğer insanları riske atarsınız. Bunu kesinlikle 

önlemek istiyoruz. #BenSenBizNRW kampanyasının burada özel bir 

odağı var ve insanlara çok duygusal bir şekilde hitap ediyor. Genç ya da 

yaşlı olsun, Corona hepimizi ilgilendiriyor. Biz ve diğer insanlarımızın 

pandemi döneminde sağlıklı kalması hepimizin sorumluluğundadır”. 

 

#BenSenBizNRW kampanyası 2018'de başladı ve şimdi farklı kültürel 

geçmişlerden toplam 40'tan fazla rol modeli, Kuzey Ren-Vestfalya'da 

entegrasyonun ne kadar başarılı olabileceğini ve bazı zorluklara rağmen 

göçmenlik geçmişi olan ve olmayan insanların Kuzey Ren Vestfalya'da 

ne gibi fırsatlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu kampanya yasama 

döneminin sonuna kadar devam edecektir. 

 

 

Bizi online olarak takip edin: 

 

Twitter: @chancennrw  

Facebook: Chancen NRW  

Instagram: chancen_nrw  

YouTube: Chancen NRW 

 

 
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 0211 837-2417 numaralı telefondan Çocuk, 
Aile, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı basın bürosuna başvurun. 
 
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web 
sitesinde de bulunabilir. 
 
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi 
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