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Wij, Europese jongeren uit Spanje, Portugal, Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Nederland, 
Zweden en Engeland zijn hier tesamen met de gemeenschap van Sant’Egidio in Auschwitz 
om ons de gruwel van de Shoah te herinneren. Voor het monument ter herinnering aan de 
slachtoffers van de uitroeiing door de nazi’s van miljoenen mannen en vrouwen - joden, 
zigeuners en anderen - leden van andere ongewenste groepen, willen wij vandaag, 16 juli 
halt houden, nadenken en herinneren. 

Wij zijn vele jaren na dit Grote Kwaad geboren, maar we beseffen dat dit geen gebeurtenis  
uit een ver verleden is die ons niet aangaat, die ons niet zou raken. Neen, we denken dat 
deze tragedie ons ten diepste raakt, omdat dit alles in Europa heeft plaatsgevonden… “Het is 
gebeurd, dus het kan opnieuw gebeuren”, waarschuwde Primo Levi.  

Iedere keer wanneer er in onze steden een vreemdeling geweld ondergaat, iedere keer 
wanneer er iemand om zijn afkomst, godsdienst of zijn anders zijn wordt misprezen, wordt 
telkens de weg van de haat en het geweld voorbereid in het hart van de mensen. 

Daarom willen wij getuigen zijn van wat we in deze dagen hebben gezien en gehoord en 
willen we onze leeftijdsgenoten en de volgende generatie vertellen hoe belangrijk het is om 
iedere vorm van racisme, discriminatie en misprijzen tegenover een mens en tegenover het 
leven uit te sluiten. 

We hebben halt gehouden en kransen neergelegd op deze symbolische plaats waar de 
levensreis van zovelen bruusk ten einde kwam. We wandelden over de sporen van hun 
laatste tocht om te eren wie slachtoffer werd van blind geweld en aan wie iedere menselijke 
waardigheid en het leven werden ontnomen. 

Wij zijn vast overtuigd van de absolute waarde van het leven en van de overwinning van de 
vergeving op de wraak. Wij willen het kwade overwinnen met het goede. Wij willen ons 
daarom actief inzetten voor een Europa waar iedereen samen kan leven: een wereld zonder 
racisme! Een wereld zonder geweld! 

Vanuit Auschwitz vertrekken we meer één, met de vastberadenheid dat we onze 
leeftijdsgenoten willen overtuigen met de kracht van de liefde om beter te worden en om 
van onze landen een Europa van vrede te maken. 
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