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APEL  FINAL 

Nu putem uita de Auschwitz: aici s-a descătuşat ura nazistă cu libertatea şi amploarea 
amplificată de ororile războiului în timpul căruia s-a înfăptuit genocidul evreilor, al ţiganilor şi al 
altor zeci de mii de cetăţeni ai Europei.  

Noi, tinerii provenind din Polonia, Ucraina, Rusia, Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia şi 
România, împreună cu Comunitatea Sant’Egidio, am ascultat mărturiile acelora care, pe atunci fiind 
copii sau adolescenţi, i-au fost victime. Am învăţat din suferinţa şi din speranţa lor valoarea unică şi 
de neînlocuit a vieţii şi necesitatea de a o proteja împotriva oricărui plan de moarte.  

 Shoah - “Marele Rău” pentru poporul evreiesc sau Porrajmos - “Marea Devorare” pentru 
Rrom şi Sinti ne atenţionează în faţa urii care poate să renască şi chiar şi azi renaşte în oraşele 
noastre.  

Această ură ia forma indiferenţei, se hrăneşte din ignorarea celuilalt, devine dispreţ şi apoi 
răneşte; mai apoi devine violenţă care se abate asupra ţiganilor, a străinilor refugiaţi sau a 
imigranţilor care se află în căutarea unui viitor mai bun; asupra evreilor care continuă să fie priviţi 
cu ostilitate şi neîncredere. Violenţa nu cruţă pe cei mai fragili dintre noi: vârstnicii, persoanele cu 
dizabilităţi, pe cei fără domiciliu.  

Dacă în ţările noastre se respiră teamă, noi suntem, în schimb, plini de speranţă. De aceea 
spunem “NU” antisemitismului, atitudinilor ostile împotriva ţiganilor şi oricărui tip de rasism care 
tulbură minţile şi deschide calea spre barbarie. Vrem să îi eliberăm pe toţi şi în special pe cei tineri 
de germenii acesteia.  

Dorim împreună să construim o lume fără violenţă, prin inteligenţa culturii şi cu puterea 
iubirii. De la Auschwitz străluceşte un nou orizont de umanitate pentru ţările noastre! Din acest loc 
renaşte o mişcare a inimilor care doreşte să se transmită şi altor tineri asemeni nouă, pentru a fi mai 
buni şi pentru a face să devină mai umane ţările noastre într-o Europă a păcii! 
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