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ZÁVĚREČNÁ VÝZVA 

My, mladí Evropané z Polska, Ukrajiny, Německa, Ruska, České republiky, Maďarska, 
Itálie, Slovenska, Rumunska a Gruzie, se společně s Komunitou Sant´Egidio setkáváme v Osvětimi, 
abychom si připoměli genocidu Židů a Romů spáchanou během 2. světové války spolu s 
vyhlazením dalších stovek tisíc obyvatel všech evropských národů. 

Před sedmdesáti lety se v srdci Evropy rozvrácené druhou světovou válkou otevřely brány 
vyhlazovacího tábora  v Osvětimi. Neslýchané násilí války uvolnilo veškerou nenávist a umožnilo 
nacismu realizovat jeho rasistické smrtonosné plány. Po této obrovské tragédii se národy s odvahou 
a s námahou vzchopily, aby vystavěly dnešní Evropu: velký prostor míru, v němž převládá cesta 
dialogu a vzájemné úcty. 

Narodili jsme se mnoho let po Shoà, “Velkém Zlu” pro židovský národ, či Porrajmos, 
“Velkém pohlcení” pro Romy a Sinti, ale jsme přesvědčeni, že se nás nadále blízce dotýká. 
Nenávist totiž v našich městech ožívá znovu vždy, když je lidská bytost opovrhována kvůli svému 
původu nebo pro svou národnostní, náboženskou nebo etnickou identitu, což se bohužel v poslední 
době děje Romům, kteří jsou cílem mnoha útoků a násilí v našich zemích. 

Pro to chceme dnes společně říci “ne” zárodkům antisemitismu, anticikanismu a proti 
jakémukoli rasistickému pohrdání, které zastíní rozum a otvírá cestu krutosti. Nechceme, aby srdce 
mnohých, i mladých, jím bylo nakaženo. Nechceme, aby bezbranní muži, ženy a děti, vinní jen tím, 
že jsou chudí nebo “jiní”, byli jím zraňováni či byla ponižována jejich důstojnost. 

Každý lidský život, i ten nejkřehčí a nejopovrhovanější, je jedinečný a nenahraditelný: 
pochopili jsme to zde, v Osvětimi – Březince. Vrchní rabín Izraele, Israel Meir Lau zde byl vězněn 
jako dítě, přežil zázračně hrůzy tábora a nedávno se sem vrátil jako svobodný a starý muž, přitom 
řekl: “Mou odvetou je žít a nechat žít, žít společně v míru.” 

I my, pevně přesvědčeni o svrchované hodnotě života a o vítězství odpuštění nad pomstou, 
chceme porazit zlo dobrem. Slavnostně na sebe bereme závazek snažit se o svět, ve kterém mohou 
všichni žít společně: svět bez rasismu! Svět bez násilí! Z Osvětimi odjiždíme sjednoceni, abychom 
nakazili další mladé lidi inteligencí kultury a silou lásky, abychom se stali lepšími lidmi a učinili 
naše země lepšími v mírové Evropě! 
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