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ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЗАКЛИК 

Ми, європейська молодь, що походимо з Польщі, України, Німеччини, Росії, Чехії, 
Угорщини, Італії, Словаччини, Румунії, Грузії разом зі Спільнотою Святого Егідія зібралися 
в Освенцімі, щоб вшанувати пам'ять геноциду євреїв і циган, а також знищення сотні тисяч 
людей з усіх країн Європи, вчиненого під час ІІ Світової війни.   

Сімдесят років тому відкривалися ґрати табору винищення Освенціма, в серці Європи, 
приголомшеної другої світовою війною. Нечуване насильство війни, звільняючи всю 
ненависть, дозволило нацизму втілити свої расистські плани смерті. Від цієї невимірної 
трагедії народи підіймалися зі сміливістю та зусиллям, щоб збудувати Європу сьогодення: 
великий примиренний простір, в якому люди намагаються знайти шлях діалогу та поваги до 
всіх. 

Ми народилися набагато років пізніше після Шоа, «Великого Зла» для єврейського 
народу, або Порраймос, «Великого Пожирання» для ромів та сінті, але ми впевнені, що це 
стосується нас безпосередньо. Ненависть насправді відроджується кожного разу, коли в 
наших містах зневажають людину через її походження або її національну ідентичність, 
релігійну чи етнічну, як це ще болісно і за наших часів відбувається із циганами, об’єктом 
численних агресій та насильства в наших країнах.   

 Саме тому сьогодні ми разом хочемо сказати «Ні» паросткам антисемітизму, 
антициганізму та будь-якій расистській зневазі, які оманюють людський розум та 
відкривають дорогу до варварства. Ми не хочемо, щоб чоловіки, жінки, беззахисні діти, 
винні лише в тому, що бідні або «інші», піддавалися образам або щоб була принижена їхня 
гідність. 

Кожне життя, навіть найслабкіше та зневажене, є унікальним і незамінним: ми 
зрозуміли це тут, в Аушвіці-Біркенау. Головний рабин Ізраїлю, Ізраель Меїр Лау, якого 
депортували сюди, коли він був дитиною, і який чудом вижив серед жахіття табору, 
повернувшись сюди вільним і вже у похилому віці, нещодавно заявив: «Моя помста – це 
жити і дозволяти жити, жити разом у мирі».    

Ми також твердо переконані в абсолютній цінності життя та перемоги пробачення над 
помстою, хочемо перемогти зло добром. Ми урочисто зобов’язуємося працювати заради 
світу, в якому всі зможуть жити разом: світу без расизму! Світу без насильства! З Освенціма 
ми від’ їжджаємо об’єднаними, щоб «заразити» молодих людей, таких як ми, розумом 
культури та силою любові, щоб бути кращими і зробити кращими наші країни в єдиній 
Європі миру!   
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