
 

Drogi pokoju: „Młodzi Europejczycy dla Świata bez Przemocy” 

APEL 

My, młodzi Europejczycy z Polski, Ukrainy, Rosji, Czech, Węgier, Słowacji  

i Rumunii, zebrani przez Wspólnotę Sant’Egidio przyjechaliśmy do Auschwitz,          

aby pamiętać o horrorze drugiej wojny światowej i ofiarach nazizmu, z marzeniem 

budowania dróg pokoju dla świata bez przemocy. 

W tym miejscu, w sercu Europy, otworzyła się czeluść, jaką było Shoah, 

ludobójstwo narodu żydowskiego  i Porrajmos, eksterminacja Romów i Sinti. Miliony 

ludzkich istnień zostały unicestwione przez nienawiść rasową i bestialstwo wojny. 

Urodziliśmy się wiele lat później, ale dzisiaj rozumiemy, że rasizm i przemoc 

nadal zatruwają nasze państwa. Ubodzy i słabi są pierwszymi, których to dotyka.        

Za każdym razem, gdy ubogi jest poniżany, gdy starzec zostaje zapomniany, za każdym 

razem, gdy człowiek jest szykanowany z powodu swojego pochodzenia, wyznawanej 

religii lub dlatego, że jest inny, w ludzkich sercach otwiera się droga do nienawiści.     

Za każdym razem, gdy wznosi się mur, aby odizolować tego, kto jest ubogi lub ucieka 

przed wojną, obojętność bierze górę nad człowieczeństwem. 

Trzeba przezwyciężyć lęk i uprzedzenia, które prowadzą do odepchnięcia 

drugiego człowieka tylko dlatego, że jest inny i nieznany, często bez zrozumienia 

przyczyn. Nienawiść i przemoc mogą powrócić i na nowo objawić się w okrutnym 

obliczu wojny, co w sposób bolesny dzieje się od kilku lat na wschodzie Ukrainy, czy 

też ukazać się poprzez bezlitosną twarz terroryzmu.  

Słuchając głosów dzieci, młodych, starców, bezdomnych, Romów, uchodźców, 

ofiar konfliktów, mówimy dziś z mocą: Nie wobec wojny i przemocy! Nie wobec 

rasizmu i obojętności! 

Tutaj, w Auschwitz, wyraźniej czujemy odpowiedzialność za to, aby być 

odważniejszymi, przezwyciężać nienawiść i buntować się wobec niesprawiedliwości     

i ubóstwu. Chcemy się angażować i przeciwstawiać przemocy, wybierać drogę 

spotkania i przyjaźni. Jednoczymy się z apelem Młodych dla Pokoju, którzy zebrali się 

w Barcelonie po okrutnym ataku terrorystycznym, jaki dotknął to miasto i razem z nimi 

mówimy: „More Youth, More Peace”. My, młodzi, jesteśmy siłą pokoju                   

dla przyszłości. Potrzebujemy być razem, aby było nas więcej. „Więcej młodych, 

więcej pokoju”. 

W tym miejscu rozpoczyna się marzenie o innym świecie, które chcemy 

przekazywać młodym naszych krajów. Dzisiaj wspólnie dokonujemy wyboru 

odrzucenia obojętności i jakiejkolwiek formy rasizmu. Pokój jest przyszłością. Nic    

nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy możemy być 

rzemieślnikami pokoju w naszej umiłowanej Europie i na świecie. Dla świata             

bez niesprawiedliwości! Drogi pokoju dla świata bez przemocy! 

Auschwitz-Birkenau, 22 września 2017 


