
Appel van de Jongeren voor de Vrede 

Wij, Jongeren voor Vrede uit heel Europa, zijn samen in Auschwitz om de volkerenmoord van 
Joden, Rom en Sinti en de uitroeiing van honderdduizenden mensen uit alle landen van 
Europa te herdenken. We zijn hier samen met vertegenwoordigers van Jongeren voor Vrede 
uit Afrika en Amerika en werden samengebracht door de gemeenschap van Sant’Egidio.  

Op 1 september 1939, tachtig jaar geleden, betekende de invasie van Polen het begin van een 
lange lijdensweg voor dit volk. Daarna werden Europa en de ganse wereld meegesleurd in de 
Tweede Wereldoorlog. Het ongeziene oorlogsgeweld en de haat stelden het nazisme in staat 
zijn dodelijke plannen uit te voeren. Na deze immense tragedie stonden de volkeren nederig 
en moedig weer op om het Europa van vandaag op te bouwen: een plaats waar vrede heerst, 
waar men zoekt naar de weg van de dialoog en het wederzijds respect. 

Wij zijn vele jaren na de Shoà, “het grote Kwaad” voor het Joodse volk, en de Porrajmos, “de 
uitroeiing van Rom en Sinti, geboren, maar we zijn ervan overtuigd dat deze ons nog nauw 
aanbelangen. De voorbije dagen zijn we diep geraakt door het getuigenis van mensen die als 
kind de horror van de uitroeiingskampen hebben overleefd, maar hun menselijkheid en hoop 
niet hebben opgegeven. Daarom geloven wij dat er zonder herinnering geen toekomst is. 

Wij zijn bekommerd om de antisemitsche en racistische vooroordelen die welig tieren in onze 
landen, om de verspreiding van onverdraagzame slogans en houdingen, om de groei, vooral 
onder jongeren, van nationalistische, xenofobe en fascistische bewegingen. We voelen ons 
verantwoordelijk om weerstand te bieden aan het kwade, om ons te verzetten tegen de logica 
van muren die verdeeldheid zaaien tussen mensen en volkeren. Wij willen bouwen aan een 
alternatief voor de haat, de onverschilligheid en de schrik, die woekeren in het hart van vele 
mensen.  

Wij willen ons plechtig engageren voor een wereld waar plaats is voor iedereen: een wereld 
zonder racisme, een wereld zonder geweld, waar plaats is voor wie op de vlucht is voor 
armoede, oorlog, klimaatveranderingen en gebrek aan vrijheid. Vanuit Auschwitz dient zich 
een nieuwe horizon van menselijkheid aan voor onze landen. Van hieruit vertrekt een 
beweging van het hart, die andere jongeren zoals wij wil besmetten met de vriendschap, om 
beter te worden en onze landen menselijker te maken in een Europa van vrede. 
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