
Apelul Tinerilor pentru Pace 

Noi, Tinerii pentru Pace din întreaga Europă, împreună cu reprezentanții Tinerilor pentru Pace 
din Africa și din America, reuniți de Comunitatea Sant’Egidio, am venit la Auschwitz pentru a 
comemora genocidul evreilor, al oamenilor de etnie rroma și sinti și al sutelor de mii de 
oameni din fiecare țară a Europei. 

În 1 septembrie 1939, acum optzeci de ani, odată cu invadarea teritoriului Poloniei, s-a 
deschis o perioadă de mare suferință pentru acest popor. Europa și întreaga lume au fost 
tulburate de cel de-al Doilea Război Mondial. Violența nemaiauzită a războiului, care a făcut 
ca orice tip de ură să se răspândească, a permis nazismului să-și ducă la îndeplinire planurile 
fatale. Din acea imensă tragedie, popoarele au renăscut cu smerenie și curaj pentru a construi 
Europa de astăzi: un vast spațiu al păcii, în care se practică dialogul și respectul pentru toți. 

Noi ne-am născut la mulți ani distanță de Holocaust, „Marele Rău” pentru poporul ebraic, sau 
Porrajmos, „Marele Nimicitor” pentru persoanele de etnie rroma și sinti; cu toate acestea, 
suntem convinși că acest adevăr ne privește îndeaproape. Astăzi, ne-a mișcat profund mărturia 
celei care, pe atunci copil, a supraviețuit ororii lagărelor de concentrare, păstrându-și 
umanitatea și speranța. Din acest motiv, credem că fără memorie, nu există viitor. 

Ne îngrijorează faptul că, în țările noastre, există încă prejudecăți antisemite și rasiste; ne 
îngrijorează răspândirea sloganurilor și a atitudinilor de intoleranță; ne îngrijorează 
promovarea, în rândul tinerilor, a mișcărilor naționaliste, xenofobe și fasciste. Ne simțim 
responsabili să rezistăm în fața răului, să ne răzvrătim împotriva logicii ridicării de ziduri care 
despart oameni și popoare; suntem responsabili să construim o realitate alternativă urii, 
indiferenței și fricii care domină sufletele atâtor oameni. 

Solemn, ne angajăm să construim o lume unde cu toții să poată trăi împreună: o lume fără 
rasism, o lume fără violență, în care să existe loc pentru cei care fug din calea sărăciei, a 
războaielor, a schimbărilor climatice și a lipsei de libertate. De la Auschwitz, se întrevede un 
nou orizont al umanității pentru țările din care provenim. Din acest loc, pornește o mișcare a 
inimilor care vrea să răspândească prietenia în rândul altor tineri ca noi, pentru a fi mai buni și 
pentru a oferi mai multă umanitate statelor noastre, într-o Europă a păcii. 

Auschwitz-Birkenau, 20 iulie 2019 


