
Apel Mladých za mier 

My, Mladí za mier z celej Európy, spolu s predstaviteľmi hnutia Mladí za mier z Afriky a 
Ameriky, zhromaždení Komunitou Sant’Egidio, sme prišli do Osvienčimu, aby sme si 
pripomenuli genocídu Židov, Rómov a Sintov, a vyvraždenie ďalších stotisícov osôb z celej 
Európy. 

Prvého septembra 1939, pred osemdesiatimi rokmi, sa vpádom do Poľska začalo veľké 
utrpenie pre tento ľud. Následne bola Európa i celý svet rozvrátení druhou svetovou vojnou. 
Neslýchané násilie vojny uvoľnilo cestu všetkej nenávisti a umožnilo nacizmu uskutočniť 
svoje smrtiace plány. Z tejto nesmiernej tragédie sa národy znovu pozdvihli, so skromnosťou 
i odvahou, aby vybudovali dnešnú Európu: veľký priestor mieru, kde sa hľadá cesta dialógu 
a rešpektu voči všetkým. 

My sme sa narodili mnoho rokov po Shoa, „Veľkom zle“ pre židovský ľud, a po Porrajmos, 
„Veľkom pohltení“ Rómov a Sintov, ale sme presvedčení, že sa nás to týka osobne. Tieto dni 
sa nás hlboko dotklo svedectvo toho, kto ešte ako dieťa prežil hrôzu vyhladzovacích táborov 
a pritom si dokázal zachovať ľudskosť a nádej. Preto veríme, že bez pamäti nie je budúcnosť. 

V našich krajinách nás znepokojujú pretrvávajúce antisemitské a rasistické predsudky, šírenie 
neznášanlivých hesiel a postojov, a vzostup nacionalistických, xenofóbnych a fašistických 
hnutí. Cítime zodpovednosť čeliť zlu, povstať proti logike toľkých múrov, ktoré rozdeľujú 
ľudí a národy,  a vybudovať alternatívu k nenávisti, ľahostajnosti a strachu, ktoré ovládajú 
srdcia mnohých. 

Slávnostne sa zaväzujeme, že sa budeme snažiť o svet, v ktorom všetci môžu spolu žiť: svet 
bez rasizmu, svet bez násilia, kde bude miesto pre toho, kto uteká pred chudobou, vojnami, 
klimatickými zmenami a nedostatkom slobody. Z Osvienčimu vychádza nový horizont 
ľudskosti pre naše krajiny. Z tohto miesta vychádza hnutie sŕdc, ktoré chce priateľstvom 
nakaziť ďalších mladých ako sme my, aby sme sa spoločne stali lepšími a premenili naše 
krajiny na ľudskejšie, na Európu mieru. 

Osvienčim-Brzezinka, 20. júla 2019 


