Apel Mladých za mír

My, Mladí za mír z celé Evropy, společně s představiteli hnutí Mladí za mír z Afriky a
Ameriky, shromážděni Komunitou Sant' Egidio, jsme přišli do Osvětimi, abychom si
připomněli genocidu Židů, Romů a Sintů, a vyvraždění dalších statisíců osob z celé Evropy.
Prvního září 1939, před osmdesáti lety, vpádem do Polska, začalo velké utrpení pro tento lid.
Následně byla Evropa i celý svět rozvráceny druhou světovou válkou. Neslýchané násilí
války uvolnilo cestu vší nenávisti a umožnilo nacismu uskutečnit své smrtící plány. Z této
nesmírné tragédie se národy znovu pozvedly, se skromností i odvahou, aby vybudovaly
dnešní Evropu: velký prostor míru, kde se hledá cesta dialogu a respektu vůči všem.
My jsme se narodili mnoho let po Shoa, „Velkém zlu“ pro židovský lid, a po Porrajmos,
„Velkém pohlcení“ Romů a Sintů, ale jsme přesvědčeni, že se nás to týká osobně. Tyto dny se
nás hluboce dotklo svědectví toho, kdo ještě jako dítě přežil hrůzu vyhlazovacích táborů a
přitom si dokázal uchovat lidskost a naději. Proto věříme, že bez paměti není budoucnost.
V našich zemích nás znepokojují přetrvávající antisemitské a rasistické předsudky, šíření
nesnášenlivých hesel a postojů, a vzestup nacionalistických, xenofobních a fašistických hnutí.
Cítíme odpovědnost čelit zlu, povstat proti logice tolika zdí, které rozdělují lidi a národy, a
vybudovat alternativu k nenávisti, lhostejnosti a strachu, jež ovládají srdce mnohých.
Slavnostně se zavazujeme, že se budeme zasazovat o svět, v němž všichni mohou spolu žít:
svět bez rasismu, svět bez násilí, kde bude místo pro toho, kdo utíká před chudobou, válkami,
klimatickými změnami a nedostatkem svobody. Z Osvětimi vychází nový horizont lidskosti
pro naše země. Z tohoto místa vychází hnutí srdcí, které chce přátelstvím nakazit další mladé
lidi, jako jsme my, abychom se společně stali lepšími a změnili naše země v lidštější, v
Evropu míru.
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