Fiatalok a Békéért:
Felhívás

Mi, Fiatalok a Békéért egész Európából, mozgalmunk afrikai és amerikai képviselőivel
közösen eljöttünk a Sant’Egidio közösség hívására Auschwitzba, hogy megemlékezzünk a
zsidók, romák és szintik kárára elkövetett népirtásról és azokról a további százezrekről, akiket
Európa valamennyi országából idehurcoltak, hogy megsemmisítsék őket.
Nyolcvan évvel ezelőtt, 1939. szeptember 1-én Lengyelország lerohanásával vette kezdetét
ennek a népnek a hatalmas szenvedése. Ezt követően Európát és az egész világot magával
rántotta a II. világháború. A soha nem látott méretű háborús erőszak nyomán elszabaduló
gyűlölet tette lehetővé, hogy a nácizmus megvalósítsa halálos terveit. Ebből a hatalmas
tragédiából keltek fel azután újra a népek, hogy alázattal és bátorsággal felépítsék a mai
Európát, ahol a párbeszéd és a mindenkinek kijáró tisztelet útját keresik.
Mi a soá, a zsidó népet ért „nagy baj” és a pharrajimos, a romák és szintik „nagy elnyeletése”
után születtünk, de meg vagyunk győződve arról, hogy ez még mindig közelről érint minket.
Ezekben a napokban mélyen megrendített minket azoknak a tanúságtétele, akik még
gyermekként élték át a megsemmisítő táborok borzalmait, megőrizve az emberséget és a
reményt. Ezért hisszük, hogy nincs jövő emlékezet nélkül.
Aggódunk, mert országainkban jelen vannak az antiszemita, rasszista előítéletek, terjednek a
fanatikus jelszavak és viselkedés, és különösen a fiatalok körében erősödnek a nacionalista,
xenofób és fasiszta mozgalmak. Felelősséget érzünk azért, hogy ellenálljunk a gonosznak,
lázadjunk a falak logikája ellen, a túl sok fal ellen, amelyek elválasztanak egymástól
embereket és népeket, és hogy alternatívát építsünk a sokak szívét uraló gyűlölettel,
közönnyel és félelemmel szemben.
Ünnepélyesen elkötelezzük magunkat egy olyan világért, amelyben mindenki együtt élhet:
egy rasszizmus nélküli világért, egy erőszak nélküli világért, ahol van hely azok számára, akik
menekülnek a szegénység, a háborúk, a klímaváltozás és a szabadság hiánya elől.
Auschwitzból az emberség új látóhatára nyílik meg országaink számára. Erről a helyről indul
útnak a szíveknek ez a mozgalma, amely meg akar fertőzni a barátsággal más, hozzánk
hasonló fiatalokat, hogy jobbak legyünk és emberibbé tegyük országainkat egy békés
Európában.
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