Apel Młodych dla Pokoju
My, Młodzi dla Pokoju z całej Europy, razem z reprezentantami Młodych dla Pokoju
z Afryki i Ameryki, zgromadzeni przez Wspólnotę Sant'Egidio, przybyliśmy do
Auschwitz, aby upamiętnić ludobójstwo Żydów, Romów i Sinti oraz zagładę innych
setek tysięcy ludzi ze wszystkich krajów Europy.
1 września 1939 roku, osiemdziesiąt lat temu, wraz z inwazją na Polskę rozpoczęło
się ogromne cierpienie tego narodu. Następnie Europa i cały świat pogrążyły się w
drugiej wojnie światowej. Niesłychana przemoc tej wojny, wyzwalając wszelką
nienawiść, pozwoliła nazizmowi zrealizować plan śmierci. Nasze narody z pokorą i
odwagą podnosiły się z tej głębokiej tragedii, aby zbudować dzisiejszą Europę:
wielką przestrzeń pokoju, w którym szuka się dróg dialogu
i szacunku wobec wszystkich.
Urodziliśmy się wiele lat po Shoah, które określa się jako Wielkie Zło narodu
żydowskiego, oraz Porrajmos, Wielkim Pochłonięciu Romów i Sinti, ale jesteśmy
przekonani, że one wciąż nas dotyczą. W tych dniach głęboko dotknęło nas
świadectwo osoby, która jako dziecko przeżyła horror obozów zagłady, zachowując
swoje człowieczeństwo i nadzieję. Dlatego wierzymy, że bez pamięci nie ma
przyszłości.
Jesteśmy zaniepokojeni trwaniem w naszych krajach uprzedzeń antysemickich i
rasistowskich, rozprzestrzenianiem się nietolerancyjnych haseł i postaw oraz
wzrostem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, ruchów nacjonalistycznych,
ksenofobicznych i faszystowskich. Czujemy odpowiedzialność, aby stawić opór złu,
przeciwstawić się logice zbyt wielu murów, które dzielą ludzi i narody, oraz budować
alternatywę dla nienawiści, obojętności i strachu, które panują
w wielu sercach.
Uroczyście zobowiązujemy się zaangażować na rzecz świata, w którym wszyscy
mogą żyć razem: świata bez rasizmu, świata bez przemocy, gdzie znajdzie się miejsce
dla tego, kto ucieka od ubóstwa, wojny, zmian klimatycznych i braku wolności. Z
Auschwitz roztacza się nowy horyzont człowieczeństwa dla naszych krajów. W tym
miejscu bierze początek ruch serc, który z przyjaźnią chce zarażać innych młodych,
takich jak my, aby nasze kraje czynić lepszymi
i bardziej ludzkimi, w Europie pełnej pokoju.
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