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Zárónyilatkozat 

Mi, európai fiatalok Csehországból, Grúziából, Olaszországból, 

Lengyelországból, Romániából, Oroszországból, Szlovákiából, Ukrajnából, 

Magyarországról, azért gyűltünk össze a Sant’Egidio közösség meghívására, hogy 

emlékezzünk az antiszemitizmusra, a cigányellenességre, a gyengébbek 

elpusztítására, arra a gyűlöletre, amelyet a II. világháború szított Európa szívében, 

amely a haláltáborok szakadékához vezetett.  

A népek közötti gyűlölet és az erőszak soha nem látott méreteket öltött ebben a 

háborúban. Mindez annak a gyűlöletnek a magjaiból nőtt ki, amelyet száz évvel 

ezelőtt az I. világháború vetett el. Akkoriban nagyon sok európai fiatalt ragadott 

magával a háború és tízmilliónyian lelték halálukat. A háború szörnyűségek forrása, 

újabb erőszakot szül. A háború értelmetlen vérontás.  

A megsemmisítő táborban tekintetünk találkozott a halálba küldött gyermekek, 

a kétségbeesett anyák, a barbárság által megsebzett emberek pillantásával és 

megrendítette lelkiismeretünket. Az a történelem, amelyet háborúval írnak, félelmet 

kelt bennünk. Nem akarunk ilyen történelmet. Aki erőszakot alkalmaz, hiteltelenné 

teszi azt az ügyet, amelyért küzd. Minden elvész a háborúval. 

Minden elvész, amikor diadalmaskodik a megvetéssel kimondott kegyetlen 

jelszó: „Nekem mi közöm hozzá?” Szívünkben visszhangoznak Ferenc pápa szavai: 

„Fiúi, testvéri, atyai szívvel kérlek mindnyájatokat! Mindnyájan térjünk meg szívből, 

a ‘nekem mi közöm hozzá?’ mentalitása helyett  hullajtsunk könnyeket, sirassuk meg 

minden idők esztelen háborúinak áldozatait”. 

Ezért mi, különböző népekhez tartozó és különböző nyelveken beszélő európai 

fiatalok arra vágyunk, hogy közös sorsunk legyen a béke. Együtt nemet mondunk az 

erőszakra, amely csak újabb konfliktust táplál. Nemet a gyűlöletre, amely a háború 

szálláscsinálója. Nemet mondunk a félelemre, amely elválaszt a másik embertől, és 

nemet az ellenségkeresés kultúrájára. Igent mondunk arra, hogy legyőzzük az 

előítéletet, igent a megbékélésre, igent mondunk arra, hogy megvédjük a gyengék és 

ártatlanok életét, bárkié legyen is az. Együtt, ünnepélyesen jelentjük ki mindezt, mert 

együttlétünk az első válasz. A háborút egyedül a békével lehet legyőzni. A békét csak 

bátorsággal lehet építeni. Béke nélkül nincs jövő sem a győztes, sem a legyőzött 

számára. Világunkból kivesztek az ideálok. Nekünk azonban van ideálunk, amelyért 

érdemes élni: a béke, minden ember jövője! 



Ma itt, Auschwitz–Birkenau-ban mindnyájan megfogadjuk, hogy tenni fogunk 

egy jobb világért. Ezt együtt tesszük, mert ebben rejlik erőnk. 

 

Auschwitz-Birkenau, 2014. szeptember 19. 


