a spolužitia medzi rôznymi národmi vo všetkých
krajinách, odkiaľ pochádzame. Veríme, že táto
pripomienka je veľmi dôležitá i pre najmladšie
generácie, ktoré našťastie nepoznajú hrôzy
vojny a holokaustu.
Stretneme sa v Osvienčime, aby sme si pripomenuli historické tragédie našich krajín,
zapríčinené xenofóbiou, rasizmom a antisemitizmom, a tiež aby sme začali mať sen o vytváraní ľudskejšej budúcnosti.

V dňoch 20. - 23. septembra 2012 sa uskutoční
III. medzinárodná konferencia „Mladí Európania
za svet bez násilia“, organizovaná Komunitou
Sant´Egidio (www.santegidio.org) v spolupráci
s univerzitami a vzdelávacími inštitúciami
v Českej republike, Gruzínsku, Nemecku, Taliansku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku
a Maďarsku. Toto už v poradí tretie medzinárodné stretnutie naväzuje na konferenciu „Bez
pamäti niet budúcnosti. Mladí Európania
v Osvienčime“ (2008) a „Za svet bez násilia“
(2010).
Stovky mladých ľudí z rôznych krajín, ktorých
spája prianie povedať jasné „NIE“ násiliu, sa
stretnú v Poľsku: v Krakove a v Osvienčime, na
miestach, na ktorých si pripomíname utrpenie
miliónov Židov, Rómov a väzňov z celej Európy
a bývalého Sovietskeho zväzu počas druhej svetovej vojny.
Sedemdesiat
rokov
po
tom,
čo
v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka
začalo vyhladzovanie väzňov, naliehavo cítime,
že je opäť potrebné potvrdiť hodnoty mieru

Nechceme zabudnúť! Poď s nami aj ty a prispej
tak k uskutočňovaniu sveta bez násilia, rasizmu
a antisemitizmu!

Predbežný program konferencie:
19.–20. 9. príchod do Krakova, zápis, ubytovanie.
20. 9. popoludní zahájenie konferencie,
príspevky
pamätníkov
holokaustu
a
koncentračných táborov.
21. 9. Osvienčim-Brezinka- návšteva pamätníku, spomienkový pochod v tábore Brezinka.
22. 9. práca v skupinkách, záverečné stretnutie,
koncert hudobných skupín.
23. 9. návšteva Krakova, odchod.

Komunita Sant´Egidio vznikla v Ríme v roku
1968 ako skupina mladých kresťanov, ktorí vnímali aktuálne problémy svojho mesta a sveta.
Dnes je Komunita Sant´Egidio rozšírená v 73
krajinách sveta a má viac ako 60 000 členov.
Komunita Sant´Egidio je známa na
medzinárodnej úrovni vďaka svojim sociálnym,
kultúrnym a humanitárnym projektom
a predovšetkým vďaka mnohým programom
vedeným v prospech najchudobnejších. Všetci
členovia Komunity sú dobrovoľníci.
V mestách, v ktorých sú Komunity prítomné,
mladí členovia Komunity pravidelne organizujú
iniciatívy na univerzitách a v školách v snahe
pomôcť svojim vrstovníkom byť citlivějšími
k problémom chudoby, násilia, rasizmu a antisemitizmu. Táto práca sa konkretizuje tiež v
službe ľuďom bez domova a starým ľuďom, čím
sa samotní mladí ľudia stávajú tvorcami zmeny
vlastného mesta.

Pokiaľ máš 16 až 26 rokov a chceš sa zúčastniť
konferencie “Mladí Európania za svet bez násilia”
alebo máš záujem o ďalšie informácie, môžeš
nás kontaktovať na tejto adrese:

„Mladí Európania
za svet
bez násilia”

www.santegidio.sk
Účastnícky poplatok za konferenciu bude 25
EUR plus náklady na cestu. Zápis účastníkov
konferencie končí 15. mája 2012.

Krakov-Osvienčim
20.- 23. september 2012

