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Onorată asistenţă, 
 

Cetățenii oraşului Anina comemorează alături de dumneavoastră 
victimele războaielor, violenței și terorii în întreaga lume. Nenumăraţilor  
soldați și civili care și-au pierdut viața în cele două mari războaie 
mondiale le dedicăm în mod special aceste clipe speciale se pomenire. 

Pe plăcile comemorative de pe mormântul celor căzuţi în război 
sunt înscrise numele soldaţilor români şi germani care în anii tinereţii, în 
condiţii pentru noi inimaginabile, au fost nevoiţi să-şi jertfească viaţa. 
Fiecare nume care este scris acolo a fost un cetăţean al Europei, a fost 
un om cu aspiraţii şi bucurie de viaţă, care a avut părinţi, poate o soţie şi 
copii, neamuri şi prieteni şi a fost un om cu o față familiară, nu doar un 
nume de pe o placă. 

Vrem de asemenea, să comemorăm victimele conflictelor armate 
din vremea noastră. Nici la ora actuală oamenii încă nu au învățat din 
trecut, şi în prezent încă mai sunt ucişi oameni în conflicte violente sau 
sunt afectați de răni fizice și mentale de-a lungul vieții. 

Noi în România trăim în pace de 74 de ani și putem fi 
recunoscători pentru aceasta. Dar chiar și astăzi, soldații și lucrătorii 
umanitari români și germani activează împreună în țări în care 
predomină războiul și teroarea. De asemenea, vrem să ne gândim astăzi 
şi la acești oameni şi să ne rugăm ca aceștia să revină nevătămați 
acasă. 

Politica și politicienii aleși sunt responsabili de soluționarea în mod 
pașnic a conflictelor. 

Misiunea noastră comună este să ne implicăm pentru a ne asigura 
că nu vom mai avea nevoie vreodată de noi plăci comemorative pe 
monumente de război și că sloganul “Să nu mai fie niciodată război”, 
care a fost lansat sub influenţa atrocităţilor petrecute în tranşee, imediat 
după finalizarea primului Război Mondial, să devină în sfârşit realitate în 
vremurile noastre atât de moderne şi deschise cunoaşterii. 

 
Vă mulţumesc 

 


