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Mulheres e crianças durante a deportação de Judeus de Szydłowiec e arredores, Polónia, para o campo de extermínio de Treblinka, 23 de Setembro de 1942.
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“Para meu grande pesar, sou a única da minha família 
que regressou. Anseio encontrar outro membro da 
minha família para pertencer a alguém. Chamo-me 
Helga e tenho 13 anos de idade... podem imaginar como 
a minha vida está cheia de uma dor interminável.” 

O Holocausto foi um genocídio sem precedentes, organizado, perpetrado pela Alemanha Nazi e pelos 
seus colaboradores, com o objetivo de apagar da face da Terra a cultura, as tradições, e o povo Judeu. A 
principal motivação do Holocausto foi a ideologia Nazi, racista e antissemita. Os Judeus não foram as 
únicas vítimas da Alemanha Nazi, mas foram o único povo ou grupo designado para um total extermínio 
– essa é a peculiaridade da Shoah (Holocausto). 

Entre 1933 e 1941 a Alemanha Nazi adoptou uma política que espoliou os Judeus de todos os seus 
direitos e bens, seguida da identificação e concentração da população judia. Esta política teve um amplo 
apoio na Alemanha e na maior parte da Europa ocupada. Em 1941, após a invasão da União Soviética, os 
nazis e os seus colaboradores iniciaram o extermínio sistemático dos Judeus. No final de 1941, a política 
era uma ampla e metódica operação de aniquilação, a que os nazis chamaram de “Solução Final da 
Questão Judaica”.

No final da guerra, em 1945, cerca de seis milhões de Judeus foram assassinados. Enfrentar a perda e o 
colapso moral durante o Holocausto é um desafio e uma obrigação contínua de toda a Humanidade. 
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