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A SOLUÇÃO FINAL
1941-1945

“Venha aqui, até mim, pessoa livre... Vou contar-lhe sobre o
sadismo reﬁnado com o qual eles mataram milhões de ﬁlhos
e ﬁlhas de um povo indefeso, um povo que ninguém
ajudou...”
Zalman Gradowski, que enterrou as suas anotações nas
cinzas perto do crematório de Birkenau antes de ser assassinado
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O ataque alemão à União Soviética, a 22 de Junho de 1941, marcou o início do genocídio sistemático do
povo Judeu. Aproximadamente 1.5 milhões de Judeus dos territórios soviéticos ocupados pela
Alemanha Nazi foram assassinados a tiro pelos esquadrões da morte, auxiliados pelos militares e polícia
alemã, assim como por colaboradores locais. No ﬁnal de 1941, os assassinatos a tiro transformaram-se
na “Solução Final da Questão Judaica". Milhões de Judeus de toda a Europa e do Norte de África foram
reunidos e deportados para campos de extermínio – instalações industriais onde os prisioneiros
passavam fome, faziam trabalhos forçados e eram mortos em câmaras de gás – enquanto outras
centenas de milhares foram assassinadas a tiro. Durante todo o processo de reunir os Judeus, o seu
registo e embarque nos comboios, os alemães iludiam as vítimas em relação ao real objectivo da viagem.

Kraigonev, União Soviética, 1941
USHMM; Arquivos e Registros Nacionais

Deportação do Campo de Trânsito de Westerbork, nos Países Baixos, para
o Campo de Extermínio de Auschwitz-Birkenau.

Mulheres e crianças Judias seleccionadas para extermínio, a serem
levadas para câmaras de gás. Birkenau, 27 e 28 de Maio de 1944.
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Informações sobre operações de assassinato em massa chegaram aos Aliados no início de 1941 e, no
Verão de 1942, já existiam relatos sobre o processo de extermínio. Normalmente, os relatórios sobre os
campos de extermínio eram recebidos com descrença, mesmo depois de conﬁrmados. A ausência de um
precedente histórico para os crimes nazis tornou mais difícil para os países ocidentais acreditarem nos
relatórios e tomarem providências.
A 17 de Dezembro de 1942, os Aliados emitiram uma declaração conjunta que denunciava o assassinato
de Judeus e declarava que os responsáveis seriam submetidos à justiça. Nessa altura, a vasta maioria dos
Judeus polacos já tinha sido assassinada.
Para as nações que lutavam contra a Alemanha Nazi, vencer a guerra era a principal prioridade. A posição
adoptada foi a de que uma rápida vitória militar seria o melhor caminho para impedir as atrocidades
nazis.

