
O holocausto xudeu 

A Alemaña de Hitler, especialmente a partir de 1940, organizou numerosos campos de 

concentración aos que foron enviados opositores políticos, criminais, homosexuais, 

enfermos mentais, membros de razas consideradas inferiores polos nazis: rusos, 

ucranianos, xitanos e, sobre todos, xudeus, uns seis millóns (holocausto). 

Para coñecer algo máis sobre o holocausto, busca información e redacta un informe no 

que desenvolvas cuestións como: 

 

 

-As razóns dos nazis para querer exterminar aos 

xudeus 

-Os campos de concentración e exterminio: 

localización dos máis destacados, características, a 

vida no campo… 

-Algúns exemplos da barbarie nazi coas vítimas 

-Cal era obxectivo da solución final de Hitler? 

 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar o seguinte documento que fai 

referencia directa ao tema tratado: 

Os campos de concentración nazis 

Dirixín Auschwitz ata o 1 de decembro de 1943, e coido que polo menos 2.500.000 

vítimas foron executadas e exterminadas con gas e despois incineradas; máis de 

500.000 morreron de fame ou enfermidade, ou sexa, unha cifra total mínima de 

3.000.000 de mortos, o que representa arredor do 70% ó 80% de tódolos deportados a 

Auschwitz. Os outros foron seleccionados e empregados en traballos forzados nas 

industrias dependentes do Campo. Entre os gaseados e incinerados, había arredor de 

20.000 prisioneiros de guerra soviéticos (...). O resto das vítimas eran uns 100.000 

xudeus-alemáns e un número considerable de habitantes, a maioría xudeus, de 

Holanda, Francia, Bélxica, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Grecia e outros países. 

Só no verán de 1944, 400.000 xudeus húngaros foron executados en Auschwitz (...). 

Por "solución final" entendíase o exterminio de todos os xudeus de Europa. Eu tiña a 

orde de deixar en disposición de funcionar os procedementos de exterminio en 

Auschwitz (...) e decidín empregar o Ciclón B, ácido prúsico cristalizado que 

introduciamos na cámara de gas por unha pequena fendedura (...). Ordinariamente, 

agardabamos media hora para abrir as portas co obxecto de sacar os cadáveres. Unha 



vez que estaban fóra, o noso comando especial apoderábase dos aneis e dentaduras de 

ouro dos cadáveres (...).  

O noso método para seleccionar as vítimas era o seguinte: en Auschwitz, dous médicos 

das SS tiñan a misión de examinar as chegadas dos prisioneiros. Facíaselles desfilar 

por diante dun daqueles médicos quen, por medio dun sinal, indicaba a súa decisión. 

Os que se consideraban aptos para o traballo, eran enviados ós Campos; os demais 

eran conducidos inmediatamente aos lugares de exterminio. Os cativos eran 

exterminados sen excepción, xa que pola súa idade eran incapaces de traballar (...). 

Cumpría efectuar secretamente estes exterminios, pero o cheiro e a peste nauseabunda, 

produto da continuada queima dos corpos, estendíase por toda a rexión, ata o punto de 

que os habitantes das poboacións dos arredores sabían moi ben cando en Auschwitz 

tiñan lugar exterminios. 

Rudolf F. HÖSS [comandante de Auschwitz dende maio de 1940 ata decembro de 

1943]. Confesión persoal no xuízo de Nuremberg. 1945-46. 

 

 O holocausto foi tratado polo cine e a literatura a través de numerosas películas, 

novelas, autobiografías e relatos. Podes seleccionar algún título e analizar e comentar o 

filme ou a obra literaria.  


