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 Opinió

70è aniversari de l'alliberament   del
terror nazi

Un dels aspectes més esfereïdors de l'actuació nazi
va ser la utilització dels  camps de concentració i
camps  d'extermini,  que  van  sorgir  a  Alemanya
després  de l'arribada  al  poder de Hitler  el  1933,
però  es  van  estendre  sobretot  durant  la  Segona
Guerra  Mundial,  tant  a  Alemanya  com als  països
que van ocupar els nazis, especialment a Polònia i
a Àustria.

Els camps de concentració nazi es van utilitzar per
a  l'eliminació  de  diferents  col·lectius  considerats
enemics o indesitjables pel règim nazi: els jueus,
els  gitanos,  persones  amb  malalties  mentals,
persones  dissidents  del  règim:  demòcrates,  i,  en
general,  persones  amb  ideologia  d'esquerra  com
comunistes, socialistes, anarquistes...

En aquest camps, els presoners van patir treballs
forçats  duríssims,  maltractaments  continuats,
experiments terribles, i  finalment, els assassinats
massius, quan es va decretar l'anomenada “solució
final”.

Aquest  any  es  commemora  el  70  aniversari  de
l'alliberament d'aquests camps, que es va produir
quan l'Alemanya nazi sota la dictadura de Hitler, va
perdre la Segona Gerra Mundial.

Fa setanta anys doncs, les tropes soviètiques, van
entrar  al  camp  d'  extermini  nazi  de  Auschwitz-
Birkenau  i  van  descobrir  l'horror  de  l'Holocaust.
Només en aquest camp, situat al cor de Polònia, hi
van morir més d'un milió de persones, la majoria
d'aquestes van ser jueves.

Prop  de  300  ancians  supervivents  dels  camps
d'extermini,  acompanyats  de  desenes  de  caps
d'Estat i de govern, van commemorar el dia 27 de
gener del 2015 a la ciutat de Oswiecim, al sud de
Polònia,  el  70  aniversari  de  l'alliberament  de
Auschwitz-Birkenau  per  l'exèrcit  soviètic.  A
diferència dels aniversaris  passats,  aquest vegada
no van ser els polítics, sinó els supervivents de la
solució final  decidida per Hitler i els jerarques de
l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial,
els  que  van  protagonitzar  els  actes  de
commemoració.

Quan  l'exèrcit  soviètic  va  alliberar  Auschwitz  el
1945  hi  va  trobar  7.000  presos.   Només  750
membres  de  les  SS  van  ser  jutjats  i  castigats

desprès de la derrota de l'Alemanya nazi.

Els  testimonis  dels  supervivents van  ser
commovedors, aquí en tenim una mostra:

“Quan  ens  van  portat  a   Auschwitz,  no  ens
coneixien els uns als altres - explicava Roman Kent,
un  dels  supervivents-...  Sempre  sonarà  en  les
meves  oïdes  el  plor  dels  nens  arrabassats  a  les
seves mares. No podré oblidar la ferum dels cossos
calcinats”.

Kazimierz  Albin,  un  altre  expresoner  d'Auschwitz
que  va  aconseguir  fugir  del  camp,  recordava  la
sinistra  advertència  d'un  dels  guàrdies  de  la  SS
alemanyes:  “La  sortida  d'aquí  passa  per  la
xemeneia  ens  va  cridar.  Avui  la  lluita  per  la
supervivència i la dignitat “es lliura” tots els dies”.

“Durant més de dos anys jo vaig ser una nena jueva
camí de la cambra de gas- deia Halina Birenbaum-.
Moria un munt de vegades, de terror, de dolor, de
tensió  i  d'angoixa  davant  la  selecció  de  les
presoneres que anaven a morir, en veure l'agonia
de les meves companyes, aquell horror quan cada
instant era un segle. I la  pregunta més  important:
seré la propera en anar a la cambra de gas? Una
vegada vaig pensar que m'anaven a cremar sense
arribar a conèixer un petó d'amor”.

 Supervivents dels camps d'extermini nazis

Cal mantenir  la memòria  històrica,  és  important
escoltar les veus d'aquests supervivents, aprendre
de les seves experiències, honorar la memòria dels
que van morir en aquell terrible genocidi. I també
recordar  els  tirans  i  els  col·laboradors...,  per
rebutjar tant  en el passat  com en el present les
violacions dels Drets Humans.

Segur que les seves lliçons de lluita per la dignitat,
ens poden ajudar a fer un món més just. 


