
 

Els camps nazis

El nazisme va crear una sèrie
d'instal·lacions de detenció
per empresonar i eliminar als
"enemics de l'estat." La
majoria dels presoners en els
primers camps de concentració era comunistes alemanys, socialistes, social demòcrates, 
romes (gitanos), testimonis de Jehovà, homosexuals, clergues cristians, i persones 
acusades de comportament "asocial" o anormal.

Després de l'annexió d'Àustria al març de 1938, els nazis van arrestar jueus alemanys i 
austríacs i els van empresonar en els camps de Dachau, Buchenwald, i Sachsenhausen, a 
Alemanya. Després dels pogroms de la nit dels vidres trencats del novembre de 1938, els 
nazis van dur a terme arrestos massius d'homes jueus i els van empresonar en camps per 
períodes breus.

Equips especials de les SS anomenats "Unitats de la calavera" (Totenkopfverbände) 
vigilaven els camps, i competien entre ells en crueltat. Durant la Segona Guerra Mundial, 
metges nazis feien experiments sobre els presoners d'alguns camps. Sota l'impacte de la 
guerra, el sistema de camps nazis va créixer ràpidament. Després de la invasió alemanya 
de Polònia al setembre de 1939, els nazis van obrir camps de treballs forçats on milers de 
presoners van morir d'esgotament i fam. Amb la caiguda de França, hi van ser deportats els
republicans espanyols exiliats.

Després de la invasió alemanya de la Unió Soviètica al juny 1941, els nazis van augmentar
el nombre de camps de presoners de guerra. Milers de presoners de guerra soviètics van 
ser afusellats o gasejats.

Per facilitar la "Solució Final" (el genocidi dels jueus), els nazis van obrir camps 
d'extermini a Polònia. Chelmno, el primer camp d'extermini, va obrir al desembre de 1941.
Aquí els jueus i romes van ser gasejats en camions. El 1942, els nazis van obrir Belzec, 
Sobibor, i Treblinka per assassinar sistemàticament als jueus del Govern General (el 
territori a l'interior de la Polònia ocupada).

Els nazis van construir cambres de gas per augmentar l'eficiència del procés i per fer-lo 
més impersonal per als botxins. A Auschwitz, el camp d'extermini de Birkenau tenia quatre
cambres de gas. S’hi van gasejar fins a vuit mil jueus diaris.

Els jueus en els territoris ocupats pels nazis eren sovint primer deportats a camps 
provisionals, com Westerbork a Holanda, o Drancy a França. Els camps provisionals eren 
usualment la ultima parada abans d'un camp d'extermini.

Sota la direcció de les SS, els alemanys van matar més de tres milions de jueus en els 
camps d'extermini de la Polònia ocupada.
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