7

ENSINAR

RECURSO 7

Vítimas

Annelies Marie Frank nasceu em 12 de junho de 1929, em Frankfurt,
na Alemanha. Ela morreu de tifo, em março de 1945, no campo de
concentração Bergen-Belsen.

Edith Frank Holländer nasceu em 16 de janeiro de 1900, em Aachen, na
Alemanha. Ela morreu de cansaço, em 6 de janeiro de 1945, no campo
de concentração Auschwitz.

Margot Betty Frank nasceu em 16 de março de 1926 em Frankfurt,
na Alemanha. Ela morreu de tifo, em fevereiro de 1945, no campo de
concentração Bergen-Belse.

Otto Heinrich Frank nasceu em 12 de maio de 1889, em Frankfurt, na
Alemanha. Ele morreu em 19 de agosto de 1980, na Basiléia, Suíça.

Hermann van Pels nasceu em 31 de março de 1898, em Gehren, na
Alemanha. Ele morreu em Auschwitz, na câmara de gás, pouco depois
da sua chegada, em outubro ou novembro de 1944. Em seu diário,
Anne o chamou de “Sr. van Daan”. Hermann van Pels era sócio da Otto
Frank.
Auguste van Pels nasceu em 29 de setembro de 1900, em Buer, na
Alemanha. Ela morreu em abril ou maio de 1945 durante o transporte
para o campo de concentração de Theresienstadt. Em seu diário, Anne
chamou-a de “Sra. Van Daan”.
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Vítimas
Peter van Pels nasceu em 8 de novembro de 1926, em Osnabrück,
Alemanha. Morreu em 5 de maio de 1945, no campo de concentração
de Mauthausen, na Áustria. Em seu diário, Anne o chamou de Peter van
Daan.

Fritz Pfeffer, nascido em 30 de abril de 1889, em Gieben, na Alemanha,
morreu em 20 de dezembro de 1944, no campo de concentração de
Neuengamme. Em seu diário, Anne o chamou de Albert Dussel (Dussel
em alemão significa grosseiro), porque ela não gostava dele.

Homossexuais
Durante o regime nazista, cerca de 50 mil pessoas na Alemanha
foram condenadas e acusadas de homossexualidade. Cerca de 7.000
homens foram para campos de concentração alemães por causa de
sua homossexualidade, com ou sem convicção. Provavelmente metade
morreu nesses campos.
Roma e Sinti
“Ciganos” é um termo geralmente usado, muitas vezes considerado
pejorativo, para descrever o povo romani. Os principais grupos romanes
são Roma e Sinti. Os nazistas consideravam este grupo racialmente
inferior e perigoso para a “sociedade ariana”. Durante a Segunda Guerra
Mundial, cerca de um milhão de Roma e Sinti viviam na Europa. Os
historiadores calculam que o número de Roma e Sinti assassinados
pelos nazistas e seus colaboradores está entre 220.000 e 500.000. O termo
Romani para o Holocausto é “Pharrajimos” (corte, fragmentação e destruição),
o dia da lembrança é em 2 de agosto (foi nessa data que os nazistas
erradicaram o acampamento Roma e Sinti em Birkenau).
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Ajudantes
Miep Gies era secretária de Otto Frank. Juntamente com Bep Voskuijl,
elas forneciam as pessoas escondidas alimentos, roupas, livros e
informações sobre a situação externa.

Johannes Kleiman Em seu diário, Anne o chamou de Lord Koophuis.
Juntamente com Victor Kugler, ele mantém a empresa de Otto Frank
funcionando. Ele dá apoio às oito pessoas escondidas.

Victor Kugler, em seu diário, Anne o chamou de Lord Kraler. Juntamente
com Johannes Kleiman, ele mantém a empresa de Otto Frank
funcionando. Ele ajuda as pessoas com dinheiro e se sente responsável
pela segurança das pessoas escondidas.

Bep Voskuijl , junto com Miep trabalha no escritório da Opekta. O pai
de Bep trabalha no armazém da empresa, ele é o único funcionário que
sabe dos escondidos. Ela ajuda Miep a comprar coisas para as pessoas
escondidas.

A Rosa Branca
A Rosa Branca era um grupo de resistência não-violenta na Alemanha
nazista - em que os membros produziram e distribuíam folhetos
antinazistas.
Um dos seus jovens membros foi Sophie Scholl, que era uma jovem
estudante universitária. Ela e o resto da Rosa Branca foram presos por
distribuir folhetos na Universidade de Munique, em 18 de fevereiro de 1943.
Eles foram considerados culpados de traição e condenados à morte. No
Tribunal do Povo perante o juiz Roland Freisler, em 22 de fevereiro de 1943,
Scholl falou estas palavras, que ficaram registradas:
“Alguém, afinal, tinha que começar. O que escrevemos e dissemos muitos outros
também acreditam. Eles simplesmente não se atrevem a se expressar como
fizemos.”
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Agressores
SS (Schutzstaffel)
Organização partidária nazista que foi originalmente criada para servir
como guarda-costas de Hitler. Foi parcialmente responsável pelos
esquadrões de morte que assassinaram opositores políticos e minorias
“raciais”. Foi responsável pelo assassinato sistemático de milhões de
pessoas nos campos da morte.
Adolf Hitler
Hitler, o líder do NSDAP (Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores
da Alemanha), sobe ao poder em 1933. O partido discrimina, persegue
e assassina: judeus, Roma e Sinti, Testemunhas de Jeová, adversários
políticos e homossexuais.
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