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1932
Fila de desempregados do lado de fora do Centro de Trabalho em Hannover,
por volta de 1930. No muro lê-se: “Vote em Hitler”.
O Partido Nacional Socialista dos Trabalhaodres da Alemanha (NSDAP) se
torna o maior no parlamento com 37 por cento dos votos nas eleições de
1932 e, assim, se torna o maior partido do país

1929
Há problemas na Alemanha. Existe uma crise econômica mundial. As pessoas
são gravemente afetadas, não apenas nos EUA, mas também na Alemanha.

1933
Comunistas sendo presos, 6 de março de 1933. O NSDAP toma medidas não
só contra os judeus, mas também contra os opositores políticos do partido.
Comunistas e social-democratas em particular são alvo e presos em campos
de concentração.

1933
O NSDAP marcha com tochas acessas pelas ruas de Berlim, 1933.
Existe um partido político que odeia os judeus. O partido é o NSDAP (Partido
Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha) e seu líder é Adolf Hitler.
Hitler e os nazistas - aqueles que o seguem - são anti-semitas. Eles odeiam
os judeus e os culpam por todos os problemas. A solução deles é se livrar de
todos os judeus na Alemanha, isto será o fim da crise econômica.
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1933
Hitler foi nomeado chanceler e acena para as
multidões entusiastas em Berlim, 30 de janeiro de
1933. Em 23 de março de 1933, o Parlamento vota
que Hitler pode governar sem seu consentimento.
Os social-democratas – os poucos que ainda não
estão presos ou refugiados - são os únicos votos
contra. O Partido Comunista já foi proibido. A
república democrática de Weimar transformou-se
em ditadura do NSDAP.

1935
A humilhação pública de Julius Wolff, um judeu e sua namorada “ariana”
Christine Reimann na cidade alemã de Norden, 22 de julho de 1935. No cartaz
está escrito: “Eu envergonho a raça”.
Os nazistas dividem as pessoas de acordo com a “raça”. O ideal de Hitler é um
povo alemão “racialmente puro” e segundo ele, a raça alemã ‘ariana’ é superior.
Uma série de “leis raciais” conhecidas como “Leis de Nuremberg” foram
aprovadas em 15 de setembro de 1935. Essas leis tiraram dos judeus alemães
os seus direitos de cidadania. As leis também proibiram os judeus de se
casar com não judeus. Essas “leis raciais” tiraram do povo judeu seus direitos
fundamentais.

1938
A sinagoga de Ober-Ramstadt (Alemanha) em chamas, 10 de novembro de
1938.
Na noite de 9 a 10 de novembro de 1938, os nazistas organizam um pogrom
contra os judeus. 177 sinagogas são destruídas, 7500 lojas são vandalizadas
e mais de cem judeus são assassinados. Esta noite se torna conhecida como
“kristallnacht” (Noite dos Cristais).

1938
Conferência de Évian, França, julho de 1938
Os representantes políticos de 32 países e 39 organizações privadas se
reuniram na França em julho de 1938. A Conferência de Évian foi convocada
por iniciativa do presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, para discutir
a questão do crescente número de refugiados judeus que fogem da
perseguição nazista. A maioria dos países fechou suas fronteiras aos
refugiados e a conferência foi finalmente vista como um fracasso.
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1941
Uma piscina, 1941. No cartaz está escrito: ‘Não são permitidos judeus. ’
Os nazistas não só consideram os judeus como pessoas inferiores, mas
também perigosas. Eles divulgam a falsa idéia de que “os judeus” estão no
poder em todo o mundo e que estão empenhados em destruir a chamada
raça ariana. A lista de restrições impostas aos judeus continua crescendo, com
o único objetivo de isolá-los da população não-judaica.

1939
Soldados alemães entram no centro da cidade de Roterdã destruída, maio de
1940.
Em 1 de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia. Este é o
início da Segunda Guerra Mundial. Seis meses depois é a vez da Holanda.
Quando o centro de Roterdã é bombardeado em 14 de maio de 1940, o
exército holandês se rende. O exército alemão ocupa a Holanda, e os nazistas
assumem o controle.

1942
As notas da Conferência de Wannsee
sobreviveram. Nesta página, uma visão geral é
dada com o número de judeus na Europa. As
medidas antijudaicas são parte das medidas de
Hitler
Plano: que todos os onze milhões de judeus
europeus deverão ser assassinados. Em segredo,
os altos funcionários nazistas elaboram sua
decisão durante a chamada “Conferência
Wannsee”, Berlim, 20 de janeiro de 1942. Adolf
Eichmann, um dos participantes na Conferência,
é responsável pela organização da deportação
de todos os judeus da Europa para campos de
concentração e extermínio.

1941
Os homens judeus são deportados por um membro do Einsatzgruppe,
composto por membros do Sicherheitsdienst (Serviço de Segurança Nazista SD) e policiais, Polônia, setembro de 1939.
Durante os primeiros meses da guerra, Einsatzgruppen (unidades especiais da
SS) executam mais de 60.000 - muitas vezes ilustres - cidadãos na Polônia. Os
nazistas obrigam os judeus da Polônia ocupada a viver em guetos especiais,
amontoados, sob circunstâncias higiênicas precárias e com pouca comida.
Milhares de homens, mulheres e crianças morrem. Posteriormente, centenas
de milhares de judeus poloneses serão deportados dos guetos para campos
de concentração e extermínio, onde serão assassinados.
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1944
Um funcionário da “Estação de Pesquisa Biológica e Eugenia da População,
do Escritório de Saúde e Saneamento do Reich” determina a cor do olho de
uma jovem mulher Sinti. Esta comunidade se torna alvo da política racista dos
nazistas e muitos são assassinados em campos de concentração. Há cerca de
220.000 a 500.000 vítimas.

1943
Deportação da estação ferroviária Muiderpoort para Westerbork, o campo de
trânsito. Amsterdã, 25 de maio de 1943.
Judeus de toda a Europa foram presos e deportados para campos de
concentração. Alguns dos campos eram campos de trabalho, mas outros
eram especialmente criados para matar muitas pessoas ao mesmo tempo.
Os nazistas criam câmaras de gás para esse fim. Nos campos de trabalho, as
pessoas muitas vezes morreram de trabalho árduo, exaustão ou doenças.
A maioria dos campos de concentração estava na Europa Oriental: Auschwitz,
Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor e Majdanek.

1945
Em 5 de maio de 1945, a Holanda é liberada. Esta
é a Rua Kalverstraat, Amsterdã, em junho de 1945.
Apenas 5000 de 107.000 dos judeus que foram
deportados sobreviveram.

1944
6 de junho de 1944, tropas aliadas desembarcam na praia da Normandia,
na França. Eles pretendem libertar a Europa da ocupação nazista. Este dia é
chamado de ‘Dia D’.
Em 6 de junho de 1944, as pessoas escondidas ouviram boas notícias. Um
grande exército invadiu a Europa para libertar os países ocupados da Europa.
As pessoas escondidas sentiram esperança. Anne pensa que poderá voltar
para a escola em outubro.
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1948
Em 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas
proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Quase todos os países do mundo comprometem-se a respeitar os direitos
humanos. Mas a realidade é muitas vezes bem diferente. O preconceito e a
discriminação contra grupos minoritários não desapareceu ainda.

1945
O julgamento de Nuremberg, novembro de 1945. No lado esquerdo, Hermann
Goering e Rudolf Hess
Julgamento de Nuremberg é o nome dado aos dois julgamentos dos nazistas
após a Segunda Guerra Mundial. Os julgamentos foram realizados na cidade
alemã de Nuremberg de 1945 a 1949. Os acusados foram julgados por crimes
contra a paz, crimes de guerra (violações de guerra, por exemplo: matança
de reféns e uso de civis como trabalho escravo), crimes contra a humanidade
(atrocidades como assassinato, extermínio, deportação de civis) e conspiração
para cometer esses crimes.

1929
Otto Frank e Edith Holländer se casam em 12 de
maio de 1925.
Em 12 de junho de 1929, a família Frank celebra:
Edith e Otto estão felizes com o nascimento de
sua segunda filha: Anne (Annelies Marie). A família
Frank é uma família judia alemã.

1933
Em 1933 Hitler e os nazistas chegam ao poder.
Os judeus são discriminados. Cartazes com
dizeres ‘Proibido para judeus’ aparecem em
muitos lugares. Os pais de Anne decidem deixar
Frankfurt. Anne, Edith e Margot Frank, 10 de
março de 1933. A loja de departamentos de Tietz,
em Frankfurt (Alemanha), possui uma cabine
fotográfica Photo Weigh onde você pode pesarse e tirar sua foto de passaporte. Juntas, elas
pesavam pouco menos de 110 quilos.
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1937
Anne e seus amigos na caixa de areia, julho de 1937. Da esquerda para a
direita: Hannah Gosslar, Anne Frank, Dolly Citroen, Hannah Toby, Barbara
e Sanne Ledermann. Esta foto é tirada pela mãe de Barbara e Susanne
Ledermann. Hannah, Suzanne e Barbara são judias e vieram da Alemanha,
como Anne.

1934
O pai de Anne encontra trabalho na Holanda. Em fevereiro de 1934, toda
a família está morando no Merwedeplein, em Amsterdã. Anne vai com 6
anos para a escola Montessori nas proximidades. Primeiro para o jardim de
infância, depois para a escola primária. Existem outras crianças judias alemãs
em sua classe.
A família Frank se sente livre e segura em Amsterdã. Os novos amigos de Anne
e Margot são alemães e holandeses. As irmãs logo aprendem a falar holandês.

1940
O exército alemão entra em Amsterdã, não muito
longe do prédio de escritórios de Otto Frank, 16
de maio de 1940.
Otto e Edith esperam que a Holanda não entre
na guerra. No entanto, em 10 de maio de 1940, o
exército alemão invade os Países Baixos. Bélgica e
França também estão ocupadas.
Em contraste com o povo polonês, os nazistas
consideram as populações não-judaicas desses
países da Europa ocidental como “povos irmãos”;
por isso, eles não cometeram atrocidades
infligidas aos poloneses.

1937
Anne em um acampamento de verão para crianças, em Laren, perto de
Amsterdã, 1937.
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1941
A família Frank na frente de sua casa em
Merwedeplein em maio de 1941. Neste momento,
os Países Baixos haviam sido ocupados pelo exército
alemão há um ano.
Os nazistas tornam a vida difícil para os judeus
na Holanda. Após as férias de verão em 1941, as
crianças judias devem freqüentar escolas separadas.
Anne tem que dizer “adeus” para seus amigos nãojudeus e para Miss Kuperus, professora e diretora da
escola Montessori. Todos choram quando Anne sai.

1942
A partir de maio de 1942, todos os judeus com mais
de 6 anos de idade devem usar uma estrela em suas
roupas. Há rumores de que todos os judeus serão
enviados para a Alemanha para trabalhar para os
nazistas. Otto e Edith Frank decidem não esperar até
que isso aconteça. Eles preparam um esconderijo
secreto. Suas filhas não sabem nada sobre isso. Anne
começa na primeira série do Liceu judaico, Margot
na quarta.

1942
Três semanas após o aniversário de Anne, em 5 de
julho de 1942, Margot recebe uma convocação.
Ela é convocada para ir trabalhar para os nazistas
em um campo de trabalho na Alemanha. Anne
escreveu em seu diário: “Foi um choque para mim.
Uma convocação! Todo mundo sabe o que isso
significa! Pela minha imaginação começaram a
passar campos de concentração, prisões.” Margot
não foi. No dia seguinte, a família se esconde.
Anne não tem permissão para levar seu gato
Moortje com ela.

1942
12 de junho de 1942 é o 13º aniversário de Anne. Um de seus presentes é o
diário que escolheu alguns dias antes em uma loja do bairro.
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1942-1944
Durante o dia, as pessoas escondidas ficam quietas porque os trabalhadores do
armazém não sabiam que existiam pessoas escondidas no prédio. As pessoas
escondidas geralmente ficavam sentadas e liam. Anne, Margot e Peter fazem
lição de casa. Os pais de Anne levaram seus livros escolares para o esconderijo
para que elas não ficassem atrás e possam começar a escola novamente após
a guerra. Em seu pequeno quarto Anne escreve muito em seu diário. Ela sente
falta de amigos e faz do diário uma boa amiga: Kitty. Anne escreve a ela sobre
seus sentimentos e experiências no anexo secreto. Ela sonha em se tornar uma
escritora famosa ou jornalista após a guerra. Quando seu diário fica cheio, ela
escreve em cadernos e em folhas soltas.
As pessoas escondidas muitas vezes ouvem as notícias no rádio. Às vezes a notícia
é boa, como quando o exército alemão sofre uma forte derrota em Stalingrado,
na Rússia. Mas, às vezes, os ajudantes trazem más notícias e contam sobre
homens, mulheres e crianças judias que foram presos em Amsterdã. Primeiro
eles são levados para o Campo de Westerbork e depois enviados para a Europa
Oriental. Anne acha que a maioria deles está sendo assassinada ali pelos nazistas.

1942
O esconderijo fica nas instalações comerciais de Otto Frank, na Rua
Prinsengracht. Parte do edifício, a parte de trás da casa que estava vazia, foi
adaptada para eles. Uma estante móvel esconde a entrada do esconderijo.
O esconderijo não é apenas para a família Frank. Outros quatro judeus se juntam
a eles: Hermann e Auguste van Pels com seu filho Peter e Fritz Pfeffer. Quatro
funcionários de Otto se comprometeram a ajudar: Miep Gies, Johannes Kleiman,
Victor Kugler e Bep Voskuijl. Eles fornecem comida, livros da biblioteca, revistas,
jornais e roupas, bem como as últimas notícias da cidade.
Por mais de dois anos, essas oito pessoas vivem no anexo desligadas do mundo
exterior.

1944
Lista de deportados no último transporte de Westerbork para Auschwitz. Quatro
dias depois, os prisioneiros chegam ao campo de trânsito de Westerbork. Em
3 de setembro de 1944, o último trem de transporte sai dos Países Baixos para
Auschwitz. Entre as mais de mil pessoas a bordo estão os oito habitantes do
Anexo Secreto.
Os nazistas levam as pessoas escondidas para Westerbork, um grande campo
em Drenthe, no nordeste dos Países Baixos. De lá são enviados com milhares
de outros judeus holandeses para o campo de concentração de Auschwitz. Na
plataforma de Auschwitz, os homens estão separados das mulheres. Anne e
Margot vêem seu pai pela última vez. Mais tarde elas são enviadas para outro
campo, Bergen-Belsen, aqui elas morrem em fevereiro de 1945 pouco antes de
o campo ser libertado. Em 5 de maio de 1945, a Holanda é liberada e é um país
livre de novo.

1944
Além de manter um diário, Anne também escreveu um livro de histórias. Ela
escreveu histórias, que às vezes ela inventou e, às vezes, ela se baseou em coisas
que realmente aconteceram. Em seu “caderno de citações favoritas”, ela copiou
frases que ela gostava dos livros que ela lia.
Em 4 de agosto de 1944, um carro de repente pára em frente às instalações
comerciais de Otto Frank. Dirigido por um nazista, três policiais holandeses
entram no prédio. Eles vão ao esconderijo. As pessoas escondidas foram traídas!
Quem fez isso nunca foi descoberto.
As pessoas escondidas são presas e levadas pelo carro da polícia para a prisão.
O diário de Anne, cadernos e folhas de papel soltas são deixados para trás no
esconderijo. Miep e Bep os encontram quando vão olhar o anexo vazio. Miep os
mantém na gaveta da mesa.

16

7

ENSINAR

RECURSO 8

17

RECURSO 8
ENSINAR
7

1945
Otto Frank foi o único que sobreviveu das oito
pessoas escondidas. Em junho de 1945 ele retorna
para a Holanda.

1947
Em seu retorno, Miep Gies, uma dos ajudantes que
cuidaram das pessoas escondidas, lhe entrega o
diário de Anne, os cadernos e as folhas de papel
soltas. Otto lê que Anne queria publicar um livro
depois da guerra e, com tudo que ela escreveu,
Otto faz um livro: o Anexo secreto. Primeiro é
publicado em holandês e depois em mais de 70
outras línguas.
Otto Frank recebeu milhares de cartas de leitores
em todo o mundo. Ele dedicou o resto de sua vida
ao diário de Anne. Um ano antes de sua morte,
ele disse: “Tenho quase 90 anos e estou ficando
fraco. Mas, a tarefa que Anne me deu continua me
dando força para lutar pela reconciliação e pelos
direitos humanos em todo o mundo.’
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