
Guardas deAuschwitz
detidos naAlemanha
BADE VURTEMBERGABuscas
em seis casas levaram à de

tenção de três suspeitos de
terem servido como guardas
no campo de concentração

Três homens com88 92 e 94 anos

forampresos no estado de BadeVurtemberga no Sudoeste da
Alemanha por suspeita de terem
pertencido às SS e servido como
guardas emAuschwitz Estas de
tenções ocorrem cinco meses
após as autoridades federais te
rem anunciado ir começar a in
vestigar ex guardas de campos da
morte da épocanazino quadro de
uma última tentativa para apa
nhar 30 suspeitos de terem sido
agentes do Holocausto

Adetenção dos três indivíduos
que foram levados paraumapri
são hospital ocorreu após buscas
emseis casas onde residem idosos

e combase em informação liberta
da em2013 pelaautoridade encar
regadade investigar os crimes his
tóricos perpetrados pelos nazis
Vários documentos da época

nazi foramapreendidos durante as
buscas e estão aseravaliados afir
mou fonte doMinistério Público

Cinco dos idososmantiveram o

silêncio enquanto o de 88 anos

negou ter cometido qualquer cri
me mas assumiu ter sido guarda
emAuschwitz

O atual esforço das autoridades
federais foi Inspirado pelo julga
mento deJohnDemjanjuk traba
lhadordeOhio que foi condenado
por ter servido no campo de con
centração de Sobibor Nascido na
Ucrânia Demjanjuk foi aprimeira
pessoaaser condenadanaAlema
nha por ter sido guarda de um
campo semprovade envolvimen
to emhomicídio Mas a acusação
deMunique argumentou com su
cesso que quem esteve envolvido
na laboração de um campo de
morte foi cúmplice de assassínio
Após o veredicto deDemjanjuk

que sempre se afirmou inocente e
morreu em2012 num lardaBavie

ra enquanto aguardavao resultado
do recurso que interpusera as au
toridades federais anunciaram em
setembro ser aconselhável perse
guir 30 suspeitos de terem sido
guardas deAuschwitz

Responsáveis afirmaramnão ter
provas para deter os três outros
suspeitos deBade Vurtemberga
com94 91 e 90 anos
Mais de 1 1 milhão de pessoas

forammortas emAuschwitz na
suamaioriajudeus entre 1940 e
1945
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