
 

A Conferência de Wannsee, Berlim 1942 

A convite de Reinhard Heydrich, chefe da Polícia de Segurança 

(Sicherheitspolizei) e do Serviço de Segurança (Sicherheitsdienst - SD), teve lugar ao 

meio-dia de 20 de Janeiro de 1942, na sala de jantar da Villa, uma reunião de cerca 

de 90 minutos entre representantes das SS, do Partido Nazi (NSDAP) e de vários 

ministérios do Reich. O tema era a “solução final da questão judaica” 

(“Endlösung der Judenfrage”). Heydrich tinha como objectivo o reconhecimento do 

seu papel de liderança nas deportações, bem como o envolvimento de ministérios e 

membros do Partido importantes nas preparações para o assassinato dos judeus 

europeus. Ao mesmo tempo, deveriam ser resolvidos os conflitos das administrações de 

ocupação alemãs civis na Polónia e nos territórios do Báltico e Leste da Europa 

(“Ostland”) com os líderes das SS. A conferência veio confirmar o sucesso alcançado ao 

longo de 1941 pelas SS na luta entre os organismos públicos pela liderança na "solução 

da questão judaica”. Os participantes fizeram propostas e levantaram objecções no 

interesse dos organismos a que pertenciam, mas em geral mostraram-se dispostos a 

colaborar. Os líderes do aparelho estatal alemão tornaram-se assim cúmplices e 

coniventes. 

 

A Acta da Reunião 
 

Adolf Eichmann, director da Secção para os Assuntos Judaicos (Judenreferat) da 

Gestapo, resumiu o resultado da reunião numa acta, segundo a qual Heydrich 

comunicou aos participantes que, baseado numa "autorização prévia" de Hitler, iria 

agora começar a deportação de todos os judeus europeus para a Europa de Leste. 

Sublinhou o facto de a “liderança na preparação da solução final da questão judaica" 

pertencer exclusivamente a ele, independentemente das fronteiras geográficas. 

A inclusão dos chamados “mestiços“ (pessoas com pais ou avós cristãos e 

judaicos) e de parceiros judeus em “casamentos mistos” nas deportações levantou 

contudo polémica. A tentativa agressiva de Heydrich de estender as ordens de 

deportação a estes grupos era uma intromissão nas competências do Ministério do 

Interior, representado na conferência pelo Secretário de Estado Wilhelm Stuckart. 
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