
Sub conducerea mareşalului Ion Antonescu, venit la putere în septembrie 
1940, România a participat la invadarea Uniunii Sovietice de către Germania 
nazistă. Antonescu spera astfel să elibereze Bucovina de Nord şi Basarabia, 
care, în anul 1940, fuseseră ocupate de către Uniunea Sovietică. Prin 
cucerirea Transnistriei el vedea totodată și șansa de a deporta minoritățile 
naționale indezirabile, astfel putând să-și realizeze scopul de „omogenizare 
etnică” a României.

La 30 august 1941 Transnistria, teritoriul ocupat dintre Nistru și Bug, a fost 
subordonat administrativ guvernului român. Cu toate acestea, minoritatea 
germană, în număr de 130.000 de locuitori din aproape 228 de localități, a 
dispus de o anumită autonomie. Mai mult de 8.000 de persoane de etnie 
germană s-au alăturat organizației paramilitare „Volksdeutsche 
Selbstschutz”, ce aparţinea SS-ului. Între anii 1941-1944 în Transnistria au 
fost omorâte sute de mii de persoane. Ca victime au căzut în primul rând 
evreii, apoi romii. Crimele au fost comise parțial de către români și de 
germani, independent unii de alții, în cadrul unui proces de diviziune a 
muncii. Mulți dintre romii supraviețuitori, pe care i-am intervievat, ne-au 
relatat că ei au văzut locurile în care anterior fuseseră împușcați evreii.

Evreii au fost primii deportați. Primele deportări din Bucovina și Basarabia au 
început deja în vara lui 1941. În vara anului 1942 au urmat deportările a cel 
puțin 25.000 de romi din România.

Mânați parțial pe jos sute de kilometri, mulți dintre deportați mureau pe drum 
de foame și epuizare fiind jefuiți, loviți, iar femeile violate. În Transnistria au 
fost înființate peste 200 de ghetouri și lagăre de muncă. Tot acolo au fost 
înghesuiți și evreii ucraineni originari din Transnistria. 

În ghetouri, deportații trăiau și mureau în condiții înfiorătoare provocate de 
lipsa alimentelor, încălzirii, asistenței medicale, chiar și a locuințelor. Porțiile de 
alimente – rațiile – stabilite oficial existau de regulă doar pe hârtie. În suferința 
lor deportații ajungeau să-și schimbe hainele pe mâncare. Romilor nomazi, 
care au venit în Transnistria cu propriile căruțe, li s-au confiscat caii, căruțele 
si corturile. Astfel, ei își pierdeau dintr-o lovitură tot ce le mai aparținea. Foarte 
curând, mii dintre mii de romi epuizați au devenit victime ale epidemiilor.

Masacrul
Imediat după invazia trupelor române și germane în vara anului 1941, 
Einsatzgruppe D și membrii forțelor armate au început, în primul rând în 
regiunile rurale, să-i împuște atât pe evreii indigeni cât și pe romi.

În urma unui atentat cu bombă asupra Comandamentului Militar Român din 
Odesa, militarii români au omorât în zilele imediat următoare în jur de 25.000 
de locuitori evrei. Victimele erau spânzurate, împușcate, arse de vii sau 
aruncate în aer. Cei care au supraviețuit au fost transferați în regiunile din 
nord-est. După ce lagărele arhipline au devenit focare de tifos, autoritățile 
românești au reacționat prin noi crime în masă: între decembrie 1941 și martie 
1942 au fost uciși în lagărele din Bogdanovca și Domanevca în jur de 68.000 
de evrei. La această crimă au participat și membrii poliției locale ucrainene, la 
fel și membrii organizației paramilitare „Volksdeutsche Selbstschutz”.

În anul 1942 a avut loc o veritabilă diviziune a muncii: Jandarmeria Română a 
trimis evrei deportați, dar și romi în zonele colonizate de către etnicii germani 
(în special în raionul Berezovka și Mostovoi). Cei deportați au fost ulterior 
omorâți de către membrii organizației „Volksdeutsche Selbstschutz”. 

Cel puțin 15.000 de evrei au fost transferați până în anul 1943 din Transnistria 
în Reichskommissariat-ul Ucrainei din vecinătate, care făcea parte din zona de 
ocupație germană. Deportații au fost supuși unor munci forțate și apoi au fost 
omorâți aproape toți.

Au fost comise crime în ghetourile transnistrene chiar și în 1944, când 
armata germană se retrăgea din regiune, au urmat alte crime. Numărul 
victimelor poate fi  evaluat doar cu aproximație. În 2004, în Raportul Final al 
Comisiei „Elie Wiesel” care s-a ocupat de problema Holocaustului în 
România, sunt indicate următoarele cifre: 115.000 – 180.000 de evrei 
ucraineni deportați, care și-au pierdut viața; din 150.000 de evrei români 
deportați în Transnistria au murit între 105.000 și 120.000. De asemenea, 
doar jumătate dintre cei 25.000 de romi deportați au supraviețuit.

Transnistria: locul unui dublu genocid
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