A HOLOKAUSZT
Másfajta háború
• II. világháborúban 61 ország vett részt, a föld lakosságának 80%-a, és 52 millió
embert vesztette életét;
• Katonák és a polgári lakosság halálozási aránya csaknem 50-50%, első világháborúval
szemben (75:1);
• mindebben szerepet játszott, hogy a diktátorok át akarták rajzolni az uralmuk alá
kényszerített területek nemzetiségi térképét;
• legendássá vált a japán hadifoglyokkal szembeni embertelenség;
• Sztálin pedig a németekkel való együttműködés címén egész népeket hurcoltak
Szibériába, ahol százezrek pusztultak el közülük;
A holokauszt elmélete
• Fajelmélet és élettér: Mein Kampf
• 1935. nürnbergi törvények
• 1938. nov.: Kristályéjszaka
• 1941. szept-től: sárga csillag
A wannsee-i program
• 1942. január: Endlősung
• "felsőbbrendű német faj" számár kialakítandó élettér a közép- és kelet-európai és
egyéb alsóbbrendű népek rabszolgává minősítése árán lett volna megvalósítható;
• a nácik a zsidó "fajt" első számú ellenségüknek tekintették, s elpusztították az uralmuk
alá került Európában élt zsidóság kétharmadát, közel 6 millió embert;
A deportálások és a koncentrációs táborok
• Genocídium
• Meghódított keleti területek: Einsatzgruppék: halálosztagok több mint egymillió zsidó
haláláért felelősek, melyek nagy része ártatlan civil volt. több mint 2 millió embert
öltek meg, közöttük megközelítőleg 1,3 millió zsidó származásút.
• Koncentrációs táborok: munkatáborok és haláltáborok
• Menet: fokozatosság: számbavétel, megkülönböztetés (sárga csillag), elkülönítés:
gettók, elszállítás: deportálás - köv.: az életben maradás reménye
• Ellenállás nem volt
• Kivétel: varsói gettófelkelés (1943.)
• Többségi társadalom: közömbös, az elhurcoltak vagyona megszerzésének a reménye
• gázkamrák (Zyklon-B)
• kreatóriumok
• Auschwitz, Buchenwald, Dachau, s a többi munka- és haláltábor örök emlékeztetői az
emberi gonoszság és kegyetlenség tobzódásának;
A roma holokauszt
• a módszerek azonosak
• 200 000 roma elpusztítása
• Porrajmos
Magyar áldozatok: Radnóti Miklós, Karácsony Benő, Rejtő Jenő, Szerb Antal, Karinthy
Frigyes felesége - 500 ezer magyar zsidót öltek meg
Akik zsidókat mentettek: Reviczky Imre, Raoul Wallenberg... (A világ igazai)
Itt bővebben a mentőkről : http://rabbi.zsinagoga.net/2013/12/24/101-hos-aki-segitett-abajban/
Ezt is nézzétek meg: http://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/holokauszt

