
Holokaustas



Kas tai yra – holokaustas?

Holokaustas (dar vadinamas Šoa)– sistemingas, masinis žydų 
genocidas, vykdytas 1941-1945 metais Adolfo Hitlerio 
vadovaujamų nacių bei jų kolaborantų.

Kitos grupės kurios buvp persekiojamos nacistinio rėžimo :
• Neįgalūs žmonės
• Komunistai
• Homoseksualai
• Laisvamaniai ir Jahovos liudytojai
• Čigonai
• Slavai 



Pagrindinės holokausto priežastys:

1.Antisemitizmas buvo vienas svarbiausių 

nacistinės ideologijos požymių.

2.Siekiai pasisavinti žydų turtą.

3.Vietinių gyventojų abejingumas žydų 

likimui.



„Kelias“ į holokaustą:

1933 m. 
naciai ateina 

į valdžią;

1935 m. 
Niurnbergo 
įstatymai

1938 m. 
Krištolinė 

naktis

1939 m. 
rugsėjo 1d. II 
p.k. pradžia

1940 m. 
getų 

steigimas

1941 m. 
birželis 

„Galutinis 
sprendimas“ 
holokausto 

pradžia



• Manoma, kad iki Antrojo pasaulinio karo Europoje 
galėjo gyventi apie 8 mln. žydų tautybės asmenų, 
po karo tokių asmenų buvo likę vos apie 2 
milijonus.

• Holokaustas buvo vykdomas visose okupuotose 
teritorijose, ypač aktyviai jis vyko Rytų Europoje, 
nes čia gyveno daugiausia žydų (Lenkijoje buvo 
nužudyta apie 3 mln. žydų).

• Tačiau Suomijoje, Danijoje, Vatikane, Italijoje, 
Bulgarijoje ir Vengrijoje masinis žydų naikinimas 
faktiškai nevyko, nes vietos gyventojai protestavo 
prieš jų naikinimą ir išvežimą į koncentracijos 
stovyklas. 

• Holokaustą vykdė specialiosios paskirties SS daliniai 
ir vietiniai kolaborantai.





Koncentracijos stovyklos.

• 1942 01 nutarus sunaikinti žydus 
visose okupuotose šalyse 
(galutinis žydų klausimo 
sprendimas,), žydai buvo 
gabenami į masinio naikinimo 
(mirties) stovyklas ir daugybę 
koncentracijos stovyklų 
(Osvencimą, Sobibórą, Treblinką, 
Majdaneką, 
Chełmą, , Biuchanwaldą, Dachau 
ir kt.). 
https://www.yadvashem.org/edu
cation/educational-videos.html

https://www.yadvashem.org/education/educational-videos.html




Koncentracijos stovyklos:

• Mirties stovyklose aukos žudytos dujų 
kamerose (dujomis Ciklonas B; mirusiųjų kūnai 
deginti), rečiau šaudytos. 

• Koncentracijos stovyklose įkalintieji dėl 
sekinamo darbo ir bado išgyvendavo 6–
12 savaičių. 

• Masiškai žydai buvo naikinami ir tada, kai 
Vokietijos pralaimėjimas pasauliniame kare 
nebekėlė abejonių.



Apibendrinimas:

• Holokausto metu buvo nužudyta apie 6 mln. žmonių.
• Daugelyje šalių rizikuodami gyvybe žydus gelbėjo 

nežydų tautybės žmonės
• Dėl žudynių masto ir motyvų, dėl pirmą kartą žmonijos 

istorijoje valstybės vykdyto iš anksto parengto plano 
visiškai sunaikinti vieną tautą Holokaustas laikomas 
išskirtiniu istorijos reiškiniu.

• 1945–48 Niurnbergo procesuose nusikaltimai žydams 
buvo vieni pagrindinių kaltinimų karo nusikaltėliams.

• Atminti tragedijai, sausio 27 d. organizuojama 
tarptautinė akcija „WE REMEMBER“ ir minima 
tarptautinė holokausto aukų atminimo diena.


