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Кратак историјат Холокауста

Поргз Немгчке у Проом еостеком рату, тсвитовиј1лни губнцн н 
онеокс ргтис вспавгцијс> емгњсње исмгчкс армнје, енеока етооа исза- 
послсноети) хипсвинфлгциј1 н ооаеиоет од комуинзмг утнцглн еу да ее 
етеорс еон двуштвсни) политички н ндсјин уелоон 31 оојгоу ултраиа- 
ционглиетичког оолнтнчког н ндсолошког оокрста. Кго јсдаи од крне1ц1 
31 ооргз у ргту озигчсин еу Јеорсјн, чнмс еу всковис орсдргеудс орсма 
ооом игроду у Еввопи у модсрги оолнтнчкн 1нтиесмитизгм.
Мсђу етв1нк1M1 којс еу пвоп1гивалс н1цион1лиз1м) 1нтиесмитизам н 
1нтикомунизам H1jв1дик1лниј1 јс бнлг Нгцион1леоциј1лиетичк1 исмачка 

п1втиј1 (NSDAP), иа чнјсм чслу јс од 1921. годнис бно Адолф 
Хнтлер. Свој оолнтнчкн маинфсет стванк1 јс добнла 1925. годнис када је 
обј1вљсн1 Хнтлсрова књнга „Моја борбг” (Mein kampf). ^^^^0^^ ндсјие 
ооетгокс ооог дела бнлс еу борба, која јс у оеиовн орнродс н људеке нето- 
рнјс, раса, у емнелу ооетојгњг раеа оншнх н инжнх овсдноети н тотали- 
тарса држава, која јс трсбало да омогућн „да евстекг иетовиј1 будс неон- 
еаиа ооднзањсм ^1^^^ онтања иа доминантно мсето”. Нсјсдиакоет људн 
оглсдала ее ие еамо уелсд пвип1дноети одрсђсиој раен, всћ еу ее н у оконру 
еамс арнјсвекс ркее р1злнкоо1лн иноон овсдноети) у заоисноети од орн- 
п1дности одрсђсиом игроду нлн груон H1BOД1.*

* Арнјсвцн еу пвипгдници беле раес, називгју ес још н јафстнтн нлн Индосовопљани. 
Прсмк ндсологнјн ^10^3x1 пвеовгзвсдни пвимсвци авијсеацг еу оорсклк,
интслсктуглно н физички нгдмоћнији иад другнм Индоеовопљанима. Идсалаи орн- 

арнјевацк бно јс онеок, олаоокое н олаооок.

ии Израз Холокаует оотнчс од грчке рсчн холокаустос, што зигчн „оотоуио нзго- 
рсо”, у коитскету пвиношсњ1 жртос иском божаиетву. Латниекн тсрмни холокаустум 
озигчгого је етргдгњс Јеврсја у кретгшкнм ргтоонмг кркјсм XII вскк. Од осдсестнх 
годниг XX вскг тевмин ес ковиети извичито зг етрадањс Јеврсја у Другом еостеком 
рату. Самн 160^^11 Холокаует нгзиогју Шоа (Shoah).

Модсрин оолнтнчкн 1нтиесмитиз1м) скетрсмин н1цион1лиз1м) ско- 
иомекг нсет1билноет) етрах од комуинзма, раеиа тсорнјг н ооесдиутоет 
имагин1вном мсђун1водном јсорсјеком згвсром за коитролом чнтавог 
еоста поет1вилс еу темељ Холокгуета.** 1^0^^^^, којн еу всћ дуго чнинлн 
е1ет1они део исмачког друштоа озн1чсни еу као „ооаеаи слсмсит” којн је 
еамнм евојнм ооетојањсм угрож1В1о чнетоту исмачкс арнјсвекс раее којн 
је етога трсбало да будс уклоњси нз исмачког друштва. Илузориоет аитн- 
есмнтнзма у Нсмгчкој огледа ее у томс да је Јеврсјк бнло нзмсђу 500.000 н 
700.000, одиоеио да еу чнинлн мањс од 1% исмачког ст1ноеништо1.

Долазак н1циет1 иа влает 1933. годнис зиачно је пвсо6вгж1ј Немачке 
31 всомг кратко врсмс у тоталит1вну државу, к за Јеорејс н непожсљнс



чланове заједнице категорију грађана другог реда. Као непожељни су 
проглашени Роми, особе са хендикепом, масони, хомосексуалци и при- 
падници хришћанских секти који су били противници коришћења оружја. 
Избијањем Другог светског рата и немачком окупацијом знатног броја 
европских земаља велики број Јевреја нашао се под немачком управом. 
Иако су масовне ликвидације Јевреја започеле већ током прве две године 
рата, нацистички врх још увек није био сигуран шта је у ствари требало 
да значи „коначно решење Јеврејског питања”. Један од планова био је и 
масовно пребацивање Јевреја на Мадагаскар, док је у стварности спро- 
вођено концентрисање Јевреја у велике градове и њихово затварање у гета. 
Хитлер је 13. марта 1941. године дао шефу SS-a Хајнриху Химлеру овла- 
шћења да „пацификује исток”. Формирани су специјални одреди Ајнза- 
цгрупен (Einsatzgruppen) састављени од припадника SS-a за уништавање 
партизана, Јевреја мушкараца, комуниста и „реметитеља реда”.

Од 15. августа 1941 .годинекренулојесистематскоубијањесвих Јевреја, 
без обзира на пол и узраст, а ускоро је почела и масовна употреба гаса. 
У херметички затвореним камионима преусмерен је довод угљен монок- 
сида из издувне цеви, а прве „душегупке” појавиле су се у месту Хелмно 
у Пољској, да би се убрзо појавиле на улицама Београда и Минска. Хит- 
лер је наредио истребљење Јевреја вероватно половином децембра 1941. 
године, а на основу решења које је добио од Хермана Геринга, заповедник 
Главног уреда за безбедност Рајха, Рајнард Хајдрих сазвао је 20. јануара 
ванредан састанак у Ванзеу, предграђу Берлина. На скупу је учествовало 
петнаест високих функционера Нацистичке странке и немачке владе ради 
координисања потеза у вези са решавањем „коначног Јеврејског питања”, 
које је од овог тренутка добило форму истребљења. Последица договоре- 
ног на састанку биле су бројне композиције возова са Јеврејима оба пола 
и свих узраста у логоре за истребљење: Аушвиц-Биркенау, Треблинка, 
Белзец, Мајданек, Хелмно и Собибор. Епилог нацистичког прогона био је 
око шест милиона убијених Јевреја током Другог светског рата, два до три 
милиона совјетских ратних заробљеника, око два милиона Пољака, неко- 
лико стотина хиљада Рома и особа са хендикепом, око 100.000 припадника 
масонских организација и десетак хиљада хомосексуалаца.

Од антисемитизма до Холокауста (1933-1939)

Светска економска криза која је започела 1929. године у САД проши- 
рила се на Немачку 1930. године и осим катастрофалних последица у при- 
вреди изазвала је и велику друштвену несигурност и појачане политичке 
сукобе. Страх од социјалне револуције утицао је да се појача притисак на 
немачког председника Паула фон Хинденбурга да 30. јануара 1933. године 
повери мандат за састав нове владе Адолфу Хитлеру, вођи Нацистичке 
партије. Партија је током кризе бележила успон и од 1932. године била нај- 
заступљенија у немачком парламенту (Reichstag), али са релативном већи- 
ном, која је после избора с почетка новембра 1932. године износила испод 
трећине посланичких мандата.



Иагп ку ппред ^^^13 3331^3^3 гацнсти нмглн јпш кгмп дра мвкта у 
рладн, њихпри пптезн 6нлн ку упвављвин кг укндгњу демокватиjо н прес- 
тгаау ппстпjгњг републигв. На предлпг пввдсвдиис Хни-
дви6ург нздап јв Наређење о заштити немачко! народа кпјим јс ^33^^^ 
уредеиа 836^3^3 дг нкп кмв да псппри Јфтфам н рад ггцнпналспцнјалиста. 
Исспристивши ппжар сојн јв у гпћн 27. н 28. фе6вугра уннштип зграду 
Раjхстага, рлада јв ^^^^^^3 Xиидеи6увга да нзда Наредбу о заштити 
народа и државе гпјпм јв уведенв стгњо, апjо кв пглвдалп у кук-
пегдовгњу ^^^6^^^ медијг, гпвпрзг, пгупљањг н терпру SA н SS јодигнцг. 
Уз ппмпћ држгргнх клуж6н спроведеиа јв кггжаг прппггандгг кгмпањг, 
аап н претњв н 33^^^ ^^^^^3 првма крнм мпгућнм пpотивгицимг ггцн- 
ктг, 6вз нгггвпг судсгпг нлн пргвП^;^,^1гпг ппсгупка. За пплнтнчгс иеисто- 

псгпваг јв ппчвтгпм ^^^^^^3 1933. гпдиив први гпгцеитра- 
цнпин лпгпр у малпм мвкту Дахау у блнзини Минхена. Управу над лпгором 
нмалв ку SS једнннце, г ввај лпгвр јв једнни који јв раднп крв вввмв дп 1945. 
гвдине.

Дплазаг на рлакт првдстављгп јв н снствмссп увођвњв иацистнчсе 
^3^^ идеолпгиjе. Аитнсвмнтсгв 33^^^ ппчвлв ку јавнп да кв еовпвпдв пд 
1. ^^^^3 1933. гпдиге аада ку Нвмцн ппзваги да у пптоуипстн бпјкотују 
Јевреjе, њнховв уклугв н рп6у у њихпвпм За нзгпвов је ^3^^-
двга „ггтиггцистичаг пропагггдг нипстргиих Јвврвја”.. Нг пеипву ннза 
згапгг кпjи ку уследилн, Јеврвји н пплитичгн гснстпмишљеиицн ^^3^^^^ 
ку нз ^^^3^3^ клуж6в, нз 6плгнцг ку ^^3^^^^ ^^^3^^ Јввреји, нз шкплг 
н кг угнвсрзнтета Јввреји прпфеспрн, нз правпсудгпг снстсма Јовpеjн 
судије, тужнпцн н ^^^33™. Јеррејн ку опстали иепожељии н у ипвигар- 
егру н у пвужагнм 0-131'3^13. У мгју су шнрпм ^^3^^^ Нацнстнчсе
0^3^^^, студвитн, учнтвљн н другн епаљивалн књнгв јевреjссих ^^3^3, 
пплнтнчснх пpотивинга ^^^^^3 н нгтелектуалге аваштфдв на јавним 
сгуоовнма. Држављггетвп јв пдузвто еграинм студситимг, Јввpвjнмг 
емигваитима н Рпмнмг, г иа осиову Закона о спречавању потомства с 
наследним болестима спрвввђсиа јв присилиа сгввнлнзaција појединих 
кагегoвиjа моггглгп нлн ^^^^3^ хеидигепнргинх осп6г. Орнм јв загпи- 
кку ппдлпгу дп6нла оугeннчкг* идеја п „жнвоту недoстojног жнвпта” што 
јв зигчнлп сгсрилизацнjу псо6а кг нивалнднтегом, Рпмг, тзр. друштвеип 
иепрнлагпђеиих н цргацг кг пpебнвалнштем у Немгчкпј. Срнм овим 
мвргмг Немгчка јв дп6нла категoрнjу гргђггг гнжвг ргнга, чнмв јв псгвг- 
^^^333 дпгма човвса рншв ^3^^, кпјн заслужуjе крг ^^3^3.

* Еугенетнаа јв ^3^3 хнгнjеиа, тј. агуаг п укловимг кој . рпдв стварању тслеснп н 
друшгвоно здргрпг потомства, пдиосио квји кпречавају ргђгњв исздвавпг н за жнввт 
гвсппсо6гпг потпмствг.

Истовввмено кг пдузимгњем двжгвљгнства ппмегутнм сатегпpнjгма 
етаипвгиштвг 14. јула 1933. годнио, усвпjеи јв прпjогт загпиа п увпђењу 
једивпаргијског снствма чнјнм јв оввнм члггпм прпписаип да у Немачкој 
мпжв дг ппктојн камп ^^^^3 пплитнчга 0^3333 - Наципгалспцнjалисгнчаа 
ивмачса вадгнчгг паргнjа. Са нствсом 1933. годиие Вajмавсса вепу6лнса 
ооетоjaлг јв кгмп у нисгитуцнји председиига реоублисе. Xнглввпва жвљг



да буде јсднин цеитар моћн у партији довсла је до „Ноћн дугнх ножсва”> 
догкђкју сојн ее однгрко од 30. јуиа до 2. јулк 1934. годние. Ликвидив1ни еу 
припадници орхк Нацистичке окртнје, оојесе н поjсдинци 31 соје ее ноле 
еумњало дк могу ик бнло сојн осповити Хнтлероо ауторнтст н њсгов
политички оравац. Убнјси јс иајвећн број пвипадника SA одреда, ок еу 
оеиова енле Н1циетичке партијс ооеталн SS одредн. Смрћу маршгла фои 
Хнидеибургк 2. квгуета 1934. годнис исетао јс ооелсдњн ауторнтст сојн ее 
ик политичкој ецеин могао мсрнтн еа Хнтлером. Ено је то сркј Вајјмаресе 
републикс н уетолнчсњс Tpeheiрајха, к Хнтлер јс ооложају ^^^^1^1 Ркјха 
орндодао н ^13^0 вође (Fuhrer), што је трсбало да озиачава еоој 141)0^^^ 
државис влкетн н пвсдставника иарода.

Правие оеиовс раенетнчсс државс нсмачког игродг поет1вљене еу 
Нирнбсршким законимг, доистнм 15. ееотембра 1935. годнис. Зва-
нични ^13^0^ овнх асата бнлн еу Закон о Јрађђнству Рајха и Закон о заш- 
тити немачке крви и немачке части. Гpaђaнином Ркјхк емгтраи јс еамо 
оикј сојн је иемачсс нлн еродис срвн, н споеобан да
елужн државн н иароду н бно је јсднин иоенлац оуиог политичког орава. 
Другн засои иоен еву дубниу антиесмитеког нациетичког ^^101 н њнме је 
оод орстњом затоора забрањси брас нзмеђу Јсорсјк н држављаиа иемкчсе 
нлн еродис ^0^. Овнм законима етворсна јс законска ^13^^^ нзмсђу 
гркђаик орвог н другог реда, к у цнљу њнховог еоровођсња доисто јс онше 
икредаба соје еу регулнеалс поесбна онтања. Мкда еу првснетвсно ^^0^^^^ 
бнлн иа удару, закони доистн у оерноду од 1933. до 1935. годние нмклн 
еу за цнљ дк емкње број припадника н другнх раеа сојс еу озикчсие сао 
„мкње 0^^^”. Путем орограма стерилизацијс нзмсђу 320.000 н 350.000 
оеоба проглашсиих зк физички нлн мситалио хсндикспиргнс оодвргиуто 
је хируршким захоктнма нлн зрачењу сксо 6н нм ее оисмогућнло оотом- 
етоо. Стсрилизацији је оодвргиут н 0^^^^^ број од 30.000 нсмачких Ромк, 
осо 500 деце рођсис у браковима нзмсђу Немнца н француских оојника нз 
колоиија распорсђсиих у Ркјиесој облаетн, к оооут цриаца забргњси нм 
јс брас ек припадницима иемкчсог икрода. У логоре еу одоођеин углкв- 
иом политички зктвовсиици, дос је неколико хнљадк Рома орееељеио у 
ооеебие општииске логоре.

З1коии стоорили еу закоиеку разлнсу нзмеђу грађаик 
орвог н другог рсдк, ек цнљсм дк ее Јеврејн оравио нздвојс нз иемачсог 
друштвк. Врсмеиом је ооетајало јкеио дк овасво рсшењс исћс бнтн дуго- 
рочио н рсжнм је еое онше иаглашаоао ссгвегацију. Јсврејнмк јс огркин- 
чеио ораво ^^1^1, инеу емелн дк оохађају јавис шсолс, нду у оозорншта, 
6иоекопе, одмаралншта, жнвс у одређеинм делоонмк гркдооа. Кажњавања 
због љубаоинх осзк ек „авиjсвцима” врсмеиом еу ооднгиута иа инво емрт- 
инх сазин. Нсмнце соје еу нмале тасвс везс вођсие еу јавио ек иепиеаним 
ткблкма обсшсинм осо врата ек сојнх ее могло прочитати дк еу бнле у еес- 
еуалинм одиоенма еа Јеовејима. Нациетичка политика нзазвала је неељк- 
вкње Јеорсјк нз Немачсе, е тнм да томс инеу моглн прибсћи еон. Оеталн еу 
оин сојн инеу бнлн епрсмии дк ишуетс еоој дотгдашњн жнвот, оин сојн 
инеу нмклн фииаисијеке могућноети, нлн оин сојн инеу моглн дк добнју 
улазис внзс н ел. Сос изразитији ороблсм дооео је до организовања сои-
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ференције у француском градићу Евијану почетком јула 1938. године, где 
су присуствовали представници 32 државе, ради разговора о квотама за 
прихватање избеглица из Немачке. Међутим, већина земаља (попут САД, 
Канаде, Велике Британије и Француске) није желела да ублажи строге про- 
писе о усељавању. Проблем избеглица бивао је већи сваким даном, будући 
да је још марта 1938. године Немачка извршила припајање Аустрије, поче- 
тком октобра припојила је Судете, а половином марта 1939. године оку- 
пирала је Чехословачку. Упркос ситуацији у Европи, Куба и Сједињене 
Америчке Државе одбиле су да приме више од 900 избеглица, готово све 
Јевреје, с прекоокеанског брода Сент Луис и тиме их присилиле да се врате 
у Европу.

Јевреји су најдуже остали укључени у немачко друштво као привредни 
фактор, будући да су у том погледу били драгоцени део становништва. 
Ипак, излазак немачке привреде из рецесије омогућио је да се од 1937. 
године Јевреји постепено уклањају из економског живота Немачке. Крајем 
априла 1938. године Јеврејима је наложено да пријаве сву своју имовину, а 
Гебелс је јавно наговештавао да се припремају закони који ће искључити 
Јевреје из немачког привредног живота. Њихова предузећа и имовина су 
одузимани или су присиљавани да их продају по ценама далеко испод реал- 
них. Снажан талас антисемитизма наишао је после убиства једног служ- 
беника немачке амбасаде у Паризу од седамнаестогодишњег Јеврејина, 
учињеног у знак освете због нацистичке политике. Одговор нациста била 
је Кристална ноћ 9. новембра 1938. године у којој су се нацисти ставили 
на чело „спонтаног револта немачког народа”. Резултат „револта” било је 
уништење или оштећење око 7.000 радњи и више од 1.500 синагога и око 
100 убијених Јевреја, док је око 30.000 јеврејских мушкараца одведено у 
концентрационе логоре Дахау, Саксенхаузен, Бухенвалд и Маутхаузен. 
Неколико стотина јеврејских жена ухапшено је и затворено у градским 
затворима. До сличних догађаја дошло је у Аустрији, посебно у Бечу.

Током периода од 1933. до 1939. године из Немачке је успело да еми- 
грира око половина јеврејске популације, док је из Аустрије емигрирало 
око две трећине Јевреја. Највише њих је успело да оде у Сједињене Аме- 
ричке Државе, Палестину, Латинску Америку, Шангај (који је био под 
јапанском управом, али без улазних виза) или у друге европске државе, 
које су се касније нашле под немачком окупацијом. Најпознатије личности 
које су емигрирале били су: Алберт Ајнштајн, филозоф Валтер Бенцамин, 
диригент Бруно Валтер и писац Леон Фојхтвангер.

„Коначно решење"у току Другог светског рата (1939-1945)

Немачки напад на Пољску 1. септембра 1939. године означио је поче- 
так Другог светског рата, али и промоцију освајачке политике „безобзир- 
ног германизовања” заједно са поробљавањем и биолошким „слабљењем” 
ненемачког становништва. Уз то, назирао се и виши степен нове поли- 
тике - политика уништења. Она није одмах усредсређена само на Јевреје и 
совјетске заробљенике, већ и прогив пољске интелигенције. Одмах после 
пораза Пољске Хитлер је од генералног гувернера Ханса Франка тражио



да услоин оољесу интелигснцију. Фраис јс ик полицијеком есуоу 30. 
маја 1940. годнис пвсзснтов1о ово уоутетво: „Оио што егда утврднмо дк 
ооетојн од оодећсг елоја у Пољесој, то трсба ликвидивгти, оио што оост 
нзраетс морамо нматн иа осу н у одговграјућсм врсмснеком осрноду ооет 
уклонити”. Енло је то објашњењс 31 убнјгњс униосвзитстесих пвофсеовг, 
уметинса, онекца, политичава> евсштсник1 н другнх углединх Пољаса. 
Велики број Пољаса орееељси јс, к иа иепв1жњснг оодручја еу
иемкчсе оороднце. Осо 50.000 оољесс дсцс „1ријевеког нзглсдг” одвојеио 
јс од евојнх поводиц1 н дато иа уевајање Нсмцнмг. Деца соја ее инеу герма- 
инзовала каеније еу уоућеиа у ооесбие дсчје логоре, где еу миогг етрадгла. 
Те^нторнја соја инје бнлк припојсн1 ин Нсмачсој ин Совјстесом Сгвсзу 
бнла јс оод немачком цивилном упвавом н ^1301^1 јс Г^ј^с^ј^ј^линм гувер- 
имкиом. На тсрнторнју гувевнсманк пвсбачсни еу Јеврсјн нз припојсних 
облаетн н оин еу од 1. децембрг 1939. годние бнлн пвимовани да иоее беле 
трасс еа олавом Давндовом звсздом. Ова одлуса ковигована јс делнмнчио 
половииом ееотембра 1941. годнис, од сгдг еу евн Јеорејн етавији од шеет 
годниа еа орсбноалнштсм у Нсмачсој моралн да иоее иа одсћн видљиво 
иетакнуту жуту Дквндову зоезду. Подслом Рибентроп - Молотов од 23. 
авгуета 1939. годнис од 3,3 милиона оољеснх Јеврејк, у нсмачком делу 
икшло ее осо 2 милиона. Зајсдио ек велнснм бројсм Пољаса еу
у концситрационс логоре нлн еу прсссљсни у осо 400 новонает1лих гета, 
чнмс еу одвојсин од оетатсг стгнооништог оо гвгдовим1. Вслики број 
Јсврсја дсповтооан је еа еела нлн нз другнх држаоа у гета у Пољесој, к врс- 
меиом н даљс иа нетос.

Почстас рата зиачно јс н ргдикализацију одиоеа оремг хендикспи- 
раинм оеобама међу еамнм Немцнма. Доиста је одлуса о убнјању тасвнх 
пацијенат1, сојн еу бнлн збринути у ^10^^^ уетановам1, к 
„нсизлсчивим”. Одлусе о ликвидацији овнх оацнјеиата доиоенлг еу поесбн1 
лекквска поосвсииштва ик оеиову иовнх еаетављсних упитника соје еу 
морале попуиити еве болинце. Дееетине хнљада људн сојн еу ее иашлн ик 
еписку бнлн еу прс61чсни у шсет ует1нов1 у Нсмачсој н Ауcтвији н тамо 
убијсни у спсцијалним плинеким соморама. Дк 6н ее нзбсгла свснтуалн1 
непооољна рсасцнја јавиоетн, ^1^^™ еу орограм „суткн1зиjе” иадаље 
епроводили ткјио. Плинекс соморс еу етављеие вки уоотрсбс, алн еу бебе, 
деца н одраелн убијани емртоносним инјскциј1м1 н онлулама нлн еу јед- 
ноетавно изгладњивани до емртн. Прогргм „еут1нгзијс” бно јс евојеврен1 
орнорсма за ккениј1 мгеовиа убнјања Јсорсјк н Ромк. Нацнетнчсн врх 
доисо је у нме политикс „оздрквљсњг” игцнјс одлусу о убнјкњу, етворсио 
јс оеобљс соје јс орошло кдеко1тну обусу, оојавно ее мсхаинзам убнјања 
олниом, к етвовсни еу н суфсмиетички нзргзн оооут „оздрављсња” нлн 
„сyтаназијс”, сојн еу од јавиоетн еаквио1ли ораву оозадниу догађаја н омо- 
гућавалн извршиоцима да ее пеихолошки диетанцивају од евојнх жртгва.

Офаизнва соју је Нсмкчса орсдузсла у горнлу 1940. годнис оконч1на 
јс оевајањсм Дкиесс, Норвешсс, велгнје, Холкиднје, Лукесм6урга н Фраи- 
цуесе. Дос еу ее тнмс оод иемачсом влашћу иашлн Јеврсјн нз Заоадис 
Европс, у Пољесој еу Немцн оочслн да затварају гста чнмс еу у потпуноети 
нзолооглн етановништво соје инјс емело да нзлазн нз гста бсз одобрсња



немачких власти. Први гето затвореног типа настао је у Лођу 1. маја 1940. 
године, а у њему се обрело 164.000 људи. Највећи гето по површини и по 
броју становника налазио се у Варшави. Јевреји, који су чинили 30% ста- 
новника Варшаве били су сабијени на 2,4% површине града. У тешким 
условима изазваним пренасељеношћу, стални пратилац биле су заразне 
болести и глад. Гета су била извор радне снаге за присилан рад, који је 
често био праћен злостављањима и убиствима. У гету су Јевреји имали 
свој савет који је назван Јуденрат. Савет је решавао текуће проблеме и био 
задужен за одржавање реда и мира. Иако су се налазили у изузетно теш- 
ким условима Јевреји су улагали максимум напора да задрже дух зајед- 
нице и свој културни и верски идентитет.

У априлу 1941. године Немци су са својим савезницима (Италија, 
Мађарска, Бугарска) напали Југославију и Грчку. Била је то стратешка 
припрема за напад на Совјетски Савез са првим даном лета исте године. 
Немачка офанзива била је успешна до почетка децембра 1941. године када 
су се њихове јединице нашле надомак Москве, али су Совјети стабили- 
зовали фронт и одбранили престоницу. Ипак, под немачком управом 
нашло се велико пространство са бројном популацијом. Да би се спровела 
пацификација Истока ангажоване су Ајнзацгрупе. Састављене од одабра- 
них припадника SS-a ове јединице биле су задужене да препознају, окупе 
и ликвидирају Јевреје на окупираном подручју, али и партизане, комуни- 
сте и непоуздане. У почетку су створене четири овакве групе, једна која је 
оперисала у Балтичким државама, једна у рејону Москве, једна у области 
Кијева и једна на југу Русије. Најпознатије место крвопролића ових једи- 
ница је Баби Јар крај Кијева, где је у два дана убијено око 33.000 људи, у 
највећем броју Јевреја. Систематско убијање свих Јевреја, без обзира на 
пол и узраст покренуто је већ од 15. августа 1941. године, а почела је и 
употреба гаса. Гас се као оружје почео употребљавати после Химлеровог 
присуства масовним убиствима у Минску јер му је том приликом позлило. 
Зато је затражио „хуманији начин убијања”, али не због жртава, већ извр- 
шиоца, јер се код многих могао приметити стрес, одавали су се прекомер- 
ној употреби алкохола и сл. Резултат убијања и пљачке великог броја људи 
ојачало је позиције Химлера, будући да се SS бавила и бизнисом, па је он уз 
осетно јаку економску добијао и већу политичку моћ.

Контрола великог простора није била једноставна па су примењиване 
мере за онемогућавање отпора сваким даном бивале све оштрије. Осим 
повећавања броја гета и Јевреја у њима, на основу Хитлеровог налога 
генерал Кајтел је 12. децембра 1941. године послао директиву познату под 
насловом Ноћ и маГла (Nacht und nebel) у све окупиране европске земље 
да се, у циљу ефикасног и трајног застрашивања према члановима пок- 
рета отпора и „бунтовницима” примењују само смртне казне „или мере 
које становништво држе у неизвесности о судбини извршилаца кривич- 
них дела”. Једна од мера било је и слање читавих група људи у концентра- 
ционе логоре, што је довело до промене у њиховом саставу и изградњу 
на стотине нових. Убрзано су подизани транзитни и радни логори у које 
су одвођени Јевреји, Роми, остале жртве етничке и расне мржње, чланови 
покрета отпора и политички противници.



Одлука да се спроБедв „кпначнп рвшењв Јеврејскпа пнтања” утнцала 
је на стварање швкт лвгпра за нстрвбљвње. Логпри 
*1^6^^^^, Болзоц, Мгјдгнвг, Хвлмгп н Свбибве ппдигнути су на мвк- 
тнма удаљвиим пд иасвља, али ку кв налазнлн у близини желозничге овуге, 
чимв јв обезбеђено иссметаип и сфнггснв прнхвгтгњс тсггспввтг ка жрт- 
рама. Први лпгпр у кпмв ку кв маспвга ибилллл вршила употpебом угљви 
мпипсснда, спроведегим из аукпуха ховмотичгн затвореног ггмипнг бип 
јв Хвлмип. Од ппчетга ^^^^^6^3 1941. годнив дп марта 1943. гпднив, аап и 
тпкпм јуиа и јула 1944. годиие у ввпм лпгпру убнјоип јв пкп 320.000 Јоррвjг, 
Рпма и Ппљгкг. Плиисгв спмпрв уоптвебљгваис ку и Бвлзецу, гдв јв пд маја 
1942. дп гвгустг 1943. гпдинв у6ијеип пап 600.000 људи. У мају 1942. гпдиив 
птрпрси јв и Собибов, у гпјвм јв дп пгтп6ра 1943. гпдиив убиjоап пкп 
250.000 људи. Простврив нгjвeћн пд ерих лпгпра 6ип јв Трсблинка, у гпмв 
јв пд јула 1942. дп 1943. гпдинс убијенв пгп 870.000 људи. Дп јула
1944. гпдннв када јв спвјетсга војсга ослвбпдилг Mгјдаиос у пввм лпгпру јв 
убијсип пкп 360.000 људи. У прпм лпгпру кп^ји је клужнп и гап 
цнпии иајрвћсм 6ројл ^^^3^3 прнпгдглн ку Јсррсји, пптпм ратнн
зарпбљоиици, Ппљацн и Рпми.

Нгјвише људи ^6^^^^ је у Аyшвиц-Бнвавнау, гпји јв ујвднп
6ип и и ргдгн лпгпр. I 1осле сгспсримситалиих ^^^^3^3
плиипм Циклон Б у Аушрицу јв иад 500 соБjeткснх ратиих ззвп6љонигз и 
250 Ппљгка ппчвтспм свотвмбва 1941. гпдиис покрсгута ^^^^^3 двппр- 
тгцијг и њихврг cввкoднввна Оиа кв претсжип п6г-
рљалг у другпм лпгпру у Аушрицу, ппдигиутом у 1941. гпдиив
и Аушвиц-Бивсвнаy. Пвпцеив п 6рпју ^^^3^3^^^ своћу кв пкп
1,4 милипиг људи, прн чвму ку Јввреји 6или жртве у 90% елучгјввг, г 
пктгли ку 6или спвjeтcгн ргтии ззробљеиици, Рпми и ^6^^^^^ ^^^^3^^ 
свих иацивиалиости. 6рпј ^^^^3^3 уоптвв6љвн јв и у мвдиции-
кким есспеpимвнтимг у Дгхгу, Бухеивалду, Сакссихаузоиу и Рореиебрнсу. 
Наjозлoглaшeниjн ^^^3^ ^^3^3^ јв 6ип Јпзвф Мвигвлв, апји јв
вссоернмвитв соровпдно у Аушвицу. Орај спмолоск лпгпра 6ип јв птвввог 
пд јосеии 1941. дп јгиуарг 1945. 3^^^^.

^^^^^^3 кв пд 1941. годнно еовпвпднлп 
кгмп иг торитввијгмг иг Иктпку. мврв 6илв ку
усоостгвљоис и иа тернтввијгмг Болгнје, Xолзидије, Југпклг-
ријв и Грчкв, глн кв Јв њихпБп еовпвођењо у двлп разлигпвалп, јвр јв ннвп 
мвра пд пргана влаети. Пвогпнн, допopтацнjс н мгкпрнв
лисвидациjо ппчвлв су иг овим теритприjгмг дг кв совоБодв твк пд прп- 
лвћа 1942. годиив н су ^^3^33 у Вгизеу, к ^^3^3 јаиуара.

рлгдв тада су уоозигти кг пдлукпм п еовпвођвњу 
„спигчнпг ^^^^^3”, штп Јв ^^^63^^ дг п6взбодн пуиу лпгнстичсу опдвшсу 
цолпсуоипг нвмгчсог уовгБИоа аогвата. Совпвпђење „соначнпг ^^^^^3” 
зиачнлп јв н пражњвњв н опстоjоћнх гвта. Оин ку
у оврипду пд 1942. дп 1944. годнне. Од втпврг гпјн јв овужои прн 
цији гвтг наjпознатнjи јв Устанаку варшавском јету у мају 1943. годннв.

Јввреји су деоовтпванн у лвгове за иствсбљоњс жолвзиичгим товет- 
ннм нлн путиичгим ^^^^^^3. Нијв кв водило ргчунг п 6^^^ људн кпји



су могли да стану у вагоне и они су најчешће били препуњени, тако да 
су веома тешко дисали. Приликом транспорта, који је у ратним условима 
најчешће био дуг, није се водило рачуна о дотурању воде и хране, па се 
изгладњивање спроводило још пре доласка у логор. При доласку у логор 
мушкарци су одвајани од жена и деце. У појединим логорима вршена је 
селекција на радно способне и неспособне, који су одмах упућивани у 
плинске коморе, најчешће налик на просторије за туширање, а онда би 
били отровани плином. Претходно су сви присиљени да скину сву одећу 
са себе и предају све драгоцености. Они који би били одређени за рад прво 
су стављани у карантин, а потом присиљени да раде у свим временским 
условима, или су били изложени медицинским експериментима. Све спро- 
ведене страхоте Немци су радили уз активну помоћ локалних колабора- 
циониста. Примера ради, у Литванији је убијено 96% Јевреја, већим делом 
од Литванаца. Немци су себе максимално штитили од нанесених грозота. 
У Аушвицу су од 800 извршитеља само шесторица били припадници SS-a. 
Остали су били младићи Јевреји из Грчке који су били задужени за спро- 
вођење у крематоријуме.

Отпор је пружан у готово свим логорима и гетима. Собибор је 
затворен после побуне логораша 14. октобра 1943. године, а у устанку 
у Треблинки у августу 1943. године је уништен већи део логора. Што се 
тиче покрета отпора окупираних држава и става зараћених држава са 
Немачком (САД, Велика Британија), њихов приоритетни циљ је био рат 
са Немачком, а не спасавање или помоћ жртвама Холокауста. Ипак, било 
је примера да су покрети отпора и јеврејски партизани сарађивали на спа- 
савању Јевреја. Тако су чланови Националног одбора за одбрану Јевреја у 
сарадњи са белгијским покретом отпора и организацијом хришћанских 
радника на железницама у пролеће 1943. године напали композицију која 
је са Јеврејима упућена у Аушвиц и успели да помогну депортирцима да 
побегну. У јесен исте године дански покрет отпора спасио је готово цело- 
купну јеврејску заједницу тако што је успео да прокријумчари Јевреје у 
неутралну Шведску. Осим покрета отпора и појединци су предузимали 
акције да би спасили жртве нацистичког прогона. Један од најпознатијих 
је шведски дипломата Раул Валенберг, који је уложио велики напор и изло- 
жио се великом ризику да би спасао неколико десетина хиљада мађар- 
ских Јевреја 1944. године. Ипак, далеко најбројнија категорија у Холока- 
усту били су посматрачи. Жеља Јевреја да потраже уточиште у државама 
поштеђеним ратним разарањима често је била онемогућена готово непре- 
мостивим препрекама. Намера да се остане ван ратног сукоба, добри 
политички односи и веома исплативе привредне везе са Немачком ути- 
цали су на рестриктивну избегличку политику и одбијање неутралних 
држава (Швајцарска, Шпанија, Шведска, Турска) да пруже уточиште про- 
гоњенима, па је улазак био одобрен ограниченом броју избеглица или су 
чак враћани са границе и предавани прогониоцима.

Отварање другог фронта у Европи и успешне офанзиве совјетске 
армије 1944. године значиле су почетак краја Трећег рајха. У тим трену- 
цима може се приметити сва ирационалност и фанатизам врха Нацистичке 
странке. Иако су транспорти Јевреја одузимали Вермахту најдрагоценији



тр1непортни ороетор, а еорооођсњс у логорс емањнло број сојн
еу производили иаоружањс пвотио евасог скономеког ргзумг, утолнсо је 
Ајхмаи махнитијс ргдно да н мгђгресс Јеореје ^^^0^^ њнховој еудбини. У 
осрноду од 15. маја до 9. јула 1944. годние осо 440.000 Јевреја у оншс од 140 
желсзинчснх сомоознцнјг готооо без нзузстгсг уоућсио је у Аушвнц, што 
јс ^1)0^1^ појсдин1чни елучај дсповт1цијс тосом Холосгуета.

Пред икетуоом егосзнис1 SS јс оочсо со1куиеати логорс сојн еу бнлн 
ик оуту еовјетеснм труогмг н оосушго дг уинштн досгзс о м1еооним зло- 
чнинма дсоортовгњсм логоргшг у уиутргшњоет Немачсе. Овн „м1вшсви 
емртн” одиелн еу тасођс миого жнвотг. У сонцснтв1ционим логорнма 
ореетгло ее еа бнло кгквим мсдицинеким иадзором, тгсо да јс иа хнљаде 
људн етрадгло од сондемнјг н зграза. Јсдиа од жртаог тнфуеа бнлг јс н Аиа 
^^1^^ у логору мартг 1945. годнис. Нсмгчсг јс нзгубнлг
ркт, Хнтлср јс нзоршно еамоубнетво иа егмом срају горнлг, алн је њсгов 
политички тсетгмсит оетавно евсдоч1нетво о нсизвсциоој ив1цион1лној 
мржњн: „Прс евега обавсзујсм вођетво игцнјс н ^^^6^^^ да ее до срај- 
иоетн тачио држс ргеинх згсоиг н оружају отоор протио
еветесог тровачг евнх игрода, мсђунаводног Јсввсjетв1”.

Ослобођење и повратак у живот

Нсмачсн ооразн у 1944. годнин приближили еу еовјетесе труос оод- 
ручјнмг у сојнма еу ее ^1^13^^^ логорн 31 нетрсбљсње н мсетг иа сојнмг 
еу вршсис маеовие егзссуцнјс. Посушај Нсмаца да присвију всличину 
оочнњсинх злочниа нзазвала је од јулг мсесцг ликвид1цију логорг н дне- 
лоцнргњс 31твовсник1 у логорс у унутвгшњоети Нсмачсе, алн инјс зиа- 
чно н прскид убнетава, всћ час оојкчаи обнм сгзссуцнјс ик поjсдиним 
меетнма. Успех исмгчсс гсцнјс оестио је омсо нсочссиогно брз долазгс 
совјстеких труш у Мајдаиес, тасо да траговн злочниг инеу бнлн уинш- 
тсин. Једки од квсмкторијум1 у Аyшвиц-Bирксн1у днгиут је у вгздух 
тосом ест-смбра, алн је то бнло дело ообуњсинх јсврсјеснх логораша сојн 
еу раднлн иа услањању лсшсва нз гаеинх соморг н њнховом еогљнвгњу 
(Sonderkommando). Уништавањс гаеинх сомора н орсоетглнх сремгто- 
рнјума SS јс заоочсо сргјсм новсмбр1 1944. годнис.

Крајем јаиуара 1945. годнис еовјстесс труос ушлс еу у Аушвнц н тамо 
затссле осо 8.000 логораша. Тосом ^^^^1 н маја амсричк1 војеса оелобо- 
днла јс Еухсивглд еа 20.000, Дахау еа 32.000, Мгутхгузси ек 17.000 н Гусеи 
ек 20.000 згтворсник1.

Немачсг кгпитул1цијг н етушњс орнмнрја иа еиагу 9. маја 1945. 
годнис зиачнло јс прсетгн1к ргта у Европи. Мсђутнм, нсколико етотниа 
хнљадк Јсорсјк инјс могло нлн жслсло да ее вратн у зсмљу соја нм је
орс избиј1њ1 рата бнла домовник. Створси јс вслнсн ороблсм јер 
лнцг инеу нмгла суда да оду н једнио уточнштс ооетглн еу нм к1мпови за 
нзбсглнцс. Земље ообединцс у рату инеу бнлс оољие да прихвктс вслнсс 
контингснтс интн да оромеис евојс свотс за уеељавањс. Једнио
еу Сјсднњеис Амернчсс Држгвс ревнднралс евој засои о уеељаокњу, уред- 
бом прсдеедник1 Харнја Трумгиа н то у том оогледу што еу у освнру



важећег система квота дале предност расељеним лицима за добијање виза. 
И Јевреји који су се вратили у места живљења нису били поштеђени про- 
блема. Оптужени да су извршили ритуално убиство' у Киелцу, били су 
жртве напада Пољака у којима је убијено 40 људи. Настављени талас анти- 
семитизма био је повод за нову масовну сеобу Јевреја из Пољске и источне 
Европе у логоре за расељена лица у Немачкој, Италији и Аустрији.

Судски процеси после Другог светског рата

Поред проблема пружања адекватне помоћи расељеним лицима и 
избеглицама, државе победнице (Совјетски Савез, Сједињене Америчке 
Државе, Велика Британија и Француска) суочиле су се и са проблемом хап- 
шења и извођења пред суд одговорних нациста за извршене ратне злочине. 
Како је општа карактеристика немачке ратне политике било нарушавање 
Хашке конвенције из 1907. године, још крајем октобра 1941. године пред- 
седник САД Рузвелт и британски премијер дали су изјаву о кажњавању 
путем организоване правде свих криваца за извршене злочине. Током 
рата конференције водећих држава антифашистичке коалиције биле су 
пре свега посвећене предузимању мера које би убрзале победоносно окон- 
чање рата, али је готово на свакој разматрано и питање кажњавања ратних 
злочинаца. Одлучност да се ратни злочинци приведу правди јасно је иска- 
зана на конференцији у Потсдаму 2. августа 1945. године, као и у Повељи 
Уједињених нација. Суђење пред Међународним војним судом главним 
нацистичким злочинцима на челу са Герингом одржано је од 20. новембра 
1945. до 1. октобра 1946. године. Оптужница је подигнута против 24 лица, 
али како је једно лице извршило самоубиство, а психофизичко стање дру- 
гог лица утицало да се поступак издвоји, суђено Је двадесет двема осо- 
бама. Оптуженом Мартину Борману суђено је у одсуству, тако да се у 
нирнбершком притвору налазило двадесет једно лице. Суд је имао четири 
члана - по један члан СССР, Велике Британије, САД и Француске, а судом 
је председавао британски представник. С обзиром на парни број чланова 
већа, статут Суда предвиђао је да се у случају једнаке поделе гласова одлу- 
чује глас председника Суда. Пресудом је 19 оптужених осуђено, а за три 
оптужена лица, Суд је одлучио да нису криви. Од осуђених 12 је осуђено 
на смртну казну вешањем, тројица су осуђена на доживотни затвор, а 
четворица на затвор од 10 до 20 година. Представник Совјетског Савеза 
издвојио је свој глас у погледу ослобођења од оптужбе тројице оптуже- 
них, тврдећи да су и они требали бити осуђени. Што се тиче оптужених 
организација, злочиначким су проглашене: вођство Нацистичке партије, 
Гестапо (Тајна државна полиција), SD (Обавештајна служба) и SS.

После Нирнбершког процеса у наредне три године одржано је 12 суд- 
ских процеса под покровитељством Међународног војног суда, а на под- 
ручјима Немачке, окупационе власти, свака за своју зону организовале су 
суђење ратним злочинцима који нису били изведени пред Суд и онима

* Оптужба се базирала на предрасуди да Јевреји користе крв хришћанске деце за 
одређене верске обреде.



који иису радн суђења предати земљама у којима су починили злочине. 
Ова суђења била су управљеиа орема иацистичаим Фуннципиоримн аоји 
су били управиици соицеитвациоиих лпгпра, заппведници Ајизнцгрупн, 
лесари и медицииссп пспбље којо јо учествовалп у иехумаиим ппступцима, 
челииштру SS-a, иомнчсим војиим заппведиицима и штн6ним ефициеима, 
припадиицима миииетаретава пвнвпсуђа, уиутрашњих и
послпвн и управиицима иидустријссих сонцериа у спјима је апришћеи рад 
лпгпрншн.

Рачуиа се да је овим прпцесима у три западие зпие (америчса, бритаи- 
сса и фраицусса) избачеие из јавиих служби и других пбласти рада пап 
200.000 члнипрн Ннцистично стрник^о. Кннп је рршеиа провера за велини 
брпј нморичсо рлаети су суђење пвепустиле иомнчсим судп-
римн. Тнкп се ин иеси иачии ппиевила историјн пдржаних „суђењн” зн ратне 
злпчиие песле Оррпг светског рнтн, будући да су, снп и тада иемнчни судп>ви 
пелпбпдили иајвећи брпј ептужеиих и без ппкушаја дн им се дпнаже сри- 
рица. На евим судпвимн пеуђеип је иа смрт 12 нкцистичких фуинципиера, 
штп је носpкзмерио мнлп садн се имн у риду величииа учињеипг злпчина. 
Двутaчиjо је поступљеио у истпчипј зпии сојк је билн ппд окуокциоиом 
рлашћу спрјетссе крмијо. Оред спвјетским, н пд 1947. нпдиие пред истпч- 
иономкчким судпримк за ратие злпчиие одгпвкркло је пнп 30.000 Немнца. 
Извечоно Је ноколико стотииа смртиих назии, н иајвишо дпживетиих 
скзии зктворк. Више стотииа хиљада Немнцн, ппсебнп пиих у држариим 
службнмн, пстнлп Је боз ппслн. Са почетнпм хлндипг рата и судпви у овој 
зпии почели су дкркти помиловања, пн су мипаи бивши „мали” иациети 
ппстали члаиори Спцијалистичсе пнртије. Тксп иа простпру и Сарезие 
Републисе Немкчсе и Немнчсе Демпквнтске Републине мипги пд злпчи- 
инца иинадк иису били ии пптужеии, н сампли нкжњеии.

У земљкмк соје су инцисти пкупирали и у њимк вршили злпчиие 
таспђе су оргаиизовниа суђењн. Осим предктих иациста пред прим судп- 
римн иашли су со и сарндиици окупнтовк, н иајвише пвнсвих пвоцеск билп 
је у СССР, источиоевропским земљкмк, снп и Југосларији.
Орпцеси су пдржнии краЈем четрдееетих и почетспм педееетих годииа XX 
весн.

Ороцеси прптив злпчиикца ипас иису пбустарљеии и у Знпадипј 
Hемкчкоj пснпвкн је 1958. а(здиие цеитралии пдсес зк иетраживање иаци- 
стичсих злпчииа кккп би со уссладиле антивипсти иа истрггкмк прптив 
рнтиих злпчиикцк спји су жирели ик овом пвпстову. Ови икппри резултп- 
ркли су еуђењем пспбљу лпгпрк Аушриц у Фраикфуркту тпспм шездесетих 
гпдиин XX реск.

Оснивање Израела

Зк рреме Другпг светског ркта велиси брпј људи иншкп со у пплпжкју 
избеклица. Тпспм иеколико меееци ппсле иемачсе сапитулације Скрез- 
иици су врктили у њихпру дпмовииу рише пд шест милипиа рксељеиих 
лицн. 0^^^^^ Јеврејк птежнвали су ппслерктии аитиеемитизам и иее- 

њихприх заједницк у Холоскусту. Већиик евpппских икдала



се одласку у Палестину или Сједињене Америчке Државе, али је њихов 
пријем ометало ореолнтање хумакнткрннх и оолнтнчснх онтања. Строги 
визкн рсжнм САД односно се чаа и на ратис бродоломцс, к пплитичси 
естаблншмент и део jавиости одбнјао је да у рећем броју прихвати оврпп- 
есе бсгунце од Холоскустк, дпзиpajyћи иифпвмациjе јавностн о његовим 
пвавнм ргзморгмг. За Велису Британију оитање било је сључ
њнхорс блиссписточне пплитикс, оа је срасо усо^^гркњо Јовјзојк оосма- 
твгкп сао игвушгвање равнотсже и кварење пдипск са Ара-
оима. Проблем исољгвкња усложњавало је то што су мипге од других 
земаља огргннчилс орилнв странаца још у рреме еспипмссе срнзе, тасо да 
је нгпуштањо камппвг било знгтко отсжгно.

Дк би се оребацнвање у Палестииу Јеврејска
6puiaga, једиинцг сојг је од 1944. гпдиие прндвужоиа 6витaнcкаj воаcци, 
стуоилг је у аонтаст са бившим Тасо је Бериха
(Еог) соја је тро6гло да пмпгући пребацивгње евpппских Јевреја прекп 
згтвпвеиих гваинца до Меднтергиг, и даље у Палестину. Већииу орнх сои- 
впjа ск нзбеглнцамг пресротгли су брииинсии 6впдпви и прнмпвгвали да 
се врате у Еввппу. Пплпвиипм 1947. године Британци су 31^0^1^^^^ брод 
Е1зодус 47 ск 4.500 жртгрг Хелосауста, сојн јо оут Палестнне
кренуо из јужие Францусие. врод јо ^^0^0^^^ у палестииску лусу Хкифу, 
к оотом ^^110^ у Фраицускy. После мосоц дгнг бпргвка иа броду, ммбм- 
клнце су уоућене у Хамбург и ^^110^0 у логоре за расељена лица. Орај 
случгј ^313^1^ јо оажњу међуиавпдие јавности што је ппjaчaлп пвитисак 
нк ^^^^^^0 да дооусто мимбмммм усољавање Јевреја у Палестнну. Кксо со 
статус нзбеглнцг оогоршгвао и ^^^31 достнглг ррхунац, Велииа Ерита-

је одлучилг да ^^^1^0 статуса ^^0^0^^^ лица нзнесе оред Ујоднњоио 
нације. Генералик скупштни1 УН донола је одлусу о оодоли Пклостнне у 
дро држгро, јеврејссу и 1рапску. Ово рошоњо су Јеврејн, али со
гргисан ррх није ск тим сложио.

Вођа п1локтиикких ^^^^0^1, Дкрид Беи-Гypиои, је 14. мајг
1948. гпдиио у Тол Ариру окиивањо држгре Израол и објавио ¥^^^1^0 срих 
пгваиичавања за усољарање Јоврејк. Тимо су оии добили «0^7 држкру, к у 
иаведио три годнне осо 700.000 Jеввоек со усолнло, од сојих су дро троћнио 
били из £^^^^0. У јуиу 1948. годнио 1морички Коигрес прихватип је Зксон 
о расољеиим лицимг сојнм је омогућоно усо^аркњо лица соје је прпторап 
и1цистички или спвjетски режим. Ам1ндманпм иа Засон из 1952. годние 
ппjгчги је уолир ргеељеинх Јовреја, к уз оомоћ америчких јеврејскнх орга- 
ииз1циj1 усељоно је осо 80.000 Јеррејк у САД. Последњн логор за расељеие 
особо у Немачсој затворен је 1957. годнно.

*
* *

Страдањо Јоврејк у Другом сротском рату прпуч1ва Музој Холо- 
кауста и мемпвиjалии ^0^^^ Јад Вашем ^31^1^0^ иа брду иазваиим 
Брдо сећања у Јерусклим}^. Центар је основан 1953. годино и од тадг со 
стглко и1дпгвађује. Кко веомк ражгн задгтгс кматв1 со идеитифиа1цијг 
жртгра, јер иа тај ^1^^^ оие оостају људи и иису скмо цифра иа пкпнрy.



У својим настојањима Центар је до сада прикупио имена више од 3,5 мили- 
она жртава. Центар за свој задатак истиче и признавање категорије праве- 
дника међу нацијама. Тај статус добијају сви појединци за које се докаже 
да су помогли некој од жртава Холокауста из хуманих, а не материјалних 
или неких других разлога. Међу најпознатијим „праведницима” свакако 
је Оскар Шиндлер, коме је тај статус признат 1967. године. У организа- 
цији Јад Вашема организују се међународни семинари на којима се про- 
лази обука за изучавање Холокауста, а исте методе могу се користити и за 
геноцид.

Паралелно са настојањима да се Холокауст што више изучи и при- 
каже страдање Јевреја у оном обиму у којем је било, постоје и настојања 
одређених групација у свету (најчешће ултрадесничарских) да се порекне 
постојање Холокауста. Међу таквим установама истиче се Институт за 
историјски осврт (Institute for Historical Review), основан у Сједињеним 
Америчким Државама педесетих година прошлог века.


