HOLOKAUST
- to zagłada milionów Żydów przez Niemcy hitlerowskie i ich
sojuszników.
Po dojściu do władzy Hitlera i narodowych socjalistów w 1933
roku, w majestacie prawa, w Niemczech usunięto Żydów ze stanowisk
urzędniczych, akademickich, z adwokatury, prasy i radia.
W 1935 roku dzięki tzw. „Ustawom norymberskim” Żydzi zostają
zepchnięci do poziomu pariasów. Zostają pozbawieni obywatelstwa.
Zabrania im się m.in. zawierania małżeństw i stosunków seksualnych z
nie-Żydami.
9 listopada 1938 roku przez Niemcy przetacza się fala przemocy i
zbrodni. Na ulicach morduje się setki Żydów, plądruje setki domów i
sklepów. Pali ponad 280 synagog.
Masowy pogrom ze względu na tysiące powybijanych witryn
sklepowych, których szyby rozbite na drobne kawałki mieniły się na
ulicach, nazwany zostaje „Kryształową nocą”.
Noc 9 listopada miała być testem dla narodów Europy. Hitler
badał, jak daleko może się posunąć wobec Żydów. Jeśli po setkach
morderstw, rabunków i paleniu synagog, podniósłby się w Europie
krzyk, musiałby w przyszłości być bardziej ostrożnym. Tymczasem
Europa nie zwróciła uwagi na los Żydów. Może, gdyby świat
zaprotestował, nie doszłoby do Holokaustu?
Nazizm niemiecki wytypował Żydów do roli kozła ofiarnego
odpowiedzialnego za pokłosie I wojny światowej i wszystkie jej
negatywne konsekwencje. Demoniczny obraz Żydów przedstawił Hitler
w „Mein kampf” („Moja walka” – wyd. 1924), który następnie utrwalili
nazistowscy propagandyści.
Nazistowskie kampanie propagandowe miały pozbawić Żydów
człowieczeństwa i godności. Pisano o nich jako robactwie i nosicielach
zarazy, urabiając w ten sposób grunt pod tzw. ostateczne rozwiązanie
kwestii żydowskiej, jakim miało być ich fizyczne unicestwienie.

W swoim przemówieniu, w styczniu 1939 r., Hitler zapowiada, że
zbliżająca się wojna będzie oznaczała unicestwienie Żydów. W ślad za
Żydami z mapy świata mieli zniknąć Cyganie, a następnie Słowianie...
Sytuację Żydów pogarszała polityka państw Europy – nie
otwierały one swoich granic przed uciekinierami z hitlerowskich
Niemiec.
Po napaści Niemiec na Polskę rozpoczyna się proces unicestwiania
Żydów. Tworzone są pierwsze getta - w Piotrkowie Trybunalskim, w
Łodzi i Warszawie.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich w głąb ZSRR śmierć sieją
specjalne oddziały Einsatzgruppen, które we współpracy z SS mordują
pod gołym niebem ponad milion Żydów.
W okupowanej przez Niemcy Polsce, w niewyjaśnionych do dzisiaj
okolicznościach, dochodzi do mordów w Jedwabnem i Radziłowie, co
stanowi niechlubna kartę w dziejach Polski. We wrześniu 1941 r.,
oddziały SS wspólnie z proniemiecką policją ukraińską w ciągu 2 dni
mordują 33 tysiące Żydów w Babim Jarze koło Kijowa. Do bestialskich
pogromów dochodzi w Ponarach na Litwie, gdzie wymordowano 65
tysięcy Żydów. Podobnie w innych republikach nadbałtyckich.

W 1942 roku w Wannsee pod Berlinem III Rzesza podejmuje
decyzję całkowitej fizycznej likwidacji Żydów. Szacuje się, że liczba
Żydów podlegających ostatecznemu rozwiązaniu miała wynosić 11
milionów ludzi. Głosów sprzeciwu nie było...
HOLOKAUST stał się zagładą milionów Żydów przez Niemcy
hitlerowskie i ich sojuszników. Poprzedzała go niemiecka E-Aktion
(Euthanasie-Aktion); akcja obejmująca uśmiercenie osób psychicznie
chorych - niedorozwiniętych umysłowo, chorych neurologicznie,
chorych na schizofrenię, padaczkę, otępienie - w czasie której
opracowano technologię masowych mordów. 3 września 1941 roku w
KL Auschwitz, SS-mani próbują skuteczność działania cyklonu B na
grupie 250 polskich więźniów i setkach jeńców radzieckich. Metoda
okazuje się skuteczna... Pierwsi Żydzi trafiają do komór gazowych
Auschwitz wiosną 1942 roku.

Liczba żydowskich ofiar Holokaustu jest szacowana na około 5–7
milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku
kompletnej ewidencji oraz systematycznego zacierania śladów przez
władze niemieckie. 2 miliony ofiar stanowią dzieci. Liczba polskich
Żydów wśród ofiar Holokaustu szacowana jest na 2,6 mln. - 3,3 mln.
osób.
Holokaust stanowił bezprecedensową próbę zagłady całego
narodu przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i
później nie była przeprowadzona w takiej skali.
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