
 

Vejen til Holocaust  

1920 NSDAP's program - om ikke tyskere , udelukkelse fra statens tjeneste , statsborger-
skab.  Julius Streicher begnder udgivelse af Der Stürmer i 1923 
Se www.calvin.edu/academic/cas/gpa/sturm28.htm  

1924 Mein Kamf - om racelæren / herrefolket / den rene  race. Antisemitismen som en 
drivkraft hos Hitler. Jøderne som syndebukke for: nederlaget 1918 - Versailles fre-
den - inflationen 23  
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/angrif05.htm  

1. fase 

1933 Lov om statstjenestemænd - Udelukkelse af jøder fra statens tjeneste. Boycut af jø-
diske varer / forretninger opposition fra udlandet + protester i Tyskland -> program-
met standses. De første KZ-lejre oprettes til politiske fanger 

2.fase 

1935 Nürenberglovene  - alle jøder fratages tysk statsborgerskab.  -'Lov om beskyttelse af 
tysk blod' (forbud mod blandede ægteskaber) samt 100'vis af andre love som be-
grænser jødernes rettigheder og ekskluderer og isolerer dem i samfundslivet  
  

3. fase 

1938 d. 9. nov "Krystalnatten " ( pga det knuste glas fra forretningerne). Jødiske butikker , syna-
goer & boliger brændes. De skyldige frifindes Jøderne pålægges en kollektiv bøde. 
Udelukkes fra enhver form for erhvervsarbejde  
 

1939-40 Oprettelse af jødeghettoer - bl.a. Warszawa-ghettoen. Ghettoerne var tænkt som 
opsamlingssteder inden den endelige deportation - og ikke som forgård til gaskam-
rene, om end dette blev resultatet.  

jan 1939 Hitler skal have sagt: ”hvis den forenede jødedom endnu engang skulle lykkes med at 
starte en verdenskrig, så skal blodofferet ikke kun ske af de folkeslag, som drives til 
krig, for så vil Jøden i Europa møde sit endeligt.” 

4.fase 

1941 d. 31 juli Heydrich (Chef for Sikkerhedspolitiet) får fuldmagt fra Göring til at forberede den ' 
Den endelige løsning' (die endlösnung) af jødespørgsmålet i hele det tysk kontrolle-
rede område.  = Hitlers endelige ordre om udryddelsen af jøderne.  

 Himmler forbyder al videre udvandring af jøder fra det europæiske område 

Okt 1941 Einsatzgruppen - specielafdelinger af SS folk som indsamlede og likviderede jøder på 
Østfronten. 
 

1942 d. 20. jan Wannsee konferencen i Berlin: her diskuterer kredsen omkring Hitler 'jødeproble-
mets" løsning i Europa ( 11 mio jøder) med udtryk som  Endlösnung " 
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/wannsee.asp#30  
Men der forligger ingen skriftlig ordre fra Hitler til udryddelse af Europas jøder. 
 
Deportation af europæiske jøder til Dødslejre i Polen (Vernichtungslager): 
Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Lublin-Majdanek og Auschwitz-Birkenau. 
De fleste Dødslejre lå i Polen. Børn, syge og gamle dræbes straks ved ankomsten, ar-
bejdsdygtige / raske anvendes til forskelligt arbejde - for senere at dræbes.  
Hår, smykker, guldtænder etc  indsamles , ligene brændes – dødsbøgerne.   
I Auschwitz dræbes op til 6.000 jøder dagligt. 
Eutanasi-programmet : fysisk og psykisk handicappede  + sigøjner 

 

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/sturm28.htm
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/angrif05.htm
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/wannsee.asp#30


Ansvar & skyld? 
 Nov. 1945 - Retsopgøret i Nürnberg: Her grundlægges eftertidens opfattelse af gerningsmæn-

dene bag Holocaust; ansvaret placeres hos Gestapo og SS, mens værnemagten, politi og or-
densmagten, embedsmænd m.fl. ikke står anklaget i Nürnberg.  
22 topnazister dømmes for forbrydelser mod freden, forbrydelser mod menneskeheden og 
krigsforbrydelser. Folkemordet legitimerer den Jødiske stats oprettelse i 1948 
 

 1950'erne – tavsheden. De egentlige gerningsmænd i SS og Gestapo ses som patologiske afvi-
gere.  
 

 Processen med Adolf Eichman (1961) - viste billedet af den viljesløse og upersonlige bureau-
krat og embedsmand som uden skelen til egne følelser eller samvittighed udfører sine funktio-
ner i nazi-statens voldsregime. 
 

 I Hannah Arendts bog 'Ondskabens banalitet' (1964) ondskaben kan findes hos os alle – som 
tankeløshed, manglende selvstændig stillingtagen og samvittighed.  
 

 1968 - den nye ungdomsgenerations opgør med nazismen (= forældre generationen) 
 

 1970'erne - gerningsmændene forsvinder ud af historien til fordel for strukturalistiske analyser 

af nazismens samfundsmæssige årsager og funktioner (kapitalisme-kritikken) . 

 

 1986 - den vesttyske historikerstrid: var endlösnung et enkeltstående fænomen i verdenshi-

storien eller havde det rødder i tysk kultur /åndsliv? Hvem er de ansvarlige – enkelte ledere el-

ler tyskerne?  

 Berlin og Tysklands genforening -> Nynazismen 
 

 1992 - med Christopher Brownings bog genoptages debatten om de ansvarlige gerningsmænd. 

Krigens almene brutalisering, gruppepres, alkoholmisbrug - demoralisering m.v. får nu plads i 

analysen af Holocaust, og dermed også et personligt ansvar hos den almindelige tysker.  

 

 Holocaust-benægterne (revisionisterne) - David Erwing 

 

 1995 - diskussion om et holocaust mindesmærke i Berlin 

 

 1996 -den amerikanske politolog og jøde, Daniel J. Goldhagen udsender bogen 'Hitlers villige 

hjælpere', hvor han ser en særlig tysk antisemitisme, som årsag og den almindelige tysker som 

gerningsmand bag Holocaust. 

 

 2006  mindesmærket i Berlin åbnes. 

 

 dec 2006 - Holocaust-benægtere holder konference i Tehran -Iran! (synspunkter:  

Holocaust som  Zionistisk propaganda, de egentlige ofre er palæstinenserne, henviser til at yt-

ringsfriheden også gælder holocaustbenægtere)   

 

For kilder mv til Holocaust se: www.folkedrab.dk/   og  www.holocaust-uddannelse.dk/kilde-

tekster/   

http://www.folkedrab.dk/
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/

