Adolf Eichmann (19. maaliskuuta 1906 Saksa – 31. toukokuuta
1962 Israel) oli natsisaksan everstiluutnantti. Eichmannia
pidetään holokaustin ajan tapahtumien organisoijana. Hän
muun muassa organisoi keskitysleirejä ja toimi
päätöksentekijänä Saksan juutalaiskysymyksissä.
Ura
Eichmann toimi myyntimiehenä öljyntuottajayrityksessä
vuosina 1927–1933. Vuonna 1932 hän liittyi Itävallan
natsipuolueeseen ja tultuaan työttömäksi aloitti
armeijakoulutuksen. Vuonna 1934 hän sai paikan Himmlerin
turvallisuuspalvelussa ja tällöin aloitti uransa natsisaksan
armeijassa. Armeijakoulutuksen jälkeen Eichmann vastasi juutalaisia koskevista kysymyksistä
Berliinin päätoimistossa.
Toiminta
Maaliskuussa 1938 Itävalta, jossa asui paljon juutalaisia, liitettiin Saksaan. Eichmann kehitti
erityisen järjestelyn, missä maasta poistuvilta juutalaisilta vietiin omaisuus, käteisvarat ja oikeudet.
Eichmann kuului Gestapoon, joka oli salainen natsisaksan poliisi. Gestapo vakoili juutalaisia ja
toimitti heitä keskitysleireille. Eichmann organisoi myös natsisaksan ”lopullisen ratkaisun” koskien
juutalaisongelmaa. Natsisaksa suunnitteli ensin siirtävänsä neljä miljoonaa juutalaista
Madagaskarille, mutta lopulta päädyttiin toteuttamaan kansanmurhaa. Suurin osa juutalaisista
tapettiin keskitysleireillä ja osa laitettiin kuolemanmarsseille kohti länttä.
Toisen maailmansodan jälkeen
Amerikkalaiset vangitsivat Eichmannin sodan jälkeen. Vuonna 1946 hän pakeni vankileiriltä
Argentiinaan. Hänen vaimonsa ja kolme lastaan muuttivat perässä. Saksan tiedustelupalvelu sai
tietää Eichmannin olinpaikan, mutta hallitus ei paljastanut Eichmannia, koska pelkäsi hänen
jakavan tietonsa virkamiesten ja politikkojen entisistä natsiyhteyksistä. Saksa ilmoitti asiasta USA:n
CIA:lle, mutta CIA ei kuitenkaan ilmoittanut asiasta israelilaisille, jotka etsivät Eichmannia. Israelin
tiedustelupalvelu sai myöhemmin tietää Eichmannin olinpaikan ja he sieppasivat hänet 1960
Argentiinan lakien vastaisesti ilman viranomaisten lupaa.

Tuomio
Eichmannia vastaan luettiin 15 rikossyytettä (mm. rikoksista ihmiskuntaa ja juutalaisia vastaan
sekä osallistumisesta laittomaan organisaatioon). Oikeudenkäynti oli kaikille kansainvälisille
medioille avoin. Todistajat olivat holokaustista selvinneitä. Eichmann ei myöntänyt syyllisyyttään,
hän sanoi noudattaneensa käskyjä ja täyttäneensä velvollisuutensa. Eichmann todettiin syylliseksi
kaikkiin syytteisiin ja hänelle annettiin kuolemantuomio 1961. Vuonna 1962 hänet teloitettiin.
Hänen tapauksensa on ainut, joka on saanut kuolemantuomiosyytteen Israelissa.
Kysymykset
1. Oliko Eichmann hyvä/paha ihminen, jos hän seurausetiikan kannalta tavoitteli seuraavaa
- altruismia eli toisen osapuolen etua (natsipuolue)
- utilitarismia eli suurinta hyötyä mahdollisimman monelle (suurin osa saksalaisesta
väestöstä oli natsipuolueeseen kuuluvia)
2. Oliko Eichmannin kuolemantuomioon tuomitseminen hyvä vai paha teko
- velvollisuusetiikan kannalta
- hyve-etiikan kannalta
3. Pohdi kahta eri juutalaisväestön hävityksen vaihtoehtoa: siirto Madagaskarille ja kansanmurha
keskitysleireillä. Pohdi, kumpi olisi ollut eettisesti ”parempi” vaihtoehto.
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