Adolf Hitler

Adolf Hitler nousi valtaan tammikuussa 1933, ja tällöin
antisemitismistä eli juutalaisvastaisuudesta tuli Saksan virallinen
ideologia. Hitler ja hänen kansallissosialistinen hallituksensa
olivatkin päävastuullisia holokaustista, joka oli järjestelmällinen
etnisten,

uskonnollisten

ja

muiden

vähemmistöryhmien

kansanmurha, jossa Euroopan juutalaiset olivat pääkohde.
Hitler oli taitava puhuja, ja hän harjoitti voimakasta
juutalaisvastaista

propagandaa.

Hän

syytti

juutalaisia

ensimmäisestä maailmansodasta ja sen seurauksista Saksan
nöyryytyksen takia sekä myöhemmin myös kaikista muista
maailman epäkohdista ja vääryyksinä pitämistään ilmiöistä, kuten
sosiaalidemokratiasta, prostituutiosta, vapaamielisestä lehdistöstä ja kulttuurielämästä. Hitler ei
myöskään arvostanut yhtäkään juutalaista, riippumatta heidän saavutuksistaan tieteissä ja
elämässä, ja hän piti heitä ”ei-luovina” ihmisinä. Natsit harjoittivat myös rotuoppia, jossa he
tieteen avulla pyrkivät todistelemaan arjalaisen rodun ylivertaisuutta ja juutalaisten aiheuttamaa
uhkaa.
1920-luvun puolivälissä Adolf Hitler julkaisi Taisteluni kirjan, jossa hän ilmaisi
juutalaisten tuhoamisen olevan arjalaisen rodun selviämisen ehto. Kyseessä oli siis hänen
mielestään henkiinjäämiskamppailu, joko arjalaiset tai juutalaiset, mutta molempien eläminen
samalla maankamaralla ei ollut mahdollista. Kun Hitler sai propagandallaan nopeasti kannatusta,
hän alkoi luoda saksalaista yhteisöä, Volksgemainschaftia, josta tuli karsia kaikki turha ja
sopimaton

pois.

Hitlerin

säätämillä

uusilla

laeilla

pyrittiin

rajoittamaan

juutalaisten

mahdollisuuksia ammatin harjoittamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden saksalaisten
kanssa niin paljon kuin mahdollista. Toisin sanoen Hitlerin toimesta juutalaiset jätettiin
yhteiskunnan ulkopuolelle, eikä edes kirkko ollut tätä vastaan. Kaikkien saksalaisten tuli yhtyä
Volksgemainschaftin ideologiaan.

Ensimmäisen kerran natsit saivat syyn käydä täydellä voimalla juutalaisten kimppuun
marraskuussa 1938, kun eräs juutalaisnuorukainen ampui Saksan Pariisin-lähetystösihteerin. Tästä
seuranneen kristalliyön seurauksena juutalaisten omaisuutta tuhottiin, satoja juutalaisia tapettiin
sekä

kymmeniätuhansia

vangittiin

ja

lähetettiin

kehitysleireille.

Tämän

myötä

juutalaiskysymykseen haettiin ratkaisua ghettojen perustamisella, jonne juutalaisia eristettiin
odottamaan tuntematonta määränpäätä. Hitlerin määräyksestä juutalaisia ammuttiin, nuijittiin,
kaasutettiin tai räjäytettiin hengiltä eri puolilla Itä-Eurooppaa. Päätös lopullisesta ratkaisusta
juutalaiskysymykseen tehtiin tammikuussa 1942, jolloin kaikki juutalaiset päätettiin hävittää.
Lopullisen ratkaisun toteutuksesta käytetään yleisesti nimeä holokausti. Arviolta Euroopan
juutalaisista kuoli holokaustissa noin kaksi kolmasosaa, joka tarkoittaa yli viittä miljoonaa
juutalaista. Tähän kansanmurhaan pääsyyllinen oli tietenkin Saksan kansallissosialistien johtaja,
itse Adolf Hitler.

Hitlerin ja hänen johtamiensa natsien teot juutalaisia kohtaan olivat todella
järkyttäviä, ja heidän ajatusmaailmaansa tuskin moni kykenee ymmärtämään. Natsien
inhimillisyyttä pistävät epäilemään monet seikat. Muun muassa kultainen sääntö, jonka tulisi olla
elämässä yleinen ohjenuora, toteaa: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te
heille.” Natsien toiminnassa tästä ohjeesta ei kuitenkaan ole tietoakaan. Edes moraaliteorioilla
natsien tekoja ei voida perustella, sillä tekijät olivat ominaisuuksiltaan kaukana hyvästä, teot
itsessään olivat pahoja, seuraukset vielä sitäkin järkyttävämpiä eikä elämää voida myöskään
oikeudenmukaiseksi juutalaisten kannalta kutsua.

Mistä syystä Hitler saattoi tuntea näin syvää vihaa juutalaisväestöä kohtaan, että oli valmis
hävittämään nämä maailmasta?
Miten Hitler sai tavallisen kansan uskomaan juutalaisten olevan uhka arjalaiselle rodulle?
Onko mitään asiaa, jolla natsien tekoja juutalaisia kohtaan voitaisiin puolustella?
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