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Operaatio Barbarossa
Toisen maailman sodan aikana Hitler teki laajemman hyökkäyksen Neuvostoliittoon.
Kyseinen operaatio kantoi koodinimeä Barbarossa. Operaation tarkoituksena oli
saada saksalaisille lisää elintilaa, joka puolestaan perustui Hitlerin käsitykseen
arjalaisen kansan paremmuudesta ja elintilaoppiin.
Velvollisuusetiikan perusteella Hitler toimi oikein, hänen tarkoituksenaan oli
laajentaa saksalaisten elinalueita ja sillä tavoin pyrkiä parantamaan saksalaisten
elämää. Toisaalta voidaan ajatella, että mikäli muut olisivat tehneet samoin kuin
Hitler, oltaisiin satoja miljoonia ihmisiä tapettu ja käytännössä olisi ollut koko
maailman sota eikä vain muutaman valtion.
Hyve-etiikan kannalta taas Hitlerin operaatio Barbarossa oli väärin, sillä Hitler käytti
operaatiossaan tuhoamistaktiikkaa eli määräsi tuhottavaksi kaiken minkä pystyi ja
tappatti silmittömästi suuren määrän ihmisiä keskitysleireillä ja hyökkäyksissä.
Seurausetiikan perusteella Hitlerin operaatio oli väärin, sillä sen seurauksena liian
moni ihminen kuoli turhaan. Hitler toki ajatteli tekevänsä oikein, sillä hän halusi
saksalaisille enemmän elintilaa Itä-Euroopasta, mutta sitten voikin pohtia onko oikein
asettaa saksalaiset korkeampaan asemaan kuin muut kansat, sillä kaikki ihmiset ovat
samanarvoisia Jumalan edessä, rodusta ja kansallisuudesta huolimatta.

Einsatsgruppen
Einsatsgruppen tarkoittaa Saksan turvallisuuspoliisin toimintaryhmiä, jotka toimivat
natsi-Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon operaatio Barbarossan aikana. Näiden
ryhmien tehtävänä oli tappaa juutalaisia ja kommunisteja. Näitä ryhmiä oli neljä ja ne
jakautuivat eri paikkoihin itärajalle. Toimintansa aikana toimintaryhmät tappoivat
myös liudan muita ihmisiä, jotka eivät olleet esimerkiksi juutalaisia.
Velvollisuusetiikka antaa näiden ryhmien toiminnalle kaksi eri puolta. Hitlerin
kannalta ryhmät toimivat oikein noudattaessaan määräyksiä ja siten nämä
massamurhat olisivat oikein. Toisaalta kun taas ajatellaan näiden tapettujen ihmisten
ja läheisten kannalta, ryhmät toimivat todella väärin. Tuskin kukaan niiden ryhmien
jäsenistä olisi halunnut perheensä tapettavan vain koska he sattuivat olemaan
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saksalaisia, joten heidän tekonsa eivät olleet hyvän tekemistä velvollisuuden vuoksi
muiden kuin Hitlerin kannalta.
Seuraamusetiikan kannalta teko oli myös väärin, sillä massamurhat eivät aiheuta
muuta kuin pelkoa, surua ja vihaa.
Käsky Älä tapa kertoo riittävästi ellei liikaakin kristillisen moraalin osalta.

Tuhoamissota
Hitlerin joukot noudattivat uutta sotataktiikaa operaatio Barbarossan aikana. Kun
joukot joutuivat perääntymään, he tuhosivat kaiken minkä taakseen jättivät. Tämä
toiminta johti muun muassa Suomen Lapissa valtaviin jälleenrakennustoimiin. Joukot
tuhosivat tuhansilta ihmisiltä kodit ja elinympäristön. Hyve-etiikan perusteella teot
ovat todella kohtuuttomia vaikka kuinka joukoilla olisi ollutkin tarkoitus pelastaa
oma nahkansa.
Velvollisuusetiikan kannalta tuhoamistekniikka oli myös väärin, sillä mikäli kaikki
alkaisivat noudattamaan sitä, mitään ei olisi pian jäljellä siitä vähästä mitä silloin
ylipäätänsä edes oli. Tämän perusteella voidaan johdonmukaisesti päätellä, että teko
ei ollut oikein seuraamusten osalta, sillä eihän kukaan halua omaa kotiaan tuhottavan.
Kristillisen moraalin kannalta teko ei myöskään ollut oikein, sillä ei ole oikein
tavoitella toisen omaisuutta ja sitten tuhota sitä.

Lopuksi linkit kaksiosaiseen videoon Operaatio Barbarossasta
https://www.youtube.com/watch?v=oQdb6AucBjs
https://www.youtube.com/watch?v=FS4GWrhWkMI

