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Historiaa 

Anne syntyi Frankfurt am Mainissa 

Weimarin Saksassa, mutta asui suurimman 

osan elämäänsä Amsterdamissa ja sen 

lähellä. Hän menetti Saksan 

kansalaisuutensa 1941 natsi-Saksan 

antisemitististen lakien takia. Anne Frank 

kuoli vuonna 1945, kun hän oli vain 15 

vuotta vanha. 

 

 

Anne Frankin säätiö 

Anne Frank säätiö on perustettu 

tammikuussa 1963 (isä Otto Frank perusti), 

tarkoituksenaan edistää 

hyväntekeväisyyttä ja toimia sosiaalisessa 

ja kulttuurisessa roolissa Anne Frankin 

hengessä. Säätiö mm. omistaa kaikkien 

Annen kirjoitusten tekijänoikeudet, 

kotipaikka on Baselissa Sveitsissä. Säätiön 

tuotot menevät Annen perinnölle sopiviin 

hyväntekeväisyyskohteisiin esim. 

rahastoon jonka se on perustanut 

kiireellisiä lääketarpeita tarvitseville ei-

juutalaisille jotka auttoivat juutalaisia 

natsivallan alla. Lisäksi säätiö avustaa sekä 

israelilaisia ja palestiinalaisia 

rauhanjärjestöjä ja tukee taloudellisesti 

nuorten saksalaisen, israelilaisten ja 

arabien välisiä tapaamisia. 

Anne Frankin muistolaatta 
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Vainojen uhrina: 

Anne Frankia pidetään holokaustin kuuluisimpana ja tunnetuimpana uhrina. Anne 

Frank kirjoitti Nuoren tytön päiväkirjan, joka on aikalaiskuvaus toisen maailmasodan 

aikaisista juutalaisvainoista. Kuuluisaksi Anne Frank nousi hänen kuolemansa jälkeen, 

kun hänen päiväkirjansa julkaistiin vuonna 1947. Päiväkirjassa kerrotaan Anne 

Frankin kokemuksista piilotellessaan saksan miehittämässä Alankomaissa saksalaisia 

vainoja. Hän kirjoitti päiväkirjaa 12. kesäkuuta 1942 – 1. elokuuta 1944. Anne Frank 

kuljetettiin kiinni jäätyään ensiksi Auschwitz-Birkenau keskitysleirille, jossa hän vietti 

kuukausia. Myöhemmin Anne siirrettiin Bergen-Belseniin, jossa hän kuoli luultavasti 

lavantautin. Saksalaisten keskitysleireillä kuoli yhteensä noin kuusi miljoonaa 

juutalaista ja 600 000 romania. 

Anne Frankin päiväkirja Berliinissä 
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Anne Frankista on tehty 

elokuva: 

https://www.youtube.com/watch?v=r

6OPtrp6Nds  

Anne Frankin elämää 

animaationa: 

https://www.youtube.com/watch?v

=r6OPtrp6Nds  

Anne Frankin museo 

http://www.annefrank.org/  
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Kysymykset: 

Miksi Annen huonekaverit olivat hänelle tärkeitä 

heidän piileskellessä natseilta? 

Miksi ihmisiä vainotaan? 

Miksi Anne Frankin perhe ilmiannettiin? 

Millä perusteella juuri juutalaisia vainottiin? 

Mitä voimme oppia vainoista? 

Meneekö järki moraalin yli? 

Voiko uusia vainoja ilmetä nykymaailmassa? 

Anne Frankin ja hänen äitinsä hauta. 
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