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KAS TAI?
• NACIZMAS/NACIONALSOCIALIZMAS/

HITLERIZMAS - radikali dešinioji ideologija, 
kuri teigia, kad pasaulyje turi įsitvirtinti arijų 
(vokiečių nacijos) viešpatavimas, kuris 
užtikrintų visuotinę tvarką, civilizacijos 
klestėjimą bei pažangą.

• ARIJAI – (nacionalsocialistų teorijoje) išskirtinė rasė, kuriai lemta išgelbėti civilizaciją. Šios rasės atstovai – vokiečiai.

svastika – nacių simbolis



ATĖJIMAS Į VALDŽIĄ

• Vienas iš pagrindinių 

nacizmo ideologų – Hitleris.

• 1933m. kovo mėnesį VNSDP

(Vokietijos nacionalsocialistų

darbininkų partijai) laimėjus 

rinkimus, Hitleris atėjo į 

valdžią.
Adolfas Hitleris



Hitlerio atėjimą į valdžią lėmė:

1. DEK. 

Nacistai valdžioj  nėra bedarbių.

2. Versalio taikos sutarties nutarimai. 

Nacistai valdžioj  VTS



3. Patraukli A. Hitlerio programa, išdėstyta jo 
knygoje „Mano kova“ („Mein Kampf“);

4. Socialdemokratų bei komunistų 
nesugebėjimas susitarti tarpusavyje ir 
sudaryti koalicijos;



5. Propaganda.



NACIŲ VIDAUS POLITIKA

1. Jaunimo kontrolė. Kuriamos mergaičių ir 
berniukų sukarintos organizacijos;

2. Nacistinė politika moterų atžvilgiu:

• ištekėjusioms - nedirbti;

• gimdyti vaikus;

• abortai.



3. Rasinė politika:

žydams:

• pilietinės teisės;

• darbas;

• uždrausta lankytis kavinėse, bibliotekose, naudotis viešuoju 
transportu, dirbti mokslo tiriamąjį, kultūrinį darbą, tuoktis su 
vokiečiais;

• vaikams uždrausta lankyti bendrojo lavinimo mokyklas su 
vokiečių vaikais.  

• Taip pat persekiojami ir į koncentracijos stovyklas siunčiami 
čigonai.



4. Kurstoma neapykanta įvairioms silpnoms 
visuomenės grupėms. 1939 m. nurodymas -
„nužudymas iš gailesčio“. Taikytas:

• nepagydomiems ligoniams;

• silpnapročiams;

• džiovininkams;

• neįgaliems. 

• Taip pat naikinami homoseksualai.



5. Ekonominė politika:

• likviduotas nedarbas;

• daug lėšų skiriama karo pramonei;

• valdžios lėšomis tiesiamos autostrados, 
statomi ir stiprinami pasienio įtvirtinimai, 
melioruojami laukai.



NACIŲ UŽSIENIO POLITIKA

1. Siekta sukurti “Didžiąją Vokietiją”;

2. 1933 m. Vokietija TS;

3. 1935 m. Anglija + Vokietija = susitarimas 
Vokietijai leista kurti didelį karo laivyną;

4. 1936 m. kovo mėn. Vokietija + demilitarizuota
Reino zona.



PADARINIAI

1. Vokietijos nacionalinės pajamos bei 
gamyba;

2. Beveik panaikintas nedarbas;

3. Mokamos didelės socialinės pašalpos;



4. Išžūdyta daug žydų;

5. Įkurtos pirmosios koncentracijos stovyklos, 
kuriose žuvo daug žmonių;

6. Versalio taikos sutarties nepaisymas;

7. Suvaržytos pilietinės laisvės.



ŠALTINIAI

• http://www.freewebs.com/pasaulis/nacizmas.ht
ml

• http://lt.wikipedia.org/wiki/Nacizmas

• http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-01-30-
nacizmas-tamsioji-istorijos-puse/29513

• Istorijos vadovėlis 12 klasei I dalis

• Vytautas Joniškis “Istorijos ir politologijos 
žinynas”

• Jūratė Litvinaitė “Istorija prieš egzaminą”
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