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Kas yra anšliusas?

 Anšliusas – 1938 m. kovo 12 d. įvykdytas neteisėtas 

Austrijos prijungimas prie nacistinės Vokietijos. 

 Vakarų valstybės, ypač Jungtinė 

Karalystė ir Prancūzija laikėsi nuolaidžiavimo politikos, 

o Jungtinės Amerikos Valstijos laikėsi nesikišimo politikos.

 Neteisėtas jis buvo dėl to, kad pažeidė Versalio taikos 

sutartį.



Austrijos situacija iki anšliuso

 Atskirta Austrijos-Vengrijos valstybė, uždraudžiant vėl 

susivienyti.

 Veokietijai uždrausta susivienyti su Austrija.

 1934 m. Austrijoje buvo panaikinta demokratinė santvarka, 

įvestas autoritarizmas, kuriam vadovavo Engelbertas 

Dolfusas.

 Jam žuvus, daugelis austrų pradėjo simpatizuoti nacizmui.



Referendumo paskelbimas

 Buvo pasiūlytas plesbiscitas Austrijos nepriklausomybės 

klausimu. Naciai jo nebūtų laimėję, todėl Hitleris išsiuntė 

ultimatumą.

 Tuo pat metu Vokietijos propagandos ministras Jozefas 

Gebelsas (Joseph Goebbels) liepė spaudoje paskelbti 

fiktyvius straipsnius, esą Austrija yra ant pilietinio karo ribos 

ir patys austrai 

šaukiasi Vermachto paramos. Žiniasklaidos priemonės 

skelbė, kad vokiečių dalinių prašoma atstatyti tvarką ir 

ramybę.

 Supratęs, kad pagalbos nesulauks, Austrijos kancleris 

atsistatydino.



Militaristinis anšliusas

 Vermachto daliniai buvo pradėti įvesti į šalies teritoriją.

 Jokio pasipriešinimo iš austrų pusės nebuvo sulaukta, 

priešingai, Vermachtas sutiktas su gėlėmis ir nacistiniais 

„Heil Hitler“ šūkiais.

 1938 m. balandžio 10 d. nacių naujai sušauktame 

referendume, kuris turėjo „nuspręsti“, ar Austrijai jungtis su 

Vokietija, oficialiais duomenimis, anšliusui pritarė 99,73 % 

visų balsavusiųjų.











Pasekmės

 Anšliusas įvyko be jokio Tautų Sąjungos prieštaravimo. 

Sėkminga operacija, sulaužiusi Versalio taikos sutartį, 

paskatino Hitlerį tolimesnei ekspansijai į Rytus, mat jis 

galutinai suvokė, kad gali manipuliuoti britais ir prancūzais, 

gąsdindamas juos nauju karu, kurio jie norėjo išvengti bet 

kokia kaina.

 Austrijoje 1938 m. gyveno 6 milijonai žmonių. Vokietija 

pasipildė Austrijos naudingaisiais ištekliais, pramonės 

įmonėmis ir kvalifikuota darbo jėga.



Šaltiniai

 http://lt.wikipedia.org/wiki/An%C5%A1liu

sas

 http://esulietuvis.lt/austrijos-

ansliusas/349

http://lt.wikipedia.org/wiki/An%C5%A1liusas
http://esulietuvis.lt/austrijos-ansliusas/349
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