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Holokaustas - tai

 žydų genocidas (Holokaustas) Lietuvoje, vykdytas 

okupacinės vokiečių valdžios ir dalies lietuvių 1941–

1944 m. Jo metu buvo išnaikinta 90 % Lietuvos 

žydų.

 Lietuvoje holokaustas prasidėjo nacistinei 
Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą. 1941 m. 

birželio – gruodžio mėnesiais buvo išžudyta 

didesnioji Lietuvos žydų dalis.



Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) 

propaganda

LAF propaganda 
sukūrė „žydų kaltės“ 
mitą. Prie nacių 
vykdytų masinių žydų 
žudynių Kaune 
(Lietuvoje) smarkiai 
prisidėjo nacių 
šalininkai iš Lietuvių 
aktyvistų fronto (LAF). 
Vyravo nuomonė, kad 
žydai yra pavojingi, 
nes Lietuvoje siekia 
sukurti sovietinę 
valstybę.



Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) 

dokumentai

 ” Broliai ir seserys lietuviai! Atėjo lemiama 
galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti 
išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo 
ilgamečio žydijos jungo.

Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu 
kuo iškilmingiausiai pareiškia:

1. Senoji Vytauto Didžiojo laikais suteikta Lietuvoje 
prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai 
atšaukiama.

2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra 
įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos 
žemę. ”



Kaunas

 1941 06 28 Nuginkluoti Kaune veikę lietuvių 
sukilėlių (partizanų) būriai, įkurtas Tautos 

darbo apsaugos (TDA) batalionas. Kartu su 

vokiečių gestapininkais TDA batalionas 
pradėjo vykdyti sistemingas masines žydų 

žudynes Kauno fortuose ir provincijoje.

 1941 07 10 steigiamas Kauno getas



Spalio mėn.  29 d. įvyko didžiausia Kauno 

žydų žudynių akcija

 Jų išvakarėse 
gestapininkai Kauno 

gete atrinko apie 10 

tūkstančių žydų 
sušaudymui: 

daugiavaikes šeimas, 
fiziškai silpnus asmenis, 

senelius ir ligonius. Juos 

iš Kauno geto išvarė į IX 
fortą ir ten sušaudė iš 

anksto iškastuose 
grioviuose.



Vilnius

Vilniaus getas – getas, 
įkurtas 1941 m. rugsėjo 
6 d. Vilniaus 
senamiestyje. Iš 57 000 
Vilniaus žydų, 
pasibaigus karui gyvi 
liko tik apie du 
tūkstančius.

Vilniaus getas, Julijano Klačko 
gatvė 1941 m.



 Vilniuje žydų vyrus suiminėdavo gatvėse, 
sodindavo į Lukiškių kalėjimą, paskui veždavo 

į Panerių mišką ir ten sušaudydavo. Artimiems 

buvo pranešama, kad jie išvežami darbams ir 
greitai grįš.



Masinės žudynės Paneriuose. 1941 m.

 Nužudyta apie 100 tūkst. žmonių. Tarp jų apie 70 tūkst. Vilniaus 
krašto žydų, apie 20 tūkst lenkų,  gudų, rusų, ukrainiečių.



Lietuvis policininkas su belaisviais žydais





Holokausto pasekmės

Manoma, kad tik 9000 Lietuvos žydų išliko po 
karo. 3000 Lietuvos žydų buvo išgelbėti 

civilių. Maždaug 8000 žydų spėjo pabėgti iš Lietuvos 

pirmomis Holokausto dienomis. 1918–1939 metais 
iš Nepriklausomos Lietuvos emigravo 14 tūkstančių 

žydų, iš jų 1928 m.-1939 m. į Palestiną išvyko 9 
tūkstančiai žydų. Sovietų Sąjunga mirties bausme 

nuteisė apie 250 Lietuvos gyventojų už dalyvavimą 

holokauste. Sunaikinta savita Lietuvos žydų kultūra.
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