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Antisemitismul în perioada interbelică
antisemitism = atitudine ostilă față de evrei
în România erau aproximativ 750.000 de evrei
majoritatea locuiau la oraș
erau funcționari, intelectuali, negustori, bancheri, industriași
forțele politice naționaliste din perioada interbelică au inclus antisemitismul în
ideologiile lor
s-au inspirat din ideologia fascistă
1937-1938: guvernul Octavian Goga
a început prigoana asupra evreilor
a fost limitat numărul evreilor în diverse profesii: avocatură,
magistratură, învățământ superior
au fost interzise căsătoriile mixte dintre evrei și creștini

Holocaust
termenul provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu
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are la bază cuvintele grecești holo (întreg) și caustos (ars)
a vizat exterminarea evreilor, rromilor, persoanelor cu dizabilități,
prizonierilor de război ș.a.
a fost unul dintre cele mai mari genocide din istoria omenirii, care s-a petrecut
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial -> au murit aproximativ 6 milioane
de oameni, majoritatea fiind evrei
evreii numesc acest genocid Shoah (dezastru)

Regimul antonescian
antisemitismul a devenit politică de stat
Ion Antonescu și legionarii îi considerau pe evrei ca fiind responsabili
de corupția antebelică și de criza economică
evreii și rromii erau prezentați populației ca fiind dăunători națiunii și paraziți
erau prezentați în presă, prin știrile cinematografice (dinaintea
oricărui film), la radio și în expoziții
se urmărea pregătirea opiniei publice pentru acceptare a ceea ce
regimul numea ”curățirea terenului”
au avut loc deportări ale evreilor și rromilor în Transnistria
din cei 25.000 de rromi deportați, aproximativ 11.000
au murit
21-23 ianuarie 1941: pogromul de la București -> au fost executați circa 120
de evrei
iunie 1941: pogromul de la Iași -> au murit aproximativ 13.000 de evrei
supraviețuitorii au fost urcați în ”trenurile morții”
din cei 7.700 de evrei îmbarcați, aproximativ 1.700 au supraviețuit
principalele cauze ale deceselor au fost asfixierea și deshidratarea

Ajutorarea evreilor
unii români au încercat să-i ajute pe evrei
sprijinul oferit a dus la atribuirea numelui de Drepți între popoare și
menționarea lor în cadrul Institutului Yad Vashem din Israel
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exemple: Viorica Agarici, Regina-Mamă Elena, Dumitru Beceanu, Traian
Popovici

Urmările Holocaustului
numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație
românească uciși în timpul Holocaustului nu a putut fi stabilit cu precizie
Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România estimează
că au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni
în timpul Holocaustului au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care
trăiau în nord-vestul Transilvaniei, regiune aflată sub conducere maghiară,
precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa
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