
Izgleda nemogoče  

General Dwight D. 
Eisenhower je imel prav, 
ko je ukazal, da se 
poslika in video 
dokumentira, kar se je 
dogajalo.  



Točno tako kot je bilo predpostavljeno 60 let nazaj... 

HOLOKAVST 



Potrebno si je zapomniti, da je general Združenih držav Dwight 
D. Eisenhower zaukazal, ko je prvič videl žrtve koncentracijskih 
taborišč, poslikati kar največ možnih fotografij. V taborišča pa je 
pripeljal prebivalce bližnjih krajev, da so videli resnico, ki se je 
odvijala le streljaj od njihovih domov. Prebivalcem vasi je nato 
zaukazal, da zakopljejo trupla umrlih.   



Razlog je bil ta, kot je 
sam rekel: 
“Da bo le čimveč 
dokumentiranega – od 
filmskih posnetkov, do 
izjav – ker prišel bo dan, 
ko se bo našel kakšen 
idiot in rekel, da se ni nič 
od tega zgodilo.” 



“Vse kar je potrebno za 
zmagoslavje slabega je, da 
dobri ljudje ne storijo 
ničesar.” 
(Edmund Burke) 



Pred kratkim je Združeno kraljestvo odmaknilo holokavst iz 
šolskih programov, ker je “ofenzivno” do muslimanske 
populacije, saj le ta trdi, da holokavst ni nikoli obstajal. 



Prerokba je bila grozljiva. In 
vendar lahko vidimo kako 
hitro se svet spreminja in s 
kakšno lahkoto se narodi 
prilagajajo.  

Minilo je le 60 let od druge svetovne vojne… 



Ta mail kroži po svetu 
kot veriga. V spomin na 
6 milijonov Hebrejcev, 
20 milijonov Rusov, 10 
milijonov kristjanov, in 
1900 katoliških 
duhovnikov, katerim je 
bilo iztrgano vsakdanje 
življenje, ki so bili 
pahnjeni v nečloveške 
razmere ter so bili 
osramočeni, posiljeni, 
izstradani, zažgani in 
ubiti medtem ko sta 
Nemčija in Rusija 
gledali v stran. 
 



Danes je potrebno narediti nekaj, da se grozot ne pozabi. Saj 
nekatere države, med katerimi tudi Iran, menijo, da je 
holokavst le mit.  
Če nekaj nima imena in če nekdo nečesa ni doživel, ne pomeni 
da stvar ali pojem ne obstaja. 
 



Pomagaj razposlati ta e-mail, prevedi ga, če je potrebno. 
Postani člen verige… 



Ne zavrzi ga. 
Le minuta tvojega časa je potrebnega da ga razpošlješ dalje. 


