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На простору бивше Југославије током Другог светског рата убијено је  95 одсто Јевреја
који су према попису становништва из 1931. живели на  том подручју, тврди немачки
недељник „Шпигл”.

  

Писање тог недељника довео је у сумњи млади хрватски историчар Твртко  Јаковина
који је за „Јутарњи лист” изјавио да је тај процент превелик  јер није чуо за податак да је
највећи процент Јевреја страдао у  Краљевини Југославији. Без навођења извора својих
података, „Шпигл” тврди да је 1931. године  у Југославији, која је тада била краљевина,
живело 70.000 Јевреја и да  их је у холокаусту побијено 66.500, односно да је само 3500
успело да  преживети рат. Лист пише да је на подручју Југославије побијен највећи
процент  Јевреја јер је у Пољској убијено 80 одсто, у немачком Рајху 33 одсто,  Аустрији
32 одсто, Италији 14 одсто, Чехословачкој 40 одсто...

  

Ове податке „Шпигл” је објавио у оквиру приче о 50 година од почетка  јерусалимског
суђења потпуковнику Адолфу Ајхману, главном организатору  спровођења холокауста.
„Тај процент убијених ми је мало превелик. Познато је да је у  Хрватској убијено између
80 и 85 одсто Јевреја, али никад нисам чуо за  податак да је у Југославији, од свих
европских земаља, убијен највећи  процент јевреја у Другом светском рату”, рекао је
Јаковина. 

  

И други историчари изразили су сумњу према подацима јер тврде да је  пре почетка
Другог светског рата на подручју Краљевине Југославије  живело више Јевреја - око
77.000. Од тога је домицилних било око 75.000 и  отприлике 2.000 оних који су након
1939. пребегли у Југославију. Према доступним подацима, преживјело је око 16.000. То
би практично  значило да је рат преживело око 20 одсто Јевреја у односу на број који  је
живео у Југославији пре Другог светског рата. 
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Према тврдњама историчара Јасе Романа у публикацији „Јевреји у  Југославији 1941 -
1945” на подручју Независне Државе Хрватске живело је  око 39.000 Јевреја. Усташе су
убијање Јевреја почеле одмах по  успостављању НДХ, али је масовно истребљење
почело у јулу 1941, а  релевантни подаци говоре да их је током рата убијено око 32.000.
Холокауст у Хрватској вршиле су усташе, уз одређену асистенцију  Немаца, а осим у
Јасеновцу, велик број Јевреја страдао је и у Јадовном. „Јутарњи лист” пише да их је у
Недићевој Србији побијено око 15.000  Јевреја, од тога 12.500 домицилних и да је
немачки командант Турнет  Лохор у Берлин 1942. јавио да је „Србија једина земља у којој
је питање  Јевреја и Цигана решено”. 

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


