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Vilnius getto
”Den nya ordningen”

Sovjetunion attackerades av Nazityskland den 22 juni 
1941. Två dagar senare marscherade den tyska armén in på 
Vilnius gator utan att möta något direkt motstånd. De första 
veckorna av ockupationen åtföljdes av en systematisk och 
konsekvent utrensning av judarna i Vilnius. Nazisterna och 
deras medarbetare införde “den nya ordningen” som uteslöt 
omkring 60 000 judar från civilsamhället i staden. Judarna 
tvingades bära speciella armband som senare byttes mot 
gula märken på kläderna. De förbjöds att byta bostad, röra 
sig fritt på gatorna, använda trottoarer, rekreationsområden 
och kollektivtrafik. Möjligheten att köpa mat, icke-judiska 
läkare och allmänna sjukhus begränsades också.

Judarna i Vilnius placerades i två getton som upptog en 
större del av den äldre stadsdelen i Vilnius: ”det stora gettot” 

och ”det lilla gettot”. Tusentals människor trängdes ihop på en liten yta: Trots att områdena bara var planerade för 20 000, 
flyttades 40 000 judar dit.

Det judiska rådet (Judenrat) grundades som en slags mellanhand, mellan de ockuperande myndigheterna och den judiska 
församlingen, som utsåg rådets medlemmar. Det fanns råd i båda gettona och även judisk polis. Chef för polisen var Yakov 
Gens. Råden bestod av olika sektioner för hälsovård, social välfärd, mat, boende, kultur m.m. Viktigast var den så kallade 
arbetsförmedlingen, eftersom den skulle förse militära och civila kontor med judisk arbetskraft.

Varken hemma eller på offentliga platser kunde judar känna sig säkra. Ofta delade tjugo eller fler personer på ett rum; folk 
sov på golvet, på bord och stolar samt i trappor. Det fanns bara 2 000 sängar i gettot. Vattenledningarna gick ofta sönder. Det 
fanns inget rinnande vatten, och inga fungerande toaletter. Växande sopberg, bristen på mat och den ständiga närvaron 
av rädsla och hot påverkade människors hälsa. Det tidigare judiska sjukhuset i det första gettot återupptog sitt arbete. En 
hälsovårdsavdelning inrättades i det judiska rådet, och doktor Rafael Shadovski utsågs till gettots högste ansvarige läkare.

Massmorden vid Ponary

Det första massmordet i det stora gettot utfördes i en aktion som ägde rum den 15 september 1941 då cirka 1 300 vuxna och 
barn utan sysselsättning och arbetstillstånd arresterades och fördrevs till Lukiszki-fängelset. Där de hölls de inspärrade 
utan mat. Efter några dagar sköts de i Ponary, en avrättningsplats utanför staden. Efter följde flera liknande aktioner och 
massmord. Det lilla gettot avvecklades helt den 30 oktober.

Specialstyrkan bildades av lokala, till största delen litauiska män. Nazisterna gav dem ansvar för att utföra massmorden. 
Denna styrka arresterade människor, förde dem till Lukiszki-fängelset och efter några dagar vidare till Ponary för att 
skjutas. Majoriteten av de mördade var judar, men bland de dödade fanns också kommunister, sovjetaktivister och romer 
och senare även medlemmar ur den polska motståndsrörelsen samt trupper från de litauiska territoriella försvarsenheterna. 
Enligt rapporter sköts minst 21 000 judar i Ponary i slutet av 1941. Från 1942 mördades i mindre grupper.
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Litauisk nazistisk polis med judiska fångar.
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För nazisterna lönade det sig endast att låta de som 
kunde arbeta leva. För människorna i gettot blev 
det därför mycket viktigt att ha sysselsättning och 
arbetstillstånd.

I början av 1942 upphörde massmorden tillfälligt. 
Judiska skolor började fungera i gettot och även 
biblioteket. Under denna period bildades också 
kulturföreningar, och man organiserade konserter. 
Gettomusikskolan grundades, gettoteatern
öppnades, och det andliga och intellektuella 
livet i gettot blomstrade. Samtidigt bildades 
den organiserade partisanrörelsen (FPO). 
Medlemmarna hade som mål att förbereda sig på 
att göra väpnat motstånd om gettot skulle stängas. 

Den relativt ”lugna perioden” upphörde i mars 1943 när hälften av judarna från de närliggande småstäderna transpor-
terades till Vilnius getto, medan andra fick höra att de skulle flyttas till Kaunas getto. Tågen dirigerades dock till Ponary 
och tusentals människor (mestadels judar, inklusive den äldre befolkningen, kvinnor och barn) sköts direkt när de steg 
av tåget. Nyheter om att fler än 4 000 människor hänsynslöst invånare från de små städerna avrättats i Ponary skapade 
panik i Vilnius gettot. Förtvivlan och rädslan var överväldigande när alla illusioner rasade och människor insåg att
gettot snart skulle likvideras.

Sommaren 1943 startade likvidationen av arbetslägren i Vilnius getto. Datumet för den slutliga likvidationen var 23 sep-
tember. Sjuka och äldre gettot sköts i Ponary. Samtidigt genomfördes en selektion: Män skildes från kvinnor och barn. 
De placerades i vagnar och fördes till koncentrationsläger i Estland. Kvinnor som fortfarande kunde arbeta fördes till 
nazistiska koncentrationsläger i Lettland, och de som inte uppfyllde kriterierna fördes till koncentrationsläger i Polen. 
De som fördes bort fick utstå stort lidande: hårt arbete, svält som ledde till döden, omänskliga levnadsförhållanden i 
lägren och makabra dödsmarscher under evakueringar i januari 1945, i samband med att fronten närmade sig.

Motståndsrörelsen, FPO, organiserade ett uppror strax före den slutgiltiga likvidationen. Trots att upproret misslyckades 
kunde en grupp partisaner rymma från gettot och gömma sig i skogarna fram till krigsslutet. Mindre än 5 procent av 
judarna i Vilnius – omkring 2 000 till 3 000 människor – överlevde.
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Judar med övertäckta huvuden förs till avrättning i Ponary, sannolikt år 1941.
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