אולנדורף ,אוטו )(1951-1907
) .(Otto Ohlendorfפושע נאצי ואיש מנגנון ההשמדה .א' נולד במחוז הנובר ,למד משפטים וכלכלה
באוניברסיטה וכבר במאי  1925הצטרף למפלגה הנאצית )חבר מספר  (6,531ולס"ס )מספר .(880
בראשית שנות ה 30 -הרצה א' במכונים שונים לכלכלה ,והיה פעיל במפלגה בתחום הארגון
וההסברה .במאי  1936הצטרף א' לס"ד בתפקיד בכיר בדרגת ס"ס שטורמבנפירר ,ומספטמבר 1939
ניהל את מדור 'ס"ד-פנים' ) (SD-INLANDב'משרד הראשי לביטחון הרייך' בדרגת ס"ס
שטנדרטנפירר.
ביוני  1941מונה א' לראש איינזצגרופה ) Dראה אינזצגרופן( .פעמים רבות היה א' ,משכיל בעל
כישורים מקצועיים מבטחים ,דוגמה לצעיר שהעמיד את יכולתו ואישיותו לשירות המפלגה
והאידיאולוגיה הנאצית ונהיה למפקד איינזצגרופה  ,Dשרצחה לפחות  90,000נפש .עד יוני 1942
נעה יחידתו דרך חופי הים השחור ,קרים ואיזור קדם הקוקז ,ורצחה המוני יהודים ואזרחים סובייטים
אחרים .על שירותו בברית-המועצות העניק לו מטה הוורמכט את 'צלב השירות הצבאי' סוג  Iעם
חרבות.
בנובמבר  1943מונה א' ,נוסף לתפקידו בס"ד ,גם לממלא מקום המנהל הכללי ומנהל מדור סחר חוץ
במשרד הכלכלה של הרייך .כעבור שנה הועלה לדרגת גרופנפירר בס"ס וגנרל-לויטנאנט במשטרה.
אחרי המלחמה היה א' הנאשם הראשי ב'משפט ' – '9משפט האיינזצגרופן' – בבית-הדין הצבאי
האמריקני בנירנברג) .ראה משפטים :משפטי נירנברג המאחרים( .בינואר  1946העיד א' במשפט
פושעי המלחמה העיקריים בפני הטריבונל הבין-לאומי בנירנברג )ראה משפטים :משפט נירנברג(.
התובע שאלו מה היו ההוראות שנתנו לראשי האיינזצגרופן .תשובתו היתה' :ניתנה הוראה שבתחום
הפעולה על האיינזצגרופן ובטריטוריה הרוסית יש לחסל את היהודים ,וכן את הקומיסרים הפוליטיים
של הסובייטים' .כאשר נשאל אם במונח 'לחסל' הכוונה היא 'להרוג' ,ענה' :כן ,כוונתי היא להרוג'.
במשפט שלו עצמו ,שנערך במסגרת בית-הדין האמריקני ששפט את הפושעים במערכות
האיינזצגרופן ,הסביר א' מדוע היה הכרח לרצוח את היהודים .התובע שאלו האם גם את הילדים
היהודים צריך היה לרצוח .א' ענה כי לא היה מנוס מכך ,כי הילדים עתידים היו להתבגר ובהיותם
ילדים של הורים שהרגו בהם עלולים הם להיות סכנה.
א' נידון למוות ,וב 8 -ביוני  1951נתלה בכלא לנדסברג.
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