РЕСУРС 4
По време на Втората световна война милиони души са жертви на масови екзекуции,
депортиране, глад, принудителен труд, концентрационни лагери и бомбардировки.
Бежанци и прогонени лица
Сърби, прогонени от независима Хърватия, която е държава – сателит на нацистка Германия

В края на войната бежанците в Европа наброяват 40 милиона. Докато тоталитарните
идеологии се изправят една срещу друга в кървав конфликт, тежестта на принудителната
миграция пада най-вече върху мирното население.
Източник: United States Holocaust Memorial Museum, с благосклонното разрешение на Muzej
Revolucije Narodnosti Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Евакуирани лица
Снимка, на която е заснето малко момче, носещо багажа си, когато на 5 юли 1940 г. заминава
от Лондон за провинцията с група евакуирани лица

3,5 милиона британски граждани, предимно деца, са евакуирани масово, за да бъдат
предпазени от евентуални въздушни нападения в големите градове. Това е едно от найголемите социални сътресения в дотогавашната история на страната и то оставя драматичен
отпечатък върху цялото поколение. Подобни евакуационни кампании се провеждат и в други
страни в Европа.
Източник: Imperial War Museum (Имперски военен музей), Лондон, Обединено кралство, ©
Imperial War Museums
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Депортирани лица
Незаконно заснета снимка на товарен вагон, с който хиляди „врагове на държавата“ са
депортирани в затворнически лагер, 1941 г.

Счита се, че в СССР около 6 милиона души са били жертва на принудителна вътрешна
миграция. Депортирането на голям брой души (както от нацистите, така и от съветската власт)
се използва като средство за отслабване на подкрепата сред населението за съпротивата и за
промяна на етническия състав в полза на окупационните сили.
Източник: Музей за окупацията на Латвия, Рига
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Лица, извършващи принудителен труд
Съветски граждани, извършващи принудителен труд в германската оръжейна индустрия, 1945
г.

През периода от 1939 г. до 1945 г. над 13 милиона души извършват принудителен труд в
германския райх и в анексираните от него територии. Те работят предимно в селското
стопанство, оръжейната индустрия, рудниците и строителния сектор. В много случаи
принудителният труд се използва като метод за изтребление.
Източник: Bundesarchiv, Кобленц, Германия, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Обсада и глад
Обсада на Ленинград, зимата на 1941 – 1942 г. – гладуващи деца

Стотици хиляди цивилни граждани умират по време на обсадите на Будапеща, Варшава и
Малта през Втората световна война, предимно вследствие на глад и свързани с глада
заболявания. Преднамереният административен хаос и блокирането на хранителни доставки в
окупираните територии са причина за смъртта на стотици хиляди души из целия континент.
Източник: Archiv für Kunst und Geschichte (© AKG-Images), Берлин, Германия
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Жертви на бомбардировките
Развалини на Църквата на светия кръст във Варшава – хора, излизащи от служба

Стратегическите бомбардировки на граждански райони по време на Втората световна война се
използват в безпрецедентен мащаб от всички страни и са причина за смъртта на стотици
хиляди души. Те продължават да бъдат ненадминат метод за масово унищожение, който не е
възпрепятстван от Хагските конвенции, в които към началото на войната липсва член за
военновъздушните действия.
Източник:© Warsaw Rising Museum, Warsaw, Poland
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Жертви на лагерите на смъртта
Снимка, на която е заснет запълнен с пръст масов гроб (лагер „Берген-Белзен“, Германия, 1945
г.). Надписът на гроба гласи: „Гроб № 2: 5000 души са погребани тук“.

Източник: Имперски военен музей, Лондон, Обединено кралство, © Imperial War Museums
При освобождаването на концентрационните лагери съюзническите сили се натъкват на
надхвърлящите човешкото въображение последици от етническата политика на нацистите. На
входа на бившите лагери са поставени табели, в които се осъждат зверствата на нацистите, и
има надписи като тези, в които е отбелязан броят на хората, погребани в масовите гробове.
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Военнопленници
Снимка, на която са заснети съветски военнопленници, придвижващи се в близост до Харков в
окупираната от германците Украйна, 1941 – 1942 г.

По време на войната и след нея в Европа има около 8 000 военнопленнически лагера.
В периода между 1941 г. и 1945 г. силите на Оста пленяват около 5,7 милиона души от
Съветския съюз, 3 милиона от които умират в плен. В края на войната около 3 155 000
германски войници са пленени от Червената армия. Американците пленяват 3,8 милиона
души, британците – 3,7 милиона и т.н.
Източник: Херман Хьофке (Hermann Hoeffke), Зимата на 1941 – 1942 г. (Winter 1941 – 1942),
Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Берлин, Германия, © bpk / Hermann Hoeffke
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Гражданска и въоръжена съпротива
Борци от съпротивата преди своята екзекуция в Минск в окупираната от германците Беларус,
26 октомври 1941 г. Надписът гласи: „Ние сме партизани и сме стреляли срещу германските
войски“.

Източник: Bundesarchiv, Кобленц, Германия, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
Стотици хиляди цивилни граждани участват в партизански движения по различни начини и на
различни места в Европа. Партизаните понякога играят ролята и на жертви, и на извършители
на престъпления, и за много от тях войната не приключва през 1945 г. Например в западната
част на Украйна броят на мъжете и жените, участващи в партизански дейности през периода от
1944 г. до 1959 г., вероятно достига 400 000.
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Лица, екзекутирани без съд и присъда
Цивилни граждани, обесени от германците в Харков 1941 r.

По-специално в Съветска Русия и Югославия, но и на много други места, с одобрението на
държавата се извършват масови убийства без съд и присъда. Те са показателни за сляпата воля
врагът да бъде елиминиран чрез всякакви средства при явно незачитане на международното
право.
Източник: Holocaust Memorial Museum (Музей на Холокоста), Вашингтон, САЩ © U.S.
Holocaust Memorial Museum
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Разселени лица

Снимка, на която са заснети поляци, напускащи лагер за разселени лица, в който са
били задържани и който е разположен в зоологическата градина в Хамбург.

След края на Втората световна война огромен брой цивилни граждани са задържани в лагери
за разселени лица. Тези лагери представляват временни съоръжения за разселени лица,
предимно от Източна Европа – бежанци, военнопленници или лица, извършвали
принудителен труд – които мигрират принудително. Броят на разселените лица варира в
зависимост от източника между 11 и 30 милиона.
Източник: Imperial War Museum (Имперски военен музей), Лондон, Обединено кралство,
©Imperial War Museums
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