MATERIÁL č. 4
Miliony lidí se za druhé světové války staly obětí masových poprav, deportací, hladovění, nucených
prací, koncentračních táborů a bombardování.

Uprchlíci a vyhnanci
Srbové vyhnaní z Nezávislého státu Chorvatsko, který byl satelitním státem nacistického Německa.

V Evropě bylo na konci války 40 milionů uprchlíků. Zatímco totalitní ideologie se utkaly v krvavém
konfliktu, civilisté museli snášet útrapy nucené migrace.
Zdroj: United States Holocaust Memorial Museum, zapůjčilo Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije
© U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuovaní
Fotografie zachycuje malého chlapce s kufrem, který se skupinou dalších evakuovaných odjíždí
5. července 1940 z Londýna na venkov.

3,5 milionu Britů, zejména dětí, bylo masově evakuováno před nálety, které hrozily ve velkých
městech. Tento mohutný společenský otřes – jeden z největších, které tato země zažila, – zásadně
ovlivnil celou generaci. Podobné evakuační akce byly zorganizovány i na jiných místech Evropy.
Zdroj: Imperial War Museum, Londýn, Spojené království © Imperial War Museums
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Deportovaní
Tajně pořízená fotografie jednoho z nákladních vlaků, které odvážely tisíce „nepřátel státu“ do
pracovních táborů Gulagu, 1941.

Podle odhadů se v SSSR stalo obětí vnitřních deportací přibližně šest milionů lidí. Masové deportace
byly využívány (jak nacisty, tak i sověty) jako prostředek k oslabení základny odpůrců a ke změnám v
etnickém složení obyvatelstva ve prospěch okupačních mocností.
Zdroj: Muzeum okupace Lotyšska, Riga
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Nucené práce
„Totálně nasazení“ ze Sovětského svazu pracující v německém zbrojním průmyslu, 1945

V letech 1939 až 1945 bylo na nucené práce v Německé říši a na územích, která Němci anektovali,
nasazeno více než 13 milionů lidí. „Totálně nasazení“ pracovali zejména v zemědělství, ve zbrojním
průmyslu, v hornictví a stavebnictví. Nucené práce mnohdy sloužily jako jeden ze způsobů
vyhlazování obyvatelstva.
Zdroj: Spolkový archiv, Koblenz, Německo © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Obléhání a hladovění
Obléhání Leningradu, zima 1941–1942 – hladovějící děti

Během obléhání Budapešti, Varšavy a Malty zemřely za druhé světové války statisíce civilistů, a to
většinou hladem a na související onemocnění. Záměrně vyvolávaný chaos v administrativě a
blokování dodávek potravin na okupovaných územích si vyžádaly statisíce obětí na celém
kontinentu.
Zdroj: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlín, Německo,
© AKG-Images / Paul Botzenhardt
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Oběti bombardování
Trosky kostela sv. Kříže ve Varšavě – lidé odcházejí z kostela po skončení pobožnosti

Za druhé světové války se civilní oblasti staly terčem mimořádně intenzivních strategických náletů
všech válčících stran a statisíce lidí při těchto náletech zahynuly. Bombardování, jemuž nebránily
Haagské úmluvy, neboť do druhé světové války neobsahovaly žádné ustanovené o letecké válce,
představovalo do té doby nebývalou metodu hromadného ničení.
Zdroj: © Warsaw Rising Museum, Warsaw, Polsko
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Oběti táborů smrti
Fotografie zasypaného masového hrobu (koncentrační tábor Bergen-Belsen, Německo, 1945). Na
nápisu u hrobu stojí: „Hrob č. 2: pohřbeno 5 000 lidí“.

Po osvobození koncentračních táborů odhalily spojenecké jednotky nepředstavitelné následky
nacistické politiky etnických čistek. Vstupy do bývalých táborů byly opatřeny nápisy odsuzujícími
zvěrstva spáchaná nacisty. Podobný je i tento nápis uvádějící počty lidí pohřbených v masových
hrobech.
Zdroj: Imperial War Museum, Londýn, Spojené království, © Imperial War Museums
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Váleční zajatci
Fotografie zachycující sovětské zajatce na cestě u Charkova, 1941

V průběhu války a po jejím skončení bylo v Evropě přibližně 8 000 zajateckých táborů.
Mocnosti Osy zajaly v letech 1941 až 1945 zhruba 5,7 milionu sovětských občanů, z nichž asi 3
miliony v zajetí zemřely. Do zajetí Rudé armády padly do konce války přibližně 3 155 000 Němců.
Američané zajali 3,8 milionu vojáků, Britové 3,7 milionu atd.
Zdroj: Hermann Hoeffke, zima 1941–1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlín, Německo,
© bpk / Hermann Hoeffke
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Občanský odpor a ozbrojený odboj
Odbojáři před popravou v Minsku“, Německem okupované Bělorusko, 26. října 1941. Nápis na ceduli
říká: „Jsme partyzáni a zastřelili jsme německé vojáky.

Statisíce civilistů se různými způsoby a na nejrůznějších místech Evropy zapojily do odboje. Partyzáni
byli jak v roli obětí, tak v roli pachatelů a pro mnohé z nich válka v roce 1945 neskončila. Například
na západní Ukrajině se na odbojových akcích v letech 1944 až 1959 zřejmě podílelo až 400 000 mužů
a žen.
Zdroj: Spolkový archiv, Koblenz, Německo © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Mimosoudní popravy
Civilisté, které oběsili Němci v Charkově 1941

Zejména v Sovětském svazu a v Jugoslávii, ovšem i v řadě jiných zemí, trestal stát hromadné vraždění
přímo, bez soudních řízení. Tyto tresty byly projevem snahy o naprosté odstranění nepřítele všemi
dostupnými prostředky, přičemž tak docházelo k flagrantnímu porušování mezinárodního práva.
Zdroj: Muzeum holokaustu (Holocaust Memorial Museum), Washington, Spojené státy americké
© U.S. Holocaust Memorial Museum
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Vysídlení
Fotografie Poláků, kteří opouštějí tábor pro vysídlené osoby zřízený v hamburské zoologické zahradě

Po druhé světové válce se obrovský počet civilistů uchýlil do táborů pro vysídlené osoby, což byla
dočasná zařízení pro osoby pocházející zejména z východní Evropy. Do nucené migrace se tito lidé
dostali coby uprchlíci, zajatci či totálně nasazení na nucené práce. V závislosti na citovaném zdroji se
počty vysídlených osob uvádějí mezi 11 a 30 miliony lidí.
Zdroj: Imperial War Museum, Londýn, Spojené království, © Imperial War Museums
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