RESSOURCE 4
Under Anden Verdenskrig blev millioner af mennesker ofre for massehenrettelser, deportation, sult,
tvangsarbejde, koncentrationslejre og bombardementer.

Flygtninge og fordrevne personer
Serbere forvises fra Den Uafhængige Stat Kroatien, en af Nazitysklands satellitstater

Der var 40 millioner flygtninge i Europa ved krigens afslutning.
Mens de totalitære ideologier stødte sammen i en blodig konflikt, var det ikke-kombattanterne, der
var hårdest ramt af tvungen migration.
Kilde: United States Holocaust Memorial Museum, udlånt af Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije
© U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuerede personer
Fotografi af en lille dreng, der bærer sin kuffert, idet han forlader London for at tage på landet den 5.
juli 1940 sammen med en gruppe andre evakuerede.

3,5 millioner briter, navnlig børn, blev evakueret i stort antal fjernt fra mulige luftangreb i de store
byer. Det var en af de største sociale omvæltninger landet nogensinde havde oplevet og havde
dramatiske følger for hele generationen. Lignende evakueringer fandt sted andre steder i Europa.
Kilde: Imperial War Museum, London, Det Forenede Kongerige © Imperial War Museums
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Deporterede personer
Ulovligt taget fotografi af en godsvogn, hvor tusindvis af "statsfjender" blev deporteret til en Gulaglejr, 1941

Det anslås, at omkring seks millioner mennesker var ramt af interne tvungne migrationer i
Sovjetunionen. Deportering af et stort antal mennesker (både af nazisterne og i Sovjetunionen) blev
gennemført som et middel til at svække støttebaser for modstand og ændrede de etniske balancer
til fordel for besættelsesmagten.
Kilde: Museum of the Occupation of Latvia, Riga
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Tvangsarbejdere
Tvangsarbejdere fra Sovjetunionen, der arbejder i den tyske våbenindustri, 1945

Fra 1939 til 1945 blev over 13 millioner mennesker sendt på tvangsarbejde i Det Tyske Rige og i de
områder, det havde annekteret. Tvangsarbejderne var hovedsagligt beskæftiget i landbruget,
våbenindustrien, minedrift og byggesektoren. I mange tilfælde blev tvangsarbejde anvendt som en
udryddelsesmetode.
Kilde: Bundesarchiv, Koblenz, Germany, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle

4

Belejring og hungersnød
Belejringen af Leningrad, vinter 1941-42 — sultende børn

Hundredtusinder af civile døde under Anden Verdenskrigs belejringer af Budapest, Warszawa og
Malta, hovedsagelig på grund af sult og sultrelaterede sygdomme. Forsætligt administrativt anarki
og blokader af fødevareforsyningen i besatte områder medførte hundredtusindvis af døde på hele
kontinentet.
Kilde: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlin, Germany © AKG-Images / Paul

Botzenhardt
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Bombeofre
Ruiner af kirken Det Hellige Kors i Warszawa — mennesker komme ud fra bøn

Den strategiske bombning af civile områder under Anden Verdenskrig blev brugt i et hidtil uset
omfang af alle parter og dræbte hundredtusindvis af mennesker. Det forblev den mest effektive
metode til masseødelæggelse og blev ikke bremset af Haagerkonventionerne, som ikke havde
medtaget en paragraf om luftkrigsførelse inden krigens start.
Kilde: © Warsaw Rising Museum, Warsaw, Poland
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Ofre i dødslejre
Fotografi, der viser en fyldt massegrav (Koncentrationslejren Bergen-Belsen, Tyskland, 1945). På
gravskiltet står der "Grav nr. 2: 5 000 ligger begravet her".

Efter de allierede styrker havde befriet koncentrationslejrene, opdagede de utænkelige
konsekvenser af den nazistiske etniske politik. Der er blevet opsat skilte ved indgangen til de gamle
lejre, der fordømmer de nazistiske grusomheder samt skilte som disse, der registrerer og angiver
antallet af mennesker, som er begravet i massegrave.
Kilde: Imperial War Museum, London, UK © Imperial War Museums
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Krigsfanger
Fotografi af sovjetiske fanger, der føres afsted nær Charkow, 1941

Der var ca. 8 000 lejre for fanger under og efter krigen i Europa.
Mellem 1941 og 1945 tog aksemagterne ca. 5,7 millioner sovjetiske fanger, hvoraf ca. 3 millioner
døde i fangenskab. I slutningen af krigen blev ca. 3.155,000 tyske fanger tilfangetaget af den Røde
Hær. Amerikanerne tog 3,8 millioner fanger, briterne 3,7 millioner fanger osv.
Kilde: Hermann Hoeffke, Winter 1941 – 1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Germany
© bpk / Hermann Hoeffke
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Civil og væbnet modstand
Modstandskæmpere inden deres henrettelse i Minsk, det tyskbesatte Hviderusland, 26. oktober
1941. På skiltet står der: "Vi er partisaner og har skudt mod tyske soldater"

Hundredtusinder af civile blev involveret i modstandsbevægelser på forskellige måder og forskellige
steder i Europa. Modstandskæmpere spillede til tider både rollen som offer og gerningsmand og for
mange sluttede krigen ikke i 1945. F.eks. nåede antallet af mænd og kvinder, der var involveret i
modstandsaktiviteter mellem 1944 og 1959 i det vestlige Ukraine, sandsynligvis op på 400.000.
Kilde: Bundesarchiv, Koblenz, Germany © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Henrettelse uden rettergang 1941
Civile hængt af tyskere i Kharkiv

I Sovjetrusland og Jugoslavien, men også mange andre steder, fandt statsligt sanktionerede
massemord uden rettergang sted. De viser den uovervejede vilje til at fjerne fjenden på en hvilken
som helst måde og en åbenlys tilsidesættelse af folkeretten.
Kilde: Holocaust Memorial Museum, Washington © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Fordrevne personer
Fotografi af polske fanger, der forlader en lejr for fordrevne i Hamborgs zoologiske have

Efter Anden Verdenskrig blev et stort antal civile tilbageholdt i lejrene for fordrevne personer — en
midlertidig facilitet for fordrevne personer, navnlig fra Østeuropa, der blev underlagt tvungen
migration som flygtninge, fanger ellertvangsarbejdere. Antallet af fordrevne personer varierer fra 11
til 30 millioner, afhængigt af kilden.
Kilde: Imperial War Museum, London, UK © Imperial War Museums
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