ÕPPEMATERJAL 4
Teise maailmasõja ajal langes massiliste hukkamiste, küüditamiste, näljasurma, sunnitöö,
koonduslaagrite ja pommitamiste ohvriks miljoneid inimesi.
Pagulased ja pagendatud
Sõltumatust Horvaatia Riigist – Natsi-Saksamaa satelliitriigist pagendatud serblased

Teise maailmasõja lõpus oli Euroopas 40 miljonit pagulast. Totalitaarsete ideoloogiate vahel käis
verine võitlus, mis sundis rahulikke elanikke oma kodupaigast välja rändama.
Allikas: United States Holocaust Memorial Museum, Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije loal
© U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakueeritud
Fotol on kohvrit kandev väike poiss koos teiste evakueeritavatega lahkumas 5. juulil 1940 Londonist
maale.

3,5 miljonit Suurbritannia elanikku, kellest enamik olid lapsed, evakueeriti võimalike õhurünnakute
kartuses suurtest linnadest hulgakaupa maale. See oli Suurbritannias üks kõigi aegade suuremaid
sotsiaalseid
vapustusi,
mis
mõjutas
rängalt
tervet
põlvkonda.
Samalaadseid
evakueerimiskampaaniaid toimus ka mujal Euroopas.
Allikas: Imperial War Museum, London, Ühendkuningriik, © Imperial War Museums
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Küüditatud
1941. aastal salaja tehtud foto kaubavagunist, mida kasutati küüditatavate transportimiseks. Sellistes
vagunites veeti tuhandeid nn rahvavaenlasi Gulagi vangilaagritesse.

Nõukogude Liidus oli sunniviisil riigisiseselt ümberasustatud inimesi hinnanguliselt umbes kuus
miljonit. Inimeste massilise ümberasustamisega (seda tegid nii Natsi-Saksamaa kui ka Nõukogude
Liit) püüti nõrgestada vastupanuliikumise toetusbaasi ja muuta elanikkonna rahvuslikku koostist
vastavalt okupeeriva riigi huvidele.
Allikas: Latvijas Okupācijas muzejs, Riia, Läti
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Sunnitöölised
Nõukogude Liidust toodud sunnitöölised Saksa sõjatehases, 1945

Aastatel 1939–1945 määrati Saksa Riigis ja Saksamaa poolt annekteeritud piirkondades sunnitööle
üle 13 miljoni inimese. Sunnitöölisi rakendati eelkõige põllumajanduses, sõjatööstuses, kaevandustes
ja ehitustöödel. Paljudel juhtudel kasutati sunnitööd inimeste hävitamise moodusena.
Allikas: Bundesarchiv, Koblenz, Saksamaa, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Piiramisrõngas ja näljahäda
Nälginud lapsed Leningradi piiramise ajal 1941.–1942. aasta talvel

Teises maailmasõjas suri Budapesti, Varssavi ja Malta piiramistes nälja ja näljast tingitud haiguste
tõttu sadu tuhandeid tsiviilisikuid. Okupeeritud territooriumitel sihilikult tekitatud haldusanarhia ja
toiduvarustuse blokeerimise tagajärjel suri kogu Euroopas sadu tuhandeid inimesi.
Allikas: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berliin, Saksamaa, © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Pommirünnakute ohvrid
Varssavi Püha Risti kirik – inimesed tulevad varemeis kirikust palvuselt

Teises maailmasõjas korraldasid kõik sõdivad osapooled enneolematus ulatuses strateegilisi
pommirünnakuid tsiviilpiirkondadele. Neis pommitamistes hukkus sadu tuhandeid inimesi.
Pommitamine oli eelistatuim massihävitusmeetod, kuna enne sõja algust vastu võetud Haagi
konventsioonides ei olnud õhusõda käsitlevat sätet, mis oleks pommitamisi takistanud.
Allikas: © Warsaw Rising Museum, Warszawy, Poola
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Surmalaagrite ohvrid
Vaade kinniaetud massihauale (Bergen-Belseni koonduslaager, Saksamaa, 1945). Sildil on kiri: „Haud
nr 2: siia on maetud 5000 inimest”.

Pärast koonduslaagrite vabastamist avanesid liitlasvägedele natside rahvastikupoliitika
kirjeldamatult kohutavad tagajärjed. Endiste koonduslaagrite sissepääsude juurde paigaldati natside
metsikusi hukkamõistva tekstiga tahvleid ja massihaudadele pandi tähiseid, millele oli märgitud
hauda maetud inimeste arv, nagu on näha sellel fotol.
Allikas: Imperial War Museum, London, Ühendkuningriik, © Imperial War Museums

7

Sõjavangid
Nõukogude sõjavangide kolonn Harkivi lähedal, Saksamaa poolt okupeeritud Ukrainas, 1941–1942

Sõja ajal ja järel oli Euroopas umbkaudu 8000 vangilaagrit.
Aastatel 1941–1945 võtsid nn teljeriikide relvajõud umbes 5,7 miljonit Nõukogude sõjavangi, kellest
umbes kolm miljonit suri vangistuses. Sõja lõpuks oli Punaarmee võtnud umbes 3 155 000 Saksa
vangi. Ameeriklased võtsid 3,8 miljonit vangi, britid 3,7 miljonit jne.
Allikas: Hermann Hoeffke, Winter 1941 – 1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berliin, Saksamaa
© bpk / Hermann Hoeffke
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Tsiviil- ja relvavastupanu
Pilt vastupanuvõitlejatest enne hukkamist Minskis, Saksamaa poolt okupeeritud Valgevenes, 26.
oktoober 1941. Tahvlil on kiri „Oleme partisanid, kes tulistasid Saksa vägede pihta”.

Euroopa eri paigus olid sajad tuhanded tsiviilisikud mitmeti seotud partisaniliikumisega. Partisanid
olid nii mõnigi kord ühteaegu ohvrid ja süüdlased. Paljude partisanide jaoks ei lõppenud sõda 1945.
aastal. Lääne-Ukrainas näiteks küündis partisanitegevuses osalevate inimeste arv aastatel 1944–
1959 tõenäoliselt 400 000-ni.
Allikas: Bundesarchiv, Koblenz, Saksamaa, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Ilma kohtuta hukatud
Sakslaste poolt üles poodud tsiviilisikud Harkivis 1941

Eelkõige Nõukogude Liidus ja Jugoslaavias, aga ka mitmel pool mujal toimus riiklikult
sanktsioneeritud massilisi hukkamisi, ilma et hukatavate üle oleks kohut mõistetud. Need
hukkamised näitasid meelevaldset tahet vaenlane iga hinna eest hävitada. Sellega rikuti jämedalt
rahvusvahelist õigust.
Allikas: Holocaust Memorial Museum, Washington, USA © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Ümberasustatud
Foto ümberasustatud isikute laagrist Hamburgi loomaaia territooriumil: poolakatest kinnipeetud
laagrist lahkumas

Pärast Teist maailmasõda hoiti suurt hulka inimesi kinni ümberasustatute laagrites (nn DP-laagrid).
Need kujutasid endast peatuspaiku peamiselt Ida-Euroopast ümberasustatud isikutele (displaced
persons, lühend DP), kes olid pagulaste, või sunnitöölistena. Ümberasustatud isikute arvu hinnatakse
eri allikates 11 kuni 30 miljonile.
Allikas: Imperial War Museum, London, Ühendkuningriik © Imperial War Museums
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