AINEISTO 4
Toisen maailmansodan aikana miljoonat ihmiset joutuivat joukkoteloitusten, karkotusten,
nälkiintymisen, pakkotyön, keskitysleirien ja pommitusten uhreiksi.

Pakolaiset ja häädetyt
Serbejä karkotetaan Itsenäisestä Kroatian valtiosta (natsi-Saksan satelliittivaltio)

Sodan päätyttyä Euroopassa oli 40 miljoonaa pakolaista. Vaikka verinen konflikti oli totalitaaristen
ideologioiden välinen, se aiheutti suurimmat menetykset kotiseudultaan lähtemään pakotetuille
siviileille.
Lähde: United States Holocaust Memorial Museum, Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavijen luvalla
© U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakot
Valokuva matkalaukkua kantavasta pikkupojasta lähdössä Lontoosta maaseudulle muiden evakkojen
mukana, 5.7.1940

Ison-Britannian suurkaupungeista evakuoitiin lentopommitusten pelossa 3,5 miljoonaa ihmistä,
joista suurin osa oli lapsia. Se oli suurimpia maassa koskaan tapahtuneita yhteiskunnallisia
mullistuksia ja vaikutti syvästi koko sukupolveen. Samanlaisia evakuointikampanjoita toteutettiin
myös muualla Euroopassa.
Lähde: Imperial War Museum, Lontoo, Iso-Britannia © Imperial War Museums
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Pakkosiirretyt
Salaa otettu kuva tavaravaunusta, jollaisilla tuhansia ”valtion vihollisia” kuljetettiin Neuvostoliiton
vankileireille, 1941

Sisäiset pakkosiirrot koskivat Neuvostoliitossa arviolta kuutta miljoonaa ihmistä. Suurten
ihmisjoukkojen pakkosiirrot (joita toteuttivat sekä natsit että neuvostoliittolaiset) olivat keino
heikentää vastarintaa ja muuttaa etnisten ryhmien välisiä määräsuhteita miehitysvallan eduksi.
Lähde: Latvian miehityksen museo, Riika
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Pakkotyöläiset
Neuvostoliittolaisia pakkotyöläisiä Saksan aseteollisuudessa, 1945

Vuosina 1939–1945 yli 13 miljoonaa ihmistä joutui pakkotyöhön natsi-Saksassa ja siihen liitetyillä
alueilla. Pakkotyöläisiä oli lähinnä maataloudessa, aseteollisuudessa sekä kaivos- ja
rakennusteollisuudessa. Pakkotyötä käytettiin usein ihmisten tuhoamisen välineenä.
Lähde: Bundesarchiv, Koblenz, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle

4

Piiritys ja nälkä
Leningradin piiritys talvella 1941–1942 – nälkiintyneitä lapsia

Nälkä ja siitä johtuvat taudit tappoivat toisen maailmansodan piiritysten aikana satojatuhansia
siviilejä Budapestissa, Varsovassa ja Maltalla. Tarkoituksellinen hallinnollinen sekasorto ja
elintarviketoimitusten pysäyttäminen miehitetyillä alueilla johtivat satojentuhansien ihmisten
kuolemaan eri puolilla Eurooppaa.
Lähde: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berliini, Saksa © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Lentopommitusten uhrit
Pyhän Ristin kirkon rauniot Varsovassa – ihmisiä poistumassa rukoustilaisuudesta

Kaikki toisen maailmansodan osapuolet kohdistivat ennennäkemättömän laajoja strategisia
pommituksia siviilialueille surmaten satojatuhansia ihmisiä. Pommitukset olivat edelleen paras tapa
joukkotuhon aikaansaamiseksi, sillä Haagin yleissopimuksissa ei ollut ennen sodan alkua niitä
kieltävää ilmasotaa koskevaa artiklaa.
Lähde: © Warsaw Rising Museum, Warsaw, Puola
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Kuolemanleirien uhrit
Kuva täytetystä joukkohaudasta (Bergen-Belsenin keskitysleiri, Saksa, 1945). Haudan edessä olevassa
kyltissä lukee ”Hauta nro 2: tähän on haudattu 5 000 ihmistä.”

Liittoutuneiden joukot näkivät keskitysleirit vapautettuaan natsien etnisen politiikan
käsittämättömät seuraukset. Entisten keskitysleirien sisäänkäyntien kohdalle on pystytetty
muistotauluja, joissa tuomitaan natsien julmuudet, sekä tämänkaltaisia kylttejä, joissa on tietoja
joukkohautoihin haudattujen ihmisten lukumäärästä.
Lähde: Imperial War Museum, Lontoo, Iso-Britannia © Imperial War Museums
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Sotavangit
Valokuva neuvostoliittolaisista sotavangeista tien päällä lähellä Harkovaa, 1941-1942

Euroopassa oli sodan aikana ja sen jälkeen noin 8 000 vankileiriä.
Vuosina 1941–1945 keskusvallat ottivat vangiksi noin 5,7 miljoonaa neuvostoliittolaista, joista noin
kolme miljoonaa kuoli vankeudessa. Sodan lopussa puna-armeija otti noin 3 155 000 saksalaista
vankia. Amerikkalaiset ottivat 3,8 miljoonaa vankia, britit 3,7 miljoonaa jne.
Lähde: Hermann Hoeffke, talvi 1941–1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berliini, Saksa
© bpk / Hermann Hoeffke
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Siviili- ja aseellinen vastarinta
Vastarintataistelijoita ennen teloitusta Minskissä, Saksan miehittämä Valko-Venäjä, 26. lokakuuta
1941. Kyltin tekstissä sanotaan ”Olemme partisaaneja, ammuimme kohti saksalaissotilaita”

Satojatuhansia siviilejä toimi eri puolilla Eurooppaa monin eri tavoin vastarintaliikkeissä. Joskus
vastarintaliikkeiden jäsenet olivat sekä väkivaltaisuuksien uhreja että niihin syyllistyneitä, ja monien
osalta sota jatkui vielä vuoden 1945 jälkeenkin. Esimerkiksi Länsi-Ukrainassa vastarintaliikkeen
toimintaan osallistui vuosina 1944–1959 luultavasti jopa 400 000 miestä ja naista.
Lähde: Bundesarchiv, Koblenz, Saksa © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Ilman oikeudenkäyntiä teloitetut
Saksalaisten Harkovassa teloittamia siviilejä

Erityisesti Neuvostoliitossa ja Jugoslaviassa mutta myös monissa muissa maissa toteutettiin valtion
siunauksella joukkoteloituksia ilman oikeudenkäyntiä. Joukkoteloitusten motiivina oli
umpimähkäinen halu tuhota vihollinen keinolla millä hyvänsä täysin kansainvälisestä oikeudesta
piittaamatta.
Lähde: Holocaust Memorial Museum, Washington, Yhdysvallat © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Kotiseudultaan siirtymään joutuneet
Valokuva puolalaisvangeista lähdössä kotiseudultaan siirtymään joutuneille perustetusta leiristä
Hampurin eläintarhan alueella

Toisen maailmansodan jälkeen valtavia määriä kotiseudultaan lähtemään pakotettuja siviilejä
suljettiin erityisille tilapäisille leireille. Suurin osa heistä oli itäeurooppalaisia pakolaisia, vankeja tai
pakkotyöläisiä. Arviot näiden ihmisten määrästä vaihtelevat lähteestä riippuen 11 ja 30 miljoonan
välillä.
Lähde: Imperial War Museum, Lontoo, Iso-Britannia © Imperial War Museums
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