4. SEGÉDANYAG
A II. világháború során milliók estek áldozatul a tömeges kivégzéseknek, deportálásnak, éhínségnek,
kényszermunkának, koncentrációs táboroknak és bombázásoknak.
Menekültek és kitelepítettek
A Független Horvát Államból (a náci Németország szatellitállama) kitelepített szerbek

A háború végére a menekültek száma Európában 40 millióra nőtt. Miközben az önkényuralmi
ideológiák véres konfliktusba torkolltak, a kényszermigráció terheit a harcokon kívül maradók
viselték.
Forrás: United States Holocaust Memorial Museum, a Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije
felajánlása © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuáltak
Egy bőröndjét cipelő kisfiút ábrázoló fénykép, amint más evakuáltakkal együtt 1940. július 5-én
Londonból vidékre indul.

3,5 millió britet, főleg gyerekeket evakuáltak ki tömegesen a nagyvárosokra irányuló esetleges
légitámadások elől. Ez volt az ország által valaha is átélt egyik legnagyobb társadalmi
megrázkódtatás, amely drámai hatással volt a teljes nemzedékre. Más európai országokban is
hasonló evakuálásokra került sor.
Forrás: Imperial War Museum, London, Egyesült Királyság © Imperial War Museums
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Deportáltak
Illegálisan lencsvégre kapott teherszállító vagonok, amelyekben az „állam ellenségeit” deportálják a
Gulág táboraiba, 1941

A becslések szerint hozzávetőlegesen 6 millió embert érintett a Szovjetunióban a kikényszerített
belső migráció. Nagyon sok embert azért deportáltak (a nácik és a szovjetek), hogy meggyengítsék az
ellenállás támogatóit és megváltoztassák a lakosság etnikai összetételét a megszálló erők javára.
Forrás: Latvijas Okupācijas muzejs, Riga, Lettország
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Kényszermunkások
Németországi hadiiparban dolgozó kényszermunkások a Szovjetunióból, 1945

1939 és 1945 között több mint 13 millió ember végzett kényszermunkát a Német Birodalomban és a
hozzá csatolt területeken. A kényszermunkásokat elsősorban a mezőgazdaságban, a hadiiparban, a
bányákban és az építkezéseken foglalkoztatták. Számos esetben a kényszermunkát a megsemmisítés
eszközeként alkalmazták.
Forrás: Bundesarchiv, Koblenz, Németország © Bundesarchiv/Bundesbildstelle

4

Ostrom és éhínség
Leningrád ostroma, 1941–42 tele – éhező gyerekek

A II. világháború során Budapest, Varsó és Málta ostromában több százezer civil halt meg éhség és az
éhséghez kötődő betegségek miatt. Szándékos adminisztratív anarchia és a megszállt területeken az
élelmiszer-ellátás blokádja több százezer ember halálát eredményezte a kontinensen.
Forrás: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlin, Németország © AKG-Images / Paul
Botzenhardt

5

A bombázások áldozatai
A varsói Szent Kereszt templom romjai – miséről kijövő emberek

A civil területek valamennyi fél részéről történő stratégiai bombázása a II. világháború során
példátlan léptékű volt és százezreket ölt meg. A tömegpusztítás felülmúlhatatlan módszere maradt,
amelyet a hágai egyezmények nem akadályoztak meg, ugyanis a háború kitörése előtt nem
tartalmaztak a légi hadviselésre vonatkozó cikket.
Forrás: © Warsaw Rising Museum, Warsaw, Lengyelország
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A haláltáborok áldozatai
Betemetett tömegsírt ábrázoló fénykép. (Bergen-belseni tábor, Németország, 1945). A sírfeliraton ez
áll: „2-es számú sír: 5000-en fekszenek itt eltemetve”

A szövetséges erők a koncentrációs táborok felszabadítását követően fedezték fel a náci etnikai
politika elképzelhetetlen következményeit. Jelzőtáblákat helyeztek el a korábbi táborok bejáratánál,
amelyeken elítélik a náci atrocitásokat, valamint ezekhez hasonló jelzéseket, melyek a
tömegsírokban eltemetett emberek számát jelölik.
Forrás: Imperial War Museum, London, Egyesült Királyság © Imperial War Museums
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Hadifoglyok
A német megszállás alatt álló ukrajnai Harkov felé tartó szovjet foglyokat ábrázoló fénykép, 1941–
1942.

Európában hozzávetőlegesen 8000 fogolytábor működött a háború alatt és után.
1941 és 45 között a tengelyhatalmak körülbelül 5,7 millió szovjet katonát tartottak hadifogságban,
közülük mintegy 3 millióan meghaltak. A Vörös Hadsereg a háború végén mintegy 3 155 000 német
katonát ejtett foglyul. Az amerikaiak 3,8 millió, a britek 3,7 millió foglyot ejtettek.
Forrás: Hermann Hoeffke, Winter 1941–1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin,
Németország © bpk / Hermann Hoeffke
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Polgári és fegyveres ellenállás
Ellenálló harcosok kivégzés előtt Minszkben, német megszállás alatt álló Fehéroroszország, 1941.
október 26. A felirat a következő: „Partizánok vagyunk és német katonákra lőttünk.”

Európa különböző részein több százezer civil vett részt különféle módon a partizán mozgalmakban. A
partizánok olykor áldozatok, olykor elkövetők voltak, sokuk számára a háború nem ért véget 1945ben. Az 1944 és 1959 között partizánakciókban részt vevő férfiak és nők száma Nyugat-Ukrajnában
például elérte a 400 ezret.
Forrás: Bundesarchiv, Koblenz, Németország © Bundesarchiv/Bundesbildstelle

9

Tárgyalás nélkül kivégezve
Németek által felakasztott civilek Harkovban, 1941

Különösen a szovjet Oroszországban és Jugoszláviában, ám számos más helyen is az állam által
jóváhagyott, tárgyalás nélküli tömeges gyilkosságokat hajtottak végre. E gyilkosságok az ellenség
mindenáron történő megsemmisítésének szándékát tükrözik, a nemzetközi jog nyilvánvaló
megsértésével.
Forrás: Holocaust Memorial Museum, Washington, USA © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek
Fénykép a hamburgi állatkert területén a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára
kialakított tábort elhagyó lengyel fogvatartottakról.

A második világháborút követően civilek tömegeit helyezték el a lakóhelyüket elhagyni kényszerült
személyek számára kialakított táborokban – ezek főként Kelet-Európából érkező, menekültként,
fogolyként vagy rabszolgamunkásként migrációra kényszerített személyeket befogadó, ideiglenes
létesítmények voltak. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számát a különböző források
11–30 millióra becsülik.
Forrás: Imperial War Museum, London, Egyesült Királyság © Imperial War Museums
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