MOKOMOJI PRIEMONĖ NR. 4
Per II pasaulinį karą milijonai žmonių tapo masinių egzekucijų, deportacijų, bado, priverstinio darbo,
koncentracijos stovyklų ir bombardavimo aukomis.

Pabėgėliai ir ištremtieji asmenys
Serbai, išvaromi iš nepriklausomos Kroatijos valstybės – nacistinės Vokietijos satelitės

Pasibaigus karui, Europoje buvo 40 mln. pabėgėlių. Totalitarinėms ideologijoms kovojant kruviname
konflikte, būtent nekariaujantiesiems teko didžiausia priverstinės migracijos našta.
Šaltinis: „United States Holocaust Memorial Museum“, leidus „Muzej Revolucije Narodnosti
Jugoslavije“ © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuotieji asmenys
Nuotrauka, kurioje mažas berniukas, 1940 m. liepos 5 d. išvykdamas iš Londono į kaimą kartu su kitų
evakuotų asmenų grupe, nešasi savo lagaminą

3,5 mln. britų, daugiausia vaikų, buvo masiškai evakuojami toliau nuo galimų oro antpuolių
dideliuose miestuose. Tai buvo viena iš didžiausių socialinių suiručių, kurią šalis kada nors buvo
patyrusi ir kuri dramatiškai paveikė visą kartą. Panašios evakuacijos kampanijos vyko ir kitur
Europoje.
Šaltinis: Imperial War Museum, Londonas, JK © Imperial War Museums
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Deportuoti asmenys
Slapta nufotografuotas vienas iš prekinių vagonų, kuriais tūkstančiai „valstybės priešų“ buvo
deportuojami į gulago stovyklą, 1941

Apskaičiuota, kad maždaug 6 mln. žmonių buvo priversti migruoti SSRS viduje. Daugybė žmonių buvo
deportuojami (ir nacistų, ir sovietų) siekiant susilpninti paramą pasipriešinimui ir pakeisti etninę
sudėtį okupacinės valdžios naudai.
Šaltinis: Latvijos okupacijos muziejus, Ryga
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Priverstinis darbas
Priverstinio darbo aukos iš Sovietų Sąjungos dirba Vokietijos ginklų pramonėje, 1945

1939–1945 m. daugiau nei 13 mln. žmonių turėjo dirbti priverstinį darbą Vokietijos reiche ir jo
aneksuotose teritorijose. Priverstiniam darbui visų pirma buvo įdarbinama žemės ūkyje, ginklų,
kasybos ir statybos pramonėje. Daugeliu atvejų priverstinis darbas buvo naudojimas kaip žmonių
naikinimo būdas.
Šaltinis: Bundesarchiv, Koblencas, Vokietija © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Apgultis ir badas
Leningrado apgultis, 1941–1942 m. žiema. Badaujantys vaikai

Šimtai tūkstančių civilių gyventojų žuvo II pasauliniame kare per Budapešto, Varšuvos ir Maltos
apgultis, visų pirma iš bado ir nuo bado sukeltų ligų. Dėl tyčinės administracinės anarchijos ir maisto
tiekimo blokadų okupuotose teritorijose visame žemyne žuvo šimtai tūkstančių žmonių.
Šaltinis: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlynas, Vokietija © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Bombardavimų nuostoliai
Šventojo kryžiaus bažnyčios Varšuvoje griuvėsiai – žmonės skirstosi po pamaldų

II pasaulinio karo metu visos konflikto šalys vykdė strateginį civilinių zonų bombardavimą precedento
neturinčiu mastu, todėl žuvo šimtai tūkstančių žmonių. Tai buvo nepranokstamas masinio naikinimo
būdas, kurio naudoti nekliudė Hagos konvencijos, nes prieš prasidedant karui į jas nebuvo įtrauktas
straipsnis dėl karo veiksmų iš oro.
Šaltinis: © Warsaw Rising Museum, Warsaw, Lenkija
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Mirties stovyklų aukos
Nuotraukoje – užpiltos masinės kapavietės vaizdas (Bergeno-Belzeno koncentracijos stovykla,
Vokietija, 1945). Kapavietės paminklinėje lentoje nurodyta „Kapavietė Nr. 2: čia palaidota 5000“.

Išlaisvinus žmones iš koncentracijos stovyklų, sąjungininkių pajėgos atskleidė neįsivaizduojamas
nacistų etninės politikos pasekmes. Prie įėjimo į buvusias stovyklas yra pastatyti nacistų žiaurumus
atskleidžiantys ženklai, taip pat paminklinės lentos, panašios į šią, kuriose užregistruota ir nurodyta,
kiek žmonių palaidota masinėse kapavietėse.
Šaltinis: Imperial War Museum, Londonas, JK © Imperial War Museums
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Karo belaisviai
Nuotraukoje – sovietų kaliniai kelyje netoli Charkovo, vokiečių okupuota Ukraina, 1941–1942

Karo ir pokario metais Europoje buvo apie 8 000 karo belaisvių stovyklų.
1941–1945 m. Ašies valstybės paėmė į nelaisvę apie 5,7 mln. sovietų kalinių, iš kurių maždaug 3 mln.
mirė nelaisvėje. Karo pabaigoje maždaug 3 155 000 vokiečių karo belaisvių pateko į Raudonosios
armijos nelaisvę. Amerikiečiai į nelaisvę paėmė 3,8 mln., anglai – 3,7 mln. karo belaisvių ir t. t.
Šaltinis: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlynas, Vokietija © bpk / Hermann
Hoeffke
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Pilietinis ir ginkluotas pasipriešinimas
Pasipriešinimo kovotojai prieš mirties bausmės įvykdymą Minske, vokiečių okupuota Baltarusija,
1941 m. spalio 26 d. Lentelėje užrašyta „Mes – partizanai, šaudę į vokiečių karius“

Šimtai tūkstančių civilių įvairiais būdais ir įvairiose Europos vietose dalyvavo partizaniniame judėjime.
Kartais partizanams teko ir aukų, ir nusikaltėlių vaidmuo ir daugeliui jų karas nesibaigė 1945 m.
Pavyzdžiui, Vakarų Ukrainoje 1944–1959 m. partizaninėje veikloje dalyvavusių vyrų ir moterų
skaičius, ko gero, siekė 400 000.
Šaltinis: Bundesarchiv, Koblencas, Vokietija © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Be teismo įvykdyti mirties nuosprendžiai
Vokiečių pakarti civiliai Charkove, 1941

Ypač Sovietų Rusijoje ir Jugoslavijoje, bet taip pat ir daugelyje kitų vietų, vyko valstybės sankcionuoti
masiniai žudymai be teismo. Jie parodo beatodairišką ryžtą bet kokiomis priemonėmis sunaikinti
priešą akivaizdžiai nepaisant tarptautinės teisės.
Šaltinis: Holocaust Memorial Museum, Vašingtonas, JAV © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Perkeltieji asmenys
Nuotraukoje – perkeltųjų asmenų stovykla Hamburgo zoologijos sodo teritorijoje

Po II pasaulinio karo daugybė civilių buvo patalpinti perkeltųjų asmenų stovyklose, kurios buvo
laikinoji priemonė, skirta perkeltiesiems asmenims, visų pirma iš Rytų Europos, patekusiems ten dėl
priverstinės migracijos, kaip pabėgėliai, kaliniai ar vergiškomis sąlygomis dirbę žmonės. Įvairiuose
šaltiniuose nurodytas perkeltųjų asmenų skaičius kinta nuo 11 iki 30 mln.
Šaltinis: Imperial War Museum, Londonas, JK © Imperial War Museums
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