MĀCĪBU MATERIĀLS NR. 4
Otrajā pasaules karā miljoniem cilvēku kļuva par masu slepkavību, deportāciju, bada, piespiedu
darba, koncentrācijas nometņu un bombardēšanas upuriem.

Bēgļi un izraidītie
Serbu izraidīšana no Neatkarīgās Horvātijas Valsts, kas bija nacistiskās Vācijas satelītvalsts

Kara beigās Eiropā bija 40 miljoni bēgļu. Totalitāro ideoloģiju sadursme izvērtās asiņainā konfliktā,
taču piespiedu pārvietošana visvairāk skāra tos, kuri nebija karotāji.
Avots: United States Holocaust Memorial Museum, ar Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije
atļauju © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuācija
Fotogrāfijā redzams puisēns ar līdzpaņemtajām mantām, 1940. gada 5. jūlijā kopā ar citiem
civiliedzīvotājiem evakuējoties no Londonas uz laukiem.

3,5 miljoni Lielbritānijas iedzīvotāju, galvenokārt bērni, tika masveidā evakuēti no lielajām pilsētām,
sargājoties no iespējamiem uzlidojumiem. Tā bija viena no lielākajām valstī jelkad pieredzētajām
izmaiņām sabiedrības struktūrā un atstāja dramatiskas sekas uz visu paaudzi. Līdzīgas evakuācijas
kampaņas norisinājās arī citviet Eiropā.
Avots: Imperial War Museum, Londona, Apvienotā Karaliste © Imperial War Museums
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Deportācijas
Nelegāli uzņemta fotogrāfija ar lopu vagonu, kādos tūkstošiem „valsts ienaidnieku” tika izsūtīti uz
Gulaga nometnēm, 1941. gads

Tiek lēsts, ka no piespiedu iekšējas pārvietošanas Padomju Savienībā cieta aptuveni 6 miljoni cilvēku.
Cilvēku masveida deportācijas izmantoja gan nacisti, gan padomju režīms — tās kalpoja par līdzekli,
lai vājinātu atbalstu pretošanās kustībām un mainītu etniskās proporcijas par labu okupācijas varai.
Avots: Latvijas Okupācijas muzejs, Rīga
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Piespiedu darbs
No Padomju Savienības piespiedu darbā nosūtītas sievietes strādā Vācijas ieroču rūpniecībā,
1945. gads

Laikā no 1939. līdz 1945. gadam vairāk nekā 13 miljoni cilvēku tika piespiedu kārtā nosūtīti darbā uz
nacistisko Vāciju un tās anektētajām teritorijām. Piespiedu darbā nosūtītie strādnieki pārsvarā tika
nodarbināti lauksaimniecībā, ieroču rūpniecībā, kalnrūpniecībā un celtniecībā. Bieži vien piespiedu
darbs tika izmantots kā cilvēku iznīcināšanas metode.
Avots: Bundesarchiv, Koblenca, Vācija © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Aplenkums un bads
Bada novārdzināti bērni Ļeņingradas blokādes laikā 1941.–1942. gada ziemā

Otrajā pasaules karā simtiem tūkstoši civiliedzīvotāju gāja bojā Budapeštas, Varšavas un Maltas
aplenkumos. Galvenais nāves cēlonis bija bads un bada izraisītas slimības. Apzinātas administratīvās
anarhijas un bloķēto pārtikas piegāžu dēļ okupētajās teritorijās visā Eiropā kopumā bojā gāja simtiem
tūkstoši iedzīvotāju.
Avots: Archiv für Kunst und Geschichte — AKG Images, Berlīne, Vācija © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Bombardēšana
Varšavas Svētā Krusta baznīcas drupas — cilvēki dodas ārā pēc lūgšanas

Otrajā pasaules karā visas iesaistītās puses vēl nebijušos apmēros izmantoja civiliedzīvotāju
apdzīvotu vietu stratēģisko bombardēšanu, tā nogalinot tūkstošiem cilvēku. Tas bija nepārspēts
masu iznīcināšanas līdzeklis, ko nespēja kavēt arī Hāgas konvencija, jo pirms kara sākšanās tajā nebija
iekļauts pants par gaisa karadarbību.
Avots: © Warsaw Rising Museum, Varšavas, Polija
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Nāves nometņu upuri
Fotogrāfija ar masu apbedījuma vietu (Bergenas-Belzenas nometne, Vācija, 1945. gads). Uz kapa
plāksnes lasāms: „Kaps Nr. 2 — 5000 apbedīto”.

Pēc koncentrācijas nometņu atbrīvošanas sabiedroto spēki atklāja nacistu īstenotās etniskās politikas
neiedomājamās sekas. Tagad pie kādreizējām nāves nometnēm ir novietotas zīmes ar informāciju
par nacistu zvērībām, kā arī fotogrāfijā redzamajai līdzīgas piemiņas plāksnes ar norādēm par masu
kapos apglabāto cilvēku skaitu.
Avots: Imperial War Museum, Londona, Apvienotā Karaliste © Imperial War Museums
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Karagūstekņi
Fotogrāfijā redzami padomju karagūstekņi ceļā netālu no Harkovas vācu okupētajā Ukrainā, 1941.–
1942. gads

Kara laikā un pēckara periodā Eiropā bija aptuveni 8000 karagūstekņu nometnes.
Ass valstis laikposmā no 1941. līdz 1945. gadam saņēma gūstā aptuveni 5,7 miljonus padomju
karagūstekņu, no kuriem aptuveni 3 miljoni gāja bojā. Sarkanās Armijas gūstā kara beigās atradās
aptuveni 3 155 000 vācu karagūstekņu. Amerikāņi bija saņēmuši gūstā 3,8 miljonus vīru, briti —
3,7 miljonus utt.
Avots: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlīne, Vācija © bpk / Hermann
Hoeffke
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Nevardarbīgās un bruņotās pretošanās kustības
Pretošanās kustības dalībnieki pirms nāvessoda izpildes Minskā, vācu okupētajā Baltkrievijā
1941. gada 26. oktobrī. Uz plāksnes lasāms: „Mēs esam partizāni un šāvām uz vācu karavīriem”.

Simtiem tūkstoši civiliedzīvotāju daudzviet Eiropā dažādos veidos iesaistījās partizānu kustībā.
Partizāni bieži paši bija upuri, taču nereti paveica arī lielas ļaundarības. Daudzi no viņiem turpināja
savu darbību arī pēc 1945. gada. Piemēram, Rietumukrainā laikposmā no 1944. līdz 1959. gadam
partizānu kustībā iesaistījušos iedzīvotāju skaits, iespējams, sasniedza 400 000.
Avots: Bundesarchiv, Koblenca, Vācija © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Nogalināšana bez tiesas sprieduma
Vāciešu pakārtie civiliedzīvotāji Harkovā, 1941

Daudzviet, taču jo īpaši Padomju Krievijā un Dienvidslāvijā, notika valsts sankcionētas masu
slepkavības bez tiesas sprieduma. Tādējādi tika atklāti demonstrēta gatavība iznīcināt ienaidnieku
jebkuriem līdzekļiem, pilnībā ignorējot starptautiskās tiesības.
Avots: Holocaust Memorial Museum, Vašingtona, ASV © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Pārvietotās personas
Fotogrāfijā redzami pārvietoto personu nometnē izmitinātie poļi, kas dodas projām no nometnes
Hamburgas Zooloģiskā dārza teritorijā.

Pēc Otrā pasaules kara beigām ļoti daudzi civiliedzīvotāji nonāca pārvietoto personu nometnēs — tās
bija pagaidu apmešanās vietas pret savu gribu pārvietotiem cilvēkiem, kuri lielākoties bija ieradušies
no Austrumeiropas kā bēgļi, gūstekņi vai spaidu darbos nosūtīti strādnieki. Dažādos avotos tiek
norādīts, ka pārvietoto personu skaits varēja būt no 11 līdz pat 30 miljoniem cilvēku.
Avots: Imperial War Museum, Londona, Apvienotā Karaliste © Imperial War Museums
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