RIŻORSA 4
Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, miljuni ta' nies sfaw vittmi ta' eżekuzzjonijiet tal-massa, deportazzjoni,
ġuħ, xogħol furzat, kampijiet ta' konċentrament u bumbardamenti.

Ir-rifuġjati u l-imkeċċija
Serbi mkeċċija mill-istat indipendenti tal-Kroazja, stat satellita tal-Ġermanja Nazista

Meta spiċċat il-gwerra, l-Ewropa kellha 40 miljun rifuġjat. Filwaqt li l-ideoloġiji totalitarji ħabtu għal
xulxin f'kunflitt imdemmi, kienu ċ-ċivili mhux armati li kellhom iħabbtu wiċċhom ma' migrazzjoni
furzata.
Sors: United States Holocaust Memorial Museum, bil-korteżija tal-Muzej Revolucije Narodnosti
Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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L-evakwati
Ritratt ta' tfajjel żgħir bil-bagalja f'idu fi triqtu minn Londra lejn l-inħawi tal-kampanja flimkien ma'
grupp ta' persuni oħra evakwati fil-5 ta' Lulju 1940

3.5 miljun persuna mir-Renju Unit, l-aktar tfal, ġew evakwati f'salt 'il bogħod mill-attakki mill-ajru li
setgħu jseħħu fuq il-bliet il-kbar. Din l-evakwazzjoni kienet waħda mill-akbar taqlibiet soċjali li l-pajjiż
kien qatt ra, u kellha impatt drammatiku fuq il-ġenerazzjoni kollha. Kampanji ta' evakwazzjoni simili
seħħew fi bnadi oħra fl-Ewropa.
Sors: Imperial War Museum, Londra, ir-Renju Unit © Imperial War Museums
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Id-deportati
Ritratt, meħud illegalment, ta' vagun tal-merkanzija li bih eluf ta' "għedewwa tal-Istat" ġew deportati
lejn kamp tal-Gulag, 1941

Huwa kkalkulat li madwar 6 miljun ruħ intlaqtu mill-migrazzjoni furzata interna fl-Unjoni Sovjetika.
Id-deportazzjoni ta' numri kbar ta' persuni (kemm min-Nazisti u kemm mis-Sovjetiċi) kienet mod ta'
kif il-ħakkiema jdgħajfu l-bażijiet ta' appoġġ għar-reżistenza u jibdlu l-proporzjonijiet etniċi favur ilpotenza okkupanti.
Sors: il-Mużew tal-Okkupazzjoni tal-Latvja, Riga
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Il-persuni mġiegħla jagħmlu xogħol furzat
Persuni mill-Unjoni Sovjetika mġiegħla jagħmlu xogħol furzat fl-industrija tal-armamenti Ġermaniża,
1945

Bejn l-1939 u l-1945, aktar minn 13-il miljun ruħ kienu assenjati biex jagħmlu xogħol furzat fir-Reich
Ġermaniż u fit-territorji li r-Reich għaqqad miegħu. Dawn il-persuni kienu mħaddma l-aktar flagrikoltura, fl-industrija tal-armamenti, fil-minjieri u fil-kostruzzjoni. Ix-xogħol furzat kien sikwit iservi
bħala metodu ta' esterminazzjoni.
Sors: l-Arkivju Federali, Koblenz, il-Ġermanja © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Assedju u ġuħ
L-assedju ta' Leningrad, xitwa 1941-42 – tfal qed imutu bil-ġuħ

Mijiet ta' eluf ta' ċivili mietu fl-assedji li saru matul it-Tieni Gwerra Dinjija fuq Budapest, Varsavja u
Malta, l-aktar minħabba l-ġuħ u mard relatat miegħu. L-anarkija amministrattiva intenzjonata, kif
ukoll l-imblokki fuq il-provvisti tal-ikel fit-territorji okkupati, irriżultaw f'mijiet ta' eluf ta' mwiet filkontinent kollu.
Sors: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlin, il-Ġermanja © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Il-vittmi tal-bumbardamenti
Il-fdalijiet tal-Knisja tas-Salib Imqaddes f'Varsavja – nies ħerġin mill-knisja

L-iskala ta' bumbardamenti strateġiċi min-naħat kollha fuq żoni ċivili matul it-Tieni Gwerra Dinjija
kienet bla preċedent, u fihom inqatlu mijiet ta' eluf ta' persuni. Dan baqa' l-aktar metodu effikaċi talqerda tal-massa, u l-Konvenzjonijiet ta' The Hague ma kinux jimpeduh, ladarba kienu naqsu milli
jinkludu artikolu dwar l-attakki mill-ajru qabel bdiet il-gwerra.
Sors: © Warsaw Rising Museum, Varsavja, il-Polonja
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Il-vittmi tal-kampijiet tal-mewt
Ritratt ta' kif jidher qabar tal-massa mimli (il-kamp ta' Bergen-Belsen, il-Ġermanja, 1945). It-tabella
fuq il-qabar tgħid "Qabar Nru 2: 5000 ruħ jinsabu midfuna hawn".

Wara li lliberaw il-kampijiet ta' konċentrament, l-Alleati skoprew il-konsegwenzi inimmaġinabbli talpolitika etnika Nazista. Fid-daħla ta' dawk li kienu kampijiet ta' konċentrament tqiegħdu kartelluni ta'
kundanna għall-atroċitajiet Nazisti kif ukoll tabelli bħal dawn li jindikaw u jżommu kont tal-għadd ta'
persuni midfuna f'oqbra tal-massa.
Sors: Imperial War Museum, Londra, ir-Renju Unit © Imperial War Museums

7

Il-priġunieri tal-gwerra
Ritratt li juri priġunieri Sovjetiċi mixjin qrib Kharkiv, fl-Ukrajna taħt l-okkupazzjoni Ġermaniża, 19411942

Matul u wara l-gwerra, fl-Ewropa kien hemm madwar 8 000 kamp għall-priġunieri.
Bejn l-1941 u l-1945, il-qawwiet tal-Assi ħadu mal-5.7 miljun priġunier Sovjetiku, li madwar 3 miljuni
minnhom mietu l-ħabs. Fi tmiem il-gwerra, madwar 3 155 000 Ġermaniż inqabdu priġunieri millArmata l-Ħamra. L-Amerikani ħadu 3.8 miljun priġunier, il-Brittaniċi 3.7 miljun, eċċ.
Sors: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, il-Ġermanja © bpk / Hermann
Hoeffke
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Ir-reżistenza ċivili u armata
Ġellieda tar-reżistenza qabel l-eżekuzzjoni f'Minsk, il-Belarussja taħt l-okkupazzjoni Ġermaniża, is26 ta' Ottubru 1941. Il-kitba fuq il-kartellun tgħid: "Aħna partiġġjani u sparajna fuq it-truppi
Ġermaniżi."

Mijiet ta' eluf ta' ċivili bdew jinvolvu ruħhom f'movimenti partiġġjani b'modi differenti u f'postijiet
differenti madwar l-Ewropa. Xi drabi l-partiġġjani kellhom rwol kemm ta' vittmi u kemm ta' awturi, u
għal ħafna minnhom il-gwerra ma spiċċatx fl-1945. Pereżempju, l-għadd ta' rġiel u nisa involuti
f'attivitajiet partiġġjani bejn l-1944 u l-1959 fil-Punent tal-Ukrajna kien x'aktarx laħaq l-400 000.
Sors: l-Arkivju Federali, Koblenz, il-Ġermanja © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Maqtula mingħajr ma tressqu l-qorti
Ċivili mogħtija l-forka mill-Ġermaniżi f'Kharkiv , 1941

Fir-Russja Sovjetika u fil-Jugoslavja, b'mod partikolari, iżda f'postijiet oħra wkoll, seħħew diversi
każijiet ta' qtil tal-massa mingħajr ma l-persuni involuti tressqu l-qorti, kollox bil-barka tal-Istat.
Dawn il-pajjiżi wrew rieda bla skrupli li jeliminaw lill-għadu bi kwalunkwe mezz, filwaqt li injoraw bla
mistħija l-liġi internazzjonali.
Sors: Holocaust Memorial Museum, Washington, l-Istati Uniti © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Persuni spostati
Ritratt li juri detenuti Pollakki ħerġin mill-kamp għall-persuni spostati li tħejja fil-ġnien żooloġiku ta'
Hamburg

Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, għadd enormi ta' ċivili nżammu fil-kampijiet għall-persuni spostati –
faċilitajiet temporanji għal persuni spostati, l-aktar mill-Ewropa tal-Lvant, li kienu sfaw imġiegħla
jemigraw bil-forza bħala rifuġjati, priġunieri jew ħaddiema-skjavi. L-għadd ta' persuni spostati jvarja
bejn 11-il miljun u 30 miljun, skont is-sors.
Sors: Imperial War Museum, Londra, ir-Renju Unit © Imperial War Museums
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