MATERIAL PEDAGÓGICO N.º 4
Durante a II Guerra Mundial, milhões de pessoas foram vítimas de execuções em massa, deportação,
fome, trabalhos forçados, campos de concentração e bombardeamentos.

Refugiados e deslocados
Sérvios expulsos do Estado Independente da Croácia, um Estado satélite da Alemanha nazi.

No final da guerra, a Europa contava 40 milhões de refugiados. Enquanto as ideologias totalitárias se
enfrentavam num conflito sangrento, a maior vítima da migração forçada foi a população civil.

Fonte: Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, cortesia do Museu da História Jugoslava
© U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evacuados
A fotografia mostra um rapazinho a carregar a sua mala enquanto parte de Londres em direção ao
campo, em companhia de outras pessoas evacuadas, em 5 de julho de 1940.

3, 5 milhões de britânicos, principalmente crianças, foram objeto de evacuações maciças, afastandoos dos possíveis ataques aéreos nas grandes cidades. Tratou-se de uma das maiores convulsões
sociais jamais vistas no país e teve repercussões dramáticas em toda uma geração. Noutras
localidades da Europa, tiveram lugar campanhas de evacuação semelhantes.
Fonte: Museu da Guerra Imperial, Londres, Reino Unido © Imperial War Museums
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Deportados
Fotografia tirada ilegalmente a um vagão de mercadorias, em que milhares de «inimigos do Estado»
são deportados para um campo do Gulag, em 1941.

Estima-se que, na URSS, cerca de seis milhões de pessoas foram vítimas de migração interna forçada.
As deportações de um grande número de pessoas (tanto pelos nazis, como pelos soviéticos) eram
efetuadas a fim de enfraquecer as bases de apoio à resistência e de alterar o equilíbrio étnico a favor
da potência ocupante.

Fonte: Museu da Ocupação da Letónia, Riga.
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Trabalhadores forçados
Trabalhadores forçados oriundos da União Soviética numa fábrica de armamento alemã, em 1945.

De 1939 a 1945, mais de 13 milhões de pessoas foram compelidas a realizar trabalho forçado no
Reich alemão e nos territórios anexados por este. Os trabalhadores forçados eram sobretudo
empregados na agricultura, na indústria do armamento, na indústria mineira e na construção.
Muitas vezes, o trabalho forçado servia de meio de extermínio.

Fonte: Arquivos Federais alemães, Coblença, Alemanha © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Cerco e fome
Cerco de Leninegrado, inverno de 1941-1942 – crianças a morrer à fome

Centenas de milhares de civis morreram nos cercos de Budapeste, Varsóvia e Malta, durante a II
Guerra Mundial, principalmente em consequência de fome e das doenças relacionadas com a
insuficiência nutricional. A anarquia administrativa deliberada e o bloqueio ao abastecimento
alimentar nos territórios ocupados estiveram na origem de centenas de milhares de mortos em todo
o continente.
Fonte: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlim, Alemanha © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Vítimas em consequência de bombardeamentos
Pessoas a sair das ruínas da Igreja da Santa Cruz, em Varsóvia.

O bombardeamento estratégico de territórios civis durante a II Guerra Mundial – por iniciativa de
todas as partes envolvidas – atingiu níveis sem precedentes e matou centenas de milhares de
pessoas. Constituiu um meio sem igual de destruição maciça, que as Convenções da Haia não
lograram impedir, uma vez que, antes do início da guerra, não incluíam qualquer artigo sobre a
guerra aérea.
Fonte: © Warsaw Rising Museum, Varsóvia, Polónia.
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Vítimas de campos de morte
Fotografia de uma vala comum (Campo de Bergen-Belsen Camp, Alemanha, 1945). No letreiro, pode
ler-se «Sepultura n.º 2: aqui jazem 5.000 pessoas».

Após a libertação dos campos de concentração, as forças aliadas descobriram as consequências
inimagináveis da política étnica nazi. À entrada dos antigos campos, foram colocadas tabuletas
denunciando as atrocidades cometidas pelos nazis, bem como letreiros, como este, que registam e
indicam o número de pessoas enterradas em valas comuns.
Fonte: Museu da Guerra Imperial, Londres, Reino Unido © Imperial War Museums
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Prisioneiros de guerra
Fotografia de prisioneiros soviéticos caminhando perto de Charkow, na Ucrânia ocupada pela
Alemanha, 1941-1942.

Durante e depois da guerra, o número de campos de prisioneiros na Europa ascendia a cerca de 8
000.
Entre 1941 e 1945, as potências do Eixo capturaram aproximadamente 5, 7 milhões de soviéticos,
cerca de 3 milhões dos quais faleceram em cativeiro. No final da guerra, foram capturados cerca de
3 155 000 alemães pelo Exército Vermelho, cerca de 3, 8 milhões pelos americanos, 3, 7 milhões
pelos britânicos, etc.
Fonte: Hermann Hoeffke, Winter 1941 – 1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlim, Alemanha
© bpk / Hermann Hoeffke
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Resistentes civis armados
Combatentes da resistência antes da sua execução em Minsk, Bielorrússia ocupada pela Alemanha,
26 de outubro de 1941. Painel com a seguinte inscrição: «Somos resistentes e disparámos contra
soldados alemães.»

Centenas de milhares de civis participaram em movimentos de resistência de diversas formas e em
diversos locais na Europa. Os membros destes movimentos desempenharam tanto o papel de
vítimas como o de perpetradores de crimes e, para muitos deles, a guerra não terminou em 1945.
Por exemplo, o número de homens e mulheres que, entre 1944 e 1959, participaram em atividades
de movimentos de resistência na Ucrânia ocidental ascendeu, provavelmente, a 400 000.
Fonte: Arquivos Federais alemães, Coblença, Alemanha © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Execuções sem julgamento
Civis enforcados pelos alemães em Kharkiv. 1941

Na Rússia soviética e na Jugoslávia, em particular, mas também em muitos outros locais, o Estado
sancionou o genocídio sem proceder a julgamento, demonstrando assim a vontade cega de eliminar
o inimigo a todo o custo, infringindo de forma flagrante o Direito Internacional.
Fonte: Holocaust Memorial Museum, Washington, EUA. © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Pessoas deslocadas

Fotografia de detidos polacos a abandonarem um campo de pessoas deslocadas situado nos
terrenos do jardim zoológico de Hamburgo

No final da II Guerra Mundial, um grande número de civis foi detido em campos para pessoas
deslocadas, instalações provisórias para pessoas deslocadas, vindas sobretudo da Europa de Leste.
Estas pessoas foram coagidas à migração forçada como refugiados, prisioneiros ou trabalhadores
escravos. O número de pessoas deslocadas varia entre 11 e 30 milhões, consoante a fonte.
Fonte: Museu da Guerra Imperial, Londres, Reino Unido © Imperial War Museums
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