SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 4
Milioane de oameni au căzut victime execuțiilor în masă, deportărilor, foametei, muncii silnice,
lagărelor de concentrare și bombardamentelor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Refugiații și expulzații
Sârbi expulzați din Statul Independent al Croației, un stat-satelit al Germaniei naziste

La sfârșitul războiului, Europa avea 40 de milioane de refugiați. În timp ce ideologiile totalitare se
înfruntau într-un conflict sângeros, civilii au fost cei care au suferit cel mai mult de pe urma
strămutărilor forțate.
Sursa: United States Holocaust Memorial Museum, prin bunăvoința Muzej Revolucije Narodnosti
Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Persoanele evacuate
Fotografie înfățișând un băiețel care își cară bagajul în timp ce părăsește Londra și pleacă la țară
împreună cu un grup de persoane evacuate la 5 iulie 1940

3,5 milioane de britanici, mai ales copii, au fost evacuați în masă din fața unor raiduri aeriene care ar
fi putut lovi marile orașe. A fost una dintre cele mai mari tulburări ale societății din această țară și a
avut un impact dramatic asupra întregii generații. Și în alte locuri din Europa s-au desfășurat
campanii de evacuare asemănătoare.
Sursa: Imperial War Museum (Muzeul Imperial al Războiului), Londra, Regatul Unit © Imperial War
Museums
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Deportații
Fotografie făcută ilegal înfățișând un vagon de marfă în care mii de „dușmani ai statului” erau
deportați în gulag, 1941

Se estimează că strămutările forțate interne din URSS au afectat în jur de 6 milioane de persoane.
Deportarea unui număr mare de persoane (atât de către naziști, cât și de către sovietici) s-a făcut
pentru a slăbi bazele de sprijin ale rezistenței și a modifica componența etnică în favoarea forței de
ocupație.
Sursa: Muzeul Ocupației Letoniei, Riga
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Lucrătorii forțați să muncească în condiții de sclavie
Lucrători sovietici forțați să muncească în condiții de sclavie în industria de armament a Germaniei,
1945

Între 1939 și 1945, în Reich-ul german și în teritoriile anexate de acesta, peste 13 milioane de
persoane au fost supuse muncii forțate. Lucrătorii forțați să muncească în condiții de sclavie își
desfășurau activitatea mai ales în agricultură, în industria de armament, în minerit și în construcții. În
multe cazuri, munca silnică era folosită drept mijloc de exterminare.
Sursa: Bundesarchiv (Arhivele federale), Koblenz, Germania © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Asediile și foametea
Asediul Leningradului, iarna 1941-1942, copii suferind de foame

În cursul asediilor asupra Budapestei, Varșoviei și Maltei, care au avut loc în cel de-al Doilea Război
Mondial, și-au pierdut viața sute de mii de civili, în principal din cauza foamei și a bolilor provocate
de aceasta. Anarhia deliberată din administrație și cazurile de blocadă a aprovizionării cu alimente
au provocat sute de mii de decese pe tot continentul.
Sursa: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlin, Germania © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Victimele colaterale ale bombardamentelor
Ruinele Bisericii Sfintei Cruci din Varșovia – oameni ieșind de la rugăciune

În cursul celui de-al Doilea Război Mondial, bombardările strategice ale zonelor civile au fost
practicate la o scară nemaivăzută de către toate părțile beligerante și au făcut sute de mii de victime
umane. Această metodă de distrugere în masă a rămas neîntrecută, nefiind împiedicată de
convențiile de la Haga, în care nu fusese prevăzut, înainte de începerea războiului, niciun un articol
privind ostilitățile aeriene.
Sursa: © Warsaw Rising Museum, Varșovia, Polonia

6

Victimele lagărelor de exterminare
Fotografie înfățișând o groapă comună care a fost acoperită (lagărul Bergen-Belsen, Germania,
1945). Pe plăcuța de lângă mormânt este scris „Mormântul nr. 2: 5 000 de persoane înhumate”.

După ce au eliberat lagărele de concentrare, forțele aliate au descoperit consecințele inimaginabile
ale politicii etnice duse de naziști. La intrarea fostelor lagăre au fost amplasate panouri care prezintă
atrocitățile comise de naziști, precum și plăcuțe care indică numărul persoanelor înmormântate în
gropi comune.
Sursa: Imperial War Museum (Muzeul Imperial al Războiului), Londra, Regatul Unit © Imperial War
Museums
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Prizonierii de război
Fotografie înfățișând prizonieri sovietici aflați pe drum în apropiere de Harkiv, în Ucraina aflată sub
ocupație sovietică, 1941-1942

În timpul războiului și în perioada postbelică au existat în jur de 8 000 de lagăre de prizonieri în
Europa.
Între 1941 și 1945, puterile Axei au luat aproximativ 5,7 milioane de prizonieri sovietici, din care în
jur de 3 milioane au murit în captivitate. La sfârșitul războiului, Armata Roșie a capturat circa
3 155 000 de prizonieri germani. Americanii au capturat 3,8 milioane de prizonieri, britanicii, 3,7
milioane de prizonieri etc.
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Sursa: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Germania © bpk / Hermann
Hoeffke

Rezistența civilă și armată
Luptători din mișcările de rezistență înainte de a fi executați la Minsk, în Belarusul aflat sub ocupație
germană, 26 octombrie 1941. Pe panou se află inscripția: „Suntem partizani și am tras în trupele
germane.”

În diferite locuri din Europa, sute de mii de civili s-au implicat, în diferite moduri, în mișcările
partizanilor. Uneori, partizanii au fost și victimă și călău, iar pentru mulți dintre ei războiul nu s-a
sfârșit în 1945. De exemplu, numărul femeilor și al bărbaților implicați în activități ale partizanilor
între 1944 și 1959 în vestul Ucrainei a ajuns probabil la 400 000.
Sursa: Bundesarchiv (Arhivele federale), Koblenz, Germania © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Persoanele executate fără a fi judecate
Civili spânzurați de germani la Harkiv, 1941

Mai ales în Rusia sovietică și în Iugoslavia, dar și în multe alte locuri, statul aproba uciderea în masă a
persoanelor fără ca acestea să fi fost în prealabil judecate în cadrul unui proces. Acest lucru este
dovada unei voințe oarbe de a anihila dușmanul prin orice mijloace și reprezintă o încălcare flagrantă
a dreptului internațional.
Sursa: Muzeul Memorial al Holocaustului, Washington © U.S. Holocaust Memorial Museum

10

Persoanele strămutate
Fotografie înfățișând deținuți polonezi care părăsesc un lagăr de persoane strămutate aflat pe
amplasamentul Grădinii zoologice din Hamburg

După al Doilea Război Mondial, foarte mulți civili au fost deținuți în lagăre pentru persoane
strămutate, care erau structuri de cazare temporare destinate unor persoane strămutate originare
mai ales din Europa de Est și strămutate cu forța – refugiați, prizonieri orilucrători obligați să
muncească în condiții de sclavie. În funcție de sursă, numărul de persoane strămutate variază între
11 și 30 de milioane de persoane.
Sursa: Imperial War Museum (Muzeul Imperial al Războiului), Londra, Regatul Unit © Imperial War
Museums
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