ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 4
Milióny ľudí sa počas druhej svetovej vojny stali obeťami hromadných popráv, deportácií, hladu a
nútenej práce, koncentračných táborov bombardovania.

Utečenci a vyhnanci
Srbi vyhostení z nezávislého chorvátskeho štátu – satelitného štátu nacistického Nemecka

Európa mala na konci vojny 40 miliónov utečencov. Totalitné ideológie sa stretli v krvavom konflikte,
ale najväčšiu záťaž nútenej migrácie znášalo civilné obyvateľstvo.
Zdroj: United States Holocaust Memorial Museum, s láskavým dovolením Muzej Revolucije
Narodnosti Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuovaní ľudia
Fotografia ukazuje malého chlapca s kufríkom, ktorý so skupinou ďalších evakuovaných 5. júla 1940
odišiel z Londýna na vidiek.

3,5 milióna Britov, najmä detí, bolo hromadne evakuovaných pred možnými leteckými náletmi na
veľké mestá. Bol to jeden z najväčších otrasov, ktorý krajina zažila a ktorý výrazne ovplyvnil celú
generáciu. Podobné evakuačné operácie sa udiali aj inde v Európe.
Zdroj: Imperial War Museum, Londýn, Veľká Británia © Imperial War Museums
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Vysídlenci
Ilegálne urobená fotografia nákladného vozňa, v akom deportovali tisíce „nepriateľov štátu“ do
sovietskych pracovných táborov, 1941

Odhaduje sa, že v rámci ZSSR bolo postihnutých vnútornou nútenou migráciou asi 6 miliónov ľudí.
Cieľom deportácií veľkého počtu ľudí tak nacistami, ako aj sovietmi bolo oslabenie podporných
základní odporu a zmena etnických pomerov v prospech okupujúcej mocnosti.
Zdroj: Múzeum okupácie Lotyšska, Riga
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Odsunutí na nútené práce
Ľudia zo Sovietskeho zväzu na nútených prácach v nemeckom zbrojárskom priemysle, 1945

Na nútené práce v nemeckom Reichu a na anektovaných územiach bolo od roku 1939 do roku 1945
odsunutých vyše 13 miliónov ľudí. Ľudí na nútených prácach zamestnávali predovšetkým
v poľnohospodárstve, zbrojárskom priemysle, baníctve a stavebníctve. Nútené práce sa často
využívali ako vyhladzovacia metóda.
Zdroj: Bundesarchiv, Koblenz, Nemecko © Bundesarchiv/Bundesbildstelle

4

Obliehanie a hladomor
Obliehanie Leningradu, zima 1941 – 1942 – hladujúce deti

Státisíce civilných obyvateľov zomreli v druhej svetovej vojne počas obliehaní Budapešti, Varšavy
a Malty väčšinou od hladu alebo chorôb súvisiacich s hladom. Zámerná administratívna anarchia
a blokády potravinových dodávok na okupovaných územiach mali za následok smrť státisícov ľudí na
celom kontinente.
Zdroj: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlín, Nemecko © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Obete bombardovania
Ruiny Kostola svätého Kríža vo Varšave – ľudia odchádzajú z bohoslužby

Strategické bombardovanie oblastí obývaných civilnými obyvateľmi počas druhej svetovej vojny
nadobudlo na všetkých stranách neslýchané rozmery a zabilo státisíce ľudí. Zostalo neprekonanou
metódou hromadného ničenia, ktorú nezastavila ani Haagska konvencia, pretože pred začiatkom
vojny neobsahovala článok venovaný leteckým bojom.

Zdroj: © Warsaw Rising Museum, Varšavy, Poľsko
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Obete koncentračných táborov
Na fotografii vidno zasypaný masový hrob. (tábor Bergen-Belsen, Nemecko, 1945). Nápis na značke
na hrobe hovorí: „Hrob č. 2: Pochovaných 5000“.

Spojenecké sily pri oslobodzovaní koncentračných táborov objavili nepredstaviteľné následky
nacistickej etnickej politiky. Pri vchodoch do bývalých koncentračných táborov vztyčovali nápisy,
ktoré odsudzovali nacistické zverstvá, ako aj značky, podobné tejto, s údajmi o počte osôb
pochovaných v masových hroboch.
Zdroj: Imperial War Museum, Londýn, Veľká Británia © Imperial War Museums
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Zajatci
Na fotografii vidno sovietskych zajatcov na ceste neďaleko Charkova, Nemeckom okupovaná
Ukrajina, 1941 – 1942

Počas vojny a po jej skončení bolo v Európe asi 8 000 zajateckých táborov.
V rokoch 1941 až 1945 padlo do zajatia mocností osy asi 5,7 sovietskych vojakov, približne 3 milióny
z nich zahynuli v zajatí. Červená armáda na konci vojny zajala asi 3 155 000 nemeckých vojakov.
Američania zajali 3,8 milióna osôb, Briti 3,7 milióna atď.
Zdroj: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlín, Nemecko © bpk / Hermann
Hoeffke
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Občiansky a ozbrojený odpor
Bojovníci odporu pred popravou v Minsku, Nemeckom okupované Bielorusko, 26. októbra 1941.
Tabuľa s nápisom: „Sme partizáni a strieľali sme na nemeckých vojakov.“

Státisíce civilných obyvateľov sa rozličnými spôsobmi a na rozličných miestach v Európe zapojili do
partizánskeho boja. Partizáni boli tak obeťami, ako aj páchateľmi a pre mnohých z nich sa vojna
neskončila v roku 1945. Napríklad počet mužov a žien zapojených do partizánskych aktivít v rokoch
1944 až 1959 na západnej Ukrajine dosahoval pravdepodobne 400 000 osôb.
Zdroj: Bundesarchiv, Koblenz, Nemecko © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Odsúdení bez súdnych procesov
Civilisti, ktorých obesili Nemci v Charkove

Predovšetkým v Sovietskom zväze a Juhoslávii, ale aj na mnohých ďalších miestach, štát trestal
masových vrahov bez súdnych procesov. Demonštrovali tak neskrývanú vôľu na zničenie nepriateľa
všetkým prostriedkami, pričom flagrantne porušovali medzinárodné právo.
Zdroj: Holocaust Memorial Museum (Pamätné múzeum holokaustu), Washington, USA © U.S.
Holocaust Memorial Museum
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Vysídlené osoby
Na fotografii vidno poľských zajatcov odchádzajúcich z tábora pre vysídlencov na pozemkoch
zoologickej záhrady v Hamburgu

Po druhej svetovej vojne zadržiavali veľké počty civilistov v táboroch pre vysídlencov, čo boli dočasné
zariadenia pre vysídlené osoby najmä z východnej Európy, ktoré museli migrovať ako utečenci, väzni
alebo robotníci na nútených prácach. Počty vysídlených osôb sa pohybujú v rozmedzí od 11 do 30
miliónov v závislosti od zdroja informácií.
Zdroj: Imperial War Museum, Londýn, Veľká Británia © Imperial War Museums
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