GRADIVO ŠT. 4
Med drugo svetovno vojno je zaradi množičnih pobojev, deportacij, lakote, prisilnega dela,
koncentracijskih taborišč in bombardiranja umrlo na milijone ljudi.

Begunci in pregnanci
Srbi, pregnani iz Neodvisne države Hrvaške, marionetne države nacistične Nemčije

V Evropi je bilo ob koncu vojne 40 milijonov beguncev. Medtem ko so se totalitarne ideologije krvavo
spopadale, je civilno prebivalstvo trpelo breme prisilnega preseljevanja.
Vir: United States Holocaust Memorial Museum, z dovoljenjem Muzeja Revolucije Narodnosti
Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuiranci
Fantič s kovčkom na fotografiji zapušča London in z drugimi evakuiranimi odhaja na podeželje, 5. julij
1940

V Veliki Britaniji so zaradi grozečih zračnih napadov iz velikih mest evakuirali 3,5 milijona ljudi,
predvsem otrok. To je bil eden največjih družbenih pretresov v državi in je dramatično zaznamoval
vso generacijo. Podobne evakuacije so potekale tudi drugod po Evropi.
Vir: Imperial War Museum, London, Združeno kraljestvo © Imperial War Museums
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Izgnanci
Skrivaj posneta fotografija tovornega vagona, s katerim so v gulag poslali na tisoče „državnih
sovražnikov“, 1941

Ocenjuje se, da so v ZSSR notranje prisilno razselili okoli 6 milijonov ljudi. Tako nacisti kot tudi Sovjeti
so deportirali ogromno število ljudi, da bi že v kali zatrli morebitni odpor in spremenili narodnostno
sestavo prebivalstva v korist okupacijskih sil.
Vir: Muzej okupacije Latvije, Riga
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Prisilni delavci
Delavke iz Sovjetske zveze na prisilnem delu v nemški orožarski industriji, 1945

Med letoma 1939 in 1945 je bilo več kot 13 milijonov ljudi poslanih na prisilno delo v nemški rajh in
na njegova priključena ozemlja. Delali so predvsem v kmetijstvu, tovarnah orožja, rudnikih in
gradbeništvu. Prisilno delo so nemalokrat uporabili kot metodo iztrebljanja.
Vir: Bundesarchiv, Koblenz, Nemčija © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Obleganje in lakota
Obleganje Leningrada pozimi 1941/42 – sestradani otroci

V drugi svetovni vojni so med obleganjem Budimpešte, Varšave in Malte umrli stotisoči civilistov,
predvsem zaradi lakote in z njo povezanih bolezni. Namerna administrativna anarhija in blokiranje
živilskih zalog na okupiranih ozemljih sta po vsej Evropi pahnila v smrt na stotisoče ljudi.
Vir: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlin, Nemčija © AKG-Images / Paul Botzenhardt
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Žrtve bombardiranja
Porušena cerkev Svetega križa v Varšavi – ljudje prihajajo od molitve

V drugi svetovni vojni so vse strani iz strateških razlogov nepredstavljivo intenzivno bombardirale
civilna območja in pri tem pomorile na stotisoče ljudi. Haška konvencija te strahovite metode
množičnega uničevanja ni mogla preprečiti, saj pred vojno vanjo ni bil vključen člen o zračnem
bojevanju.
Vir: © Warsaw Rising Museum, Varšavi, Poljska
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Žrtve taborišč smrti
Na fotografiji je zasuto množično grobišče (taborišče Bergen-Belsen, Nemčija, 1945). Na njem je
napis: „Grob št. 2: tu je pokopanih 5000 ljudi.“

Zavezniške sile so ob osvoboditvi koncentracijskih taborišč odkrile pretresljive posledice nacistične
etnične politike. Ob vhodih v taborišča so postavili table, na katerih so razgalili nacistična
grozodejstva, in napise, kakršen je ta, da so zabeležili število pokopanih v množičnih grobovih.
Vir: Imperial War Museum, London, Združeno kraljestvo © Imperial War Museums
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Vojni ujetniki
Na fotografiji so sovjetski ujetniki na poti nekje blizu Harkova, Ukrajina pod nemško okupacijo, 1941

Med vojno in po njej je bilo po Evropi okoli 8000 taborišč za vojne ujetnike.
Sile Osi so med letoma 1941 in 1945 zajele okoli 5,7 milijona sovjetskih vojakov, od tega jih je v
ujetništvu umrlo okrog 3 milijone. Rdeča armada do konca vojne zajela okoli 3.155.000 nemških
vojnih vojakov. Američani so jih zajeli 3,8 milijona, Britanci 3,7 milijona in tako naprej.
Vir: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Nemčija © bpk / Hermann Hoeffke
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Civilni in oboroženi odpor
Borci odpora pred usmrtitvijo v Minsku, Belorusija pod nemško okupacijo, 26. oktober 1941. Na tabli
piše: „Partizani smo in smo streljali na nemške vojake“

V različnih predelih Evrope je na različne načine vzniknil partizanski odpor, pridružilo se mu je na
tisoče in tisoče civilistov. Včasih so bili partizani hkrati žrtve in storilci in za mnoge se vojna ni končala
leta 1945. V zahodni Ukrajini je na primer v partizanstvu med letoma 1944 in 1959 sodelovalo okoli
400.000 moških in žensk.
Vir: Bundesarchiv, Koblenz, Nemčija © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Usmrčeni brez sojenja
Nemci obesili civiliste v Harkovu

V sovjetski Rusiji in Jugoslaviji, pa tudi drugod, je država brez sojenja odrejala množične usmrtitve.
To kaže, da pri uničevanju sovražnika niso izbirali sredstev in so grobo kršili mednarodno pravo.
Vir: Holocaust Memorial Museum, Washington, ZDA © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Displaced persons
Poljski jetniki na fotografiji zapuščajo taborišče za razseljene osebe na območju hamburškega
živalskega vrta.

Po drugi svetovni vojni se je ogromno ljudi znašlo v taboriščih za razseljene osebe, kjer so našli
začasno namestitev: največ je bilo iz vzhodne Evrope, v preselitev pa so bili prisiljeni kot begunci,
zaporniki ali prisilni delavci. Po podatkih iz različnih virov naj bi bilo razseljenih med 11 in 30 milijoni
ljudi.
Vir: Imperial War Museum, London, Združeno kraljestvo © Imperial War Museums
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