UNDERVISNINGSMATERIAL 4
Under andra världskriget föll miljontals människor offer för massavrättningar, deportationer, svält,
tvångsarbete, koncentrationsläger och bombningar.

Flyktingar och utvisade
Serber utvisas ur Oberoende staten Kroatien, en satellitstat till Nazityskland.

Vid slutet av kriget fanns det 40 miljoner flyktingar i Europa. När de totalitära ideologierna drabbade
samman i blodiga konflikter var det de som inte stred som tvingades lämna sina hem.
Källa: United States Holocaust Memorial Museum, med tillstånd av Muzej Revolucije Narodnosti
Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evakuerade
Fotografi som visar en liten pojke bärande på sitt bagage när han lämnar London för landsbygden
tillsammans med en grupp andra evakuerade den 5 juli 1940.

3,5 miljoner britter, främst barn, massevakuerades undan eventuella flygräder mot de stora
städerna. Det var en av de största sociala omvälvningar som landet någonsin upplevt, och det fick
dramatiska konsekvenser för en hel generation. Liknande evakueringskampanjer ägde också rum på
andra håll i Europa.
Källa: Imperial War Museum, London, Storbritannien © Imperial War Museums
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Deporterade
Smygfoto av en godsvagn i vilken tusentals ”statsfiender” deporterades till lägren i Gulag, 1941.

Man har beräknat att ca 6 miljoner människor drabbades av tvångsförflyttningar inom
Sovjetunionen. Massdeporteringar av människor utfördes (av både nazisterna och Sovjetledarna)
som ett sätt att försvaga stödet för motståndsrörelsen och förändra befolkningens etniska
sammansättning till ockupationsmaktens förmån.
Källa: Lettlands ockupationsmuseum, Riga
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Tvångsarbetare
Tvångsarbetare från Sovjetunionen som arbetar inom den tyska försvarsindustrin, 1945.

Mellan 1939 och 1945 utförde mer än 13 miljoner människor tvångsarbete i Tyska riket och på dess
annekterade territorier. Tvångsarbetare anlitades främst inom jordbruket, försvarsindustrin,
gruvindustrin och byggindustrin. I många fall användes tvångsarbete som en metod för att utrota
människor.
Källa: Bundesarchiv, Koblenz, Tyskland © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Belägring och hungersnöd
Belägringen av Leningrad, vintern 1941–1942 – svältande barn.

Under andra världskrigets belägringar av Budapest, Warszawa och Malta dog hundratusentals civila
främst på grund av hunger och hungerrelaterade sjukdomar. Avsiktlig anarki inom administrationen
och livsmedelsblockader på ockuperade territorier hade till följd att hundratusentals dog i hela
Europa.
Källa: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlin, Tyskland © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Bombningarnas offer
Ruiner av Heliga korsets kyrka i Warszawa – människor som lämnar kyrkan efter bön.

Under andra världskriget genomförde alla sidor strategiska bombningar av civila områden i en aldrig
tidigare skådad omfattning som dödade hundratusentals människor. Det blev en oöverträffad
massförstörelsemetod som inte hindrades av Haagkonventionerna, eftersom de inte innehöll någon
artikel om luftkrigföring innan kriget började.
Källa: © Warsaw Rising Museum, Warszawa, Polen
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Dödslägrens offer
Fotografi med igenfylld massgrav (lägret Bergen-Belsen, Tyskland, 1945). På gravskylten står det:
”Grav nr 2. Här ligger 5 000 begravda.”

Efter att ha befriat koncentrationslägren upptäckte de allierade styrkorna de ofattbara
konsekvenserna av nazisternas etniska politik. Vid ingångarna till de tidigare lägren har man satt upp
skyltar som fördömer nazisternas illdåd, och det finns även gravskyltar som anger antalet människor
som ligger i massgravarna.
Källa: Imperial War Museum, London, Storbritannien © Imperial War Museums
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Krigsfångar
Fotografi med sovjetiska fångar till fots nära Charkiv, tyskockuperade Ukraina, 1941–1942.

Det fanns ungefär 8 000 fångläger under och efter kriget i Europa.
Mellan 1941 och 1945 tog axelmakterna runt 5,7 miljoner sovjetiska fångar, av vilka runt 3 miljoner
dog i fångenskap. Vid krigsslutet hade runt 3 155 000 tyska fångar tillfångatagits av Röda armén.
Amerikanerna tog 3,8 miljoner fångar, britterna 3,7 miljoner osv.
Källa: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, Tyskland © bpk / Hermann
Hoeffke
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Civilt och väpnat motstånd
Motståndskämpar inför avrättning i Minsk, tyskockuperade Vitryssland, 26 oktober 1941. På skylten
står det: ”Vi är partisaner och har skjutit tyska soldater”.

Hundratusentals civila var delaktiga i partisanrörelser på olika sätt och på olika håll i Europa.
Partisanerna var emellanåt både offer och förövare, och för många av dem slutade inte kriget 1945.
Till exempel uppgick antalet män och kvinnor som deltog i partisanverksamhet under åren 1944–
1959 i västra Ukraina förmodligen till 400 000.
Källa: Bundesarchiv, Koblenz, Tyskland © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Avrättade utan rättegång
Civila i Charkiv hängda av tyskarna.

Särskilt i Sovjetunionen och Jugoslavien, men även på många andra håll, förekom statligt
sanktionerade massmord utan rättegång. De vittnar om en urskillningslös önskan att eliminera
fienden med alla medel i uppenbar strid med folkrätten.
Källa: Holocaust Memorial Museum, Washington, USA © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Fördrivna personer
Fotografi med polska fångar som lämnar ett läger för fördrivna personer på Hamburgs zoo.

Efter andra världskriget placerades ett stort antal civila i läger för fördrivna – tillfälliga anläggningar
för människor i första hand från Östeuropa som tvångsförflyttats som flyktingar, fångar eller
slavarbetare. Antalet fördrivna personer varierar mellan 11 och 30 miljoner beroende på vilken källa
som citeras.
Källa: Imperial War Museum, London, Storbritannien © Imperial War Museums
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