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O NASILJU NAD SLOVANSKIMI NARODI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 je bilo ustanovljeno 9. junija 1991 na 
takratnem velikem dvorišču pred gradom Rajhenburg v prisotnosti več kot 8000 
izgnancev in beguncev.

Poleg uveljavljanja statusa in pravic si naše društvo vseskozi prizadeva za ohra-
njanje aktivnega zgodovinskega spomina na genocidno okupacijo Slovenije in iz-
gon Slovencev. Nemški okupator je množično izganjal tudi druge narode, zato 
smo dali pobudo, da bi na gradu Rajhenburg razširili Muzej slovenskih izgnancev 
in ga po stopoma razvili v Evropski muzej o fašističnem in nacističnem nasilju 
nad drugimi evropskimi narodi. Že leta 2002 smo pisali francoski ministrici za 
evropske zadeve dr. Noelle Lenoir in jo prosili za naslove njihovih društev iz Alza-
cije, Loteringije in Lorene. O širitvi muzeja na gradu Rajhenburg sem poročala v 
Pragi leta 2007, ko smo podpisali sporazum o sodelovanju DIS z društvom Čehov, 
izgnanih leta 1938.

Nato smo se začeli povezovati s sorodnimi organizacijami in društvi v Evropi.
Uspeli smo navezati stike in 6. junija 2009 organizirali v Ljubljani prvi evropski 
kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma. Na kongres so prišle 
delegacije iz 12 evropskih držav.

Vse delegacije so si na gradu Rajhenburg ogledale Muzej slovenskih izgnancev, 
ki ga je pripravil dr. Tone Ferenc. Z navdušenjem so sprejele pobudo, da bi ga raz-
širili v Evropski muzej. Našo idejo o tem je podprl tudi prvi evropski kongres, na 
katerem je bilo več kot 4000 udeležencev.

Na kongresu je bil ustanovljen Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev 
fašizma in nacizma 1920–1945, ki ga do tedaj nismo imeli v Evropi.

Ta Mednarodni odbor se sestaja vsako leto v drugi državi članici. To je zelo 
pomagalo pri zbiranju gradiva za Evropski muzej. 

Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 je pripravilo to razstavo kot zametek 
Evropskega muzeja o fašističnem in nacističnem nasilju nad slovanskimi in dru-
gimi narodi. O ideji za Evropski muzej žrtev fašizma in nacizma so bili obveščeni 
vsi slovenski ministri za kulturo.

Na razstavi je prikazano le delno zbrano gradivo o nasilju nad Čehi, Poljaki, 
Rusi, Belorusi, Ukrajinci, Slovaki, Srbi, Hrvati in Slovenci v Avstriji in Italiji.

Glede na to, da se fašizem in nacizem spet pojavljata in da se je tudi evropska 
komisija v Generalni skupščini Združenih narodov 21. novembra 2014 vzdržala 
pri glasovanju o resoluciji »Boj proti poveličevanju nacizma in drugih sodobnih 
oblik rasizma« – in vzdržala se je tudi Slovenija – se nam zdi prikazovanje grozo-
dejstev fašizma in nacizma zelo pomembno.

Kot še žive priče tega nasilja moramo storiti več za preprečevanje ponovnih 
pojavov fašizma, nacizma in drugih rasizmov.

Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete pri ohranjanju zgodovinskih dejstev.
Posebej se zahvaljujemo Občini Krško, ki je zagotovila prostor za razstavo. 

Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS 



ČEŠKA

4 5

Za Čehe se je druga svetovna vojna  
začela že leta 1938

Po münchenski izdaji, ko so se Francozi in Angleži 
sporazumeli s Hitlerjem, da zasede del Češke, je 
češko ozemlje zapustilo in bilo izgnanih 230.000 
ljudi, poleg Čehov tudi nemški antifašisti in Judje. 

15. marca 1939 je nemška armada zasedla preostali 
del Češke in ustanovila protektorat.

Med drugo svetovno vojno je umrlo 340.000 čeških 
državljanov, od tega 220.000 zaradi svoje slovanske 
rasne pripadnosti. Nacisti svojih načrtov niso skri-
vali. Po nastopu na funkcijo vodje protektorata je 
Reinhard Heydrich izjavil: »Ta prostor mora posta-
ti nemški. Konec koncev nima Čeh tukaj kaj iskati.«

Prisilno delo Čehov

Pred železniško postajo v Pragi 
septembra 1938

Čehe so izgnali ob nemško-češki meji že leta 1938.

Lidice, 10. junija 1942. Pokol, ki ga je K. H. Frank 
potreboval za nastop pred Führerjem.

Izgon Čehov ob nemško-češki meji
leta 1938.
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Med drugo svetovno vojno je nacistični 
režim 3. rajha za Poljake uvedel popoln 
sistem terorja in suženjskega dela

Med drugo svetovno vojno je Poljska izgubila  
6 milijonov 28 tisoč državljanov.

Okupator je na poljskem ozemlju ustanovil 3690 
taborišč in drugih centrov uničevanja. Nemški oku-
pator je deportiral okoli 3 milijone 200 tisoč oseb.

Poljske državljane so deportirali – izgnali tudi v 7862 
hitlerjanskih taborišč v drugih evropskih državah.

Med izgonom je bilo 600 tisoč otrok starih do  
15 let. Poleg tega so okrog 200 tisoč otrok odpeljali 
z namenom germanizacije.

Ena od oblik zasužnjevanja poljskega naroda je 
bila, da je hitlerjanska oblast prisilila poljske de-
portirance nositi na obleki znamenje v obliki rom-
ba s črko »P«. Usoda ljudi z značko »P« je ostala v 
spominu kot nepojmljiva diskriminacija  
v civilnem svetu.

Najbolj oškodovani pripadnik poljske družbe je bila 
poljska mladina, med njimi mladoletniki – vojne 
žrtve, stotisoči zatiranih poljskih otrok, ki jih breme-
nijo posledice represij. Iztrebljene so bile tudi poljska 
inteligenca in druge intelektualne sile naroda. Veliko Poljakov je bilo sežganih v krematorijih.

Kazensko taborišče varnostne policije za poljske 
otroke in mladino v Lodzu – apel na  

dekliškem oddelku

Suženjsko delo blizu Tarnogroda v  
Zamojskem vojvodstvu na Poljskem

Nemški okupatorji so pobijali tudi  
poljske otroke.

Poljski delavci pri gradnji kanala v 
Wedtlenstedtu, 1941
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Okupacija bivše Sovjetske zveze  
je trajala 1418 dni  

Usmrčenih je bilo 26,600.000 ljudi, in to 8,860.400 
vojakov in 13,700.000 civilnih oseb, od teh je  
bilo namerno pobitih na zasedenih ozemljih 
7,420.379 ljudi, 
- zaradi brutalnih pogojev okupacijskega režima 

(lakota, nalezljive bolezni, pomanjkanje 
zdravstvene oskrbe itd.) je umrlo 4,100.000 ljudi,

- med delavci, prisiljenimi v izgnanstvo v Nemčijo, 
je umrlo 2,164.313 ljudi,

- več kot 451.100 ljudi se ni vrnilo iz različnih 
drugih razlogov – postali so izgnanci.

Na okupiranem ozemlju tedanje Sovjetske zveze 
je delovalo 14.033 uradnih koncentracijskih in 
delovnih taborišč za prisilno delo.

Za bodečo žico je bilo zaprtih 18 milijonov ljudi: 
moških, žensk in otrok različnih narodnosti.

Med drugo svetovno vojno je bilo na okupiranih 
ruskih ozemljih pobitih trikrat več civilistov  
kot vojakov.

Čakajoč na izgon ruskih otrok. V takšnih vagonih so prevažali izgnance.

30. aprila leta 1945 je sovjetska vojska osvobodila Ravensbrück.

Konec septembra leta 1944 je bila 
skupina ujetnikov iz dunaj skega zapora 
pripeljana v koncentracijsko taborišče 
Mauthausen. Pri vstopu v koncentracij-
sko taborišče so jih slekli ter slikali.  
Izmenično so jih polivali z vročo in 
mrzlo vodo. 

Krematorij



BELORUSIJA
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Belorusijo so leta 1941 okupirali Nemci – 
nacistični tretji rajh 

Med nemško okupacijo je umrlo več kot  
2 milijona 500.000 prebivalcev, skoraj vsak tretji 
prebivalec republike. Glavno mesto Minsk je bilo 
tretje najbolj porušeno mesto v Evropi. Uničenih 
je bilo tudi 9.200 vasi in požganih 8.825 šol.

Strahoviti simbol nacističnih zločinov v Belorusiji  
je bilo naselje Hatinj (Khatyn), ki je bilo zažgano 
skupaj s svojimi prebivalci. Enaka usoda je 
doletela 618 drugih naselij. V kraju Trostenec  
je bilo ubitih 206.500 ljudi. 

V Belorusiji je bilo 250 taborišč za sovjetske  
vojne ujetnike in 350 lokacij za nasilno  
pridržanje prebivalstva. 

Otroci ujetniki v Auschwitzu, 1945

Na poti Belorusov v izgon v Nemčijo

Delavski bataljon pri gradnji ceste pod  
nadzorom nacistov. Belorusija, 1943 

Prebivalci Vitebskega okrožja na prisilnem 
delu. Leto 1943

Nemški okupator strelja talce
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Okupacija Ukrajine je trajala 33 mesecev

Skoraj 930 dni je trajala okupacija Kijeva in regije. 
V času okupacije so nemški okupatorji ustrelili ali 
izmučili do smrti 236.400 civilistov v regiji.
 
V okupatorjevih taboriščih je bilo od leta 1941 do 
leta 1945 mučenih in umorjenih več kot 8 milijo-
nov Ukrajincev.

Žrtve so bili vojaški interniranci in civilno prebi-
valstvo, stari ljudje, ženske in moški. Med žrtvami 
nacističnega nasilja je bilo veliko otrok.

Na okupiranem ozemlju so nacisti skoraj v vseh 
mestih in krajih postavili taborišča, v katerih so 
bili ljudje zaprti v izredno krutih pogojih. Za vsak 
prekršek so jih kaznovali s smrtjo, zato da bi dru-
gim vzbujali občutek strahu. 

Okupatorji so v celoti uničili 23 krajev, delno  
porušili 190 krajev in požgali 75.000 kmetij.

Najdba devetih umetno narejenih vodnjakov,  
v katere so metali ljudi. Koncentracijsko  

taborišče Krasnij.

S pomočjo teh ostankov so prešteli ubite.

Tudi otroci so bili žrtve.

Otroška risba, 12 let, Ranjeno otroštvo

1944. Polje kolhoza po streljanju



SLOVAŠKA
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Münchenski sporazum, ki so ga s Hitlerjem 
sklenili Angleži in Francozi septembra 
1938. leta, je bil zelo škodljiv za Češko  
in Slovaško 

Slovaška je izgubila četrtino ozemlja, na katerem  
je živelo 405.808 Madžarov, Slovakov 276.287,  
26.181 Judov, 8.967 Nemcev in 1.829 Rusov.
Na celotnem ozemlju tedanje Češkoslovaške 
je življenje izgubilo med 350.000 do 360.000 
prebivalcev. Iz Slovaške je bilo deportiranih 
109.000 ljudi. Usmrčenih je bilo 10.000 oseb.
Med vojno je bilo mučenih in umorjenih okrog 
15.000 otrok. Del njih je bil iz uničenih naselij.  
Na prisilno delo v Nemčijo in druge okupirane 
dežele je bilo odvedenih okrog 500.000 oseb iz 
območja tedanje skupne države Češkoslovaške. 
Neposredno po koncu druge svetovne vojne  
je za posledicami prestanega trpljenja umrlo  
95.000 ljudi. 
Že aprila 1939 je bilo odprto prvo  
koncentracijsko taborišče v mestu Ilava.
Od 5. aprila 1941 je bilo tja poslanih  
8 transportov in v njih 8000 mladih Judov.

Koncentracijsko taborišče v Seredi je bilo 
ustanovljeno v letu 1941 in je odigralo 
pomembno nalogo v povezavi s prvim 
valom deportacij rasno preganjanih oseb 
z ozemlja Slovaške.

Vas Stankovce, ki so jo 1. decembra 1944  
uničili fašisti.

Izgon Slovakov pod nemško komando

Množični umor v Kremnički spada k najbolj 
brutalnim na celotnem ozemlju Slovaške.

Po osvoboditvi je bilo iz množičnih grobišč 
v Kremnički izkopanih skupaj 747 žrtev, od 
tega 211 žensk in 58 otrok.
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Po okupaciji nekdanje Jugoslavije je bila 
Srbija pod raznimi okupatorji

Največji del Srbije in Banata je bil pod nemško 
upravo, Bačka pod madžarsko, jugovzhodna Srbija 
pod Bolgari, del Srbije je bil tudi v okviru  
Albanije, ki jo je okupirala Italija, Srem je bil v 
sestavi Neodvisne države Hrvatske. 
Najtežji usodi je bil izpostavljen srbski narod v  
NDH in v Bosni in Hercegovini, ki sta bili  
zaveznici nacistične Nemčije in fašistične Italije. 
Za ta namen so bila kmalu po razglasitvi NDH 
ustanovljena uničevalna taborišča, med njimi 
največje, Jasenovac ob Savi. 
Od 5. maja 1941 do 9. maja 1945 je bilo v Pavelićevi 
NDH ubitih in umorjenih 74.762 otrok. 
V nemških in italijanskih taboriščih je bilo  
ubitih ali na drug način umorjenih 23.504 dečkov 
in deklic, od tega v taborišču Jasenovac 19.432 
otrok internirancev.
Množične zločine nad Srbi je izvajala tudi albanska 
fašistična oblast na Kosovu, ki je tu povzročila 
10.000 smrtnih žrtev, v Srbijo pa  izgnala  
100.000 ljudi.

V NDH so bila taborišča za otroke.

Poleti 1942 so vse poti s Kozare vodile v  
eksekucijsko taborišče Jasenovac.

Civilne osebe na poti v taborišče

Veliko jih je bilo ubitih na domačem pragu.
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Nemčija je 6. aprila 1941 napadla Kraljevino 
Jugoslavijo in jo zlomila v 12-dnevni vojni

Medsebojna delitev Banovine Hrvaške je bila izve-
dena tako, da je Dalmacijo z večjim delom otokov 
okupirala Italija, Medžimurje Madžarska, ostanek 
Hrvaške pa je bil 10. aprila 1941 skupaj z Bosno in 
Hercegovino razglašen za Neodvisno državo  
Hrvatsko (NDH).

Poleg redne vojske so bile ustanovljene posebne 
ustaške enote za izvrševanje posebnih nalog. Sabor 
je, poleg ostalih zakonov, takoj po prevzemu oblasti 
izglasoval posebne rasne zakone in predpise o prego-
nu Judov, Srbov, Romov-Ciganov in drugih politi-
čnih nasprotnikov NDH režima. Za aretirance so 
bila ustanovljena številna koncentracijska taborišča.

Po vdoru nemških vojaških sil in po kapitulaciji 
fašistične Italije so se začeli množični pobegi  
prebivalstva.

Prvi prevozi beguncev so se začeli v mesecu  
decembru 1943 v smeri proti Južni Italiji, nato  
pa na egiptovski polotok, v puščavski El Shatt. 

Logorka Veličković – rojena v 
taborišču El Shatt

Bolničarke iz taborišča El Shatt – Afrika

Srećko Martinović, Marija Toman, Logorka 
Veličković, Marija Strašek in Teofil Marelić  
v begunskem taborišču El Shatt

Srećko Martinović, Marija Toman,  
Logorka Veličković
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Nacisti so v Avstriji razmišljali o novih  
možnostih za rešitev koroškega vprašanja
Že zelo zgodaj so vodje javno govorili o izgonu 
Slovencev. V Berlinu, Gradcu in Celovcu so nacisti 
načrtovali nov etnični zemljevid Evrope. Na njem 
za Slovence ni bilo več prostora. 
Izgon Slovencev iz avstrijske Koroške se je zgodil 
14. aprila 1942. Na ta dan je bilo izgnanih 1.075 
Slovencev. Več kot polovica je bilo otrok. Nasilno 
so jih odpeljali s celovškega kolodvora v Wassertrü-
dingen (taborišče Hesselberg), Hagenbüchach in 
Markt Bibart (taborišče Schwarzenberg), naslednji 
dan pa so sledili transporti v Frauenaurach in Gla-
sow (taborišče Rehnitz). 
Prisilni pregon je Slovence hudo prizadel – tudi  
tiste, ki so ostali doma. Doživljali so brutalno 
preganjanje s strani nacističnega režima. Še v letih 
1944 in 1945 so z njihovih domačij pregnali številne 
družine. Kar veliko Slovencev so nacisti tudi zaradi 
podpore partizanskemu gibanju kruto umorili. 
Po vrnitvi iz taborišč Koroška Slovencev po vojni 
celo ni hotela sprejeti in so se šele po več letih lahko 
vrnili na svoje domove. 
Zaradi nacističnega preganjanja je izgubilo življe-
nje več kot 550 koroških Slovencev in Slovenk.

Slovenski izgnanci iz Koroške v  
taborišču Žrelec pri Celovcu  
15. aprila 1942

Slovenski izgnanci iz avstrijske Koroške v 
taborišču Žrelec

Izgnanci slovenskih družin iz Koroške v taborišču Hesselberg

Koroški izgnanci na železniški postaji  
v taborišču Frauenaurach
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Po prvi svetovni vojni je primorska Julijska 
krajina pripadla Kraljevini Italiji 
V njej je ostalo okoli 360.000 Slovencev. S priho-
dom Mussolinijeve fašistične stranke leta 1922 
se je začelo preganjanje Slovencev in uničevanje 
vsega, kar je bilo slovensko. 
Fašistične horde v Trstu so opustošile slovenske 
trgovine, banke, hranilnice ter slovenski tiskarni 
Edinost in Delo. Prisilno so poitalijančevali slo-
venske priimke in imena, pregnani so bili učitelji, 
duhovniki, uslužbenci in strogo je bilo prepoveda-
no govoriti slovensko.
Med obema vojnama je bilo iz svojih večstoletnih 
domov prisilno izgnanih okoli 100.000 Slovencev, 
od tega okoli sedemdeset tisoč v Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 
Večina prebivalstva Komenskega Krasa, Vipavskega 
in Goriškega se je naselila v Bosni. Na območje Ba-
njaluke in okolice se je preselilo več kot 50 družin. 
Fašisti so izgon primorskih Slovencev z njihovega 
etničnega ozemlja nadaljevali tudi med drugo sve-
tovno vojno in jih internirali ali konfinirali daleč v 
notranjosti Italije. 
Velik zločin je bil tudi izgon več kot 35.000 Slo-
vencev v 32 italijanskih koncentracijskih taborišč, 
največ na  Rab, v Gonars, Renicci, Visco, Cairo 
Montenotte in Fraschette di Alatri.

Slovenski otroci v taborišču na Rabu

Potomci Slovencev, ki so zaradi fašizma 
prebežali med obema vojnama v  
bivšo Jugoslavijo

Slovenci, žrtve fašizma v Italiji  
med obema vojnama, ki so prebežali  

v nekdanjo Jugoslavijo

Med obema vojnama je zaradi fašističnega nasilja  
pribežalo v nekdanjo Jugoslavijo 70.000 Slovencev.  

Na sliki leta 1931 v Slatini



Društvo izgnancev Slovenije
1941–1945

Gradivo za razstavo, slike, knjige in brošure je zbrala  
Ivica Žnidaršič, prof.,  

ki je dala tudi idejo, da na gradu Rajhenburg nastane Evropski muzej.

Pri tem so pomagali nekateri člani Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev 
žrtev fašizma in nacizma: Nikolaj Dorožinskiy in Inna Pavlovna Harlamova iz Rusije, 

Józef Sowa iz Poljske, ing. Jíři Prokop iz Češke, Markiian Demidov iz Ukrajine,  
dr. Juraj Drotar in ing. Pavel Sečkar iz Slovaške, Lych Nina Antonovna iz Belorusije,  

Jože Partl iz Avstrije, Vera Papež-Adamič iz Bosne in Hercegovine,  
Milinko Čekić iz Srbije, Mladen Veličković iz Hrvaške in Gregor Kaplan iz Slovenije.  

Razstava DIS o fašističnem in nacističnem nasilju nad slovanskimi narodi obsega  
20 panojev. Publikacije so postavljene v 9 vitrinah. Ostalo zbrano gradivo je shranjeno 

v Informacijskem centru Društva izgnancev Slovenije v Ljubljani, Linhartova 13.

Računalniško obdelavo je opravil Robert Škrjanc. 
Panoje je izdelalo podjetje Pegaz International.

Pri izboru publikacij je sodeloval dr. Janko Prunk. 
Prostor za razstavo je zagotovila Občina Krško.

Prevode v angleški jezik je opravilo podjetje Multilingual.
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