
22. април- Дан сећања не жртве Холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом

светком рату

Други светски рат је један од најкрвавијих и најхладнијих ратова који је
задесио човечанство јер је у њему, поред војника који су свје државе
бранили на ратиштима, страдало и много цивила. Оно по чему се
Други светски рат разликује од дотадашњих ратова јесте велики број
логора смрти, депортације, уништавање етничких заједница, одвођење
на присилни рад и пресељење. Живот људи за време рата је био
лишен сваке душтвености, људи су живели у страху. Тачан број људи
умрлих у логорима је непознат, али се претпоставља да је било између
55 и 75 милиона жртава, а само Јевреја више од 6 милиона. То су
већином били Роми, Јевреји и сви они које су Нацисти сматрали
нижом расом и нижом класом. Холокауст, односно организовани
прогон, Немци су над Јеврејима спроводили више од 10 година. У
Србији, вешање на Теразијама било је један вид застрашивања људи
и водило је један део становништва у изолацију. Једна од најсташнијих
облика изолације било је одвођење у самицу, без осветљења, на голом
бетону и без топлоте. Један од најстрашнијих логора смрти био је
Аушвиц у Пољској. Ово је првобитно била пољска касарна, али када је
Нацистичка Немачка окупирала Пољску претворила је ову локацију у
затвор за политичке затворенике. Аушвиц је функционисао тако што су
људи из свих делова Европе трпани у возове без прозора, хране,
седишта, тоалета… Када би стигли у логор били су разврставани на
радно способне и оне које је требало одмах убити. Људима који нису
одмах убијени било је наређено да се скину, а затим су стављани у
коморе где су гушени јаким гасом, овај процес је трајао свега
двадесетак минута. Најстрашнија чињеница је то што у сваком рату,
који најчешће започињу несугласицама неколико политичара, страда
много недужних људи међу којима су и деца. Овај рат је однео много
живота недужне и невине деце, и све слике, које ни приближно не могу
да опишу ту страхоту, у мени буде најстрашније емоције које описују
тугу, јад, жал…
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