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46. Окупациони системи . Злочини-геноцид. Устанци и отпор.  
 
Окупација различитих држава и територија у свијету. Различити окупациони системи. 
 
Напада Трећег Рајха на СССР 22. Јуна 1941. Операција ,,Барбароса,, 
 
Нагли продор Вермахта и Луфтвафе због увјежбаности Блиц Крига и неспособности Црвене Армије . 
Огромни војни успјеси Трећег рајха на источном фонту. Учешће Италијана, Мађара, Румуна, Словака, 
Финаца, Хрвата и нацистичких добровољаца из Скандинавије, Француске, Шпаније и Португалије у борбама 
у Совјетском Савезу као дио Тројног Пакта 
 
Јапански напада на Перл Харбур - улазак САД у рат.- истовремено совјетска контраофанзива код Москве. 
 
Борбе у сјеверној Африци између Ромеловог афричког корпуса састављеног од једне њемачке комбиноване 
дивизије и већине италијанских трупа уз стратегијску подршку француских Вишијских трупа ( Квислиншка 
влада маршала Петена је контролисала француске колоније) и Британских колонијалних трупа.  
Значај јединица ЈВуО за успијех британског генерала Монтгомерија на сјверу Африке. 
 
Офанзивне операције Црвене Армије 1942. и покушаји офанзива Тројног пакта на источном фронту. 
Огромне жртве и разарања.  
Прекретница Другог свјетског рата - Стаљинградска битка (август 1942.-фебруар 1943.)  
Први велики пораз Тројног пакта . Заробљена им читава једна група армија са штабом. 
Курска битка - највећа тенковска битка Другог свјетског рата (5.-17.јул 1943.) између Вермахта и Црвене 
Армије . Побједа Т-34 совјетског тенка-најбољи тенк Другог свјетског рата. 
 
Америчко искрцавање на западним обалама сјеверне Африке 8.новембра 1942. 
Битке код Ел Аламејна.Уништење Ромеловог Афричког корпуса до маја 1943.  
Искрцавање англо-америчких трупа на Сицилију 10. августа 1943. и освајање Италије 
8. септембра 1943. капитулација Италије .  
Мусолони се повлачи са њемачким трупама ка сјеверу 15. септембра 1943. а борбе су настављене . 
Американци заузимају Рим 5.јуна 1944. 
 
Масовни злочини нацистичког, фашистишког и милитаристичког окупатора над цивилним становништвом и 
војним заробљеницима. Спровођење политике чишћења ,, животног простора,, од ,,нижих раса,, ( Словена , 
Цигана и Јевреја) 
Довођење милиона цивила у бројне концентрационе логоре, гдје су мучени и убијани на најгоре могуће 
начине. 
Све вријеме војних напада Тројни пакт чини масовне злочине и одвођење људи у концентрационе логоре, а 
то чине и након окупције. Најгори однос је био Нациста према Русима, Србима, Пољацима, Чесима, 
Циганима и Јеврејима. Мало боље су прошли Словаци и Словаци. Конвертити попут Украјинаца и Белоруса 
су чинили разне злочине према Русима,Пољацима,Циганима и Јеврејима, али имеђусобно, док су Хрвати 
били једини словенски народ, који је директно и отворено био у систему зла, чак предњачећи у злочину 
геноцида. 
 Геноцид је почињен над Србима, Русима и Пољацима, а масовни злочини над Цуганима и Јеврејима. 
Сви злочини нациста и фашиста су подстакли брже и масовније отпоре широм свијета ( Југословија, Грчка, 
Француска, Норвешка и Кина) 
 

 


