Дан кад је почео Други светски рат – 1. септембар
На данашњи дан, 1. септембра 1939, нападом нацистичке Немачке на
Пољску, почео је Други светски рат. Рат је трајао је од 1939. до 1945. године, а
водио се између два блока држава – Сила осовине, на челу са Немачком,
и Антифашистичке коалиције, које су чиниле СССР, Велика Британија и САД.
Други светски рат представља највећи и најкрвавији сукоб у људској историји, по
неким проценама у ратним сукобима страдало је преко 50 милиона људи. Међу
њима највећи број су били цивили.

ПОВОД РАТА
Радио станица у Гливицама
Немачка је напала Пољску након инцидента у Глајвицу. То је био исценирани
напад немачких оперативаца прерушених у пољске војнике на немачку радио-станицу у
Глајвицу на граници са Пољском, данашње Гливице у Пољској. Операцију је
испланирао и водио Рајнхард Хајдрих, један од најближих Хитлерових сарадника. Циљ
је био оптужити Пољаке да су упали на територију Немачке и испровоцирали рат.
Приликом заузимања радио станице 31. августа 1939, емитовање програма је
прекинуто, а немачки војник је на пољском језику, према унапред припремљеном
сценарију, говорио против нациста, псовао Хитлера и позивао Пољаке да нападну
Немачку. Као доказ нацисти су оставили за собом тела мртвих криминалаца
преобучених у пољске униформе. Нацисти су искористили овај догађај као оправдање
за напад на Пољску 1. септембра 1939. Два дана касније Француска и Велика Британија
су објавили Немачкој рат.
ПОСЛЕДИЦЕ РАТА
Други светски рат је био најкрвавији сукоб у историји човечанства, укупан
број жртава процењује се на 55 милиона. Рат је донео огромна материјална разарања, а
више од 40 милиона људи је расељено. То је био тотални рат. Свако је био мета. Није
било разлике између војника и цивила, фронта и позадине. Примена савремена
технологија и модеран начин ратовања, довео је до ефикаснијег коришћена савременог
наоружања и циљу материјалних разарања и убијања људи. Током Другог светког рата
почињени су најстрашнији злочини – Холокауст, логори смрти, геноцид,…
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