
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ СТІКЕР 6

Тема уроку:  Людина, що пережила війну...  
Незавершена історія

Стікер 6.  Військовополонені

ДЖЕРЕЛО 1. Спогади військовополоненого
«Ми побачили, що німецькі солдати з собаками покидають нас, йдуть геть, і наша 

колона вже південніше Мюнхена ніким не охороняється. Ми розійшлись, а їдуть аме-
риканські танки і кидають нам банки з тушонкою (плаче). Спогади роблять рани на 
серці, а їх в серці і так багато».

Зі спогадів українця, колишнього військовополоненого  
Віктора Нечипорука, який у1945 році перебував у Західній Німеччині.

ДЖЕРЕЛО 2.
Із понад 836 тис. полонених, які вижили й повернулися на батьківщину, 233 тис. 

були засуджені й відбували покарання в таборах ГУЛАГу, понад 600 тис. примусово 
працювали у так званих трудових батальйонах.

Радянські військовополонені – жертви двох диктатур. –  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/G8EowK. 

ДЖЕРЕЛО 3.
Другого серпня 2000 року німецький бундестаг ухвалив закон про створення 

державного фонду “Пам’ять, відповідальність та майбутнє”, який має координувати 
виплати компенсацій жертвам нацистського режиму. Утім, закон містить незрозумілу 
постанову - військовополонені не мають права на компенсацію. Професор Павло По-
ліан вважає, що закон, який дискримінує радянських військовополонених, німецькі 
депутати ухвалили свідомо: «Їх не можна назвати забутими жертвами, їх не забули, 
про них пам’ятали і писали. Просто під час прийняття закону про компенсації було 
зручно про це забути. Несподівано їх стали вважати абсолютно звичайними військо-
вополоненими, як це були американці або англійці. Тільки от не можна нормальними 
військовополоненими назвати людей, 60 відсотків з яких загинули під час війни. Їх 
проігнорували, їх не забули, їх дискримінували третій раз. І це була чітка політика 
німецьких політиків та німецьких промисловців в цьому чіткому і з’ясованому історич-
ному питанні».

Радянські військовополонені – жертви двох диктатур. –  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/1x32z4. 

ДЖЕРЕЛО 4.
Після закінчення Другої світової війни усьому цивілізованому світові стало зро-

зуміло, що захист прав військовополонених під час ведення бойових дій потребує 
серйозної уваги. Оновлена третя Женевська Конвенція 1949-го була покликана за-
побігти повторенню усіх злочинів проти військовополонених, які були зафіксовані під 
час Другої світової. Новий документ встановив чітке розмежування між збройними 
конфліктами міжнародного характеру та такими, що виникають на території однієї з 
країн, а також оновлені правила, яких повинні дотримуватися воюючі сторони при по-
водженні з особовим складом збройних сил сторін конфлікту, а також членів ополчен-
ня або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил, а також особами,  які  
супроводжують  збройні  сили,  але фактично не входять до їхнього складу. Конвенція 
також приділяє увагу їхньому звільненню та репатріації.

Звільнити рядового...Що ускладнює перебування військових  
у полоні і їхнє звільнення. – [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: https://goo.gl/pwbimZ. 


