
Примусова праця в СРСР була розповсюдженою мірою 
покарання неугодних верств населення і засобом залучення 
робочої сили для виконання робіт у неосвоєних регіонах. У 
роки колективізації висилали до Північного краю і трудових 
селищ НКВС у Казахстан. 1935 р. 615 німецьких родин з 
прикордонних районів були виселені до спецпоселень Біломор-
Балтійського комбінату НКВС. Через рік до спецпоселень
Карлагу НКВС були вислані 14 970 німців із Пулинського району.

Із оголошенням військового стану (22 червня 1941) була введена 
трудова повинність для всього працездатного населення. На 
Уралі, у Сибіру, Казахстані і Середній Азії пришвидшеними 
темпами розгорталося будівництво підприємств металургійної і 
оборонної промисловості. При цьому широко використовувалася 
праця ув’язнених. Великий розмах отримала мобілізація у 
трудові колони НКВС. У вересні 1941 р. на території УРСР 
військкомати мобілізували 23,5 тис. працездатних німців-
чоловіків 16–60 років і передали в розпорядження НКВС для 
використання у східних районах СРСР. Німців, які служили у
Червоній армії, на фронті і в тилу, вилучали з підрозділів і 
направляли до будівельних частин. Невдовзі вони опинилися у 
трудових колонах на об’єктах НКВС і інших наркоматів.

Депортовані до Сибіру і Казахстану німці України нарівні з іншими депортованими 
були розосереджені по всій території як робоча сила. У січні 1942 р. з їх числа 
військкомати мобілізували бл. 93 тис. чоловіків у віці від 17 до 50 років. З жовтня 
1942 р. додатково мобілізовано 70,8 тис. чоловіків 15–55 років і 52,7 тис. жінок 
16–45 років. Від призову звільнялися лише жінки, які мали дітей до 3 років, і 
вагітні. Всього за 1942–1945 рр. було мобілізовано понад 316 тис. німців і німкень, 
направлених на будівництво промислових підприємств, шляхів сполучення, 
у вугільну та нафтодобувну промисловість, для сільського господарства.

Німців-трудармійців розміщали окремо від ув’язнених у створених для них табірних 
пунктах. Загін складався з 1,5–2 тис. осіб, розділених на колони по 300–500, а ті 
ділилися на бригади по 35–100 осіб. Вони жили у наспіх виритих бараках-землянках 
або казармах-бараках у зонах під охороною, огороджених парканом або колючим 
дротом. На роботу їх водили під конвоєм. Найтяжчим було положення взимку 
1942/43 рр., коли і без того мізерні норми харчування знизили «з метою економії 
витрат продуктів і хліба». Повних даних про смертність у результаті травм, виснаження
і голоду ще не виявлено. 1942 р. у таборах НКВС: Сєвжелдорлаг вона склала 20,8 %, 
Солікамлаг – 19 %, Тавдинлаг – 17,9 %, Богословлаг – 17,2 %. Німці України знаходилися 
майже в усіх таборах НКВС і наркоматів. Про це свідчать імена у книгах пам’яті таборів.

Постанова ДКО (16 грудня 1944) передбачала мобілізувати й інтернувати з напрямком 
для роботи в СРСР усіх працездатних німців: чоловіків – від 17 до 45 років, жінок – 
від 18 до 30 років, які знаходилися у Румунії, Югославії, Угорщині, Болгарії і 
Чехословаччині. Вона наказувала провести мобілізацію та інтернування у грудні 
1944 – січні 1945 р. і направити до Сталінської області – 56 000 осіб, Ворошилов-
градської – 28 000, Дніпропетровської – 22 500, Чернігівської і Харківської – по 2 500, 
Запорізької – 2 000, Сумської – 1 000 осіб.

3 лютого 1945 р. ДКО наказав мобілізувати на території 1, 2, 3-го Білоруських 
і 1-го Українського фронтів усіх придатних до фізичної праці і здатних носити 
зброю німців-чоловіків від 17 до 50 років. З тих, хто не служив у німецькій армії 
або частинах «фольксштурму», до середини квітня 1945 р. мобілізували 97 487 осіб для 
використання у роботах у першу чергу в Українській і Білоруській РСР. 
З них 37 600 осіб були направлені у вугільну промисловість, 20 000 осіб займалися 
демонтажем обладнання, яке вивозили з території фронтів.

Die nach Sibirien und Kasachstan deportierten Ukrainedeutschen waren, wie die anderen 
Deportierten, über das gesamte Territorium als Arbeitskraft zerstreut. Im Januar 1942 wurden 
aus ihrer Zahl von den Kreiswehrersatzämtern ca. 93 Tausend arbeitsfähige Männer von 17 
bis 50 Jahren mobilisiert. Ab Oktober 1942 wurden zusätzlich 70,8 Tausend Männer im 
Alter von 15–55 Jahren und 52,7 Tausend Frauen von 16 bis 45 Jahren mobilisiert. 
Ausgenommen waren nur Frauen, die Kinder jünger als 3 Jahre hatten, und Schwangere. 
Insgesamt wurden 1942–1945 über 316 Tausend deutsche Männer und Frauen mobilisiert, 
auf den Bau von Industriebetrieben, Verkehrswegen, in die Kohle- und Erdölindustrie 
sowie in die Landwirtschaft eingewiesen.

Die deutschen Arbeitsarmisten wurden getrennt von den Sträflingen in für sie errichteten 
Lagerabteilungen untergebracht. Ein Trupp bestand aus 1,5–2 Tausend Personen. Er 
war unterteilt in Kolonnen zu je 300–500 und diese in Brigaden zu 35–100 Personen. 
Untergebracht wurden sie in eiligst ausgehobenen Baracken-Erdhütten oder Baracken-
Kasernen in bewachten, mit Zäunen oder Stacheldraht umzäunten Zonen. Zur 
Arbeitsstelle wurden sie von Bewaffneten eskortiert. Am schlimmsten war die Lage im Winter 
1942/43, als die ohnehin kärglichen Lebensmittelrationen „zwecks sparsamen Verbrauchs 
von Lebensmitteln und Brot“ verringert wurden. Es sind noch keine vollständigen Daten 
über die Mortalität infolge von Verletzungen, Erschöpfung und Unterernährung ermittelt. 
1942 lag sie in den Lagern des NKWD Sewscheldorlag bei 20,8 %, in Solikamlag bei 19 %, 
in Tawdinlag bei 17,9 %, in Bogoslowlag bei 17,2 %. Ukrainedeutsche gab es praktisch in 
allen Lagern des NKWD und der Volkskommissariate. Davon zeugen die Namen in den 
Gedenkbüchern der Lager.

Der Beschluss des Staatlichen Verteidigungskomitees „GKO“ (16. Dezember 1944) sah 
die Mobilisierung und Internierung mit der Überstellung zwecks Arbeitseinsatz in der 
UdSSR aller arbeitsfähigen Deutschen vor, der Männer zwischen 17 und 45, der Frauen 
zwischen 18 und 30 Jahren, die sich in Rumänien, Jugoslawien, Ungarn, Bulgarien und der 
Tschechoslowakei befanden. Er ordnete die Mobilisierung und Internierung von 
Dezember 1944 bis Januar 1945 und die Überstellung in die Gebiete Stalino von 56 000, 
Woroschilowgrad – 28 000, Dnjepropetrowsk – 22 500, Tschernigow und Charkow – je 2 500, 
Sumy – 1 000 Personen an.

Am 3. Februar 1945 beschloss das GKO im rückwärtigen Gebiet der 1., 2., 3. Belarussischen 
und der 1. Ukrainischen Front alle für die körperliche Arbeit und wehrdiensttauglichen 
deutschen Männer zwischen 17 und 50 Jahren zu mobilisieren. Von denen, die weder in der 
deutschen Armee, noch im Volkssturm dienten, wurden 97 487 Mann bis Mitte April 1945 
vor allem für die Verrichtung von Arbeiten in der Ukrainischen und Belorussischen SSR 
mobilisiert. Davon wurden 37 600 Personen in den Kohlebergbau entsandt. 20 000 Personen 
waren mit der Demontage von Werksausrüstungen beschäftigt, die aus dem Hinterland der 
Fronten abtransportiert wurde.
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Zwangsarbeit war in der UdSSR eine verbreitete Bestrafung für 
missliebige Bevölkerungsschichten und eine Methode für die Beschaffung 
von Arbeitskräften für die Durchführung von Arbeiten in den nicht 
erschlossenen Regionen. In den Jahren der Kollektivierung wurde in 
die Nordregion und in Arbeitssiedlungen des NKWD nach Kasachstan 
verbannt. 1935 verbannte man 615 deutsche Familien aus grenznahen 
Rayons in Sondersiedlungen des Belomor-Baltijskij Kombinats des 
NKWD. Ein Jahr später folgte die Verbannung von 14 970 Deutschen 
aus dem Rayon Pulin in Sondersiedlungen des Karlag des NKWD.

Mit der Verhängung des Kriegszustands (22. Juni 1941) wurde die 
Arbeitspflicht für die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung eingeführt. 
Im Ural, in Sibirien, in Kasachstan und in Mittelasien begann der 
beschleunigte Aufbau von Montan- und Rüstungsbetrieben. Dabei 
wurde vermehrt die Arbeitskraft von Sträflingen eingesetzt. Ein 
bedeutendes Ausmaß nahm die Mobilisierung in Arbeitskolonnen des 
NKWD an. Im September 1941 mobilisierten die Kreiswehrersatzämter 
23,5 Tausend arbeitsfähiger Männer im Alter von 16–60 Jahren und 
überstellten diese dem NKWD zur Verwendung in den östlichen 
Regionen der UdSSR. Deutsche, die in der Roten Armee an der Front 
oder im Hinterland dienten, wurden aus ihren Einheiten abgezogen 
und in Bautrupps versetzt. Bald fanden sie sich in Arbeitskolonnen 
auf Objekten des NKWD und anderer Volkskommissariate wieder.
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