
Wielka emigracja - to emigracja na Zachód
Europy tysięcy polskich i litewskich działaczy
niepodległościowych. Główną przyczyną był
upadek powstania listopadowego w 1831 i
groźba represji. Wśród emigrantów byli
szeregowi żołnierze, przedstawiciele
arystokracji jak i wybitni artyści (Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin,
Cyprian Kamil Norwid). Zaraz po upadku
powstania Królestwo Polskie opuściło ok 50
tysięcy osób. Przekraczali granicę z Prusami
lub Austrią, gdzie najczęściej byli rozbrojeni i
zatrzymani w obozach. Wielu z nich wróciło po
ogłoszeniu amnestii przez Rosję inni
wyemigrowali dalej na Zachód. Szczególnie do
Francji i Anglii.

Ucieczka Katalończyków do Francji- w 1939 roku w Hiszpanii zakończyła się bardzo
krwawa wojna domowa. Przegrani republikanie, obawiając się represji ze strony generała
Franco zaczęli uciekać do Francji. Od stycznia do lutego 440 tysięcy kobiet, dzieci,
mężczyzn dotarło do Francji. Byli oskarżani w Hiszpanii o bycie “wrogiem państwa”. Aby
przedostać się przez granicę musieli przekroczyć Pireneje. Po dotarciu do Francji mężczyźni
zostali rozbrojeni a wszystkich zamknięto w specjalnych obozach koncentracyjnych.
Przebywali tam przez wiele lat. Pomoc przynosiły im organizacje francuskie, gdyż rząd
Francji nie starał się polepszyć trudnych warunków w obozie.



Przesiedlenia na Dalekim Wschodzie - W 1937 roku władze komunistyczne w Związku
Sowieckim  przesiedlili siłą 175 000 Chińczyków i Koreańczyków do Uzbekistanu i
Kirgistanu. Zostali oni oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Japończyków. Przesiedleni
doświadczyli bardzo surowych warunków. Władze sowieckie nie uprzedziły mieszkańców
Uzbelistanu i Kirgistanu o napływie przesiedleńców. Nic nie było przygotowane, brakowało
dla nich mieszkań, jedzenia i ubrań. Do dziś nie wiadomo ilu przetrwało nieludzkie warunki.
Wielu zmarło z głodu, na tyfus lub malarię.
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/soviet-massive-deportations-chronology.html

https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/soviet-massive-deportations-chronology.html


Wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich - po II wojnie światowej, na skutek
przesunięcia polskich granic na zachód zwycięskie mocarstwa zdecydowały o przesiedleniu
ludności polskiej. W ciągu dwóch lat około 1,5 miliona Polaków zostało zmuszonych do
opuszczenia swoich domów i wyjechanie na tzw. ziemie odzyskane, które przed wojną były
częścią III Rzeszy. Kolejna fala przesiedleń nastąpiła w latach 50,
https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1674782,1,jak-odbywalo-sie-przesiedlenie-ludnosci-polskiej.read


