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   V německých plánech poněmčeni českého prostoru hrála Morava specifickou roli. Němci ji chtěli správně částečně oddělit od Čech, byli si vědomi odlišnosti německého živlu na Moravě.
   Do roku 1941 byla obsazena funkce zemského prezidenta, ale i poté si Němci udržovali dohled nad Moravou díky Karlovi Schwabemu, což byl úředník zemského úřadu. Ještě před oficiálním vstupem nacistických vojsk do protektorátu místní nacisté ovládli Brno. Schwabe se stal komisařským vedoucím policejního ředitelství, od roku 1940 byl zemským viceprezidentem.
   Po 15. březnu rozpoutali nacisté hotové peklo a pořádali na Moravě mnoho teroristických akcí, zvláště v Jihlavě. Zde zapálili místní synagogu, zneuctili památníky J. Husa a T. G. Masaryka, pamětní desku B. Smetany, ničili školy.
   Na Moravě měla operovat Listova 5. armáda a po jejím odchodu zůstala v Brně pobočka říšského protektora (Horst Naudé), vedoucího civilní správy. Na Moravě bylo vytvořeno osm oberlandrátů.
   V Brně též byla zřízena úřadovna gestapa, která byla podřízena přímo Berlínu, dále velitelství SD (podřízeno pražské centrále). Obě instituce podléhaly přímo K. H. Frankovi. Oživování „moravismu“ se projevilo zvláště v podpoře Národopisné Moravy, kde Němci chtěli prohlubovat rozpory mezi Moravskými Slováky a Čechy. Organizace se postupně stala kolaborantskou. Moravští Slováci měli postupně převzít důležité funkce ve správě a ve školství namísto Čechů v oblasti se zhruba 300 000 obyvateli. Nacisté si uvědomili, že z nich mohou tímto způsobem učinit loajální občany Říše. Proto je také náležitě finančně podporovali. Někteří obyvatelé zažádali o říšské občanství, z Bzence byl odeslán dopis se žádostí o utvoření českého praporu. Možnost zásahu Čechů do války však Frank odmítl s tím, že dobrovolný nábor by skončil fiaskem.
   15. prosince 1941 byla zrušena pobočka říšského protektora pro Moravu.
   Nedílnou součástí mocenského aparátu nacistů bylo gestapo. Na Moravě operovala Einsatzgruppe II a bylo zde zřízeno 9 úřadoven. Nejvyšší úřady zastávali říšští Němci, většinu nižších šarží však představovali Němci ze sudetské župy a z protektorátu. Gestapo se zde soustředilo především na konspirativní činnost – odhalování českých odbojových organizací a skupin a pronikání do nich a následné potírání. V plnění těchto úkolů pomáhali především místní Němci, kteří ovládali češtinu a byli fanatickými přívrženci hnutí. Připravovali nejrůznější provokatérské činy, vesměs pracovali ve zpravodajském referátu. Plnili též funkci dozorců v brněnských věznicích a chovali se obzvlášť brutálně. Místní nacisté znali výborně prostředí a snáze tak pronikali do ilegálních skupin. Dělali to „zdola nahoru“ a likvidace pak probíhala opačně, tedy od čelních představitelů. V době, kdy ještě neexistovala síť konfidentů, to byla nejideálnější možnost, a pro Čechy nejnebezpečnější, jak narušovat odboj. Sudetští Němci byli také veliteli některých internačních táborů. Uplatnili se tedy v bezpečnostní službě říšského vedoucího SS, Abwehru, kriminální a pořádkové policii a postupně začali pronikat i do protektorátní policie a četnictva. Hlásili se do těchto funkcí dobrovolně a vydrželi až do konce války. Mnohdy užívali při vyšetřování brutálnější postupy než říšští Němci. Mnozí našli ve službě i svou životní kariéru.
   Na začátku okupace Němci předělali i soudnictví, které se změnilo v represivní složku moci. Soudci se měli rekrutovat z Němců v čsl. soudnictví, mělo být zavedeno německé právo. 14. dubna 1939 byl v Brně zřízen německý zemský soud, vzniklo dalších pět úředních soudů. Prezidentem zemského soudu se stal JUDr. Koller ze Šumperka a zemský soud byl posílen především sudetoněmeckými soudci. V zemském soudu i v úředních soudech působilo plno soudců z bývalé čsl. justice, v politických procesech postupovali proti Čechům velice tvrdě a někteří pak dokonce působili po válce v západoněmecké justici. Byl zřízen ještě tzv. zvláštní soud (Sondergericht), proti jehož rozhodnutí nebylo odvolání a rozsudek byl okamžitě vykonavatelný. V letech 1940-45 bylo v Brně popraveno celkem 393 osob, přes polovinu za čistě politické delikty.
   Morava hrála v germanizaci českého prostoru důležitou úlohu. Němci chtěli osidlováním svých obyvatel rozšířit německé ostrůvky na Jihlavsku, Vyškovsku, Olomoucku, v Brně apod. S tím souvisí i incident v Moravské Chrastové, která byla násilně 31. října 1938 obsazena nacisty ze Svitav. Podobný účel měla i stavba dálnice Vídeň – Vratislav, která měla rozdělit Moravu v její nejužší části. Též bylo zamýšleno připojit území Moravského Ostravska přímo k Říši. Další plány na germanizaci vypadaly následovně: Rozdělení protektorátu na Čechy a Moravu. Morava se měla stát říšskou župou s přímou říšskou správou. Dále existovaly plány na vytvoření různých žup, které by byly připojeny k již existujícím župám.Nejkonkrétnější plán vypadal takto: území protektorátu mělo být rozčleněno do pěti celků. Moravská Ostrava se slezskou částí měla spadnout pod katovický okres, Čechy se měly sjednotit se Sudetami (hl. m. Praha)-říšská župa, část Čech měla připadnout bavorské Ostmarce, okres ČB měl být připojen k župě Horní Dunaj, Morava se měla spojit s župou Dolní Dunaj s hl. m. Brnem. Germanizační proces se měl provést trojí formou – Umvolkung, tj. poněmčení, Umsiedlung – přesídlení do německého osídlení, Aussiedlung – vysídlení nepoddajného obyvatelstva. Tyto plány však smetli Frank i Hitler ze stolu, ten prosazoval neměnnost protektorátu za války.
   Též zástupce říšského protektora v Brně Naudé měl v roce 1940 vypracován plán poněmčení Moravy. Rozdělil Moravu na pět částí, které měly být postupně poněmčeny. Podrobněji pro svůj rajón měli plán rozpracovat oberlandráti. V různých městečkách a vesnicích měli být dosazeni němečtí komisaři, do zastupitelstev měli být nominováni Němci, budovaly se německé domy, zřizovaly se německé školy, české školy byly rušeny, kulturní život se měl poněmčit. Čeští úředníci byli vyměňováni Němci, snaha byla, aby byla narušena i jednolitá česká dělnická masa. V některých obcích byla na přelomu let 1941/42 zavedena jako úřední řeč pouze němčina.
   Důraz byl kladen na germanizaci Brna, na zavedení německého soudnictví, výstavba v Brně měla probíhat podle německého vzoru. Na počátku roku 1942 se terčem stalo Zemské divadlo. Někteří herci a pracovníci byli pozatýkáni a v únoru bylo divadlo zavřeno.
   Německá germanizační taktika počítala i se zabavováním zemědělského majetku a převáděním do německých rukou, byly vysídlovány některé vesnice pro vojenské účely (Vyškovsko).
   V roce 1940 byla zesílena invaze říšských a sudetských Němců do protektorátu, kteří měli zajistit rychlejší průběh stírání rozdílů mezi Říší a protektorátem. Sudetští Němci obeznámeni s čsl. realitou navíc postupovali obzvlášť tvrdě, podle svého svědomí měli právo na odvetu. Během let 1940 a 1941 se ve všech městech a městečkách vytvořila nacistická elita, která ovládala veřejný život. Naopak veškeré české spolky a společnosti byly po okupaci rozpuštěny.
   Zvlášť rychle byla uzavřena i Masarykova univerzita. Už v prosinci 1939 byl zakázán vstup do budov, které připadly německým úřadům a spolkům. Poté přišlo na řadu střední školství. Počet škol a tříd byl drasticky omezen, zároveň byl zaveden numerus clausus pro počet žáků. Naopak německému školství se dostávalo značné podpory, kdy počet škol vzrostl v roce 1941 na dvojnásobek oproti březnu 1939.
   Vyučovacím jazykem se stávala němčina. Na středních školách začalo být také důležité nacistické pojetí dějin, pro učitele byly pořádány speciální kursy a zvlášť důležité bylo pojetí českých dějin. Byl zavržen Palacký a ideologii českých dějin začal vytvářet Emanuel Moravec, který vycházel ze svatováclavské tradice. Podle něj Václav pochopil nutnost spolupráce s Německem. Druhým vrcholem českých dějin pro něj byl 15. březen 1939.
   Gestapo zasahovalo proti středním školám s velkou tvrdostí a neváhalo použít ani provokace. Příkladem je gymnázium v Místku. Byl sestaven leták s výzvou českých studentů k obyvatelům města, aby se podíleli na ilegální činnosti proti Němcům. Gestapo zatklo údajné pachatele – 32 profesorů a studenty oktávy, ti „nejaktivnější“ byli převezeni do Kounicových kolejí v Brně, kde byli vězněni téměř dva měsíce. Vyučování ve škole bylo zastaveno, studenti po propuštění nesměli být přijati na jiné školy – exemplární tresty měly varovat. Zavření školy vyvolalo řetězovou reakci a bylo zavřeno několik dalších škol v okolí. Podobný případ nastal v Uherském Hradišti, kde byly navíc zatčeny některé významné osoby městského života a někteří učitelé se vrátili z koncentráku až na konci války.
   V říjnu 1941 bylo svoláno zasedání ministerstvem školství, aby se zamezilo narůstajícímu odporu na středních školách a ministr Jan Kapras ve svém projevu žádal ukončení daného stavu, účinek byl však přesně opačný i přes stanné právo a obrovskou atmosféru strachu. Proti tomu se postavil svým dopisem Kaprasovi i Hácha a byli ustaveni inspektoři, kteří měli kontrolovat dodržování loajality vůči Říši. K 1. prosinci se dopisem ohledně školství obrátil na Háchu i Heydrich. Nacisté využili situace, Kapras byl vyměněn a na Moravě se stal tvůrcem nacistické školské politiky dr. Záruba – požadoval výuku podle nacistického vzoru, tvrdě prosazoval výuku v němčině, zavíral české a podporoval německé školy. Postavil se do čela aktivistických sudetských Němců.
   Nacistická politika se též soustředila na zdravotnictví. Nacisté se snažili ovládnout zdravotní zemský referát a Ústřední jednotu českých lékařů. Výhodou v jejich politice se stali němečtí lékaři z Čech, protože Říše neměla tolik kvalifikovaných odborníků. Byl založen německý Verein der deutschen Ärzten, do kterého měli přístup akorát němečtí občané a árijci. Tak měli být odděleni čeští lékaři od německých. Byla také založena Deutsche Gesundheitkammer für Protektorat Böhmen und Mähren s úřadovnou v Praze. Tak bylo zhruba ovládáno české zdravotnictví Němci. Po ustavení těchto organizací bylo snahou Němců dostat pod svoji kontrolu léčebné ústavy, což se jim podařilo velice rychle např. v Jihlavě, posléze v Olomouci a dalších městech. Všichni lékaři museli složit slib věrnosti Říši a jejímu vůdci. V průběhu roku 1940 probíhala kampaň za zvládnutí němčiny, lékařská agenda se stávala výlučně německou, 1942 se němčina stala jedinou úřední řečí ve zdravotnictví.
   Velkým nebezpečím se stali lékaři, horliví nacisté, kteří fungovali jako informátoři a udavači.
   Brzy si lékaři začali uvědomovat rasistické metody nacistů a jejich následky. Na pitevny se denně dostávala mrtvá těla židů, případně Romů. Židé zpravidla páchali sebevraždy, aby unikli před nacistickým režimem. Formálně šlo o sebevraždy, ve skutečnosti však šlo o velice dobře promyšlené vraždy. Romové zase umírali na podvýživu a na různé epidemie. Sebevraždy páchali stejně tak židovští lékaři. 
   Rozdíly samozřejmě byly i v přístupu k pacientům, kde do pozadí ustupovala jakákoli lékařská etika. Němečtí pacienti měli samozřejmě mnohem lepší péči, s pacientem-nepřítelem se obvykle zacházelo tak, aby zemřel. Někteří lékaři se dokonce podíleli na popravách, nebylo výjimkou hrubé zacházení s pacienty a jejich bití.

