ACMHAINN 4
Le linn an Dara Cogadh Domhanda, d’fhullaing na milliúin de dhaoine ó ollbhású, ionnarbadh, gorta,
obair éigeantais, sluachampaí géibhinn agus buamáil.

Teifigh agus díbeartaigh
Seirbiaigh a díbríodh as Stát Neamhspleách na Cróite, stát spleách den Ghearmáin Naitsíoch.

Bhí 40 milliún de theifigh san Eoraip ag deireadh an chogaidh. Má bhí sé ina chath rua idir idéeolaíochtaí ollsmachtacha, ba iad na neamhchomhraiceoirí ba mhó a bhí thíos leis an imirce
éigeantais.
Foinse: Músaem Cuimhneacháin ar an Uileloscadh na Stát Aontaithe, le caoinchead ó Muzej
Revolucije Narodnosti Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Aslonnaithe
Grianghraf a thaispeánann buachaill óg, agus a bhagáiste ina lámha aige, ag fágáil Londan ag triall ar
an tuath in éineacht le buíon aslonnaithe eile an 5 Iúil 1940

3.5 milliún de Bhriotanaigh, leanaí den chuid is mó, amach ó bhaol na n-aer-ruathar sna cathracha
móra. Bhí sé ar cheann de na suaite sóisialta ba mhó a tharla riamh sa tír agus ba mhór an tionchar a
bhí aige ar an nglúin go léir. Tharla feachtais aslonnaithe cosúil leis in áiteanna eile san Eoraip.
Foinse: Imperial War Museum, Londain, an Ríocht Aontaithe © Imperial War Museums
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Ionnarbthaigh
Grianghraf a glacadh go neamhdhleathach de vaigín lastais inar ionnarbadh na mílte ‘namhaid ag an
stát’ chuig campa Gulag, 1941

Meastar go raibh tionchar ag an imirce éigeantais inmheánach ar thart ar 6 mhilliún duine san
Aontas Sóivéadach (APSS). Rinne idir Naitsithe agus Sóivéidigh na sluaite móra daoine a ionnarbadh
chun bonn taca na frithbheartaíochta a lagú agus chun go mbeadh tacaíocht níos láidre, ar bhonn
eitneach, ag an gcumhacht fhorghabhála.
Foinse: Músaem Fhorghabháil na Laitvia, Ríge
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Oibrithe éigeantais
Oibrithe éigeantais ón Aontas Sóivéadach ag obair i dtionscal déanta arm na Gearmáine, 1945

Ó 1939 go 1945, cuireadh breis is 13 mhilliún duine i mbun obair éigeantais i Reich na Gearmáine
agus sna críocha a nasc-ghabh sé. D’úsáidtí oibrithe éigeantais go príomha sa talmhaíocht, sa
tionscal déanta arm, sa mhianadóireacht agus san fhoirgníocht. Ba mhinic a d’úsáidtí an obair
éigeantais mar mhodh díothaithe.
Foinse: Bundesarchiv, Koblenz, an Ghearmáin © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Léigear agus gorta
Léigear Leningrad, Geimhreadh 1941-42 – páistí atá ag fáil bháis den ocras

Bhásaigh na céadta míle de shibhialtaigh i léigir Bhúdaipeist, Vársá agus Mhálta i rith an Dara Cogadh
Domhanda, an chuid is mó acu den ocras agus de ghalair a eascraíonn as an ocras. Fuair na céadta
míle duine bás ar fud na Mór-Roinne de bharr ainrialtacht riaracháin d’aon turas agus imshuí a
cuireadh ar sholáthairtí bia i gcríocha faoi fhorghabháil.
Foinse: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Beirlín, an Ghearmáin © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Taismigh buamála
Fothrach Eaglais na Croise Naofa i Vársá – daoine ag teacht amach ón tseirbhís

Bhain an dá thaobh feidhm as buamáil straitéiseach ar cheantair na sibhialtach ar scála nár facthas a
leithéid riamh roimhe sin i rith an Dara Cogadh Domhanda agus maraíodh na céadta míle duine dá
bharr. Bhí an bhuamáil fós ina modh ollscriosta gan sárú sa chogadh mar nach raibh airteagal i
gCoinbhinsiúin na Háige maidir le haerchogaíocht sular thosaigh an cogadh féin.
Foinse: © Warsaw Rising Museum, Vársá, an Pholainn
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Íospartaigh campaí báis
Grianghraf a thaispeánann radharc d’olluaigh atá líonta isteach (Campa Bergen-Belsen, an
Ghearmáin, 1945). Ar chomhartha na huaighe léitear: ‘Uaigh Uimh. 2: 5 000 duine curtha anseo’.

I ndiaidh dóibh na sluachampaí géibhinn a shaoradh, tháinig fórsaí na gComhghuaillithe ar iarmhairt
dhoshamhlaithe bheartas eitneach na Naitsithe. Crochadh comharthaí ag bealach isteach na n-iarshluachampaí a cháineann ainghníomhartha na Naitsithe agus comharthaí uaighe mar seo a bhfuil
taifead iontu ar líon na ndaoine a cuireadh in olluaigheanna.
Foinse: Imperial War Museum, Londain, an Ríocht Aontaithe © Imperial War Museums
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Príosúnaigh cogaidh
Grianghraf a thaispeánann príosúnaigh Shóivéadacha ar an mbealach in aice le Kharkiv, forghabháil
Ghearmánach na hÚcráine, 1941-1942

Bhí thart ar 8 000 campa do phríosúnaigh ann i rith agus i ndiaidh an chogaidh san Eoraip.
Idir 1941 agus 1945, rinne cumhachtaí na hAise príosúnach de thart ar 5.7 milliún de Shóivéadaigh,
agus fuair thart ar 3 mhilliún díobh siúd bás sa ghéibheann. Ag deireadh an chogaidh, ghabh an tArm
Dearg tuairim agus 3 155 000 príosúnach Gearmánach. Ghabh na Meiriceánaigh 3.8 milliún
príosúnach, ghabh na Briotanaigh 3.7 milliún príosúnach, etc.
Foinse: Hermann Hoeffke, Geimhreadh 1941 – 1942, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Beirlín, an
Ghearmáin © bpk / Hermann Hoeffke
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Frithbheartaíocht shibhialta agus armtha
Trodaithe frithbheartaíochta roimh a mbású i Mionsc, forghabháil Ghearmánach na Bealarúise, an
26 Deireadh Fómhair 1941. Maíonn an scríbhneoireacht ar an gclár: ‘Páirtínigh sinne agus táimid tar
éis trúpaí Gearmánacha a lámhach.’

Ghlac na céadta míle sibhialtach páirt i ngluaiseachtaí páirtíneacha ar mhodhanna éagsúla agus in
áiteanna éagsúla san Eoraip. Bhí cuid de na páirtínigh ar an dream a d’fhulaing ó choireanna agus bhí
cuid eile acu a bhí ciontach as déanamh na gcoireanna, agus i gcás cuid mhaith acu níor chríochnaigh
an cogadh i 1945. Mar shampla, is dócha go raibh suas le 400 000 duine, idir fhir agus mhná, ann a
raibh páirt acu i ngníomhaíochtaí páirtíneacha idir 1944 agus 1959 in iarthar na hÚcráine.
Foinse: Bundesarchiv, Koblenz, an Ghearmáin © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Curtha chun báis gan triail
Sibhialtaigh crochta ag na Gearmánaigh in Kharkiv 1941

Sa Rúis Shóivéadach agus san Iúgslaiv go háirithe, ach ina lán áiteanna eile freisin, cheadaíodh an
stát sladmharú gan triail. Taispeánann sin an toil neamh-idirdhealaitheach chun an namhaid a
dhíothú trí mheán ar bith gan aird dá laghad á tabhairt ar an dlí idirnáisiúnta.
Foinse: Músaem Cuimhneacháin ar an Uileloscadh, Washington, na Stáit Aontaithe © U.S. Holocaust
Memorial Museum
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Daoine easáitithe
Grianghraf a thaispeánann cimí Polannacha ag fágáil campa na ndaoine easáitithe laistigh de zú
Hamburg.

I ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda, coinníodh an iliomad sibhialtach i gcampaí do dhaoine
easáitithe – saoráid shealadach do dhaoine easáitithe ó Oirthear na hEorpa den chuid is mó ar
cuireadh iallach orthu dul ar imirce mar dhídeanaithe, mar phríosúnaigh nó mar sclábhaithe. Ag
brath ar an bhfoinse, deirtear go raibh ó 11 go 30 milliún duine easáitithe.
Foinse: Imperial War Museum, Londain, an Ríocht Aontaithe © Imperial War Museums
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