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ACMHAINN 13 

 
 
An Cinedhíothú Giúdach 
Cur síos ar radharc scoile i nGearmáin na Naitsithe ina bhfiafraíonn múinteoir cé atá Giúdach agus ní 
fheadair Rita Kuhn óg conas freagairt: 
 
 ‘Ní hamháin gur triail laethúil a bhí sa scoil ach is inti freisin a d’fhoghlaim roinnt páistí faoina 
gcéannacht “Ghiúdach” de réir dhlí na Naitsithe. Bhí Rita Kuhn, cúig bliana d’aois, ag a raibh athair 
Giúdach agus máthair Chríostaí, éiginnte dá creideamh féin. Ar scoil, “b’éigean don mhúinteoir fiafraí 
den rang ar fad cé a bhí Giúdach. D’fhéachas timpeall an tseomra ranga agus níor ardaigh aon duine 
a lámh ... Ní raibh mé cinnte i ndáiríre ar Ghiúdach mé ... d’ardaíos mo lámh toisc ... go raibh a fhios 
agam go raibh baint éigin agam le bheith Giúdach”. Ina dhiaidh sin, ar ndóigh, ní raibh aon seans aici 
dul isteach i gCumann Cailíní na Gearmáine. Nuair a d’fhiafraigh a múinteoir cé ar theastaigh uaidh 
dul isteach ann, “D’ardaíos mo lámh, nach mian le cách a bheith páirteach i ngrúpa?” Mhínigh a 
múinteoir go réidh di nach bhféadfadh sí. “Ní fhéadfainn a thuiscint cad a bhí bunoscionn liom”, a 
dúirt sí.’ 
Foinse: Between Dignity and Despair: Jewish Life in Nazi Germany, Marion A. Kaplan, 1998 
 
Conas a léiríonn cás Rita Kuhn gur minic a bhrúitear céannacht anuas ar dhuine nó ar ghrúpa? Cad 
iad iarmhairtí an cháis sin?  
 
Zúnna Daoine 
 
Bhí ‘Zúnna daoine’ – dá ngairtear taispeántais eitneolaíochta freisin – ina bhfeiniméan forleathan 
uafásach in iarthar na hEorpa agus i Meiriceá Thuaidh sna blianta deiridh den 19ú haois agus sna 
blianta tosaigh den 20ú haois. Taispeánadh iontu pobail bhundúchasacha chloíte i gcompúin iata 
agus mealladh na milliúin cuairteoir. 
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 ‘Sráidbhaile Gormach’ mar dhea. 
 
 

 
Zú Daoine 
 
 
 

 
Zú Daoine sa Bhruiséil, an Bheilg, 1958 
 
Foinse: Popular Resistance website  
 
Cén léamh a thugann cleachtas na ‘zúnna daoine’ ar léargas na nEorpach ar phobail choilínithe agus 
ar an gcaoi a gcaitear leo? 
 

https://www.popularresistance.org/deep-racism-the-forgotten-history-of-human-zoos/

