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Tysk civiladminstration
I början av juli 1941 erövrade den tyska armén området där Dąbrowica
ligger. Kort efter att tyskarna intagit staden, genomförde ukrainarna en
våg av pogromer. De plundrade judiska hem, slog och rånade judar.
I den närliggande staden Sarny, mördades flera personer. Judarna svarade
med att skapa självförsvarsgrupper och i några städer och byar kunde
man begränsa skadegörelsen. När tyskarna installerade sig i Dąbrowica
stoppade de plundringen.
Judar misshandlas av ukrainare i staden Lwów.
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I september 1941 hamnade Dąbrowica och Sarny under tysk civil administration och blev en del av Reichskommissariat
Ukraine (RKU). Tyskarna etablerade en ukrainsk hjälppolis för att bistå dem. Till många lägre tjänster anställdes personer
ur den lokala befolkningen. Dessa samarbetsmän var viktiga för tyskarna som ofta förlitade sig på lokala tjänstemän och
lokal polis.

Ukrainsk hjälppolis.

Reichskommissariat Ukraine (RKU).
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Aktion mot judar och motståndsmän
Strax efter den tyska invasionen fick insatsgrupperna, Einsatzgruppen,
i uppdrag att genomföra de första massmorden på judar och politiska
motståndsmän. I den första aktionen dödades ca 15 000 människor, de
flesta män i vapenför ålder. Nästa aktion genomfördes vintern 19411942. Då mördades omkring 30 000 kvinnor, barn och gamla.

Judar bevakade av soldater. Fotot är taget en kort stund
innan människorna mördas (Zdlobunov, Ukraina).
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Judar tvingas bära en gul stjärna
Redan från och med den 8 juli 1941 var alla judar tvungna att bära en vit armbindel
med en blå så kallad Davidsstjärna. I september kom en ny order om att judar i
Volhynia-regionen, som Dąbrowica tillhörde, skulle ha en gul stjärna på sina
kläder. På så sätt kunde man lätt urskilja vilka som var judar. Tyskarna införde även
utegångsförbud och ett förbud för judar att flytta från en ort till en annan.

Leonid Markewicz Dashewski, 16 år från
Bogdanovka i Ukraina.
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Efter att judarna identifierats med en gul stjärna och separerats från den övriga
befolkningen, började tyskarna beslagta deras ägodelar – till exempel boskap, transportmedel, teknisk utrustning och vinterkläder. De judiska församlingarna tvingades
också att betala avgifter till tyskarna. I de flesta fall betalade man, oavsett summa,
eftersom de judiska ledarna var övertygade om att detta skulle hindra tyskarna att
ta till ännu värre åtgärder. Dessutom hade tyskarna befallt att de som inte löd ordern
skulle dödas.

Beslagtagen judisk egendom.
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Judiskt råd upprättas
På platser med judisk befolkning skapade tyskarna
judiska råd och en judisk säkerhetstjänst, som
oftast kallades judisk polis. Rådet och polisen
skulle se till att den judiska befolkningen följde
tyskarnas order. Som mellanhand hade de en
mycket svår ställning mellan den tyska ockupationsmakten och den judiska befolkningen.

Judisk polis (med vit armbindel) i ett getto i Polen.
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Judiska rådet hade bland annat som uppgift
att förse den tyska ockupationsmakten med
arbetskraft. Alla judar över 14 år tvingades
arbeta. Judarna i Dąbrowica och Sarny fick till
exempel lasta på och av järnvägsvagnar, jobba
vid sågverken samt avverka timmer. Kvinnor
blev tvungna att arbeta inom jordbruket eller
med städjobb.
En dag i januari 1942 kom 80 män från Dąbrowica
inte till arbetet. Tyskarna arresterade dem och
dömde dem till döden. Männen räddades av
judiska rådet som betalade mutor till tyskarna.
Trots det piskades männen som straff under åtta
dagar.

Judar samlas till tvångsarbete i Mogilev (Vitryssland).
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Gettot i Dąbrowica
Gettona i Dąbrowica och Sarny etablerades formellt i april
1942, men skapades egentligen redan hösten 1941: En kort
tid efter den tyska ockupationen, förbjöds judar att flytta
och var tvungna att bo i vissa områden. Även många andra
restriktioner infördes.
Den ukrainska hjälppolisen vaktade gettona. Judar som
försökte fly sköts direkt. Inne i gettona fanns den så kallade
judiska polisen, som hade utsetts av tyskarna.
I slutet april 1942, tvingades judarna i byarna runt staden
att flytta till gettot i Dąbrowica. Levnadsvillkoren var
mycket svåra och upp till 15 människor fick dela på ett rum.

Judar i staden Mogilev (Vitryssland) tvingas lämna sina hem.
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Judiska rådet fick order att se till att alla som kom till gettot
lämnade ifrån sig personliga tillhörigheter till tyskarna.
Matransonerna i gettot var otillräckliga och täckte inte
människornas behov. I Volhynia-regionen fick judar som
arbetade i genomsnitt 200-300 gram bröd. De som inte
arbetade fick endast 100-150 gram. Från april 1942 minskades ransonerna till 100-150 gram för arbetare och 100 gram
bröd för övriga.
I Dąbrowica kunde judiska rådet ge alla arbetare 500
gram bröd per dag eftersom några judar som arbetade
vid en kvarn lyckades muta de tyska inspektörerna och
kunde smuggla in mjöl till gettot. Detta gjorde att svälten
i Dąbrowicas getto inte drabbade invånarna lika hårt som
på många ställen.

Gettot i Lwów.
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Rykten om massmord
Under våren 1942 deporterades en grupp
judar från gettot i Davidhorodok (ukr.
Davyd-Haradok) åtta mil norr om
Dąbrowica till Sarny. De bekräftade att
ryktena om massmord var sanna, vilket
fick judarna i Sarny att börja bygga gömställen. Sommaren 1942 började judiska
ungdomar göra upp flyktplaner efter att
man hört om massakern på tusentals judar
i den närliggande staden Kowel.

Insatsstyrkornas aktiviteter i Ukraina.
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