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Förintelsen

Gettona töms

Det fanns ingen tydlig order om att alla 
judar i Reichskommissariat Ukraine (RKU)
skulle dödas. Men i slutet av augusti 1942, 
meddelade Pütz, som var befälhavare för 
säkerhetspolisen, att “omflyttningen av 
judarna” var ett problem som behövde 
lösas “till hundra procent”. Detta inne-
bar att gettona måste tömmas inom 
sex veckor. Undantag gjordes bara för 
judar som arbetade i krigsindustrin. 
När ordern gavs hade dock judarna i 
Dąbrowica och den närliggande staden 
Sarny redan mördats.

Den 23 augusti, alltså dagen
innan deportationerna från Dąbrowica 
påbörjades, hände något som fick
tragiska följder för judarna i Sarny.
En motståndsgrupp hade planerat att 
sätta eld på gettot så att invånarna skulle
kunna fly. Szmaryahu Gershonok,
chefen för det judiska rådet, kände
till planen och hade godkänt den. Men 
hans sekreterare Herrmann Neumann 
sa att nazisterna hade lovat honom att
judarna  inte  skulle skadas. När 
motståndsgruppen fick höra detta
bestämde de sig för att avvakta,
eftersom de inte ville riskera 
människonas liv i onödan. Så plan-
erna på ett uppror avbröts, och
nästa dag började deportationerna.
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Vy över handelsgatan Ul. Handlowa i Sarny. Gatan blev senare en del av gettot.

Ingången till ett getto i det av Tyskland ockuperade Ukraina.
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Tvångsförflyttning till Sarny

Den 24 augusti började tvångsförflyttningen till Sarny 
av cirka 14 000 judar och 100 romer från det omgi-
vande området, inklusive Dąbrowica. I samband med 
att judarna från Dąbrowica tvingades marschera mot 
järnvägsstationen lyckades närmare 1 500 judar från 
staden att fly. Trots att man på förhand hade mutat 
de ukrainska vakterna, och kommit överens om att de 
skulle titta åt ett annat håll, började vakterna att skjuta. 
Ett par hundra judar dödades. Några som försökt fly 
fångades in, men mer än 500 personer lyckades söka 
skydd i skogen. Flera hundra tog sig till gettot i den när-
liggande staden Wysock, där de ett par veckor senare 
mördades tillsammans med judarna som bodde där.

De 3 000 judar som transporterades från Dąbrowica till Sarny placerades inte i gettot. I stället fick de bo i träbaracker, i 
ett område som avgränsats med taggtråd. Detta tillfälliga barackläger låg intill den katolska kyrkogården och sjukhuset. 
Under det första dygnet fick judarna inte någon mat. De fick inte ens något vatten. Människorna tvingades sälja sina sista 
personliga tillhörigheter för att få något att dricka. Och vattnet de fick i utbyte hälldes upp i skorna eller kepsarna.

Massmordet genomförs

Inför massmordet som inleddes den 27 augusti fördes judarna från gettot i Sarny till det provisoriska baracklägret. 
Alla fick order om att samlas vid det judiska rituella badhuset. Tillsammans med lokala medhjälpare förde tyskarna 
ut de judiska invånarna från Rokitno till en skog i närheten. Snart hördes skottlossning från platsen, och judarna som 

hörde det förstod på en gång
vilket öde som väntade dem.

När ljudet hördes började flera ta 
sönder staketet kring gettot och 
romerna tände eld på barack-
erna för att distrahera vakterna.
500–1 000 personer lyckades 
fly. 2 500 av judarna som fanns i
baracklägret sköts direkt på 
plats, och resten fördes till
skogen där de mördades, allt som 
allt omkring 13 000 personer.
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Judar i den ukrainska staden Brody, omgivna av vakter och på väg att deporteras.

Handritad stadskarta av Sarny som visar de judiska, katolska och ortodoxa begravningsplatserna år 1939. 
Den röda markeringen visar placeringen av det tillfälliga baracklägret.
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Tyskarna begärde att bönderna från 
Sarny och byarna omkring, på sina häst-
kärror skulle transportera kropparna i 
lägret till massgravarna i skogen. När 
detta var klart började tyskarna jaga de 
judar som hade flytt. Tyskarna fick hjälp 
av flera ur den polska och ukrainska 
lokalbefolkningen. Antisemitismen var 
stark och många människor hade drab-
bats hårt av kriget, därför ställde många 
människor upp och hjälpte till i jakten. 
Dessutom betalade tyskarna ofta ut
belöningar till de som samarbetade.

Skydd i skogen

Det var vanligt att judar som lyckats 
fly sökte skydd i skogen. Men efter-
som de inte hade tillräckligt med mat
behövde de hjälp från icke-judar. Alter-
nativt kunde de försöka gå med i en av
partisangrupperna. Alla grupper tog 
inte emot judar. De ville ha män och 
kvinnor som kunde slåss. Barn och
andra som inte kunde försvara sig var 
en belastning för gruppen. Vissa ukrai-
nare var också fientliga mot judar och 
visade tydligt att de inte ville ta emot 
judar.

En del judar bildade egna partisangrupper. Den mest kända leddes av Bielski-bröderna. De skapade ett familjeläger
Naliboki skogen, norr om Dąbrowica och Sarny. I lägret fanns mer än 1 000 människor som överlevde Förintelsen.
Flertalet av dem bar inte vapen. Historien om dessa män, kvinnor och barn återberättas i Hollywood-produktionen
”Defiance”, från 2008. Judiska partisaner hade flera fiender. Förutom tyskarna måste de försvara sig mot ukrainska
nationalistiska motståndsmän, som dödade många judar.

Ungefär 50 judar från Dąbrowica överlevde på flykt i Sovjetunionen, som medlemmar i partisangrupper eller på olika 
gömställen fram till att staden befriades, med hjälp av sovjetiska partisaner den 10 januari 1944. Av den judiska befolk-
ningen från Sarny överlevde cirka 100 människor, vilket motsvarar 2 %.

Genom tyskarnas bombanfall förstördes mycket av det som fanns kvar av staden. 1946 lämnade flertalet överlevande judar 
området kring Sarny och Dąbrowica och bosatte sig i Polen.
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Ukrainska judar tvingas att gräva sina egna gravar. 
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Bielski-partisaner. 
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Till minne av offren

Den kommunistiska regimen reste inga 
minnesmärken efter kriget. Det gjorde 
däremot många mindre lokala grupper 
och även judar som återvände. I flera 
byar och samhällen restes monument 
till minne av familjemedlemmar och 
grannar, oftast enkla stenar eller plaketter 
graverade med offrens namn. Ett sådant 
monument restes för att hedra minnet av 
judarna i Sarny och Dąbrowica. Över-
levande markerade massgravarna med 
en sten, och 1946 hölls en ceremoni.

I slutet av 1947 hade Stalin full kon-
troll över debatten, och minnet av
Förintelsens offer tystades ner. Det 
var nu inte längre möjligt att hedra de
judiska offren i olika byar och städer.
Sovjetunionen hade gjort stora förluster i andra världskriget, materiellt sett men även i antal
dödade människor. Trots det kunde Stalin använda kriget i propagandasyfte, och gav en bild av
hjältemod och kommunistisk seger. Efter Stalins död 1953, fortsatte de politiska efterträdarna att tysta ner
minnet av Förintelsen, fram till Sovjetunionens fall 1991.
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En grupp överlevande vid minnesmärket i Sarny, 1945.


