31116a_Crocus IRE_ENG_BookCover_1 04/09/2018 11:11 Page 4

Lámhleabhar Múinteora

31116a_Crocus IRE_ENG_BookCover_1 04/09/2018 11:11 Page 3

Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, Ireland
Tel: +353 1 6690593 Email: info@hetireland.org Website: www.hetireland.org

This material has been produced with support from the Teacher Education Section of the Department of Education and Skills, Ireland

Co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union

Kunsill Lokali Q rendi
Qrendi Local Council

Eko Centru Q rendi
Qrendi Eco Center

COMUNA VICTORIA

© 2018 Lynn Jackson, Holocaust Education Trust Ireland
Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 02 XT91, Ireland
T: + 353 1 6690593 E: info@hetireland.org www.hetireland.org
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means without permission in writing.
This material has been produced with support from the Teacher Education Section of the Department of Education and Skills, Ireland

Crocus_IRISH_HandBook2018_1 05/09/2018 09:51 Page 1

An Tionscnamh Crócais – Treoirleabhar do mhúinteoirí

An Tionscnamh Crócais
Réamhrá
Oireann an Tionscnamh Crócais do dhaltaí scoile agus do dhaoine óga aon bhliain déag
d’aois agus níos sine, cé nach bhfuil aon aoisteorainn d’aon duine a dteastaíonn uathu
baint a bheith acu leis. Fiontar Éireannach is ea an Tionscnamh Crócais atá ar bun faoi láthair
i roinnt mhaith tíortha Eorpacha. Táimid ag súil go nglacfaidh gach Ballstát den Aontas
Eorpach páirt sa Tionscnamh Crócais ar deireadh thiar, agus tíortha eile chomh maith.
Cuireann Iontaobhas Oideachais Uileloiscthe na hÉireann (IOUÉ) bleibeanna crócais
bhuí ar fáil le cur san fhómhar i gcuimhne ar an milliún go leith páiste Giúdach a fuair
bás san Uileloscadh agus ar na mílte páiste eile a bhí ina n-íospartaigh
d’ainghníomhartha na Naitsithe. Meabhraíonn na bláthanna buí dúinn na Réaltaí
Dháibhí buí a bhí ar na Giúdaigh a chaitheamh faoi riail na Naitsithe. Bíonn an crócas
faoi bhláth ag deireadh mhí Eanáir nó tús mhí Feabhra, thart ar Lá Idirnáisiúnta
Cuimhneacháin an Uileloiscthe (27 Eanáir). Nuair a bhreathnaíonn daoine le haoibhneas
ar na bláthanna, beidh deis ag na daoine óga a mhíniú dóibh cén bhrí atá ag baint leo,
agus insint dóibh cad a tharla do na páistí.
Is bealach follasach é páirt a ghlacadh sa Tionscnamh Crócais le buneolas a thabhairt do
dhaoine óga ar ábhar an Uileloiscthe agus le cur in aithint dóibh na contúirtí a bhaineann
leis an gciníochas agus leis an éadulaingt. Foghlaimíonn siad faoin tábhacht a bhaineann
le cuimsitheacht agus le meas a bheith againn ar gach duine gan cuimhneamh ar a
n-eitneacht, ar a n-éagumas, ar a ngnéaschlaonadh nó ar a gcreideamh.
Is é cuspóir Lámhleabhar an Tionscnamh Crócais ná faisnéis chúlra agus moltaí a
thabhairt do mhúinteoirí chun cabhrú leo an clár a chur i bhfeidhm go
rathúil. Ba chóir do mhúinteoirí an teanga a mhaolú de réir aoise na
ndaltaí, de réir a leibhéal tuisceana, de réir a réamheolais ar an ábhar
agus de réir aon chúinsí nó íogaireachtaí áitiúla ar féidir leo feidhm a
bheith acu.
Is fóram slán ar líne é Club an Chrócais ar Facebook,
á riaradh ag IOUÉ, áit inar féidir le rannpháirtithe a
scéalta faoin tionscnamh a roinnt agus grianghraif,
nótaí tráchta agus smaointe a phostáil. Tugann sé
ardán do na baill cairdeas nua a dhéanamh sa bhaile
agus thar lear le scoileanna, grúpaí agus daoine eile.
Cuirimid crócais bhuí chun cuimhneamh ar na páistí a
fuair bás san Uileloscadh. Sa tslí seo ní dhéantar
dearmad ar na páistí, agus cuirtear a gcuimhne agus a
scéalta ar aghaidh go dtí na glúine atá le teacht.

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Cúlra ar an Uileloscadh
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FOGHLAIM NA FOCAIL NUA SEO :
comhoibrithe idé-eolaíochtaí polasaithe mionlaigh eitneacha
leochaileach sceilpíní gabhar geiteonna
Is féidir na focail nua seo a íoslódáil sa Tionscnamh Crócais ar shuíomh gréasáin IOUÉ
http://hetireland.org/programmes/crocus-project/handbook/

Is éard a bhí san Uileloscadh ná dúnmharú eagraithe
shé mhilliún Giúdach agus na céadta míle íospartach
eile, ag na Naitsithe agus a gcomhoibrithe.
Tar éis di cailliúint sa Chéad Chogadh Domhanda
(1914–1918), fágadh an Ghearmáin le mórán
fadhbanna geilleagracha agus sóisialta. Bhí na mílte
ocrach agus dífhostaithe. Bhí an pobal Gearmánach
ag súil go réiteodh a gceannairí polaitiúla a
bhfadhbanna.
I rith na 1930idí, dúirt na Sóisialaithe Náisiúnacha, nó
na Naitsithe mar a thugtar orthu, go bhféadfaidís
fadhbanna na Gearmáine a réiteach. D’fhás meas an
phobail orthu go mór, agus rinne siad rialtas i 1933. Ba
é Adolf Hitler a gceannaire. Tugtar ‘An Ré Naitsíoch’ go
minic ar an am idir 1933 agus 1945. Sin í an tréimhse
inar tharla an tUileloscadh.
Níor thaitin sé le Hitler agus leis na Naitsithe nuair a
rinne aon duine agóid i gcoinne a n-idé-eolaíocht ná a
bpolasaithe. Rinne siad géarleanúint ar dhaoine ó
mhionlaigh eitneacha agus ar dhaoine ó chúlraí
cultúrtha, ó náisiúntachtaí nó ó chreidimh éagsúla,
agus dhírigh siad freisin ar dhaoine laga nó
leochaileacha, leithéid daoine faoi mhíchumas. Chuir
siad go mór le deacrachtaí an tsaoil do na daoine sin ar
fad. D’oir sé do na Naitsithe go mbeadh na daoine sin
ina sceilpíní gabhar – duine nó grúpa daoine a
bhféadfaidís an milleán a chur orthu as a bhfadhbanna.
Dhírigh siad ach go háirithe ar an bpobal Giúdach, ar a
rinne siad géarleanúint an-chruálach. Bhí géarleanúint
de chuid na Naitsithe ar na Giúdaigh, ar a dtugtar an
tUileloscadh, ar cheann de na tréimhsí is náirí i stair na
fichiú haoise san Eoraip.

Páistí ag caitheamh réaltaí buí, geiteo Theresienstadt

An Réalta Bhuí
Siombail Ghiúdach is
ea Réalta Dháibhí. I
ngach tír a bhí faoi
smacht na Naitsithe,
cuireadh iallach ar
Ghiúdaigh iad a
chaitheamh ar a gcuid
éadaí. De thoradh sin,
sheas na Giúdaigh
amach ó dhaoine eile.

Conas a bhraith sé, meas tú, iallach a
bheith ort réalta bhuí a chaitheamh?
Conas a bhraith sé, meas tú, an
‘difríocht’ idir tú féin agus daoine eile
a mhothú?
Pléigh leis an rang ar fad.
I mí Mheán Fómhair 1939 rinne an Ghearmáin ionradh
ar an bPolainn agus thosaigh an Dara Cogadh
Domhanda. Ba ghairid an mhoill ar arm na Gearmáine
réabadh trí mhórchuid na hEorpa.
Chuir na Naitsithe na céadta míle Giúdach ó áiteanna
ar fud na hEorpa isteach i ngeiteonna, i sluachampaí
géibhinn, i sluachampaí oibre sclábhanta agus i
sluachampaí báis. Cuireadh daoine eile i bpríosún
sna campaí sin freisin agus bhí an chinniúint chéanna
ag an gcuid is mó díobh agus a bhí ag na Giúdaigh.
Tugadh bail bhrúidiúil ar na príosúnaigh sna
geiteonna agus sna campaí, cuireadh ag obair chun
báis iad, préachadh iad agus cailleadh leis an ocras
iad. Sna sluachampaí báis dúnmharaíodh iad le gás
nimhe. Dúnmharaíodh sé mhilliún Giúdach, milliún
go leith páiste Giúdach ina measc.
Tá sé an-tábhachtach nach ndéanfaimis dearmad go
deo ar an tréimhse uafásach sin i stair na hEorpa idir
1933 agus 1945. Caithfimid a chinntiú nach ligfimid
d’aon duine ná d’aon ghrúpa daoine dúnmharú agus
dochar a dhéanamh do dhaoine eile toisc nach maith
leo iad nó toisc nach n-aontaíonn siad lena dtuairimí.

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Giúdaigh Ungáracha roimh dóibh a bheith ualaithe i dtrucailí beithíoch faoi bhealach chuig na sluachampaí báis

Íospartaigh eile den Uileloscadh

Teaghlach giofóga, Volhynia,
oirthear na Polainne

Bású Polannach, Bydgoszcz,
an Pholainn, Meán Fómhair

Roma agus Sinti

Polannaigh,
Daoine faoi
Slavaigh agus
mhíchumas
mionlaigh eitneacha Dhúnmharaigh na

Dhíbir na Naitsithe na
mílte Roma agus Sinti
(Giofóga) go dtí
geiteonna agus
sluachampaí géibhinn.
Meastar gur
dúnmharaíodh idir
250,000 agus 500,000 i
gcinedhíothú na Roma i
rith an Uileloiscthe.

Manfred Bernhardt, a rugadh i
1929 le míchumas intleachtúil,
maraithe i 1942. USHMM

Dúnmharaíodh nó
cuireadh i sluachampaí
géibhinn na mílte
Polannach, Slavach agus
daoine ó mhionlaigh
eitneacha. Ní dheachaigh
páistí Polannacha níos
faide ná an bhunscoil agus
fuadaíodh na mílte díobh
go dtí an Ghearmáin chun
go dtógfaí mar
Ghearmánaigh iad.

Albrecht Becker, curtha i
bpríosún i 1935 as bheith
aerach. Tháinig sé slán ón
Uileloscadh. © Schwules

Daoine aeracha

Naitsithe na mílte
daoine faoi mhíchumas
intleachtúil nó fisiciúil i
rith an Uileloiscthe:
dúirt siad ‘nárbh fhiú an
bheatha’ iad.
Dhúnmharaigh na
Naitsithe os cionn
300,000 duine faoi
mhíchumas i rith an
Uileloiscthe.

Cuireadh na mílte fear
aerach i bpríosún i
sluachampaí géibhinn.
Cuireadh obair níos
deacra, bia níos gainne
agus úsáid níos
brúidiúla ná na
príosúnaigh eile ar
mhórán díobh.
Dúnmharaíodh na
mílte, nó fuair siad bás
de bharr cúinsí
scanracha an tsaoil.

Bhí na mílte íospartach polaitiúil agus íospartach Críostaí ann freisin a chuir i gcoinne na
Naitsithe agus a chabhraigh le Giúdaigh. Íospartaigh den Uileloscadh ab ea iad sin chomh maith.
AN

AN
IO RUA
An Mhuir
Thuaidh
ÉIRE

AN

AN
BHREATAIN
MHÓ R

An
AN
tSUALAIN Mhuir
Bhailt

AN
AN
LIOTUÁIN

AN
GHEARMÁIN

LUCSAMBURG

AN FHRAINC

AN EILVÉIS

Seo an chuma a bhí ar an
Eoraip i 1930.

AN tAO NTAS
SÓ IVÉADACH

AN ÍSILTÍR
AN
BHEILG

GNÍOMHAÍOCHT

AN EASTÓ IN

AN
PHO LAINN

AN tSEICSLÓVAIC
AN
O STAIRAN UNGÁIR

Faigh amach cad iad na
tíortha a bhí gafa ag na
Naitsithe. Dathaigh iad in
aon dath amháin.

An Mhuir
Mheoid

AN RÓ MÁIN
AN
PHO RTAINGÉIL AN
SPÁINN

AN

NA HO ILEÁIN
BHAILÉARACH
A

AN

AN An
IO DÁIL Mhuir

AN

Aidriad

AN
AN
tSICIL

MARAC

AN
ALBÁIN
AN
GHRÉIG

An Mheánmhuir

AN
TÚINÉI

AN TUIRC

AN

MÁLTA
AN AILGÉIR

An Mhuir Dhubh

RÓ DAS

AN

AN
tSIRIA

Úsáid dath éagsúil do
thíortha nach raibh gafa ag
an nGearmáin.

AN LIO BÁIN
IO SRAEL

(Sainordú na AN TRASBreataine) IO RDÁIN
(Sainordú
na Breataine)

AN LIBIA

Is féidir an mapa seo a fháil ar shuíomh
gréasáin IOUÉ: http://hetireland.org/
programmes/crocus-project/handbook/

An bhfuil do thír féin ar an
mapa?

AN ÉIGIPT

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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An fáth a gcuirimid crócais bhuí
Brón agus Dóchas
Cuirimid crócais bhuí chun cuimhneamh ar an milliún
go leith páiste Giúdach agus na mílte páiste eile a
fuair bás san Uileloscadh. Meabhraíonn dath buí na
mbláthanna dúinn an réalta bhuí a bhí ar na Giúdaigh
a chaitheamh faoi riail na Naitsithe. Meabhraíonn na
bláthanna dúinn na páistí ar fad a cailleadh.
Dhúnmharaigh na Naitsithe na céadta míle páiste,
ach is iomaí páiste a tháinig slán. Is seantuismitheoirí
anois mórán de na páistí a tháinig slán. Tá siad tar éis
a scéalta a roinnt lena gclann agus lena ngarchlann.
Tá sé riachtanach nach ndéantar dearmad ar a
scéalta. Caithfimid iad a insint dár gclann féin.
Nuair a thagann na crócais i mbláth i dtús an
earraigh, cuimhnímid ar na páistí a fuair bás. Ach
meabhraíonn na bláthanna áille dúinn go dtosaíonn
an bheatha nua arís, fiú tar éis na tubaistí is
millteanaí, agus is féidir linn dóchas a bheith againn
go mbeidh cúrsaí níos fearr ná mar a bhí.
Meabhraíonn na bláthanna dúinn go bhfuil áilleacht
go fóill ar domhan agus dóchas dár dtodhchaí. Is
brónach an rud é na bláthanna a chur, ach is
dóchasach an rud é chomh maith.

Hanna Lehrer ó München ag
caitheamh na réalta buí.
Rugadh i 1936 í, agus díbríodh
go Ríge sa Laitvia í, áit ar
dúnmharaíodh í ag 6 bliana
d’aois.

Crócais áille os comhair
Gimnazija Nova Gradiška (An
Chróit)

I ndeireadh báire, tá súil againn go gcuirfidh páistí ar
fud an domhain crócais bhuí i gcuimhne ar na páistí
ar fad a fuair bás san Uileloscadh.

Búdaipeist, an Ungáir: Teaghlach Giúdach sa gheiteo, 1944. Yad Vashem

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Ag cur crócais
Cuirtear bleibeanna crócais san fhómhar
idir lár mhí Mheán Fómhair agus lár mhí
na Samhna. Tagann an t-earrach ag
amanna éagsúla i dtíortha éagsúla. Is
cuma cathain a dtagann na bláthanna
amach: an príomhrud ná go gcuirtear iad
i gcuimhne ar na páistí a fuair bás san
Uileloscadh agus go meabhraítear dúinn
iad nuair a fheictear na bláthanna.
Meabhraítear dúinn freisin cé chomh
tábhachtach is atá sé glacadh le daoine ó
gach cultúr agus ó gach eitneachas agus
ardmheas a bheith againn orthu.

Gairdín

Bleibeanna crócais curtha i gcruth
Réalta Dháibhí, ITAS Rainieri Piacenza,
an Iodáil

Crócais curtha i gcruth Réalta Dháibhí ag
daltaí Bhunscoil Naomh Máirtín, Garrison,
Co. Fhear Manach, Tuaisceart Éireann

Cuir bleibeanna crócais timpeall 15cm ar
doimhne in ithir mhaith. Cuir uisce orthu
agus fág go bpreabfaidh na bláthanna
aníos san earrach. Más mian leat, marcáil
an gairdín crócas le corda timpeall an
imill. Chuir roinnt scoileanna na
bleibeanna i gcruth Réalta Dháibhí.

Boscaí fuinneoige nó potaí
bláthanna
Cuir cúpla píosa d’earra cré briste nó cúpla
cloch i mbun an tsoithigh. Líon le hithir
mhaith nó le múirín. Cuir na bleibeanna.
Cuir uisce orthu. Clúdaigh le plaisteach
dubh (mála bosca bruscair) agus fág
taobh amuigh. Nó cuir in áit fhionnuar
dhorcha (seid nó garáiste) go dtí deireadh
mhí na Nollag. Bain an clúdach plaisteach,
cinntigh nach bhfuil an bosca fuinneoige
triomaithe. Cuir os comhair na fuinneoige
é. Cuir uisce air más gá.

Babhlaí bláthanna
I roinnt tíortha, áit ina bhfuil sé rófhuar sa
gheimhreadh agus áit ina bhfuil an iomarca
oighir agus sneachta chun na bleibeanna
crócais a chur taobh amuigh, is féidir iad a
chur taobh istigh i mbabhlaí agus i mboscaí
bláthanna. Ba chóir na bleibeanna a chur ar
an modh thuasluaite agus nuair a
thosaíonn na péacáin ag fás aníos, ba chóir
iad a chur os comhair fuinneoige ach gan
iad a bheith in aice leis na teasairí!

Crócais bhuí faoi bhláth, Scoil Chaisleán Dhroimeanaigh, Baile Átha Cliath

1

2

Cuir cúpla píosa d’earra cré briste nó
cúpla cloch i mbun an tsoithigh

3

Cuir na bleibeanna

5 Clúdaigh le plaisteach
dubh agus fág in áit
fhionnuar dhorcha go dtí
deireadh mhí na Nollag
7 Cinntigh nach bhfuil an
bosca fuinneoige
triomaithe

4

Cuir uisce orthu

6 Bain an clúdach
plaisteach

8 Cuir os comhair na
fuinneoige é, cuir uisce air
más gá

ZS Jilove, Poblacht na Seice

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Ag déanamh cairte den Tionscnamh Crócais

Meán
Fómhair

29ú Meán
Fómhair
Cuirtear na
bleibeanna

Deireadh
Fómhair

Bleibeanna
seiceáilte, tada
ag tarlú

Samhain

Nollaig

Eanáir

Feabhra

Márta

Bleibeanna
seiceáilte, tada
ag tarlú

Tosaíonn barra
glasa ag teacht
aníos san ithir

Bachlóga buí le
feiceáil anois

Crócais faoi
bhláth

Tá 12 chrócas
againn faoi
bhláth

1. Léigh leathanaigh a 2 agus a 3 sa phacáiste Eolais. Breac síos an dáta ar ar léigh an rang na leathanaigh
sin ar an gcairt. Pléigh an méid atá léite.
2. Roghnaigh áit chun na bleibeanna crócais a chur. Breac síos an dáta ar ar roghnaíodh an áit ar an gcairt.
3. Scríobh liosta de gach duine a chuir na bleibeanna. Cuir an liosta ar an gcairt, breac síos an dáta.
4. Tóg grianghraif de na bleibeanna á gcur. Postáil ar Chlub an Chrócais ar Facebook iad. Breac síos é gur
tógadh na grianghraif. Breac síos an dáta. Cuir ceann de na grianghraif ar an gcairt.
5. Don chéad 6–8 seachtaine beidh an chuma air nach bhfuil aon rud ag tarlú. Breac síos na dátaí ar an gcairt
nuair nach dtarlaíonn aon rud. I roinnt tíortha, seans go dtarlóidh rudaí níos luaithe nó níos déanaí ná i
dtíortha eile.
6. I ndeireadh báire, feicfear barra glasa na gcrócas. Breac síos an dáta ar an
gcairt. Tóg grianghraif de na bleibeanna péactha, postáil ar Chlub an
Chrócais ar Facebook iad.
7. Feicfear bachlóga buí go luath ina dhiaidh sin. Tóg grianghraif de na chéad
bhachlóga ag teacht amach. Breac síos an dáta agus postáil na grianghraif
ar Chlub an Chrócais ar Facebook.
8. Is gearr go bhfásfaidh na bachlóga ina gcrócais áille buí. Tóg grianghraif de
na crócais faoi bhláth. Breac síos an dáta agus postáil na grianghraif ar Chlub
an Chrócais ar Facebook.
9. Comhair na bláthanna crócais agus breac síos an uimhir ar an gcairt.
10. Méadaíonn crócais gach bliain agus dá bhrí sin téann líon na gcrócas i méid. Mar a chuireann níos mó
daoine lámh i gcur na mbleibeanna ar fud an domhain, méadaíonn líon na mbláthanna chomh maith. I
ndeireadh báire beidh níos mó ná milliún go leith crócas faoi bhláth timpeall an domhain – i gcuimhne ar
na páistí ar fad a fuair bás san Uileloscadh.
.

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Ardscoil Primo Levi, Bollate
(Milano),
an Iodáil

Ardscoil Buzet,
an Chróit

Coláiste Naom

ird,
Scoil an Linbh Íosa, Cill ó mBa
ll, Éire
nGa
na
n
Dhú
Co.
ll,
Baile Dhún na nGa

h Tomás Mór, Lic
éam Sóisearac
do Chailíní, Ze
h
jtun, Málta

lov,
Scoil Panayot Vo
ir
gá
ul
Bh
an

Scoil Ghramadaí Milan Ruf
us,
an tSlóvaic

Coláiste Lear
ga, Co. Mhuin
eacháin,
Éire

22, Tychy,
Bunscoil uimh.
an Pholainn

erowka,
Bunscoil i Plat
an Pholainn

Scoil Eacnamaíochta na nDeartháireacha Radic,
đakovo, an Chróit

Scuola San Michele di Tor
ino,
an Iodáil

Scoil Panayot Volov,
an Bhulgáir

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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An tUileloscadh mar a bhaineann sé
lenár saol inniu
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Seo roinnt moltaí do mhúinteoirí agus do chinnirí
grúpa más maith leo nasc a dhéanamh idir an
tUileloscadh agus cláir eile atá sa churaclam cheana
ina dtíortha féin a thugann aghaidh ar cheachtanna
maidir le saoránacht, le cearta agus freagrachtaí, le
cearta daonna, le daonlathas, le síocháin agus le
hathmhuintearas.
I rith an Dara Cogadh Domhanda, bhí dóchas, eagla
agus brionglóidí cosúla ag daoine óga agus atá acu

inniu, iad ag aireachtáil mothúcháin agus cúraimí
cosúla agus iad ag fás suas. Cé nach bhfuil ina
chogadh san Eoraip a thuilleadh, tá mórán daoine
óga inár measc a tháinig anall ó thíortha ina bhfuil
coimhlint, brú faoi chois, gorta agus cruatain eile. Ní
mór dúinn bheith feasach ar na rudaí seo agus ní
mór dúinn bheith ullamh aghaidh a thabhairt ar
cheisteanna íogaire mar a éiríonn siad. Spreagann
IOUÉ múinteoirí le treoirlínte déanta ina dtíortha
féin a úsáid chun cur leis na moltaí sa leabhrán seo.

An tUileloscadh agus cinedhíothuithe eile
sa fichiú aois
I ngach cás cinedhíothaithe, díríodh ar dhaoine toisc
a n-eitneachas nó toisc a gceangail chreidimh,
chultúrtha nó pholaitiúla. Idir 1915 agus 1923
dúnmharaíodh os cionn milliún duine san Airméin. Sa
Chambóid sna 1970idí, meastar gur dhúnmharaigh
an Khmer Rouge dhá mhilliún duine, agus i Ruanda
sna 1990idí, dúnmharaíodh os cionn milliún duine,
agus go minic ba iad comharsana agus daoine a raibh
aithne ag na híospartaigh orthu a bhí ciontach. Sa
Bhoisnia rinneadh ár ar thimpeall 8,000 fear agus
buachaill Moslamach i Srebrenica i 1995. Socrú
síochána in 2005 a bhí mar thoradh ar chogadh
sibhialta a mhair fiche bliain in Darfur, tar éis d’os
cionn dhá mhilliún duine bás a fháil agus ceithre
mhilliún a bheith easáitithe.

Is é an tUileloscadh an t-ainm a thugtar do chás
áirithe amháin cinedhíothaithe a bhí gan
réamhshampla sa tslí go ndearnadh iarracht pobal
Giúdach na hEorpa agus gach rian de chultúr, de
stair agus de chuimhne na nGiúdach a scrios.
Tharla cinedhíothú na Roma i rith an Uileloiscthe
freisin, mar aon le dúnmharú na mílte eile a bhí ina
n-íospartaigh d’ainghníomhartha na Naitsithe.
Ní imeacht aonair é an cinedhíothú ach rud a
tharlaíonn de réir a chéile, ag tosú nuair nach
gcuirtear stad leis an gciníochas agus leis an
bhfuath, agus nuair a dhiúltaítear cearta daonna
agus cearta sibhialta do dhaoine. Dá bhrí sin tá sé
tábhachtach go mbeadh meas againn ar ár néagsúlachtaí agus go labhróimis os ard nuair a
fheicimid éagóir.

An Chambóid

An Airméin
An tUileloscadh

Darfur
Ruanda

An Bhoisnia agus
an Heirseagaivéin
Srebenica

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Aon uair atá cogaí, coimhlint, gorta, tuilte nó tubaistí
nádúrtha, is minic a theitheann daoine nó a iarrann
siad dídean i dtíortha eile. Tá na daoine seo
easáitithe, ní féidir leo fanacht ina dtíortha féin a
thuilleadh. Faoi 1938, bhí géarleanúint an phobail
Ghiúdaigh sa Ghearmáin agus sna tíortha gafa ag an
nGearmáin éirithe chomh crua sin go raibh na
Giúdaigh ar bior chun fágáil agus dídean a iarraidh i
dtíortha eile. Thionóil an tUachtarán Roosevelt
comhdháil sa Fhrainc toisc go raibh imní air go
dtitfeadh géarchéim dhídeanaí Giúdach amach.
Thug sé cuireadh do 32 thír teacht chuig an
gcomhdháil agus d’iarr sé orthu go n-aontóidís
glacadh le dídeanaithe Giúdacha, ach ní raibh aon tír
toilteanach é sin a dhéanamh. Bhí na Giúdaigh
sáinnithe laistigh dá dteorainneacha féin agus faoi
dheireadh an chogaidh, bhí an chuid is mó díobh
marbh.
Inniu tá na céadta míle duine ag iarraidh tearmainn
san Eoraip agus tá cinnirí na dtíortha Eorpacha ag
lorg slí chun cabhrú leis na dídeanaithe sin. Ní éasca

an rud é ionsúchán an oiread sin daoine ag an am
céanna a eagrú ach ní theastaíonn ó thíortha na
hEorpa seanbhotúin a dhéanamh arís. Teastaíonn
uathu slí a fháil chun cabhrú le daoine atá ag
teitheadh cogaidh, gorta agus cruatan eile.
Tar éis an Dara Cogadh Domhanda bhí na milliúin
daoine tagtha slán ón gcogadh agus ó na
sluachampaí Naitsíocha; tugadh Daoine Easáitithe ar
mhórán díobh. Cuireadh cóiríocht ar fáil dóibh i
sluachampaí do Dhaoine Easáitithe go dtí go
bhféadfaí iad a aistíriú go dtí a n-áiteanna dúchais.
Chabhraigh Cumann Idirnáisiúnta na Croise Deirge,
na Náisiúin Aontaithe agus gníomhaireachtaí eile é
sin a dhéanamh.
Bhí deacrachtaí ar leith i ndán do na marthanóirí
Giúdacha, mar i bhformhór na gcás bhí a mbailte
caillte acu agus bhí formhór nó iomlán a dteaghlach
tar éis a bheith maraithe. Bhí siad gan áit le dul agus
gan aon duine le dul abhaile chucu. D’fhan cuid
díobh mar Dhaoine Easáitithe ar feadh roinnt blianta.

Cárta poist ón St Louis, 1939. USHMM

Chroch an St Louis seolta ó Hamburg i 1939 ag dul
i dtreo na Stát Aontaithe le 937 Giúdach ar bord.
Níor tháinig víosaí ó SAM i gcrích, agus cuireadh
an cead tuirlingt sna Stáit Aontaithe ar ceal. Bhí ar
an long filleadh ar an Eoraip, áit ar dúnmharaíodh
formhór na bpaisinéirí i ndeireadh báire.

Sroicheann dídeanaithe agus imircigh oileán
Gréagach Lesbos ar bhád plódaithe,
2015

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Ag glacadh leis an ilchineálacht:
Ag ceiliúradh ár gcosúlachtaí in áit ár
n-éagsúlachtaí
GNÍO MHAÍO CHTAÍ
Ciorcal mór
Seas gach duine sa
rang i gciorcal mór.
Tóg greim láimhe ar
a chéile agus féach
ar an gciorcal. An
bhfuil an chuma chéanna ar gach duine nó
an bhfuil cuma éagsúil óna chéile ar na
daoine? An bhfuil gach duine ar chóimhéid?
An bhfuil an dath céanna craicinn ag gach
duine? An dath céanna gruaige? Cé go bhfuil
éagsúlachtaí idir na cumaí atá le feiceáil,
tabharfaidh na daltaí faoi deara go bhfuil
gach duine ar bhall comhionann den
chiorcal. An dtagann gach duine ón gcultúr
céanna nó ón gcreideamh céanna? An bhfuil
aon pháistí Giúdacha sa rang? An bhfuil
cuma éagsúil orthu? Samhlaigh cé chomh
mór is a bheadh an ciorcal dá dtógfadh an
scoil ar fad greim láimhe ar a chéile.
Lámha
Déan fótachóip
nó tóg
grianghraf de
lámha gach
duine sa rang nó
iarr ar na daltaí a
lámha a
tharraingt agus
a dhathú. Gearr amach na ‘lámha’. Déan
colláis i gcruth ciorcail le lámha gach duine
ag teacht le chéile. Féach cé chomh cosúil is
atá na lámha, bíodh gur ar mhéideanna agus
ar dhathanna éagsúla iad.

Foghlaim faoi
chultúir eile
Ceap
gníomhaíocht
chun foghlaim
faoi chultúir
agus faoi
thraidisiúin gach
duine sa rang. B’fhéidir go dtabharfaí cuireadh
do dhuine ó chreideamh nó ó chultúr éagsúil
chun labhairt leis an rang. Déan iniúchadh ar
ilchineálacht traidisiún, féilte reiligiúnacha, saoirí
poiblí, bia ar leith, éadaí traidisiúnta, amhráin
agus seanscéalta.
Déan ceiliúradh
Léirigh na traidisiúin
ilghnéitheacha sin
ar shlite éagsúla:
grianghraif, pictiúir,
colláisí, ceol. Tabhair
cuireadh do
ranganna eile teacht chun an méid atá ar siúl ag
do rangsa a fheiceáil agus a chloisteáil. Cad a
dhéanann daoine ó thraidisiúin éagsúla chun
imeachtaí den saghas seo a leanas a mharcáil:
breitheanna, bainiseacha, básanna, féilte
reiligiúnacha, saoirí náisiúnta?
Siombailí
Pléigh siombailí agus
comharthaí siombalacha
leis an ngrúpa. Spreag
díospóireacht faoi shiombailí agus faoina mbrí.
An ndéantar tagairt do shiombailí sa
Tionscnamh Crócais?

Ambasadóirí an Chrócais
Is Ambasadóir an Chrócais gach duine a ghlacann páirt sa Tionscnamh Crócais nuair a roinneann siad a
n-eispéiris de agus nuair a insíonn siad dá gcairde agus dá dteaghlach faoin tionscnamh. Is féidir le
gach rannpháirtí smaointe, nótaí tráchta agus grianghraif a bhaineann leis an tionscnamh a phostáil ar
Chlub an Chrócais ar Facebook. B’fhéidir go mba mhaith leo daoine eile a spreagadh chun teacht
isteach sa Tionscnamh Crócais trí insint dá scoileanna nó dá ngrúpaí óige faoi chomh maith. Ba mhaith
le IOUÉ buíochas a ghabháil le hAmbasadóirí uilig an Chrócais as ucht páirt a ghlacadh sa Tionscnamh
Crócais agus as ucht bheith páirteach i gclann an Chrócais.
Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Plé

Focail

Más féidir, is maith an smaoineamh é suí i gciorcal do
na gníomhaíochtaí seo. Spreag díospóireacht mar
gheall ar chlaontacht, ar leithcheal agus ar bhulaíocht
ionas go dtuigfidh na rannpháirtithe an tábhacht a
bhaineann le caoinfhulaingt agus le meas ar gach
duine ina rang nó ina ngrúpa, ina scoil agus ina saol sa
bhaile agus ina dtír. Níor thosaigh an tUileloscadh le
sluachampaí géibhinn agus sluachampaí báis,
thosaigh sé le focail, le tarcaisní agus le bulaíocht.

Déan póstaer le focail dhearfacha agus focail
dhiúltacha a thagann chun cuimhne i rith an
Tionscnamh Crócais agus i rith daoibh foghlaim faoin
Uileloscadh. Úsáid dathanna éagsúla d’fhocail
dhearfacha agus d’fhocail dhiúltacha. Pléigh brí na
bhfocal. Cuir leis an liosta gach seachtain.

Léigh:

Léigh ceann de na scéalta ón
liosta leabhar agus pléigh.
Cuimhne:
Chun ár gcuimhní a neartú is gá
dúinn machnamh a dhéanamh
agus is gá dúinn gníomh a
dhéanamh. Nuair a dhéanaimid
machnamh ar an méid atá léite nó
foghlamtha nó déanta againn, is
cuid den chuimhne é sin.
Ag machnamh: Nuair a ghlacaimid páirt sa
Tionscnamh Crócais, smaoinímid
ar na páistí a fuair bás san
Uileloscadh.
Ag déanamh:
Cuirimid bleibeanna crócais bhuí
i gcuimhne ar na páistí.
Ag cuimhneamh: Nuair a thagann na bleibeanna i
mbláth smaoinímid arís ar na
páistí agus cuimhnímid ar conas a
fuair siad bás.

Roinn in dhá phainéal iad, dearfach agus
diúltach.

lac ht
I lc hineá

C iníoc has
Leithc
heal
C uimsitheac h
t

Cinedhíothú

D ídean
M eas

int
G éarleanú
Caoinfhulaing
C ineáltas

Asylum

Seineafóibe

Eisiamh

Sec urity

Is féidir na focail nua seo a íoslódáil sa Tionscnamh Crócais
ar shuíomh gréasáin IOUÉ
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Ag comóradh Lá Cuimhneacháin an Uileloiscthe
Tá Lá Cuimhneacháin Idirnáisiúnta an Uileloiscthe ar 27 Eanáir gach bliain. Is sár-am é do dhaoine óga
a n-eispéiris leis an dTionscnamh Crócais agus an méid atá foghlamtha acu faoin Uileloscadh a roinnt
le daoine eile. Fiafraigh de na daltaí cén slí ar mhaith leo an dáta tábhachtach sin a chomóradh.
B’fhéidir go n-eagrófaí léachtaí, filíocht nó ceol ina nglacann an rang ar fad, grúpa áirithe, nó fiú an
scoil ar fad páirt. Uaireanta is féidir searmanas speisialta a eagrú. Is féidir leis a bheith simplí, mar
shampla coinneal cuimhneacháin a lasadh i gcuimhne ar an sé mhilliún Giúdach ar dúnmharaíodh iad
san Uileloscadh agus ar na híospartaigh eile ar fad chomh maith. Is ócáid chuí é tionól na maidine ina
dtiocfaidh gach duine le chéile le machnamh a dhéanamh ar an Uileloscadh. Ach ceapfaidh na
rannpháirtithe sa Tionscnamh Crócais go leor tuairimí maidir le conas ba mhaith leo Lá Cuimhneacháin
Idirnáisiúnta an Uileloiscthe a chomóradh, nuair a spreagtar iad chun é sin a dhéanamh. Tá sé deas má
thagann na gníomhartha seo ó na daltaí. Postáil grianghraif agus faisnéis ar Chlub an Chrócais ar

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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An tAontas Eorpach
Léirítear prionsabail agus luachanna an Aontais
Eorpaigh sa Tionscnamh Crócais: Ag Cuimhneamh ar
an Uileloscadh agus ag Foghlaim Ceachtanna
d’Eoraip an Lae Inniu. Bunaítear iad sin ar chearta
daonna agus ar riail an dlí, agus éilíonn siad
ardmheas ar shaoránaigh an AE uilig, cuma cén
eitneachas, míchumas, gnéaschlaonadh, nó
creideamh atá acu. Tá cosaintí curtha ar bun ag an
AE chun go gcaomhnaítear gach saoránach de
chuid an AE ó dhochar nó ó dhochar a dhéanamh do
dhaoine eile.
Ní theastaíonn ó mhuintir na hEorpa go dtarlódh
leithéid an Uileloiscthe an dara huair. Ón am gur
bunaíodh an tAontas Eorpach (ar a tugadh
Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa fadó) sna
1950idí, tá an Eoraip tar éis a thuilleadh cogaidh
agus fuildhoirte a sheachaint ar an iomlán, agus tá sí
ag cómhaireachtáil cuibheasach síochánta lena
comharsana. Bíonn an tAE ag dréim le timpeallacht
slán agus le comhionannas a chur ar fáil dá
shaoránaigh ar fad, ag cothú measa agus
caoinfhulaingthe idir a bhaill ar fad. Bunaíodh an
tAontas Eorpach faoina ainm reatha i 1993, i ndiaidh
Chonradh Maastricht.
Baineann an Tionscnamh Crócais le comóradh agus
le hoideachas faoin Uileloscadh, agus le feasacht ar
na contúirtí a bhaineann leis an bhfuath, leis an
leithcheal agus leis an gclaontacht chomh maith. Trí
bheith páirteach sa Tionscnamh Crócais,
foghlaimíonn saoránaigh faoin Eoraip san am atá

thart agus déanann siad machnamh ar thábhacht an
AE inniu, rud a thugann léirthuiscint dóibh ar Eoraip
aontaithe atá fothaithe ar phrionsabail bhunúsacha.
Músclaíonn an Tionscnamh Crócais feasacht ar
chomóradh, ar stair na hEorpa agus ar luachanna an
AE a chuireann síocháin, athmhuintearas agus deabhail chun cinn i measc a shaoránaigh go léir.
Déanann sé an méid seo trí na rannpháirtithe a
spreagadh chun a n-eispéiris den tionscnamh a
roinnt ar Chlub an Chrócais ar Facebook agus chun
cairdis nua agus léirthuiscint ar na baill ar fad a
fhorbairt. Sa tslí seo, faigheann rannpháirtithe fios ar
fheidhm an AE i gcosaint an daonlathais agus na
saoirse. Mar a mhéadaíonn líon na rannpháirtithe sa
Tionscnamh Crócais bliain ar bhliain, méadófar líon
na mbleibeanna a chuirtear chomh maith. I
ndeireadh báire, tá súil again go mbeidh bleibeanna
crócas buí ag fás ar fud an Aontais Eorpaigh, ag
tabhairt chun cuimhne blianta léanmhara an
Uileloscadh agus na páistí a cailleadh, ach ag
spreagadh dóchais agus cairdis freisin.

Brait bhallstáit an AE ar foluain ag Ceanncheathrú an AE i mBruiséil na Beilge

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
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AN
tSUALAINN

AE
Ballstáit (28)

AN
FHIONLAINN

AN IORUA
AN EASTÓIN
AN LAITVIA

AN
DANMHAIRG

ÉIRE
AN
BHREATAIN
MHÓR

AN LIOTUÁIN

AN ÍSILTÍR
AN PHOLAINN
AN BHEILG AN GHEARMÁIN
AN ÚCRÁIN

LUCS.
POB. NA SEICE
AN tSLÓVAIC
AN FHRAINC
AN EILVÉIS
AN IODÁIL

AN OSTAIR

AN MHOLDÓIV
AN UNGÁIR

AN tSLÓIVÉIN
AN CHRÓIT

AN RÓMÁIN

BOIS.
& HEIR. SERBIA

AN
PHORTAINGÉIL

MONT.

AN SPÁINN

AN AIRMÉIN
AN BHULGÁIR

AN MHACADÓIN
AN ALBÁIN

AN TUIRC

AN GHRÉIG

MÁLTA

AN CHIPIR

Is féidir na brait seo a íoslódáil sa Tionscnamh Crócais ar shuíomh gréasáin IOUÉ http://hetireland.org/programmes/crocus-project/handbook/

Brait:

GNÍO MHAÍO CHTAÍ

Aithin na brait do gach ceann de na tíortha Eorpacha
Aimsigh na tíortha ar mhapa na hEorpa
An féidir leat do thír féin a aimsiú?
Déan liosta de luachanna agus de phrionsabail bhunúsacha an Aontais Eorpaigh

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
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Leabhair, DVDanna agus Suíomhanna
Is iomaí leabhar a dhéanann trácht ar pháistí san
Uileloscadh. Fíorscéalta iad roinnt acu agus
finscéalta iad roinnt eile. Molann Iontaobhas
Oideachais Uileloiscthe na hÉireann d’aon duine a
dteastaíonn uathu na leabhair sin a léamh le páistí
iad a léamh dóibh féin i dtosach chun cinneadh a
dhéanamh ar a n-oiriúnacht. Tá cuid díobh
feiliúnach le léamh os ard do na páistí mar ghrúpa sa
rang, agus is féidir taitneamh a bhaint as cuid eile a
léamh go príobháideach. De ghnáth, le páistí níos
óige ná dhá bhliain déag d’aois, mholfaimis go léifí
scéalta mar ghníomhaíocht ranga.

Suíomhanna gréasáin arna
mholadh ag IO UÉ

Teastóidh ó mhúinteoirí agus ó oideoirí scéalta a
bhaineann leis na páistí ina dtíortha féin a chur san
áireamh, agus arís, thathantóimis go ndéanfaí
machnamh cúramach ar aon ábhar sula gcuirtear i
láthair don rang é.
Ba chóir DVDanna agus suíomhanna gréasáin a
úsáid faoi mhaoirseacht dhuine fásta.
Áirítear scéal Anne Frank agus a dialann go hard fós
ar an liosta de na scéalta móréilimh faoin
Uileloscadh.

DVD
Tá DVD sár-mhaith, 25
nóiméad ar fad, faoi Anne
Frank, darbh ainm The Short
Life of Anne Frank, a thugann
achoimre ar dhul i gcumhacht
na
Naitsithe
agus
ar
ghéarleanúint na nGiúdach
Eorpach. Tá sé ar fáil ón Anne
Frank Trust UK, Star House,
104–108 Grafton Road,
London NW5 4BA. Guth: 00
44 (0)20 7284 5858. Rphost: info@annefrank.org.uk

Tá na céadta suíomh gréasáin ann a dhéanann
trácht ar an Uileloscadh. Ba chóir do dhaoine fásta
iad a sheiceáil sula moltar do dhaoine óga iad.
Moltar maoirseacht ó dhuine fásta i gcónaí.
www.hetireland.org
www.remember.org
www.yadvashem.org
www.iwm.org.uk
www.ushmm.org
www.holocaustcentre.net

Scannáin

www.en.galiciajewishmuseum.org

Mholfaimis go rachadh daoine fásta le daltaí níos
óige ná cúig bliana déag d’aois chuig gach scannán
faoin Uileloscadh agus thathantóimis go
n-ullmhófaí roimh an scannán agus go ndéanfaí plé
ina dhiaidh.

http://sfi.usc.edu/
www.oneclipatatime.org

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Club an Chrócais ar Facebook
(Fóram slán faoi stiúir IO UÉ)
Tá sé an-éasca dul isteach i gClub an Chrócais ar Facebook. Cuardaigh ‘The Crocus Club’ ar Facebook nó lean
an nasc seo: https://www.facebook.com/groups/TheCrocusClub/
Cliceáil ‘Join Group’ ag barr an leathanaigh. Cuirfear d’iarratas ar aghaidh go dtí ár riarthóir grúpa chun é a
cheadú agus gheobhaidh tú fógra nuair a cheadaítear é. Anois is féidir leat do phictiúir, do scéalta agus do
smaointe a roinnt le rannpháirtithe eile sa Tionscnamh Crócais ó áiteanna ar fud na hEorpa.

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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Fíréin na Náisiún

Miep Gies, Amstardam, a thug aire d’Anne Frank
agus dá teaghlach

Magda agus André Trocmé ó Le Chambon sur
Lignon, an Fhrainc, an baile Úgónach a chuir
Giúdaigh i bhfolach

Shábháil Miroslawa Przebindowska, ón bPolainn,
agus a teaghlach cailín Giúdach, Marysia, trí í a chur i
bhfolach go dtí deireadh an chogaidh.

Raoul
Wallenberg,
taidhleoir
Sualannach
san Ungáir, a
shábháil na
mílte
Giúdach
Ungárach

Dr Ho
Fengshan,
consal
Síneach i Vín,
a d’eisigh
víosaí do
Ghiúdaigh
chun dul go
dtí an tSín

Oskar
Schindler,
tionsclaí
Gearmánach,
a shábháil
timpeall
12,000
Giúdach in
Kraków

Shábháil
Irena
Sendler
2,500 páiste
ó Gheiteo
Vársá

Shábháil Khaled Abdelwahhab ón Túinéis Anny
Boukris agus a teaghlach nuair a chuir sé i
bhfolach ar a fheirm iad ar feadh tréimhse mórán

Rinne Ida Brunelli-Lenti, ón Iodáil, feighlíocht ar
thrí pháiste Ghiúdach agus thug sí slán ó na
Naitsithe iad.

Teideal é seo a bhronntar ar dhaoine nach Giúdaigh
iad a chuir a gcinn féin i mbaol i rith an Uileloiscthe
chun Giúdaigh a shábháil. Thionscain Yad Vashem,
an tÚdarás um Chuimhneachán an Uileloiscthe, an
teideal i 1963, agus ó shin i leith tá an gradam
bronnta ar timpeall 26,000 duine. Is as 38 dtír
éagsúla iad na daoine sin, ar a dtugtar Fíréin na
Náisiún. Tagann siad ó chúlraí éagsúla cultúrtha,

Shábháil Mary Elmes, bean Éireannach ó
Chorcaigh agus scoláire Choláiste na Tríonóide, a
lán páistí Giúdacha ón bhFrainc agus thug sí go
háit shábháilte iad sa Spáinn a bhí neodrach

creidimh agus eitneacha, agus tá siad ar aoiseanna
éagsúla. Bhí siad uilig aontaithe ina bhfonn cabhrú
lena gcomhdhaoine, cé go raibh a fhios acu go
raibh siad ag dul i bpriacal ollmhór agus go
bhféadfaidís bheith faoi phionós báis. Tá na mílte
Giúdach beo inniu nach mbeadh beo murach na
daoine misniúla sin.
http://yadvashem.org/righteous.html.

Téigh isteach i gClub an Chrócais ar Facebook, fóram slán faoi stiúir IOUÉ
www.hetireland.org/programmes/crocus-project/
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