Szo sztya le európavike romenca taj szintenca telo holokauszto

www.romasintigenocide.eu

EUGENIKUSSA
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

B.6
O svájcike pszihijáterja angye ángle o
rasszistike gondolattya, hogy o roma
taj o szinti „ánde melajargye“ ole
európavike manusengero génállományi
taj pálal adá linye préko o Nemzetike
Szocialisti. Ando 1905-dikno bers o
Josef Jörgeri, o svájciko pszihijáteri taj
eugenikusi, adale családike kasteha
kamja ánde te szikaven, hogy o Zero
családo má aszar phenen „melajarde“
sztye, mer jek aszavi dzsúli géja maskar
lende romeszte, ako jekhe vándorike
családosztar sztya. Ande po dolgozato
dzsungále vakerel palo manusa
ando családo, aszave alavenca szar
phenasz „lubni“, „bűnözővo“, „dilino“
taj „fattyúvo“. I eugenika pal’ odá
basol, hogy o manusa avka úje, hogy le
viselkedésiszkero legbareder ríszo má
ande lende hi. Mist’ odá o eugenikajiko
mozgalmo le „rateszkere suzsaripeha“
kamlahi federeszke te thoven le
níposzkero génállományi, szar phenasz
le erőszakosne sterilizálásiha, le kisérletenca po manusa, taj odoleha, hogy ári
nyuminnahi ole „nakamade“ csoporten.

Dzsannahi odá
... hogy na csak o Adolf Hitleri
sztya odá, akaszke teccinlahi o
eugenikajike gondolattya? Te híresne tudóssa taj politikussa, szar
phenasz o Winston Churchillo, H.
G. Wellso, Theodore Roosevelto,
George Bernard Shawo, John
Maynard Keyneso taj Linus Paulingo eugenikussa sztye?
... hogy o eugenikajiko mozgalmo
andi USA kergyija ando 1920asne taj 1930-asne bersa, de
aszave programja te Svájcoszte,
Brazílijate, Svédországoszte taj te
buter áver országende kergye?

Tumari búti
Szar vakerkeren palo „kamade“
taj „nakamade“ manusa maskar
o nípo?

Palo kípo
Családiko kast ole Zero családoszke (direkt ergyavo álnevo),
aszo mist’ odá kergyija, hogy
ánde te szikavel ole Josef Jörgeriszkere gondolattya palo ergyave hatássa, kana keveredinen
o rata. Thomas Huonkeroszkero
ketháne kedibe, Svájco.

