Доста!

Матеріал для розповсюдження
Дуже коротка історія X переслiдувань.
1890

Конференція, організована в Німеччині cтовно «Х». Військове право регулювати рух X.

1909

Проводилася політична конференція на тему «Питання X». Рекомендується, щоб всі X були зареєстрованi.

1920

Два вчених ввели поняття «негідне життя», припускаючи, що Xs повинні бути стерилізовані і ліквідованi
як спiльнота.

1922

(і в 1920-ті роки): всіх X на німецькiй територіi сфотографували і зняли відбитки пальців.

1926

Закон був прийнятий в Німеччині, управляти «X чумою». (Це лікування є прямим порушенням умов
Веймарськоi конституції, прийнятої в Німеччині.)

1927

в Баварії, Німеччинi, спеціальні табори будуються для ув’язнення Х. Вісім тисяч X поміщають в цих
таборах.

1928

Всі X під постійним наглядом поліції. Ще бiльше таборiв, побудовано для ізоляції Х.

1934

X прийняті для стерилізації шляхом ін'єкцій та кастрації, і відправлені в табори Дахау, Дизельштрасе,
Заксенхаузен та в інші місця. Два закони, прийнятих в цьому році: німці забороняють вступати в шлюб з
представниками інших рас.

1938

Між 12 та 18 червня, сотні X по всій Німеччині та Австрії заарештовані, побиті та запроторені до в’язниці.
X — це перша цільова група населення, якiй було заборонено відвідувати школу.

1939

Управління з питань расової гігієни подали заяву про те, що «Всiх X слід розглядати як спадково хворих,
прийняте рішення щодо ліквідації. (Ціль повинна бути ліквідована без сумнівів, як несправний елемент
в популяції)».

1940

Перший масовий геноцид Голокосту: 250 X дітей використовуються в якості піддослідних кроликів
для тестування газу ціоніду в концтаборі в Бухенвальді. Працевлаштовувати будь-кого з Х спільноти
заборонено в цьому ж році.

1941

У липні нацистське остаточне рішення «вбити всіх євреїв, X і психічно хворих введено в дiю». Голокост
починається. 800 X вбито в ніч на 24 грудня в Криму.

1944

1 серпня 4000 X отруєні газом і спаленi в Aушвiтц-Біркенау в одній масовій акції.

1945

До кінця війни, 70–80% населення X були знищені нацистами. Не було X, якi були викликані для свідчення
на Нюрнберзькому процесі, ніхто не свідчив від їх імені. Ніяких репарацій військового злочину не було
виплачено X.

1950

Перший з багатьох звітiв за попередні роки свiдчив, що уряд Німеччини нічим не зобов'язаний X.

1992

Німеччина «продає» шукачів притулку X назад до Румунії за $21 млн, і починає вантажити їх у наручниках
1 листопада. Деякі Х вирішили покінчити життя самогубством, але не їхати. Німецьке агентство преси
просить західних журналістів не використовувати слово «депортація», тому що це слово має «незручні
історичні асоціації»..

2010

Президент Франції зв`язав Х з преступністю, назвав їх табiр джерелом проституції і дитячої експлуатації.
Французька влада знищила понад 100 таборів і депортувала більше 1000 X, в основному до Румунії.

Відредагований варіант короткої хронології Голокосту Ромів,
Ян Хенкок. Повна версія на http://www.osi.hu/rpp/holocaust.html
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