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Началото
II СВЕТОВНА ВОЙНА променя съдбата на милиони – не само на възрастните,
но и на децата, които даже не са знаели, че са станали част от нацистки проект.
В 1935 г. Германия стартира програмата „Лебенсборн“ за създаването на нова
арийска раса. Родителите за този проект са щателно подбирани, макар че
проектът стартира не в Германия, а в Швеция, където и бъдещите майки и бащи
са длъжни да отговарят на изискванията за чисти арийци. В Упсала прзе 1922 г.
е създадена историко-расова идеология и по-ксно в Швеция започва кампания
по стерилизация, в която попадат чернокоси и чернооки шведи от бедните
семейства. Всичките жертви на този проект за няколко десетилетия стават
приблизително 63 000 души. Сега в Швеция не е прието да се говори за тези
събития, защото се осъзнава колко страшна е била програмата. Тогава
държавата е определяла кой има право да ражда и възпитава деца. Решението
за стерилизацията на човек било приемано от главния доктор и местния
чиновник.
„Лебенсборн“ е нацистка програма,
организирана от СС (schutzstaffel)
–охранителния отряд на Хитлер с
ръководител Хайнрих Химлер (1929-1945г.).
Тя е един от най-тайните и ужасяващи
проекти на нацистите. ( док 1)
Хайнрих Химлер открива „Лебенсборн” на 12
декември 1935г., същата година, в която
Нюрембергския закон обявява браковете с
евреи за посредствени. (док 2)

Идеолог на немската програма „Лебенсборн“ станал Хайнрих Химлер. От 1933г. за най-добрите офицери
на СС и Вермахта подбирали момичета от добри семейства – католички, предани на идеите на третия
Райх. След раждането на детето, те можело изобщо да не видят повече бащата, а децата се възпитавали
в специални лагери. В началото на ВСВ в Германия живеели около 80,5 милиона души, а в края на
войната по плановете на Хитлер населението е трябвало да се увеличи до 120 милиона.(док 3)
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Първият дом на „Лебенсборн” е открит през 1936г. в
Щайнхьоринг. В началото е имало десет дома,
установени в Германия, девет в Норвегия, два в
Австрия и по един в Белгия, Холандия, Франция,
Люксембург и Дания.(док 4)
Децата, родени в тези ясли, се взимали от СС.
„Лебенсборн” осигурявали издръжка на
бременните майки, независимо дали
са били омъжени, или не, като им
осигурявали дом и средства за
отглеждане на децата им в
безопасност и комфорт. (док 5)
Самият Химлер бил специално
заинтересован от тези домове,
избирайки не само майките, но също
се грижил за декора и обръщал
специално внимание на децата, родени
на 7ми октомври – неговият рожден
ден. (док 6)

„Лебенсборн” скоро стигнали до там да
приемат майки, които не са с немски
произход. В политика, формирана от
Хитлер през 1942г., немските войници
били насърчавани да имат любовни
връзки с местни жени, като имали впредвид, че за всяко дете ще бъдат
поощрявани. Расово подходящите жени, най-често приятелки на
офицерите от СС, били поканени в домовете на „Лебенсборн”, за да
могат да родят и отгледат децата си в спокойствие и безопасност. (док 7)
Най-ужасяващата страна на политиката на „Лебенсборн“ била
отвличането на „расово добри” деца от окупираните източни
страни след 1939 година. Някои от тези деца били сираци, но е
документирано, че много от тях били отнемани от ръцете на
родителите им.
Тези отвличания са били отганизирани от СС и тяхна цел са били
деца, които отговарят на нацистките расови критерии (руса коса
и сини или зелени очи). Хиляди деца са били отведени в
центровете на Лебенсборн, за да бъдат „германизирани”. Само
от Полша са отвлечени може би 100 000 деца. (док 8)
Деца за програмата „Лебенсборн“ офицерите събирали и от
завоюваните страни. Пример за това е трагедията в Лидице. През
1942г. това село било изтрито от лицето на зимята. Цялото мъжко
население било разстреляно, женското отишло в концлагери, а на 105
деца офицерите от СС провели тест за принадлежност към арийската
раса. Избрали 23, а всички останали – 40 момчета и 42 момичета
(тъмнокоси и томнооки) били разстреляни. (док 9)
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Каква е основната цел на проекта
„Лебенсборн“?
Посочете различните видове престъпления в
този проект?
Какви цели преследва нацистката партия?

Има ли установени морални норми в
този проект?
Сравнете постерите и кажете къде се
откриват идеите за расовото
превъзходство?

