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Hvorfor kjemper vi mot nazismen?

JJaz i ega ea . og %oIke&elsea.

Den tyske nasjonalsosialffisam bar skrytt mege av sitt arbeide for '
folkehelsen.Og svasrt mange er tilb0ielige til a tro at lallefall der hadde
nazistene gjort en stor innsatsl det ytre kan det kanskje se san utYiien
nar gar saken litt etter i S0mmene,viser det seg a vsre en skinnenede
fasade som dekker over mdnge uhumskheter.Vi forstar at det under en krig
kan bli vanskelig med e ...-riser ingsforholdene,og at folkehelseh som £/lge £«
der&T kan lide.mendet sjtn.es utenkelig at et lands regjering i fredstid
kan f0re en politikk som hensynsl0st setter folkehelsen tilside for a
forberede '• robringstog»men det er faktisk hva nazistene n r gjo.rt.
xxxxxiodbsxEHxss&HXXKisiixBcxinaD^ i 6ars~perioden 1933 -1939.

Hvis en s0ker med omhu i tyske offisielle statis&skker og leegeviten-
skapelige og and re t idsskrif tee, f inner en sikre bevis for dette( i Tart
land koiiener der ikke lenger mt Statistisk arbok)Hos tyske l®ger som.
hadde fatt sin utdannelse f0r Hitler kora til makten,satt der jo igjen en
del S T den grundighet eg sanrviotigliet.sfullhet som tidligere har preget
tysk vitenskap.§Hitler har nu funnet a kunne nedsette Isgenes utdannnel«e
fra 7 til 5 ar.|"ars studium kunne nok gitt brukbare lseger,hvis tiden
vesentlig Tar "blitt "brukt il studium,men ra.arsjering og politisk skolerigg
legSer "beslag Pa e n stor del av studietiden)

Den som har levet med i det daglige l*v i Tyskland i 6-arsperioden
f0r Hitler gikk til krig,vil alleerde fra den tid iia en levende forestil-
ling ora darlig fett og sjjeout om fett.Som kjen t kan fett "brukes ved
fermstillirigen av sprengstoffStter G0rings ord hadde det t§tske folk a
velge mellom Jtsiŝ oocEtgxksKStKsxS: 'fsm0r eller kanoner"Hitler valgte kanoner,
og det tyske folk fikk renonsere pa sm0rret. Btter at det i vart land
stadig er blitt snagtere om f ett̂ : ,opplever vi nu at l\roi"ge som pleier a
levere ixsEx raedisintran til hele verden Skke far lov a skaffe sine
egne borgere en skje or;, dag en. i vintermanedene. I den forbindelse uttalte
den som na f0rst og fremst skulle ha omfeanke foe den nor.ke folkehelse
medie±tieldirelct0r 0strem at det gj0r da ingenting om voksne mennesker
koiiamer til a lice a.v ASvitamin mangel og bli nattblTnae.

I sarmne S-arsperdo de ble clet stadig -auaxuax,a, Kxe.d, ̂p g ^ j
land.Det er aaoksa forklarlig nar en h0rer at i^det samine tidsrum ble av
landets beste mat j ord - of test arealer nsr byene som hadde vseret brukt
til g0nnsakproduksjon- 'Eatt til mill tart bruk:flyplasser, ekserserplasser
brakketomter,autostradaer, sa meget som svarer tildet samlede areal som
hadde vsret brukt til frukt-og gr0nnsakdyrk^ing. Det har vaeret sagt at jd
mangel pa G-vitamin vr en de viktigset grunnene "til at Tyskland tapte
forrige krig.Begynner de tysk myndigheter nu a tenke pa dettte? Det
svenske gartnertidsskrift Viola bragte ivar en notis om at Tyskland iar
vesnetlig skulle legge vekt pa gr0nnsakdyrking,idet man ville xB- korn '
og potster fra de okkuperte la,nd.

Pa grunn av de vsnskeli® ernasringsforhold var mave og tarmsykdommer
tiltatt i foruroligende grad.Svsere lagre v matyarer f eks kj0tt ©ffi8 som
h0rte med til ferigsberedskapt ble sloppt 10s pa. markedet i d t 0ieblikk^
det holdt pa a bli bedervet, ,̂ .

Tyskle,nd ga oss i sir; tid den velsit nelse som difteriserum er$og ve
i lange tider det land som hadde den laveste d^delighetsprosent av denne
sykdoml sainme 6arspeiode tiltok bade sykdommen og den pro sentvise d0de-
lighet i uhy gelig grad.

Tuberkulosen har vsret i faretruende fremgajag i sarame tidsrum, med
bl ?r a^QOGoa- tilfelle av lurigetuberk3?-lose.Dette betyr naturligvis en al-
vorlog reduksjon av den tilgjengelige £irbeidskr&ft.Det ble derfor gjort
opptak til a sette dem inn i industiellt arbeide.Dette liadde intet med &«
arbeidsterapi a g^^^re.Det skulle skje i samarbeid med a§a88^§B88a©88S8S
lederen av den tyske "Arbeitsfront" dr,LeyJ den fdsrbindelse blq det av
medismnske autoriteter uttalt at apen lungetuberkulose var fullt foren-
Dig med srbeidsf0rhet.En av de lokale ledere uttalte at anti-sosia.le
tuberkul0se uten skansel matte utryddes,Hva er en anti-sosial tuberkial^s?
Er dfet en som ikke kan holde det arbeidstempo som staten palegger ham?
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Et onde som plattfot har tilt&tt i fanfcstisk grad blandt barn og
unge.Det henger sikkert sarmeK raed Hitlerjugend og B D M&s overdrevne
marsjering pa &arde veier i darlig skot0i.En kommisjon av ncisjonaJ-Sosia-
listiske lager skulle unders0ke dette forhold i et st0rre distrikt.
De uttalte: "Vare i forveien bange anelser ble i h0i grad overtruff et!.1

idet de fant fotlidelser hos 80 % av barna.
Et nasjonelsosiolistisk tidsskrift inneholdt i 19 39 cnartikkel

som sluttet med f0lgende jhertesukk:"Hva hjelper det om vi teknisk og
milita t star pa h0iden,hvis menneskemateriellet ikke holder mal fysisk?"

Statistikken i den samme 6-arsperiode viser en svimlende oppgang
i ant; 11 av selvmordDer star Tyskland som en fremragende nr 1 blandt
alle verdens land.

Hitlers politikk liar nannest hatt virkningen av en nervekrig mot
det tyske folk.Et par neetters bombimg gg: bringer berlinerj e helt ut av
fatning,mens londonerene har talt pakj enningen i ulcevis.G0bbels har
nylig i"das Reich" talt meget strengt til alle dem so ffi idet daglige
livs handel og vandel viser seg nerv0se og irritable.

Utenlandske journalister^. h r skildret hvordan det tyske folk i
1939 ved agiren over Polen og i 1940 under lynkrigene i Europa var
narmest a.ps,tiske overfor seiersmelaingneMen en gang var det endel0s jubel
i Berlin* en ulovlig sender sa sitt snitt til under en pause i Deutsch-
landsenders program fi samme b0lgelengde a, sende en raeldig om dt det var
inntradt vapenstilstand.Det utl0ste den vildesiebegeistring.
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