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a) Polacy

W sprawie rozwiązania kwestii polskiej

Ich liczbę będzie się musiało ocenić na 20 do 24 milionów. Są oni najbardziej wrogo usposobieni w stosunku
do Niemców, liczebnie najsilniejsi a wskutek tego najniebezpieczniejsi ze wszystkich obcoplemieńców których wysiedlenie plan przewiduje. Są narodem, który najbardziej skłania się do konspiracji
Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nic można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się
Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na
daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się
liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać
znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne
niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów
Sprawa przyszłego traktowania Rosjan
. . . . . . . Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być
sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno
odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy.
Na razie leży w naszym interesie powiększenie liczby Ukraińców jako przeciwwagi w stosunku do Rosjan.
]Nie powinno to jednak doprowadzić do tego, ażeby Ukraińcy zajęli później miejsce Rosjan.
Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dla nas rozmnażania się ludności, jest nagląco
konieczne zaniechanie na wschodzie tych wszystkich środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem
podwyższenia liczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę
ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio. kino. ulotki, krótkie
broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl jak szkodliwą rzeczą jest
posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to co można by zdobyć
dla siebie za te wydatki.
Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie itp.
Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków
zapobiegawczych. Przemysł produkujący tego rodzaju środki, musi zostać specjalnie stworzony. Nie może
być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani też spędzenie płodu. Należy też
w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić np. Akuszerki względnie felczerki w robieniu
sztucznych poronień, im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do
nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy
czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować
dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie
matek w zakresie pielęgnacji niemowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domów
dziecka itp. Instytucji.
W każdym razie całkowite biologiczne wyniszczenie Rosjan nie może tak długo leżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy sami w stanie zapełnić tego terenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne narody objęłyby ten obszar, co również nic leżałoby w naszym interesie.
Naszym celem przy wprowadzeniu tych środków jest tylko to, ażeby Rosjan o tyle osłabić, ażeby nie mogli nas przytłaczać masą swoich ludzi.
Nam Niemcom chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy już nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu
przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi. Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie mas
ludzkich w m i a stach fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem do ograniczenia rozmnażania się ludności.
Powyżej omówiona propaganda i uświadomienie da się bowiem w miastach o wiele łatwiej przeprowadź n i ż na wsi, zwłaszcza gdy chodzi o rozlegle
przestrzenie Wschodu.
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