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С Е К Р Е Т Н О !

  

До главните лекари на концлагерите Дахау, Заксенхаузен, Бухенвалд, Нойенгаме,
Освиенцим, Равенсбрюк, Флосенбюрг, Люблин, Щутхоф, Грос-Розен, Нидерхаген,
Нацвайлер, Хинцерт, Моринген Херцог, Маутхаузен.

  

К о п и я :  Д о   к о м е н д а н т и т е   н а   л а г е р и т е

  

Приложен изпраща ви се за сведение списък с броя на постъпилите и напусналите от в
сички концлагери
. От него става ясно, че от 136 000 постъпили около 70 000 са били отписани поради
смърт. При такава висока смъртност броят на концлагеристите никога няма да може да
достигне контролното число, определено от райхсфюрера. 
Главните лагерни лекари трябва да използват всички средства, с които разполагат,
за да намалят съществено смъртността в отделните лагери. 
Най-добър лекар в концлагера е не този, който вярва, че трябва да се отличи със
своята неуместна жестокост, а този, който поддържа работоспособността на колкото се
може по-високо равнище чрез медицинско обслужване и преместване от едно работно
място на друго.
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Лагерните лекари са длъжни да контролират по-строго, отколкото досега, храната на
концлагеристите и в споразумение с администрацията да правят предложения до
комендантите на лагерите за подобряването й. Тези предложения обаче обаче не бива
да остават само на книга, а лагерните лекари трябва редовно да проверяват
изпълнението им. Освен това лагерните лекари трябва да се грижат по възможност да
се подобрят трудовите условия на отделните работни места. За тази цел е необходимо
лагерните лекари да се запознаят лично на самото място с трудовите условия на
работните места. Райхсфюрерът СС заповяда смъртността непременно да бъде
намалена . Поради тази причина горното е задължително и за взетите
мерки трябва да се докладва всеки месец на началника на отдел D III. Първият отчет да
се представи на 1 февруари 1943 г.

  

  

Бригадефюрер СС и генерал-майор от войските на СС

  

/подпис/

  

 2 / 2


