Załącznik 1
Ustawy norymberskie z 15 września 1935 roku [fragmenty]
Ustawa o obywatelstwie Rzeszy
§2
(1) Obywatelem Rzeszy jest tylko obywatel krwi niemieckiej i pokrewnej, który swym
zachowaniem dowodzi, że jest skłonny i nadaje się do wiernego służenia Narodowi
Niemieckiemu i Rzeszy Niemieckiej.
(3) Obywatel Rzeszy jest jedynym nosicielem pełni praw politycznych zgodnie
z ustawami.
Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego
Przeniknięty przekonaniem o tym, że czystość krwi niemieckiej jest warunkiem dalszego
trwania Narodu Niemieckiego i natchnięty niezłomną wolą zabezpieczenia Narodu
Niemieckiego na przyszłość, Reichstag uchwalił jednogłośnie poniższą ustawę, która
zostaje niniejszym ogłoszona:
§1
(1) Zabronione jest zawieranie małżeństw między Żydami a obywatelami krwi
niemieckiej lub pokrewnej. Małżeństwa zawarte mimo to są nieważne, nawet jeśli
w celu obejścia niniejszej Ustawy zostały zawarte za granicą.
(2) Powództwo z przyczyn nieważności może wnieść tylko prokurator.
§2
Zabronione jest współżycie pozamałżeńskie między Żydami a obywatelami krwi
niemieckiej lub pokrewnej.
§4
(1) Żydom zabrania się wywieszania flag Rzeszy i flag narodowych oraz
pokazywania barw Rzeszy.
(2) Wolno im natomiast pokazywać barwy żydowskie. Korzystanie z tego
uprawnienia jest pod ochroną państwa.
§5
(1) Kto działa wbrew zakazowi z § 1, ten podlega karze pozbawienia wolności.
(2) Mężczyzna działający wbrew § 2 podlega karze więzienia lub pozbawienia
wolności.
(3) Kto działa wbrew §§ 3 lub 4, podlega karze pozbawienia wolności do roku
i grzywnie bądź jednej z tych kar.
Źródło: http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/ - dostęp 12.11.2019

Załącznik 2
Prawa Jima Crowa*
Georgia – Żaden kolorowy fryzjer nie będzie obsługiwał białych kobiet; Nie można
pozwolić, żeby obok siebie, na cmentarzu spoczęły osoby kolorowe i białe.
Floryda – Każdy kolorowy mężczyzna i biała kobieta lub każdy biały mężczyzna
i kolorowa kobieta, którzy ze sobą mieszkają i zajmują w nocy to samo
pomieszczenie, będą karani więzieniem do dwunastu miesięcy lub grzywną do 500
dolarów.
Missisipi – utrzymywane będą oddzielne szkoły dla dzieci rasy białej
i kolorowej.
Arizona – małżeństwa osoby rasy białej z Murzynem […] są niedozwolone.

Źródło: https://www.nps.gov/malu/learn/education/jim_crow_laws.htm – dostęp

12.11.2019; tłumaczenie

fragmentów załączonych do scenariusza [Ł.Migniewicz]
*przepisy funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych, głównie na Południu. Obowiązywały od lat 80-tych XIX w. do
1965 r. Wprowadzone po zakończeniu wojny secesyjnej. Nazwa pochodzi z wyśmiewającej afro amerykanów
piosenki „Jump Jim Crow”

Załącznik 3
18 sierpnia 1934 roku
Breslau, sobota. Wczoraj słyszałem, że w Oberrealschule imienia Gerharta
Hauptmana bawiono się w obóz koncentracyjny i oczywiście uwięziono w nim jednego
z uczniów żydowskich. Kiedy ojciec tego ucznia poskarżył się dyrektorowi, ten
wzruszył jedynie ramionami […].
19 sierpnia 1934 roku
Breslau, niedziela. Kiedy wczoraj szedłem do skrzynki na listy, zobaczyłem nowy
numer tygodnika Sturmer z nagłówkiem Mord rytualny w Breslau. Wygrzebano teraz
starą kryminalną historię, niewyjaśnione morderstwo na dzieciach rodziny Fehse
z 1926 roku – aby oskarżyć o nią Żydów […].
4 grudnia 1938 roku
[…] Żydzi nie mogą mieć samochodów […] i nie wolno im wchodzić na określone
ulice w Berlinie!

Źródło: W. Cohn, Dzienniki z Breslau 1933 –1941. Wybrane Fragmenty, oprac. Norbert Conrads, tłum. Viktor
Grotowicz, Wrocław 2008, s. 67, 241.

Załącznik 4
[…] Segregacja rasowa opierała się na kilku ustawach z przełomu lat 40. i 50. XX w.
Dążąc do zachowania absolutnej „czystości rasowej” zabroniono związków
małżeńskich pomiędzy przedstawicielami różnych ras. Każdej z nich wydzielono
osobne miejsca zamieszkania. Zwiększono uprawnienia wodzów plemiennych,
by dzięki większej kontroli nad podwładnymi ograniczyli napływ ludności
czarnoskórej do miast. Szacuje się, że w wyniku tych zabiegów przesiedlono blisko
3 000 000 ludzi, tworząc
gigantycznej

operacji

jednolite rasowo osiedla. Przeprowadzenie tak

wymagało

jednak

ścisłego

sprecyzowania

cech

charakteryzujących poszczególne grupy etniczne. Stwierdzenie, czy ktoś był
„biały”, nie nastręczało problemów.
Podobnie rzecz miała się z Hindusami. Jednak odróżnienie Koloreda od Zulusa
czy innego Afrykanina rodziło już trudności. Rozstrzygać miał „test ołówka”
wskazujący poziom skręcenia włosów. Utrzymanie się tego kawałka drewna we
włosach wskazywało na rasę „czarną”. Przejście tego niezwykle poniżającego
sprawdzianu umożliwiało wyjazd do stosownej, wyznaczonej przez władze
dzielnicy miasta. Na miejscu niejednokrotnie okazywało się, iż domy jeszcze nie
istniały. […]. Dodatkowo ludność czarnoskóra nie mogła zakładać związków
zawodowych ani przeprowadzać robót budowlanych w domach zamieszkałych
przez białych. […]Pogłębiono segregację rasową w miejskiej komunikacji, bardzo
dokładnie określono rolę przedstawicieli poszczególnych ras w ramach społeczeństwa
ZPA. […]zadbano też o czystość rasową elektoratu. Jak niegdyś Afrykanów, teraz
Koloredów pozbawiono praw wyborczych.

Źródło: P.P Damski, Apartheid: Apogeum i upadek. Historia Afryki Południowej w wielkim skrócie(cz.2),
https://histmag.org/Apartheid-Apogeum-i-upadek.-Historia-Afryki-Poludniowej-w-wielkim-skrocie-cz.-2-4424
– dostęp 12.11.2019

