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Karl Kristian Steincke (1880-1963) sad i
Rigsdagen for Socialdemokratiet. Han var
justitsminister i perioderne 1924-1926, 1935-1939
10	
   og i 1950. Han var socialminister i perioden 19291935. Formand for Landstinget 1948-1950 og fra
1951 til 1952, hvor han udtrådte af tinget.
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Kapitel	
  22:	
  Raceforbedring	
  
(Racehygiejne,	
  Eugenik)	
  	
  	
  	
  	
  
Ethvert menneskeligt væsen skal have ret til
den lykkeligst mulige tilværelse, og skal om
fornødent, beskyttes og plejes. Kun i én
henseende må samfundet være på sin post.
Med hensyn til forplantningen. […] Hvis et
menneskeligt Væsen, der er belastet med
arvelige anlæg, nu engang er født, skal han
have lov til at glæde sig ved tilværelsen, så
vidt han og hans medmenneskers velfærd
tillader det, men en ret skal han miste – en
mulighed skal ham berøves, nemlig at
overføre sine mangler til sine efterkommere
og på den måde at forevige og mangedoble
ulykken. […]
Hvad nytter den stigende Humanisering,
den stadigt voksende offentlige Forsorg? Den
mangeartede Omsorg, de store Tilskud til
Børneforsorgen, dels ved kontante Tilskud,
Velgørenhed og allehaande Indsamlinger,
dels ved Oprettelse af Børnehjem, Sanatorier,
Vuggestuer… osv. fører kun, takket være
Lægevidenskabens og Sygeplejens stærke
Udvikling, til at svække Slægten ved at holde
Liv i Tusinder, som Samfundet var bedst
tjent med bukkede under.
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Ja, hvad værre er, ved at holde Liv i disse
Tusinder, siger man, giver vi dem Mulighed
for at sætte Titusinder af endnu daarligere
udrustede og paa forskellig Vis arvelig
belastede Efterkommere i Verden, og vi naar
efterhaanden… de samme Forhold, som har
bragt alle tidligere Civilisationer til at gaa til
Grunde, nemlig at Børneantallet med den
stigende Civilisation indskrænkes mere og
mere i Befolkningens Overklasse og i
Middelstanden, medens de aller laveste Lag,
derunder Forbrydere og Undermaalere af
enhver Art, formerer sig langt stærkere. […]
Hvis vi derfor ikke vil risikere den
moderne europæiske Civilisations gradvise
Tilbagegang og endelige Undergang maa vi
ind paa en systematisk Modvirken af de
nævnte uheldige Følger af Civilisationen og
tillige tilstræbe en Forædling af Racen, den
saakaldte Eugenik, i Tyskland og Norden
særlig benævnet Racehygieine eller
Raceforbedring.
I Virkeligheden er Tanken om
Raceforbedring meget nærliggende! Enhver
Dyreopdrætter, enhver Gartner, ja selv den
læge Landbruger gaar jo ud fra, at han kun
kan forvente et sundt Afkom eller en normal
Afgrøde, naar han skyder de slette
Eksemplarer af Racen ud og kun til Avlen
anvender de kraftigste, de med de mest
ønskværdige Egenskaber udrustede Individer.

Kilde: Frederik Kruses glimrende
undervisningsmateriale om racehygiejne i Danmark
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   og Tyskland. Se:
http://www.folkedrab.dk/graphics/Subweb/
Folkedrab/Auschwitz-dag/Auschwitzdag%202010/Frederik%20Kruse%20%20Undervisningsforl%F8b%20om%20race
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   hygiejne.pdf
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