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PRIPREMNI DOKUMENTI 

 

Fotografija: 

Deportacija Roma iz mjesta Jois u Gradišću u rujnu 1941. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Novinski isječak: novine Grenzmark od 4. rujna 1938. 

 

 
 

 



PRIJEVOD: 

 

Predsjednik pokrajinske vlade dr. Portschy: 

 

Red po pitanju Cigana! 

 

Osiguranje berbe! 

Trenutačan razvoj događaja vezan uz angažman radne snage te vremenske 

uvjete iziskuju da se već sada poduzmu mjere kako bi se osigurala predstojeća 

berba krumpira, kukuruza, repe i heljde. Mora se računati da broj raspoloživih 

poljoprivrednih radnika u nekim mjestima neće biti dovoljan za pravodobno 

obavljanje berbe. Stoga na tome treba angažirati sve raspoložive radne snage. 

 Stoga naređujem da se, ukoliko na nekom mjestu nema dovoljno 

poljoprivrednih radnika, u berbi koristi rad svih radno sposobnih Cigana i 

Ciganki, po nalogu voditelja mjesne podružnice [NSDAP-a, Nacističke partije], 

gradonačelnika i vođe mjesnog seljaštva. Rad Cigana ima karakter obveznog rada. 

Naknadu za rad daje poslodavac samo u naturi, dnevnoj prehrani, te u krumpiru, 

grahu i drugim mahunarkama u mjeri kako to odredi gradonačelnik u dogovoru s 

voditeljem mjesne podružnice i vođom mjesnog seljaštva. Ova mjera predstavlja 

mjeru skrbi za Cigane kako bi ih se opskrbilo živežnim namirnicama za zimu. 

 Cigane i Ciganke na rad kod pojedinih seljaka u općinama raspoređuju 

gradonačelnici isključivo po grupama i po redoslijedu koji utvrđuje vođa mjesnog 

seljaštva nakon prethodne provjere kod voditelja mjesne podružnice. 

 

Zabrana ciganske svirke 

 U okviru mjera za suzbijanje ciganstva imam namjeru zabraniti sviranje 

ciganskih glazbenika. Mnogobrojni Cigani imaju dozvole kao glazbenici te 

voditelji zborova ili orkestara; vlasnici takvih dozvola idu od sela do sela te se 

neizravno koriste ovim službenim potvrdama za prosjačenje. 

 Doduše, dio Cigana angažiran je na različitim radovima (izgradnji cesta, 

poljoprivrednim radovima u berbi), ali još je uvijek puno Cigana koji, pozivajući 

se na dozvole koje su im izdale vlasti, žele i dalje preživljavati kao i dosad, bez 

bilo kakvog ozbiljnog rada. 



 Ne može se prihvatiti da danas, u vrijeme napornog rada na obnovi, skupina 

ljudi još uvijek ne uviđa da parazitski život pripada prošlosti i da se u njemačkom 

Reichu on nikako neće tolerirati. 

 Takvo besposličarsko, neuredno ponašanje ciganskih glazbenika kod 

stvarajućih pripadnika naroda izaziva opravdanu ljutnju. Postoji bojazan da su 

ovime javna sigurnost i javni red izloženi opasnosti. 

 Jasno je da će nakon uvođenja zabrane Cigani svoje dozvole zlorabiti izvan 

područja Gradišća u drugim upravnim jedinicama Istočne marke [krajine]. 

 Kako bi se to onemogućilo, sve dozvole ciganskih glazbenika (također i 

voditelja zborova i orkestara) odmah se povlače. Isto vrijedi i za sve vrste 

glazbenih licenci ispostavljenih Ciganima. 

 

Nema škole za Cigane 

 U smislu naputka predsjednika pokrajinske vlade ciganska se djeca više ne 

smiju upisivati u školu. 

 Ne može se tražiti od naših njemačkih pripadnika naroda da dopuštaju da 

njihova djeca sjede u istim školskim klupama sa Ciganima jer je činjenica da su 

potomci ovog parazitskog naroda često opterećeni bolestima, a u moralnom su 

pogledu prijetnja njemačkim đacima. 


