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8. november 2015 – Efter Sovjetunionens kollaps og under Det britiske Imperiums
udplyndringspolitik, gennemgik Rusland et chokerende, befolkningsmæssigt
sammenbrud, ikke ulig det, der nu rapporteres at finde sted i USA under Bush- og
Obamapræsidentskaberne. Som den russiske økonom, tidl. medlem af Dumaen og
nuværende rådgiver til præsident Putin, Sergei Glazyev, skrev i sin bog fra 1999
’Folkemord’: »Den årlige rate af nedgang i befolkningstallet [i Rusland i
1990’erne] har været mere end det dobbelte af nedgangen under perioden af
Stalinistisk undertrykkelse og massehungersnød i første halvdel af 1930’erne …
Intet tilsvarende dette er forekommet i Ruslands tusindårige historie.«
Lyndon LaRouche havde, i en historisk vidneberetning, han aflagde den 29. juni
2001for den russiske Statsdumas Økonomiske Komite, som Glazyev dengang var
formand for, advaret:
»I øjeblikket er verden som helhed domineret af den kendsgerning, at vi befinder
os i IMF-systemets slutfase, i hvert fald i den form, det udviklede i kølvandet
på den amerikanske præsident Nixons introduktion af den monetære orden med den
såkaldte ’flydende vekselkurs’ medio august 1971. I modstrid med den hysteriske
propaganda, der kommer fra Bushregeringen, der nu er i store vanskeligheder, så
er der intet, der kan redde det nuværende globale finanssystem og monetære
system i sin nuværende form.
Den fortsatte afvisning af at acceptere visse nødvendige, omfattende reformer i
disse systemer ville frembringe ikke alene en økonomisk katastrofe værre end den
værste periode i 1930’ernes økonomiske depression. Den aktuelle krise vil også,
med mindre den stoppes af nødvendige, drastiske reformer, udvikle sig til en
demografisk katastrofe, som mere eller mindre kan sammenlignes med det,
historikere kalder ’den Nye Mørke Tidsalder’, der dominerede over Europa i
kølvandet på det såkaldte Lombard-banksystems bankerot i det fjortende
århundrede. At tale om en økonomisk politik, der ikke inkluderer en snarlig og
omfattende reform af IMF-systemet, er derfor værre end tidsspilde.

Vi kan besejre dette kollaps, men kun, hvis vi er i stand til at frembringe en
vis grad af internationalt samarbejde», erklærede LaRouche.
Foretag nu en sammenligning mellem den totale vending, der finder sted i Rusland
under præsident Putins politik, og i hans BRIKS-allierede lande mere alment, og
så det accelererende, demografiske sammenbrud og den Nye Mørke Tidsalder i
Amerika under Bush og nu Obama.
Hvorfor sidder Obama stadig i Det Hvide Hus?

