
Jacques Attali, consilierul președintelui Franței  

François Mitterrand, în anul 1981: 
. 

"Viitorul va fi despre găsirea unei modalități de reducere a 

populației. Începem cu bătrinii, pentru că de îndată ce depășesc 

60-65 de ani, oamenii trăiesc mai mult decât produc și asta costă 

scump societatea. 

Apoi cei slabi, apoi cei inutili care nu ajută societatea și, în cele din 

urmă, proștii. Eutanasierea vizită aceste grupuri; Eutanasierea va 

trebui să fie un instrument esențial în societățile viitoare. Desigur, 

nu vom putea executa oameni sau construi tabere. Dar îi facem să 

creadă că este pentru binele lor. 

Suprapopularea este ceva care este prea costisitor din punct de 

vedere economic. Și din punct de vedere social, este mult mai bine 

atunci când mașina umană se oprește brusc, atunci când se 

deteriorează treptat ... 

Nici nu vom putea testa milioane și milioane de oameni pentru 

inteligența lor, pariați că vom găsi sau vom provoca ceva, o 

pandemie care vizează anumite persoane, un virus care 

afectează  bătrânii sau oamenii grași, nu contează, cei slabi îi 

vor ceda, cei temători și proștii vor crede în el și vor căuta 

tratament.  Selecția  idioților  are  apoi  grijă de ea însăși:                   

EI  MERG  DE  LA  SINE  LA  ABATOR…" 
Sursa - [Viitorul vieții - Jacques Attali, 1981] Interviuri cu Michel Salomon, colecția Les Visages de l'avenir, éditions Seghers. 
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Declarațiile oamenilor care conduc lumea: 

„Graviditatea ar trebui să fie o crimă împotriva societății, cu excepția cazului în care 

părinții dețin un permis de la guvern. Toți potențialii părinți ar trebui să fie 

îndemnați la a folosi produse chimice contraceptive, guvernul furnizând antidoturi 

cetățenilor aleși pentru fertilizare”  – David Brower, directorul executiv Sierra Club. 

„Societatea nu face nicio afacere, dacă permite degeneraților să-și perpetueze 

specia.” – Theodore Roosevelt. 

„O populatie totală mondială de 250-300 de milioane de persoane, cu 95% mai 

puțin decât în prezent, ar fi ideală.”   – Ted Turner, într-un interviu pentru revista 

Audubon.                     Populația  lumii  trebuie  redusă… 

„Există o singură temă în spatele eforturilor noastre: trebuie să reducem nivelul 

populației. Iar guvernele trebuie să ne folosească metodele pentru a obține 

rezultate curate și frumoase, sau vor primi mizeria pe care o avem în El Salvador, 

sau în Iran sau în Beirut. Populația este o problemă politică. Odată ce populația 

este scăpată de sub control, este nevoie de guvern autoritar, chiar fascist, 

pentru reducerea ei…. Programul nostru în El Salvador nu a funcționat. Nu am avut 

infrastructura care să-l susțină. Au fost al naibii de mulți oameni… Pentru a reduce 

într-adevăr populația, rapid, va trebui să trimiteți toți bărbații la luptă și să ucideți 

un număr semnificativ de femei fertile… Cel mai rapid mod de a reduce populația 

este prin foamete, ca și în Africa, sau prin boli cum ar fi Moartea Neagră ” – Thomas 

Ferguson, Departamentul de Stat pentru Populație. 

„În căutarea unui nou dușman care să ne unească, ne-a venit ideea cu poluarea, 

amenințarea încălzirii globale, lipsa apei, foametea și potrivirea proiectelor de lege 

după ele…. Dar, uneori, în desemnarea lor ca inamic, cădem în capcana de a confunda 

simptomele de cauze. Toate aceste pericole sunt cauzate de intervenția umană și 

numai prin schimbarea atitudinilor și a comportamentului oamenilor acestea pot fi 

depășite. Atunci înseamnă că inamicul real este chiar umanitatea” – Alexander King, 

Bertrand Schneider – Fondator și secretar, Clubul de la Roma (din care fac parte și 

Dan Puric și Călin Georgescu - n.m.), „Prima revoluție globală” Pag 104-105, 1991. 

„Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică 

este o multiplicare necontrolată de oameni… Noi trebuie să mutăm eforturile 
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noastre de la tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operațiunea va cere 

multe decizii aparent brutale și lipsite de inimă.” – Paul Ehrlich, profesor la Stanford, 

în cartea: „Bomba numită Populație”. 

„Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. 

Noi, oamenii, am devenit o boală: „Virusul-Om”. Primele mele trei obiective 

principale ar fi: reducea populației umane la aproximativ 100 de milioane în în-

treaga lume, distrugerea infrastructurii industriale și în al treilea rând să văd cât 

mai multe zone pustii.” – Dave Foreman. 

„Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, contracepție, despre avort, 

despre valoarea controlului populației, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza 

populației. Reduceți populația cu 90%, iar apoi nu vor mai mai fi suficienți 

oameni pentru a face atât de multe daune ecologice” – Mihail Gorbaciov. 

„Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe față de 

lumea a treia, pentru ca economia SUA va necesita cantități tot mai mari de 

minerale din străinătate, în special din țările mai puțin dezvoltate. Persoanele în 

vârstă  sunt  consumatori  inutili.  Populația lumii  trebuie să fie redusă cu 50%” – 

Dr. Henry Kissinger. 

„Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem 

nevoie este o criză majoră credibilă și națiunile vor accepta Noua Ordine Mondială.” 

– David Rockefeller. 

„Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decât în cazul în care el sau ea va face 

o promisiune pentru a se închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu 

excepția cazului în care el va lua o inițiere luciferică” – David Spangler, director al 

Inițiativei Planetare, O.N.U. și unul din fondatorii curentului New Age. 

„Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni (declarația a fost făcută în urmă cu câțiva 

ani). Și ar putea crește până la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o 

treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asistența medicală, cu serviciile de 

sănătate și control a reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 

15%.” – Bill Gates. Sursa - https://tubeclip.wordpress.com/2012/04/05/noua-ordine-

mondiala-si-pregatirile-decimarii-populatiei-cu-50procente-descoperiri-socante/ 
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