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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Ačkoli název příspěvku může být poněkud matoucí, autor se v jeho rámci věnuje několika
demografickým mýtům (lžím) ve vztahu k současné Ruské federaci:





Mýtus společnosti, která je na vzestupu, která demograficky roste (realita je o poznání
nejednoznačnější, spíše je možné hovořit o kolísavém vylidňování, vystěhovalectví, nízké
míře dožití, dopadech civilizačních chorob, alkoholismu, v některých regionech i velkém
nepoměru počtu mužů a žen).
Mýtus společnosti, která je etnicky homogenní, „slovanská“, ale v reálu je zde zřejmý
rychlý pokles počtu, ale i porodnosti, ve slovanském prostředí – a progrese
u neslovanských, často dominantně muslimských etnických skupin.
Mýtus společnosti, která je nějakým způsobem rovnoměrně prosperující. Realitou je
koncentrace osob do měst, vylidňování asijské části země, a extrémní nerovnoměrnost
blahobytu. Velkoměsta se značně zalidňují, zároveň heterogenizují.

Pro všechny tyto aspekty je více než vhodné příspěvek opublikovat v rámci elektronického
čtvrtletníku Ochrana a Bezpečnost.
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