LaRouche-bevægelsens
kandidater
til
USA’s
Midtvejsvalg
2018: Kesha Rogers, Texas
Kesha Rogers annoncerer, at hun stiller op som uafhængig
kandidat til Texas’ 9. Kongresdistrikt.

Den 7. december annoncerede Kesha Rogers, medlem af LaRouche
Political Action Committee, LPAC, sit kandidatur som uafhængig
for Texas’ 9. kongresdistrikt, der i øjeblikket holdes af
kongresmedlem Al Green. I en videoerklæring, hvor hun
annoncerer sin kampagne, udfordrer Rogers kongresmedlem Greens
nylige resolution for Trumps impeachment som spil for
galleriet, der intet gør for at adressere de sande behov eller
interesser hos befolkningen i det 9. distrikt. I et interview
i dag skitserede Rogers hovedelementerne i sin kampagne, som
følger:
»Der har ikke været nogen økonomisk opgang i mange af
indbyggerne i det 9. distrikts liv, siden finanskrakket i
2008, og mange i distriktet er fortsat fanget i brutal
fattigdom, bandevold og narko. På det nationale plan har Wall
Street fortsat de samme politikker, der førte til kollapset i
2008, og i hele verden hvisker de informerede bag lukkede
døre, at et nyt kollaps er umiddelbart forestående. Vi lider
fortsat under, at man forsømmer den nødvendige infrastruktur,
der skabte den tragedie, der kendes som Orkanen Harvey. Der er
ingen overbevisende vision for fremtiden og de nødvendige
videnskabelige og andre former for uddannelse, der må ledsage
dette, for vores ungdom.

På den anden side af verden i Kina bliver et helt andet
perspektiv for fremtiden virkeliggjort af det store Ét Bælte,
én Vej-projekt, det største infrastrukturprojekt, mennesket
nogensinde har bygget. Hele nye byer bliver udtænkt og bygget.
Højhastighedstog bringer borgerne over store afstande på
minimal tid. Vareproduktion finder sted på en moderne
platform. Rumforskning er blevet en national prioritet. Og
hvad der er vigtigst, så er befolkningen optimistisk med
hensyn til fremtiden; nye ideer er genstand for passioneret
debat og diskussion. Lyndon og Helga LaRouche har længe
forudset dette projekt og ført kampagne for det. Præsident
Trump, som kongresmedlem Greene ønsker at afsætte ved en
rigsret, udforsker, hvordan USA kan opnå fordel af dette
storslåede projekt. For eksempel har Vest Virginia netop fået
en investeringspakke på $83,7 mia. som resultat af præsident
Trumps forhandlinger med sin ven, præsident Xi Jinping.
Houstons borgmester har for nylig også været i Kina for at
søge lignende former for investering.
Jeg annoncerer mit kandidatur for Texas’ 9. kongresdistrikt
for at bringe lederskab og adressere nødvendige løsninger til
de problemer, som ikke alene dette distrikts borgere, men
nationen som helhed, står overfor. Mange af jer ved, at dette
har været begrundelsen for mine tidligere kampagner og grunden
til, at jeg opnåede et betydeligt stemmetal og vandt to
primærvalg til Kongressen og fremtvang en 2. valgrunde i en
kampagne til USA’s Senat. Jeg stod for det rumprogram, som
Obama opgav. Jeg stod for fundamental investering i at bygge
fremtidens byer og infrastruktur. Jeg stod for at
genintroducere videnskab, klassiske former for musik og kultur
og at gøre opdagelser, i vore unge menneskers uddannelse. Jeg
stod for at regne ud, hvordan vi skaber en ny, menneskelig
renæssance og for at sikre, at alle borgere havde produktive
jobs. Der er aktuelt ingen i Washington, der udtaler noget,
der tilnærmelsesvis er de løsninger, vi har brug for eller,
hvad værre er, de fortsætter med de samme, fejlslagne
politikker med endeløse krige, økonomiske bailouts og partiske

hårdknuder. Ingen i USA’s Kongres fra nogen af partierne
udtaler en positiv vision for USA i verden.
Tiden er kommet til, at nogen træder frem og erklærer, at USA
må tilslutte sig det internationale Bælte & Vej Initiativ, der
anføres af Kina, og lancere en dristig, ny æra for hurtigt
videnskabeligt og kulturelt fremskridt, der atter sætter vort
folk i arbejde og opbygger en fremtid, vi kan være stolte af,
lige her. Som kongresmedlem vil jeg være placeret til på
enestående vis at tage denne kamp til Washington, D.C., og til
at sikre, at mine vælgere atter kan være optimistiske og skabe
en bedre fremtid. Det er grunden til, at jeg annoncerer mit
kandidatur som uafhængig for 9. kongresdistrikt – for at være
en fornuftens og optimismens stemme for fremtiden, over de
politiske partipamperes skrig og hyl i deres svigt af det
amerikanske folk, som der ikke findes noget forsvar for.«
Følg Kesha Rogers her: https://larouchepac.com/kesha-rogers

