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LaRouchePAC-kandidat til
midtvejsvalg 2018,
Kesha Rogers, Texas, USA:

Den økonomiske løsning
på immigrantkrisen
Følgende erklæring blev udstedt af Kesha Rogers,
uafhængig kandidat til Kongressen i Texas’ niende kongresdistrikt.
Demokraterne og Republikanerne, der nu er oprørte
over børns adskillelse fra deres familier på vores sydlige
grænse, var ligeglade med de samme taktikker og massive deportationer under Obama. De er ligeglade med libyerne, der drukner i Middelhavet under deres desperate
flugt fra en krig, som Obama-administrationen og Hillary
Clinton skabte. Denne reaktion finder sted nu, fordi den
er et politiskkalkuleret stunt, der har til formål at mobilisere en folkestemning imod Donald Trump på et tidspunkt, hvor han har skabt fred på Koreahalvøen, og hvor
oprøret imod ham nu falder fra hinanden, med den ene
afsløring efter den anden af illegal adfærd fra FBI’s og
Justitsministeriets side, der kommer ud i æteren.
Deres krokodilletårer er blot endnu et opstød af den
samme gamle, gennemtyggede ’nothingburger’, der forsøger at oppiske flokstemningen til at styrte præsident
Trump. Forfalskede fotografier af børn i bure på vores
grænse er ikke forskellige fra forfalskede videoer af børn,
der lider under virkningerne af et gasangreb på et hospital
i Syrien, og ikke forskellige fra at præsentere et forfalsket
dossier som en forsikringspolice for at stoppe Trump i at
blive præsident. Det er designet til at skabe maksimalt,
populistisk oprør med det formål at skabe en ufornuftig
reaktion. Hvorfor sker dette nu?
Det sker nu, fordi verden er ved at blive transformeret
på en positiv måde takket være præsident Trumps handlinger vis-à-vis Nordkorea. Det sker nu, fordi hele Russiagate-kuppet nu eksploderer i ansigtet på DNC’s og Hillarys kampagne, Obama-administrationen, FBIs’ (eks)
top-ti-ledere og britisk udenrigsefterretning.
Lad og træde et skridt tilbage og huske, hvordan vi
kom hertil. 40 års outsourcing af USA’s industrielle ryg-

rad til billig arbejdskraft i hele verden, parret med dårlige
handelsaftaler, såsom NAFTA og CAFTA, samt rovgriske lån fra IMF og Verdensbanken, har drevet det lokale
erhvervsliv, pensionsprogrammer og regeringer i Nordog Sydamerika bankerot. Narkobanderne udfyldte tomrummet og overtog regeringerne. Folk flygter fra deres
ødelagte lande for et bedre liv her. Dette problem finder
sted i hele verden. Mure vil ikke stoppe det. Deportationer vil ikke stoppe det. Adskillelser vil ikke stoppe det.
Den eneste måde at stoppe folk, der flygter fra økonomisk ruin, narkobander, krig og fattigdom på, er at
gøre livet i deres egne lande mere produktivt end at flygte fra det. Dette har man vidst i århundreder. Jeg støtter
Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouches
appel, »Hele verden er ramt af en migrantkrise, ZeppLaRouche: Den eneste løsning er økonomisk udvikling«.1
Som uafhængig kandidat for Texas’ 9. kongresdistrikt
kæmper jeg for den nødvendige løsning for økonomisk
fremskridt her i USA, og de nødvendige løsninger til at
skabe en ny model for internationale relationer, der vil
frembringe en gensidig, økonomisk udvikling og fremskridt for nationer i hele verden. Løsningerne på en sådan
krise kræver, at USA vedtager de presserende nødvendige love, som den amerikanske økonom Lyndon
LaRouche har udarbejdet:
* Genindfør Glass/Steagall-bankopdelingsloven
* Genopret en (statslig) Nationalbank
* Udsted statskredit til infrastruktur
* Prioritér videnskabelige programmer, der giver store
gevinster, såsom fusionskraft og rumforskning.
Disse økonomiske løsninger må omgående vedtages
og gøres til lov i USA. USA må bringes ind i Bælte &
Vej Initiativets nye paradigme, som bryder med det gamle, geopolitiske paradigme, der alt for længe har ført politikker, der skulle holde nationer gældsbundne og slavelænkede. Tiden er inde for en Firemagtsaftale2, som økonomen Lyndon LaRouche har foreslået, for at virkeliggøre skabelsen af et nyt, globalt kreditsystem.
Patriotiske amerikanere kan ikke tillade, at de bliver
trukket rundt i manegen hver eneste gang, kuppet mod
præsidenten ønsker at skifte emne. I stedet må vi blive
ved med at kræve et reelt program for at vinde fremtiden.
Dette program er den uopsættelige vedtagelse af
LaRouches Fire Love, samt USA’s tilslutning til Bælte &
Vej Initiativet.3
Følg Kesha Rogers valgkampagne til det amerikanske
midtvejsvalg 2018: https://www.kesharogers.com/
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Se: http://schillerinstitut.dk/si/?p=25453
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Se: De Fire Magter: Et Nyt Paradigme for fred og udvikling,
http://schillerinstitut.dk/si/?p=24984
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Se: LaRouchePAC’s 2018 Campaign to Win the Future,
https://action.larouchepac.com/digital_2018_platform
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