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Vi vil se på hr. LaRouches omdefinering af, hvad infrastruktur virkelig betyder.
Dette er afgørende på det aktuelle tidspunkt, for infrastruktur er blevet et
meget populært spørgsmål, på både gode og dårlige måder. Så det er meget
vigtigt, at vi behandler dette nu; på det globale plan har vi Kina, der fører an
med Bælte & Vej Initiativet – vi ser her hovedkorridorerne i Bælte & Vej,
der viser den massive udvidelse af infrastruktur i hele Asien og ind i Afrika,
og som begynder at sprede sig til hele verden, under Kinas anførelse [Fig. 1].
Så infrastruktur er altså kommet til live igen, der er en
infrastrukturrenæssance på en meget god måde.
Infrastruktur er også et varmt emne for diskussion i USA, men noget af det
finder desværre ikke altid sted på højeste niveau. På den gode side har vi
præsident Trump, der har rejst spørgsmålet om nødvendigheden af at genopbygge
USA’s infrastruktur. Det er mange mennesker enige med ham i. Han har fremsat
ideen om en investering på $1 billion i ny infrastruktur. Men selve ordet
’infrastruktur’ er også blot blevet en del af mange andre folks narrativ,
fortælling, og det er blot et ord, der ikke rigtig har den hensigtsmæssige
betydning i den måde, ordet bruges på af mange mennesker. For et par år siden
lykkedes det Arnold Schwarzenegger mere eller mindre at udtale ordet i en af
sine taler, og selv han taler om, I ved, denne mand, der beundrer Hitler og de
degenererede ’greenies’ (miljøaktivister) og endda taler om betydningen af at
genopbygge infrastruktur. Men det er blot et slagord, der ikke har den samme
betydning, som det bør have i en fysisk-økonomisk betydning.
Så vi vil behandle hr. LaRouches omdefinering og højere forståelse af, hvad
infrastruktur rent faktisk betyder. Han definerede denne nye betegnelse med den
fysisk-økonomiske platform, som bliver emnet for vores diskussion i dag.
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