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Gå med i Schillerinstitutet! Lös flyktingkrisen!
Afrikaboken är nyckeln!
Sällan har en bok kommit mer lägligt. Schillerinstitutets Afrikabok, ”Extending the
New Silk Road to West Asia and Africa: A Vision of an Economic Renaissance” (Förlängningen av Nya sidenvägen till Västasien och Afrika: En vision om en ekonomisk
pånyttfödelse), beskriver den enorma utvecklingen i Afrika, som regeringar där kunnat
sätta igång med hjälp av Kinas sidenvägsatsning. Boken är det enda sättet att få veta
vad som hittills hänt, vad som är på gång och vilka idéer som skapar så mycket hopp i
Afrika om att en ljus framtid är möjlig. Det är just vad den hemska europeiska debatten
om flyktingkrisen behöver. De metoder som EU:s ledare idag föreslår för att hålla flyktingar borta, är barbariska.
Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche har i ett upprop
föreslagit att EU bjuder in Kinas och ledande afrikanska regeringar till EU-toppmötet
för att tillsammans komma fram till en lösning på flyktingkrisen genom att ta itu med
problemen bakom problemen: fattigdomen och krigen. Ett sådant samarbete skulle
skapa ett framtidshopp om bra livsmöjligheter i Afrika för dem, som idag ser en flykt till
Europa som enda utvägen och ger sig ut i de farliga båtarna på Medelhavet.
Detta är ett verkligt medmänskligt sätt att lösa flyktingkrisen. Det är en konstruktiv,
produktiv och visionär lösning på flyktingkrisen. Europa skulle dras med i Kinas Sidenvägsinitiativ och börja lämna den politik av självförstörelse man riktat mot sig själva:
ungdomsarbetslöshet, avindustrialisering, monetarism, splittring, populism.
Den som läser Afrikaboken kan förstå den fullständigt revolutionärt omskapande
ekonomiska utvecklingen som är på gång i Afrika och planeras för Västasien. Det är
med en sådan kunskap, som man verkligen kan bemöta populismen och vrida tillbaka
den allt råare valdebatten om flyktingarna. Det är så man kan börja diskutera en vision
om en bättre värld för mänskligheten.
Afrikaboken är skriven av Hussein Askary och Jason Ross. Den senare är ledare för
amerikanska LaRoucherörelsens vetenskapsteam. Askary är det internationella Schillerinstitutets Sydvästasienkoordinator, som dessutom just har skrivit en plan för fred
och utveckling av Jemen, en plan som lagts fram för myndigeter och ministrar i Jemens
huvudstad Sanaa (Se bilagan Fysisk ekonomi).
Bemöt den fullständigt improduktiva valdebatten om flyktingfrågan genom att bjuda
in Schillerinstitutet och författarna för föredrag om Nya sidenvägen och Afrikaboken.
Europa är på väg åt skogen om flyktingkrisen fortsätter att diskuteras som nu sker. Det
är därför det är så viktigt att så många som möjligt går med i Schillerinstitutet, köper
Afrikaboken och samarbetar med Bälte & Väginitiativets win-win -lösning.

Helga Zepp-LaRouches upprop för att lösa
flyktingkrisen:

Bälte & väginitiativet för att främja ekonomisk integration kan
visa sig vara lättare än vad många hade trott.”
Det nästan samtidiga SCO-mötet, där Indien och Pakistan
för första gången deltog som fullvärdiga medlemmar, öppnades av Kinas president Xi Jinping som förklarade att framtiden kommer att präglas av Konfucius anda. Xi påminde om
att Qingdao där konferensen ägde rum ligger i samma Shangdongprovins som också är födelseplats för den store kinesiske
tänkaren. Kinas utrikesminister Wang Yi beskrev konferensen
som början på en ny era i byggandet av en internationell ordning byggd på ömsesidigt förtroende, allas lika värde, respekt
för olikheter och gemensam utveckling. Därmed skulle man,
sa han, lämna de föråldrade föreställningarna om kamp mellan
civilisationerna, kallt krig, nollsummespel eller exkluderande
klubbar bakom sig.
Vilken skillnad mot G7-mötet i Kanada! Bilden som visar
förbundskansler Merkel med en konfronterande attityd mot
Trump i kretsen av de andra stats- och regeringscheferna är
samtidigt en bild av upplösningen av den geopolitiskt orienterade efterkrigsordningen, formationen ”G6 mot 1”. Men egentligen var det bara G4, eftersom Trump, Abe och Conte inte var
med på en fortsättning av sanktionerna mot Ryssland. Oenigheten bland européerna är särskilt påfallande i frågan om flyktingkrisen. Alla inser väl att idén att flyktingar ska avvisas vid
EU:s yttre gräns, med vilka metoder som helst, är lika orealistisk som idén att EU före toppmötet ska kunna enas om någon
av de hittills föreslagna ”lösningarna”.
Den tyske inrikesministern Horst Seehofers förslag att flyktingar ska avvisas vid den tyska gränsen om de finns registrerade i ett annat EU-land leder i förlängningen till ett upphävande
av Schengenavtalet, och river därmed upp grunden för valutaunionen. Tanken på såkallade uppsamlingsläger i länder som
Libyen, som störtat ner i kaos som en följd av Obamas militära
ingripande, är så barbarisk att den definitivt tänjer de omtalade
”västerländska värderingarna” in absurdum.
År 2040 beräknas två miljarder människor bo i Afrika, de
flesta unga människor, som behöver en utbildning, ett jobb och
ett allmänt framtidsperspektiv. Det som den afrikanska kontinenten behöver är massiva investeringar i infrastruktur, industrikapacitet och jordbruk, precis det som Kina ägnat sig åt de
senaste tio åren. Kina har därmed sett till att fattigdomen i Afrika har minskat från 56 procent 1990 till 43 procent 2012. Vid
G20-mötet i Hamburg bjöd Xi Jinping uttryckligen och upprepade gånger in förbundskansler Merkel att samarbeta kring
den nya Sidenvägen i Afrika. Den tyska regeringen har för sin
del talat om en ”Marshallplan för Afrika”, men utöver de vanliga gröna ”hållbara” projekten, uppsamlingsläger, säkrande
av EU:s yttre gränser och bortslösade pengar är det inte mycket
som har hänt.
Den nye statssekreteraren i den italienska regeringens
utvecklingsdepartement, professor Michele Geraci, har offentliggjort en skrivelse angående Italiens samarbete med Kina där
han pekar ut elva områden på vilka Italien har ett existentiellt
intresse att samarbeta med Kina. Där kan man bland annat läsa:
”Afrika och migranterna? Vem kan hjälpa Afrika? Kina.” Kina
har investerat stort i Afrika och det är tack vare Kina som fattigdomen i Afrika för första gången är på tillbakagång, konstaterar
Geraci. ”Kina erbjuder Europa och särskilt Italien en historisk
chans att samarbeta om att stabilisera Afrika socialt och ekonomiskt som vi absolut inte får missa. Vi måste alltså förstärka
samarbetet mellan Italien och Kina i Afrika.”
Om Merkels regering fortfarande finns kvar när den här
artikeln publiceras så finns det ett mycket bra sätt att lösa de
aktuella kriserna – från flyktingkrisen till regeringskrisen och
krisen i EU. Den tyska regeringen borde följa exemplet från
toppmötet i Singapore, att förändring är möjlig på riktigt och

Nu skrivs historia i Asien: EU-toppmötet måste
följa Singapore-exemplet
Kontrasten kunde inte vara större: I Singapore höll president Trump och ordförande Kim Jong-un ett historiskt möte
som utgör början på en process som även långt utanför regionen ifråga kan trygga världsfreden för framtiden. Samtidigt
ringde Shanghai Cooperation Organisation, SCO, in en ny era
genom beslutet att bygga en ny världsordning byggd på förtroende, harmoni och gemensam utveckling. På den andra sidan
det splittrade och antagonistiska G7-mötet, från vilket de europeiska statscheferna reste hem bara för att hamna i nya bråk om
den pånytt uppflammade flyktingkrisen och reagera på denna
kris med lika avskyvärda som odugliga recept. Tiden är verkligen mogen för en politisk kursomläggning på den gamla kontinenten! Den omedelbara chansen till detta är det kommande
EU-toppmötet den 28-29 juni.
Tvärtemot alla de förväntade cyniska kommentarerna i
de etablerade medierna skulle det banbrytande mötet mellan Trump och Kim Jong-un aldrig varit möjligt utan den nya
Sidenvägsandan som har svept genom framför allt Asien de
senaste åren. Tanken att ekonomiskt inkludera Nordkorea
i sammanslagningen av Kinas Bälte- & väginitiativ med den
Eurasiska ekonomiska unionen fanns med redan på förra årets
Eastern Economic Forum i Vladivostok. Och vid toppmötet i
Panmunjom i april mellan de båda koreanska staternas ledare
överlämnade president Moon Jae-in till Kim Jong-un ett USBminne som innehöll detaljerade planer för den ekonomiska
utvecklingen av den norra delen av halvön
Vita huset hade i samarbete med USA:s nationella säkerhetsråd producerat en video som målade upp perspektivet av ett
modernt, industrialiserat och välmående Nordkorea – snabbtågssystem, en kinesisk magnettågbana, industriparker, ett land
på uppgång – och som Trump visade för den nordkoreanske
ledaren under deras möte, före den avslutande presskonferensen. Man kan bara rekommendera alla ljushuvuden i västvärlden som medierna proppat fulla med förutfattade meningar, att
själva titta på Trumps presskonferens på nätet. En självsäker
Trump presenterade resultatet av toppmötet: fullständigt kärnvapenavveckling på Koreahalvön, i utbyte mot säkerhetsgarantier, hävda sanktioner och ett löfte om att göra Nordkorea
till ett välmående land. Trump förklarade dessutom att USA:s
militära manövrar tillsammans med Sydkorea omedelbart ska
upphöra. Det kommer att spara mycket pengar, sa han, och de
har hur som helst varit ”väldigt provokativa”.
Befolkningen i de båda koreanska staterna reagerade med
extas på live-sändningen av toppmötet och presskonferensen.
President Moon brast vid flera tillfällen ut i spontana applåder.
Vi i Tyskland som kommer ihåg glädjen när Berlinmuren föll
kan göra oss en föreställning om vilka känslor som människorna där upplever nu.
Inför toppmötet förde särskilt Kina och Ryssland viktiga
bakgrundssamtal med Nordkorea, den ryska regeringen har
också lovat att hjälpa till med den ekonomiska utvecklingen
och den kinesiska regeringen har lovat att ställa upp med säkerhetsgarantier för Nordkorea. Den ryske utrikesministern Lavrov betonade vikten av att återuppta sexpartssamtalen för en
internationellt säkerställd efterlevnad av överenskommelsen.
Kinesiska Global Times skrev att den nordkoreanska ekonomin inte alls är i så dåligt skick som många tror: ”Nordkorea
har ekonomiska och geografiska förutsättningar för att ansluta
sig till Bälte & väginitiativet, som kommer att hjälpa landet
att förverkliga sin ekonomiska potential. Det blir inte lätt, och
det kommer inte att ske på en dag. Men att få med Nordkorea i
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att det förflutna inte bestämmer framtiden, och driva igenom
att dagordningen på det kommande EU-toppmötet den 28-29
juni snabbt ändras. EU:s samarbete med Kinas Sidenvägsinitiativ för Afrikas utveckling borde göras till den enda frågan
och Xi Jinping eller Wang Yi bjudas in till toppmötet, tillsammans med några statschefer från Afrika som redan samarbetar
med Kina.
Om EU-toppmötet, den kinesiska regeringens representant
och Afrikas företrädare sedan i ett gemensamt uttalande åtar sig
att gemensamt dra i gång ett kraschprogram för ett infrastruktur- och uppbyggnadsprogram för hela Afrika, och lovar alla
unga människor där att kontinenten snart kommer att ha besegrat fattigdomen och går en blomstrande framtid till mötes, då
skulle ett sådant uttalande tack vare Kinas medverkan ha all
trovärdighet i världen i Afrika, och detta skulle med ens skifta
dynamiken i alla länder i riktning mot ett konkret framtidshopp
och därmed också påverka flyktingkrisen. EU skulle befrias
från sin nuvarande legitimitetskris och de europeiska länderna
skulle få en uppgift, som skulle återetablera Europas enighet på
en fantastisk ny nivå.
Klarar de europeiska stats- och regeringscheferna av att
följa Trumps och Kim Jong-uns exempel? Perspektivet om att
utveckla Afrika tillsammans med Kina skulle också erbjuda
ett efterlängtat tillfälle för Trump att bryta den annars hotande
handelskrigsspiralen, och minska USA:s handelsunderskott
genom en förstärkt handel framför allt genom investeringar i
samägda bolag i tredjeland.
Krisen i EU, flyktingkrisen, krisen i den tyska regeringen
– alla har de antagit sådana dimensioner att tiden absolut är inne
för en politisk kursändring. Det som behövs nu är människor
som driver igenom den!

Rysslands eviga splittring från angränsande ”randområden”.
Brawer visade att den amerikanske nationelle säkerhetsrådgivaren Zbigniew Brezinski år 1997 använde samma karta som
Mackinders för att visa samma synsätt att dessa konflikter måste fortsätta. Både i sitt tal och i frågestunden manade Brawer
den svenska regeringen att agera som en självständig nation
och gå med i BVI, vilket Österrike gjort , ett annat neutralt västeuropeiskt industriland. Han uppmanade också de svenska universiteten att stärka den kulturella dialogen med Kina, genom
att omedelbart tillåta återöppnandet av de stängda Konfuciusinstituten i Sverige, vars tillstånd drogs in 2014, samt att hålla
seminarier liknande detta.
Pakistans ambassadör Ahmad Hussain Dayo välkomnade
den Kinesisk-Pakistanska ekonomiska korridoren (ChinaPakistan Economic Corridor - CPEC), som Kina bygger i
Pakistan från den kinesiska gränsen i norr till hamnen Gwadar
vid Indiska Oceanen. CPEC gör både omedelbar och långsiktig nytta för Pakistan och öppnar vägen till havet för de inlåsta
nationerna i Centralasien, sa han. Samtidigt blir det en genväg
till Kina för transporterna på den Maritima Sidenvägen från
och till Europa. Sydafrikas Chargé d’Affaires Duncan Moopelo Sebefelo talade som representant för en medlem av BRIKSländerna och antog ett globalt, filosofiskt och historiskt perspektiv på BVI. Han gick tillbaka till Bandungkonferensens
antikoloniala ställningstagande, som har definierat relationerna mellan Asien och Afrika sedan dess.
Hussein Askary inledde den andra panelen med sitt tal ”Förändringspotentialen i BVI:s påverkan på Sverige, Europa och
tredje parter”. Han berättade om Schillerinstitutets arbete för
att främja Nya sidenvägen sedan början av 1990-talet. Avsikten
var att bygga den från Europa och till Kina. Förklaringen till att
detta har inte skett visade han med hjälp av Lyndon LaRouches
analysverktyg ”Den typiska kollapsfunktionen”, ett diagram
med tre kurvor som visar förändringstakten av realekonomin,
penningutgivningen respektive värdepapperssutgivningen.
Denna ”Trippelkurva” visade realekonomins utveckling nedåt i accelererande takt samtidigt som de två andra kurvorna
accelererade uppåt fram till finanskollapsen 2008 då värdepapperskurvan vände nedåt medan penningkurvan fortsatte
uppåt. För Kina gick alla tre kurvorna uppåt. Europa satsade på
finansbubblor på 1990-talet och byggde inte Nya sidenvägen
från Europa, därför byggs den nu ut från Kina istället, förklarade Askary. Han berättade också om de otroliga framsteg som
Kina gjort på hemmaplan och dess vilja att dela dessa med sig
av sina metoder med utvecklingsländerna, med särskild fokus
på Afrika. Med hjälp av sin och Jason Ross´specialrapport om
”Sidenvägens utvidgning till Västasien och Afrika” (1) visade
han vilken enorm utveckling BVI redan har satt igång i Afrika
och därmed potentialen för svenskt samarbete med Kina där.
Efter Askary talade chefer för olika företag från Kina och
Sverige. Tracy Suo vicedirektör för Stockholmskontoret
för Bank of China talade om hur BVI redan kraftigt påverkat
världsekonomin och världshandeln. Två erfarna svenska Kinakonsulter Ali Faramandeh och Cecilia Malmsten berättade
om hur man bäst kan göra affärer, särskilt med produktion och
infrastruktur med Kina. Chefen för China Airlines presenterade
sitt flygbolags expanderande nät av flyglinjer mellan Europa
och Kina/Asien och särskilt om den nya direktflyglinjen som
just öppnas mellan Arlanda och Shanghai.
I frågestunden tog ordföranden för Schillerinstitutet Ulf
Sandmark upp framgången med Volvo Cars som modellen för svenskt-kinesiskt industriellt samarbete. Bara detta
framgångsrika innovativa samarbete motiverar att Sverige
omedelbart går med i BVI, dessutom är Kinas strävan att
med BVI lyfta hela Afrika ur fattigdom ytterligare en avgörande anledning för Sverige att gå med, sa Sandmark.

Schillerinstitutets Kinaseminarium bryter ner
lögnvallen kring Bälte & Väginitiativet
Under titlen ”Betydelsen av Kinas Bälte & Väginitiativ för
världen utveckling” var Schillerinstitutet värd för ett seminarium i Stockholm den 30 maj 2018 tillsammans med Kinas handelskammare i Sverige och flygbolaget China Eastern Airlines
med stöd av Kinas ambassad och Kinas kulturcenter och i samarbete med Kina-Sveriges Affärsråd.
Efter att moderatorn Jason Ross från Schillerinstituet välkomnat alla deltagare, inledningstalade Kinas ambassadör Gui
Congyou på seminariet. Dessutom talade ambassadör Ahmad
Hussain Dayo från Pakistans ambassad och Chargé d’Affaires
Duncan Moopelo Sebefelo från Sydafrikas ambassad. Seminariet samlade en mängd mycket engagerade deltagare, inkl.
många diplomater, svenska industriföreträdare och myndighetsfolk. Att talarna representerade olika länder visade tydligt att Nya sidenvägen eller Bälte & Väginitiativet (BVI) inte
enbart handlar om relationer mellan Kina och Europa utan med
hela världen.
Ambassadör Gui Congyou talade om BVI:s betydelse för
den världsvida ekonomiska utvecklingen. Han betonade att det
inte är ett geopolitiskt projekt, utan syftar att förena världens
nationer kring det gemensamma målet att utrota fattigdomen
skapa välstånd i hela världen. Efter honom talade Stephen
Brawer från Schillerinstitutet i Sverige som talade på ämnet
”Den strategiska betydelsen av BVI: Övergivandet av geopolitiken”, innehållande ett kraftfullt angrepp på ”den moderna
formen av det brittiska imperiet”. Han klargjorde skillnaden
mellan Kinas mål att öka samfärdseln och utvecklingssamarbetet å ena sidan och den traditionella geopolitiska historiskt
deterministiska pseudovetenskapliga konfliktteorin som utgår
från den brittiske imperieideologen Sir Halford Mackinders
politiskt geografiska ”kärnlandsteori” om Centralasiens och
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Seminariet fick en omfattande täckning på kinesiska men inte i
svensk media trots att flera svenska journalister deltog.
Se många bilder från seminariet på Schillerinstitutets
Facebooksida: https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
posts/1683115565104397
Detta seminarium kom mitt i en period där media och olika
institutioner mobiliserat mot Kina och BVI med otaliga seminarier, rapporter och tidningsartiklar. När det nu uppenbarligen
pågår en stor diskussion inom svenska näringslivsorganisationer, myndigheter och departement hur Sverige skall ställa sig
till BVI, så var detta enda seminarium som positivt presenterade BVI mycket viktigt i Sverige. Det syntes redan några dagar
efter då ett nytt svenskt forskningsnätverk för att följa BVI
under stort pådrag den 4.6 skulle grundas i samarbete mellan
Uppsala Universitet, Utrikespolitiska Institutet, Försvarshögskolan och SIPRI. I kallelsen var det fortfarande den geopolitiska misstron mot Kina som dominerade, men på själva mötet
var man betydligt mer öppen och SIPRI:s representant Jiayi
Zhou talade istället om ”risken” att inte delta i BVI. Schillerinstitutet förespråkade där att Sverige skulle göra som Österrike som storsatsar på BVI. En ledande f.d. svensk ambassadör
förespråkade att Sverige skulle aktivera sitt medlemskap i Asiatiska Infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) för att kunna
komma med i BVI-projekten på ett tidigt stadium.

Bli medlem i Schillerinstitutet i Sverige

Internationella Schillerinstitutets initiativ för
medlemmarna
Helga Zepp-LaRouche ger sedan oktober 2017 en lägesrapport varje vecka – en webcast – om striden för att förverkliga
Kinas Bälte & Väginitiativ. Webcasten genomförs i form av en
dialog med Harley Schlanger på engelska och kan ses av människor i hela världen på internet. Varje ny webcast spelas in och
kan ses från kl 18 på torsdagar, på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webcast/
En översättning till spanska sänds två dagar senare på:
http://larouchepub.com/spanish/events/2018/02/02-hzl-webcast.html
Schillerinstitutet tillsammans med LaRouchePAC.com håller studiecirklar på internet för medlemmar och alla intresserade. I sommar har en ny kurs om Fysisk ekonomi startat under
rubriken ”Learn LaRouche´s Secrets”. Den går åtta lördagar
kl 20 svensk tid från 23 juni till 11 augusti. En tidigare kurs om
idéerna för Nya sidenvägen respektive emot (geopolitiken)
hölls under våren och de sex lektionerna finns fortfarande tillgängliga. Kursen heter ”The End of Geopolitics: What is the
New Paradigm?” Läs mer om den kursen på http://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-rivstartade-kursen-omnya-sidenvagen. Alla lektionerna finns översatta till danska
Schillerinstitutets hemsida schillerinstitut.dk/si/ under rubriken: ”Slut med geopolitik! Hvad er det nye paradigme?”

Ett viktigt stöd till Schillerinstitutet är att man blir medlem. En stor grupp medlemmar ger stabilitet åt verksamheten
i Sverige. I medlemskap ingår nyhetsbrevet Monitor och möjlighet att delta i Schillerinstitutets konferenser och seminarier
på alla kontinenter.

Schillerinstitutets aktioner, dess internationella konferenser
med många intressanta tal, kommer upp allteftersom på hemsidan: newparadigm.schillerinstitute.com

Medlemsavgiften är 1200 kr per år resp. 600 kr för studerande och pensionärer.
Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr.
Medlemsavgiften kan betalas som månadsavgift 100, 50
eller 250 kr/månad.
Prenumeration på enbart nyhetsbrevet Monitor kostar 2000
kr per år.
Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets pg 5800495.
För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099
6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Det går också att betala med Swish till kassören Kjell Lundqvist på hans telefon +46 709703921. Kontakta honom om du
vill beställa en blankett för Autogirobetalning.

Den Nya sidenvägen, eller med namnet på det kinesiska
inititativet Bältes & Väginititativet (BRI), öppnar den enorma
tillväxtpotential som finns i Västasien och Afrika. Denna bok,
”Den Nya sidenvägens förlängning till Västasien och Afrika:
En vision om ekonomisk pånyttfödelse”, presenterar och förklarar projekt som är föreslagna eller på gång för att skapa en
helt ny nivå för dessa regioners samfärdsel och ekonomiska
infrastruktur. Den diskuterar också synen på ekonomi och
finansieringsmetoderna för att förverkliga dessa projekt.
Bokens framtidsvision för Västasien (Mellanöstern) och
Afrika är helt olik allt vad en vanlig läsare har fått höra från
vanliga media eller från olika institut som rapporterar om dessa
två regioner.
Beställ boken hos Schillerinstitutet i Sverige,
tel 08-983010, schiller-institutet@nysol.se, Box 6057, SE-129
06 Hägersten.
Boken är på engelska och kostar 500 kr + porto (72 kr i Sverige
och 130 kr till alla övriga länder).
Enklast och snabbast är att betala 572 kr till Schillerinstitutets Plusgiro 580049-5 eller Bankgiro: 5144-1335 och skriv
”Beställning Afrikaboken” i meddelanderaden. För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580
0495; BIC-kod: NDEASES
Boken kan även köpas som PDF för 350 kr genom att kontakta
schiller-institutet@nysol.se

Följ Schillerinstitutet
på Facebook https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
Följ Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche på Twitter!
Följ Ulf Sandmark @UlfSk48 på Twitter!
Följ Hussein Askary @HusseinAskary på Twitter!
Följ dagliga nyheter från Schillerinstitutet på danska
http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/

Sidenvägsboken om Afrika och Västasien


Nyhetsbrevet utkommer en gång per månad. Ansvarig utgivare: Kjell Lundqvist. Redaktion. Ulf Sandmark
Schillerinstitutet, Box 6057, 129 06 Hägersten Tel: 08–98 30 10, Epost: schiller-institutet@nysol.se Pren. helår 2000 kr.
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