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Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af Schiller Insti-

tuttet, var den 2. december 2014 hovedtaler ved et semi-

nar for diplomater og udenrigspolitiske kredse i Wash-

ington D.C., om EIR’s rapport om Den Nye Silkevej og 

Verdenslandbroen.  

»Helga Zepp-LaRouche: Jeg tror, det er rimeligt at 

sige, at menneskehedens fremtidige skæbne vil afhænge 

af, om USA, og i anden ombæring, Europa, vil tage imod 

det tilbud, som præsident Xi Jinping gav præsident Oba-

ma på pressekonferencen under APEC-topmødet, hvor Xi 

inviterede USA, og andre store nationer, til at indgå i et 

samarbejde om en hel række programmer, som Kina, og 

ligeledes BRIKS-landene, promoverer. 

På den ene side udgøres denne række af programmer 

naturligvis af den Nye Silkevej. Det er idéen om en ny 

mekanisme for udstedelse af kredit omkring den Asiati-

ske Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, men også Ud-

viklingsfonden for den Nye Silkevej, samt lignende me-

kanismer og nye institutioner, som jeg vil gå i dybden 

med under min fremlæggelse.  

Men hvorfor siger jeg, at dette særlige tilbud fra Xi 

Jinping til den atlantiske verden, i særdeleshed, om at gå 

med, sandsynligvis vil afgøre civilisationens skæbne? 

Fordi at det er helt klart, at den politik, som i øjeblikket 

forfølges af den transatlantiske sektor – af USA, NATO, 

briterne og EU, imod Rusland og Kina – er en politik for 

konfrontation.« 

 

Læs hele talen:  
»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen  

– verden ved en skillevej«  

 

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer på 

Radio Schiller: 
 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK ORIENTERINGSMØDE  

v/formand Tom Gillesberg 
 

Torsdag 8. januar kl. 19.00 
 

Schiller Instituttets kontor,  

Sankt Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C.  

- Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 72 06  

- Eller vær med via Google Hangouts 

 

- Kontakt Aarhus: Hans Schultz: 60 16 40 96 

I dette nummer: 

 

Hovedartikel:  

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS  

- EN NY, INTERNATIONAL ORDEN FOR  

MENNESKEHEDEN, side 2 

 

Fra LaRouche-bevægelsen: 

18. dec. 2014: Hamiltons system, »USA's gave til ver-

den«, er nøglen til at løse den strategiske krise, side 1  

 

Andre Nyheder: 

PRESSEMEDDELELSE:  

Prominente ledere støtter Resolution, der kræver, at 

USA og Europa afviser geopolitik og samarbejder 

med BRIKS, side 4 

 

Schiller Instituttets Resolution for at stoppe krig bre-

der sig som steppebrand i kinesiske medier, side 4 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 18. dec. 2014: 

Hamiltons system, »USA's gave til verden«,  

er nøglen til at løse den strategiske krise 

Den russiske præsident Vladimir Putin vil, på sin årli-

ge pressekonference torsdag, den 18. december, meddele 

sin regerings respons på de forholdsregler til finansiel 

krigsførelse, som Det britiske Imperium og den ameri-

kanske præsident Barack Obama har lanceret mod Rus-

land i denne uge. Det står allerede klart, at den russiske 

regering fuldt ud erkender, som Lyndon LaRouche ud-

trykte det den 16. dec., at »dette er ikke økonomiske for-

holdsregler; dette er krigshandlinger, og vil blive set som 

sådan af Moskva«. Og Putins regering har hidtil ikke vist 

nogen tegn på kapitulation over for krigerisk afpresning, 

inkl. atomkrig. 

Det står ligeledes klart, at voksende politiske kræfter i 

Moskva kræver omgående vedtagelse af valutakontrol og 

andre former for kapitalkontrol, som en del af en reorga-

nisation, fra øverst til nederst, af deres finanssystem, i 

traditionen efter Hamiltons system – præcis, som Lyndon 

LaRouche har anbefalet, senest i en erklæring den 16. 

dec., som nu cirkulerer internationalt, inklusive i Rus-

land. LaRouche tilføjede i dag: Hvad sker der, hvis Putin 

lukker af for valutaspekulanterne med valuta- og kapital-

kontrol? Dette ville annullere deres evne til at konvertere 

deres spekulative drab til dollar og ville virkelig sætte 

operationerne mod Rusland under pres. (fortsættes s. 3) 
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Hovedartikel:  

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS  

- EN NY, INTERNATIONAL ORDEN FOR  

MENNESKEHEDEN 

Introduktion:  

Der er kun to alternativer for menneskeheden 

Lyndon LaRouche har udgjort det intellektuelle og 

politiske lederskab i kampen for en ny, international, 

økonomisk orden for planeten. Den dybtgående virk-

ning af LaRouches lederskab reflekteres klart i de aktu-

elle handlinger, som tages af BRIKS og andre for at 

skabe en ny, global finansarkitektur og strategisk alli-

ance mellem nationer.  
 

Følgende er et udskrift af bemærkninger, som Lyn-

don LaRouche kom med den 1. december, 2014. 

Etableringen af De forenede Stater under dets Forfat-

ning er unik. Der findes intet i resten af verden, som 

modsvarer hensigten i USA’s Føderale Forfatning. Vi 

udgør en enhed, som er vor egen skabelse, vor egen form, 

i modsætning til praktisk talt enhver anden nation på 

planeten. 

Men der er sket det, at der er indtrådt et skift i udvik-

lingen, et globalt skift, og USA er nu, grundlæggende set, 

ødelagt af dårlige præsidenter, isæt de to seneste perso-

ner, der har besat præsidentembedet. Det, vi må gøre, er 

at få USA til at vende tilbage til at være De forenede 

Stater i dets oprindelige, forfatningsmæssige form. Vi 

behøver ikke forandre noget i dette princip. 

Men resten af verden er nu blevet lidt anderledes: 

Ruslands rolle, f.eks., og dets forhold til BRIKS-

dannelsen. Der er sket det, at store nationer, og til en vis 

grad små nationer, som en modsætning til Europa gene-

relt, er vokset frem som betydningsfulde kræfter. Det vil 

sige, at disse nationer som en gruppe repræsenterer en 

magt, en af de største magter på planeten med hensyn til 

politisk magt. Og denne magt vokser. Det, som Kina 

f.eks. gør, i forhold til rummet, udviklingen af organise-

ringen af systemet i rummet, inden for Johannes Keplers 

specifikationer, er unikt. 

Vi må altså erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør 

en meget stor del af det, som den nye verdensorden burde 

være. Men lige i øjeblikket har vi en samling systemer 

med nationalstater, som er meget store, og de overgår os 

massivt i antal. 

Det, der foregår med Det britiske Imperiums rolle, er, 

at vi var i færd med at skabe et pseudo-verdenssystem, og 

det er problemet. Hvis vi i USA skaffer os af med Obama 

og Bushfolkene og så fremdeles, skaffer os af med den 

form for beskidt regering, så kan vi uden besvær komme 

til en bestemt overenskomst med disse andre nationer, 

som dominerer planeten netop nu, som i det væsentlige er 

planetens fremherskende træk, i Asien, Sydamerika osv. 

»Vi må erkende, at USA faktisk, i sig selv, udgør en 

meget stor del af det, som burde udgøre den nye verdens-

orden … Vi kan uden besvær komme til en bestemt over-

enskomst med disse andre nationer, som dominerer pla-

neten netop nu … Hvordan skal vi bære os ad med at 

tage alle disse store enheder, som i vid udstrækning vil 

dominere planeten, og inkludere USA som et meget vig-

tigt element i denne kombination af nationalstater?«  

- Lyndon LaRouche 
Det, vi derfor må gøre, er, at vi må få orden i vort 

hjemlige rod. Men vi må også finde ud af, hvordan vi 

skal relatere til disse nationer af BRIKS-typen; Hvordan 

skal vi relatere til Rusland-Kina-aftalen, og så videre; 

hvordan skal vi bære os ad med at tage alle disse store 

enheder, som i vid udstrækning vil dominere planeten, og 

inkludere USA som et meget vigtigt element i denne 

kombination af nationalstater? Og det er, hvad vi må 

gøre. 

Derfor må vi rense ud i USA, vi må vende tilbage til 

dets princip, skaffe os af med alt det her, som det, de 

nuværende republikanere synes at foretage sig netop nu – 

få det smidt ud! Vi må fjerne Obama. Vi må fjerne alt 

det. Og når vi først har gjort det, må vi simpelt hen gen-

etablere princippet om den nationale Union. 

For vi vil da finde, at det, som vil ske, er, at vi vil væ-

re en relativ minoritet på planeten, i forhold til de store 

komplekser, såsom Sydamerika, som Afrika sluttelig vil 

blive, hvad der vil ske i Eurasien generelt. Og Europa, 

gamle Europa, vil blive lille; USA vil være en meget stor 

enhed, men ikke den største enhed på planeten, politisk 

eller på anden vis. 

 

Et nyt koncept for suverænitet 

Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi 

har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er. Dette 

spørgsmål er, så vidt jeg kan se, hidtil ikke blevet stillet. 

Det er vigtigt, at vi forudser, hvor vi er på vej hen, eller 

hvor vi burde være på vej hen. Og det er, hvad jeg be-

kymrer mig om. Fra mit synspunkt kan jeg tydeligt se, i 

hvilken retning USA nu må gå. 

Vi må komme til frem til et nyt arrangement, hvor vi 

har et nyt koncept for, hvad national suverænitet er … 

For vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt 

væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu 

ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som 

Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, 

hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder.« 

 - Lyndon LaRouche  
Tag blot dette nye arrangement, som ikke udgør en 

simpel suveræn enhed. Det er noget nyt. Det er ikke det 

gamle begreb om en suveræn enhed. Det er et begreb om 

en bestemt, karakteristisk folkeret til at have sin egen 

regering, sit eget system, og dernæst få disse regeringssy-

stemer, de nye systemer, som BRIKS udgør en model 

for, til at gå i forening med USA under det, som jeg har 

gjort fremstød for: Og lad det strømme! 

For vi vil opdage, som det demonstreres for os med 

det, som Kina gør i sit rumprogram, hvor Kina har taget 

skridt til at drage ud i det nære rum, i retning af Johannes 

Kepler – vi vil opdage, at idéen om, hvad et menneskeligt 

væsen er, i modsætning til et dyrevæsen, hvilket endnu 

ikke, generelt set, står klart, vil ændre sig. Især det, som 

Kina gør med sit rumprogram, vil ændre den måde, 

hvorpå vi definerer, hvad menneskeheden betyder, og 

mange andre ting.« 
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En fredelig, revolutionær forandring 

Så forbered jer til at se disse forandringer, som vil 

folde sig ind i det system, vi har i dag. Jeg vil sige, at 

inden for fra måske mindst et par årtier og til et par gene-

rationer, så vil man finde, at idéen om, hvad menneske-

heden er, hvad suverænitet er osv., vil gennemgå en revo-

lutionær forandring. Men det bliver en fredelig, revoluti-

onær forandring, og en forandring, der betaler sig. 

Vi må ganske enkelt gå frem skridt for skridt, og gå 

frem i denne retning, og nå de mål, som denne retning 

udpeger.    

»Jeg vil sige, at inden for fra måske mindst et par år-

tier og til et par generationer, så vil man finde, at idéen 

om, hvad menneskeheden er, hvad suverænitet er osv., vil 

gennemgå en revolutionær forandring. Men det bliver en 

fredelig, revolutionær forandring, og en forandring, der 

betaler sig.« - Lyndon LaRouche 

 

Lyndon LaRouche talte også om dette emne under 

en diskussion, som han ledte den 29. november, 2014. 

Det hidtidige, internationale system er døende, og der 

er kun to alternativer: generel atomkrig, eller også en 

form for forening blandt nationer, som vi ser det i BRIKS 

og lignende fora. Med andre ord, så er den eneste måde, 

hvorpå man kan bevare samfundet på globalt plan, er, at 

det netop er på globalt plan. Hvilket betyder, at man må 

være dedikeret den kendsgerning, at alle nationer arbej-

der på en måde meget lig den, hvorpå Rusland og Kina 

arbejder. Man kan på den russisk-kinesiske alliance måle, 

hvordan realiteten bliver, og vi er kun et klik fra det re-

sultat.  

Med andre ord, [står det klart,] hvis man er mentalt 

sund og rask: USA, befolkningen i USA, er bankerot, 

Canada er bakerot, de europæiske nationer, de vesteuro-

pæiske nationer, er bankerot, de er alle sammen banke-

rot! Og, som den hidtidige form for nationer, kommer de 

aldrig ud af denne bankerot. 

Det, der kommer til at ske, er, at man vil få en form 

for system som det, BRIKS repræsenterer. Man har et 

globalt system, med et system for hele verden. Dette 

verdenssystem vil, med hensyn til sprog og så videre, til 

dels udvise forskelligartethed. Men den hensigt, som skal 

opnås, som er, hvad der må opnås, vil føre til større og 

større forening. Det er, hvad der sker; man kan se denne 

tendens i Sydamerika nu. Den er langt stærkere der end 

andre steder. Det, der sker med Rusland og Kina, den 

russisk-kinesiske relation, er typisk for dette. »Man vi få 

den form for systemer, som BRIKS repræsenterer. Ver-

denssystemet vil, med hensyn til sprog osv., praktiserin-

gen af sprog osv., vil til dels være differentieret. Men den 

hensigt, som må opnås, som vil blive opnået, vil blive 

mere og mere forenet. Man vil stadig bruge sprog som 

sådan, men princippet, hensigten vil blive forenet … Man 

vil stadig have kulturer, nationale kulturer, som kan være 

enestående og have deres egne, enestående karakter-

egenskaber, men de vil alle være en del af den samme 

form for udvikling, der forsøger at frem til sin generelle 

forening.«  - Lyndon LaRouche 

Det nuværende system, som tåbelige amerikanere sta-

dig tror på, er døende og venter blot på at blive fejet af 

bordet.  

Vi er på vej ind i et nyt system, hvor menneskeheden 

vil blive til et forenet system, forenet gennem praksis, 

ved hjælp af en praksis, som vil afstedkomme dette. Der 

vil være en skillelinje, hvor der skelnes klart. Der vil 

stadig være kulturer, nationale kulturer, som kan være 

unikke og have deres egne, unikke karaktertræk; men de 

vil alle være en del af den samme form for udvikling, 

som er i færd med at finde sin generelle forening. Der 

står vi nu. 

Og dernæst, det vi gør i New York, og det vi gjorde i 

går aftes med New York, og med forberedelserne til det, 

går direkte i den retning. Det må vi blive ved med – det 

er, hvad der foregår. Det er ikke først det ene, og dernæst 

noget andet. Nu siger vi, at vi går mod et nyt system. For 

vi må have et tæt samarbejde med vores allierede, Kina, 

og med andre nationer, som, i princippet, i deres hensigt, 

er nære allierede. Vi vil gradvist finde en større og større 

overensstemmelse, mere og mere integration baseret på 

søgen efter at virkeliggøre nødvendige revolutioner i 

praktisk fremgangsmåde. 

Og vi vil alle blive forenet i Kepler! 

 

(fra s. 1) 

Sådanne forholdsregler kunne vise sig smitsomme i 

hele BRIKS og allierede nationer i verden. 

LaRouche kommenterede, at briternes og Obamas fi-

nansielle ’hvem blinker først’-leg (eng.: ’chicken-game’) 

med Rusland er tegn på, at de er svage og desperate, ikke 

stærke. Ved at presse Rusland helt til randen, kunne de 

fremkalde et dramatisk skift mod en tilgang, fuldstændig 

i Hamiltons tradition, i samarbejde med BRIKS. Og det 

kunne indvarsle Det britiske Imperiums død: ved at ope-

rere ud fra strategisk svaghed (idet deres direkte krigsmu-

lighed er fuset ud i betragtning af tysk opposition, på højt 

niveau, til udspillet; de økonomiske sanktioner har givet 

bagslag, osv.) kunne briternes og Obamas desperate op-

trapning til total finansiel krigsførelse give bagslag og 

vise sig at blive deres ruin. 

Den opgave, der forestår USA i dette øjeblik med kri-

se og muligheder, blev til fulde fremlagt af LaRouche 

under en diskussion med LaRouche-bevægelsens Natio-

nale Komite for Politisk Strategi i dag: 

»Vi har for os en super-BRIKS-forbindelse, der står 

for at svulme op i Asien, Europa, visse dele af Afrika og i 

USA og Kina, samt andre steder – f.eks. Indien. Udfor-

dringen består i, at vi befinder os på randen af at gå i 

krig. Krigen kan have to aspekter. Det kan være en atom-

krig, som er organiseret af briterne og deres rejsefæller, 

eller skal vi sige idioterne. 

Eller på den anden side kan vi stimulere blandt natio-

ner, der har et lederskab, som iboende ved, hvad det vil 

gøre mht. BRIKS-konceptet. Og vores opgave er f.eks. at 

definere, hvad USA’s rolle er i landets deltagelse i en 

BRIKS-operation. Med andre ord bringer vi nationer 

sammen, såsom Brasilien og andre lande, som Egypten, 

som nationer i Asien; vi bringer disse kræfter sammen på 
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en forenende måde, en forening af interesser. For vi har 

faktisk netop nu en situation, som kan skabe en sejr for 

menneskeheden – en sejr for menneskeheden, der over-

går alt, der hidtil er hændt menneskeheden. Vi har evnen 

til at gøre det, hvis vi udfører det job, vi skal. Og man må 

organisere: man må organisere processen ved at få folk til 

at blive aktive, som vil give dem intellektuel energi, gøre 

dem glade! Det er, hvad vi må gøre. 

Vi i USA må forstå, at det er vores job, som USA, at 

sige: Okay, vi har ventet på jer. Og sige det til mange 

nationer på planeten. Til Kina, f.eks. Kina er en gammel 

nation; den har været der meget længe. Landet er ikke en 

fremmed i historien. Men vi kan gøre Kinas egen indsats 

mere effektiv ved at hjælpe med at samarbejde med dem, 

osv. Derfor er dét, hvad vi må gøre. Idéen går ud på at 

aktivere forestillingsevnen hos folk og nationer, og akti-

vere dem til at erkende mulighederne for deres frem-

skridt. 

Vi står ved fodtrinene, ved fundamentet til den største 

forandring i den karakter, mennesket har på denne Jord, 

en forandring, som er noget, der er større end alt hidtil 

eksisterende. Vi, i USA, må som en katalysator, der har 

gennemgået en vis historisk udvikling, vi må faktisk fo-

kusere vores opmærksomhed på at sammenbringe natio-

ner, såsom BRIKS-nationerne, over hele verden, samtidig 

med, at vi bruger den indflydelse og de midler, vi måtte 

have. Og det vil kunne bringe os en stor revolution, en 

stor politisk revolution over hele planeten. 

Lad os tage Kina. Kina er ikke bare Kina. Kina er og-

så centrum for den vigtigste, revolutionære operation i 

solsystemet netop nu. Kina har ikke direkte rakt ud efter 

Keplers hånd; men Kepler forbereder sig, i princippet, på 

at bringe solsystemet ind i en form for organisation hin-

sides alt andet, vi hidtil har oplevet. 

Vi vil i fremtiden tænke i baner om at rejse ud i rum-

met – ikke alle skal derud; lad være med at fare af sted – 

men det, Kina er i færd med at gøre med sit rumprogram, 

er ikke nogen lille ting! På samme måde, som intet dyr 

har menneskelige evner, menneskeligt potentiale. Vi 

kender mange mennesker, der blot er dyr, fordi man lader 

dem blive sådan. Men når man tænker på, hvad Kina gør 

med sit rumprogram, der er det førende program af sin art 

på planeten, i solsystemet, så vidt vi i øjeblikket ved. 

Når vi aktiverer denne del af Kina, eller er behjælpe-

lige med at aktivere det, og vi gør det samme i Egypten; 

det er denne form for operationer, som USA skal udføre! 

Vi må have beslutsomheden til at være en hjælpende 

hånd i at bringe disse nationer på planeten sammen i en 

fælles march mod en sejr, og tage Kepler i hånden.« 

 

PRESSEMEDDELELSE: 

Prominente ledere støtter Resolution,  

der kræver, at USA og Europa afviser geopolitik  

og samarbejder med BRIKS 

17. dec. 2014 – En gruppe på flere end 100 prominen-

te politikere, forretningsfolk, akademikere, videnskabs-

folk og kunstnere fra 20 lande har offentligt underskrevet 

en resolution, der kræver, at USA og Europa samarbejder 

med BRIKS-landene, for fred og økonomisk udvikling. 

Resolutionen, der er sponsoreret af Schiller Instituttet, 

blev udstedt som respons på den kinesiske præsident Xi 

Jinpings tilbud til USA om at tilslutte sig Kinas udvik-

lingsprogram med den Nye Silkevej og forlade konfron-

tationspolitikken mod især Rusland og Kina. 

De prominente underskrivere får følgeskab af flere 

end 1.000 almindelige borgere fra disse og andre lande, 

der som en presserende sag ønsker, at deres regeringer 

skal forlade konfrontationspolitikken og i stedet samar-

bejde med BRIKS-landene, med Den westfalske Freds-

traktats princip om ’den andens fordel’ som grundlag. 

Schiller Instituttet planlægger fortsat at indsamle under-

skrifter på resolutionen fra såvel intellektuelle ledere som 

almindelige borgere, med det formål at skabe en masse-

bevægelse for økonomisk udvikling og fred. 

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter, 

sagde: »Idéen om at samarbejde med Xi Jinpings tilbud 

om at samarbejde om den Nye Silkevej er det vigtigste 

fredsinitiativ for at få verden bort fra randen af konfron-

tation og krig. Samarbejde om dette initiativ er et fanta-

stisk perspektiv for menneskeheden. Jeg opfordrer alle 

mennesker til at uddele denne resolution og hjælpe os 

med at få flere underskrifter.« 

Listen over de prominente lederes underskrifter kan 

findes på: www.schillerinstitute.org. 

Se Resolutionen »USA og Europa må have modet til 

at afvise geopolitik og samarbejde med BRIKS« (på 

dansk) på: http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702 

 

Schiller Instituttets Resolution for at stoppe krig 

spreder sig som steppebrand i kinesiske medier 

17. dec. 2014 – Mindst et halvt dusin kinesiske medier 

har dækket udgivelsen af de første underskrivere af 

Schiller Instituttets resolution med overskriften: »USA & 

Europa: Afvis geopolitik og samarbejd med BRIKS«. 

Dækningen er temmelig bred, hvor de fleste af presseind-

læggene citerer en betydelig del af resolutionen, såvel 

som også lange citater fra et interview, som Helga Zepp-

Larouche gav til den kinesiske avis People’s Daily, pub-

liceret den 12. dec., hvor hun fortalte om kampagnen og 

projektet med at distribuere og offentliggøre resolutionen 

mod krigsfremstødene. I interviewet talte fr. Zepp-

LaRouche om faren for krig, sammenbruddet af de vest-

lige økonomier, samt hvor ekstremt vigtigt, præsident Xis 

forslag om den Nye Silkevej er, som et alternativ til det 

aktuelle fremstød for krig. 

De websider, der har udlagt dækningen, omfatter Peoples 

Daily.net. sohu.com, Xinhua.net forum, Det Kinesiske 

Socialvidenskabelige Akademis webside, China Youth 

Internationals webside, flere lokale, kinesiske byers web-

sider og flere kinesisk-sprogede websider i Europa. Og 

det er blot dem, som vi har kunnet observere.  

 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunkts- 

program for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

 

Glass/Steagall bankopdeling - Nyt kreditsystem 

- Infrastruktur – Fusionsøkonomi: 

http://schillerinstitut.dk/si/ 

http://schillerinstitut.dk/si/2014/12/4176/
http://www.schillerinstitute.org/
http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702
http://schillerinstitut.dk/si/

