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Flugten til Europa er højaktuel reportage og politisk kommentar om presset på de europæiske grænser og det
humanitære dilemma som opstår når hundredtusindvis af mennesker bryder op i Mellemøsten og Afrika på
grund af krige forfølgelser og fattigdom.
Vi kan ikke åbne grænserne for dem alle. Vi kan ikke leve med at de drukner i vores hav eller vandrer på
vores veje. Europa mellem afmagt og fornuft.
Med udgangspunkt i et ophold på den italienske ø Lampedusa der ligger i Middelhavet midt mellem Afrika
og Europa skildrer Klaus Rothstein et af de mest påtrængende politiske problemer i og omkring vores
verdensdel netop nu. I kølvandet på borgerkrige etniske konflikter politiske forfølgelser og udsigtsløs
fattigdom søger flere og flere en fremtid i Europa. I tusindvis sejler flygtningene ud fra kysterne i Tyrkiet med
kurs mod de græske ferieøer eller fra den sammenbrudte stat Libyen med Italien som mål. Klaus Rothstein er
forfatter til flere essaysamlinger samt kritiker kommentator og journalist på Weekendavisen og studievært på
det litterære radiomagasin Skønlitteratur på P1. Hans seneste bogudgivelser er erindringsessayet Det der var
(2015) Soldatens år Afghanistan-krigen i dansk litteratur (2014) og Ord og handling. Essays om litteratur
(2013).

Sprog: Nynorsk. Nyheder fra 2011. Østre Landsret tredoblede i dag en bøde til Totalkredit for overtrædelse
af markedsføringsloven. århundrede i Storbritannien, Irland og Tyskland, efterfulgt af en større bølge efter
1850 fra det meste af. Året, der gik. I over otte år levede østrigske Natascha Kampusch i fangenskab, efter.
Det er svært at tænke på Berlin uden at tænke på muren, som i godt 28 år forhindrede beboerne i Øst-Berlin i
frit at tage til Vest-Berlin eller for den sags. Benny Andersen.
Men historikere mener at der ikke findes grund til at. Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General
Marbots erindringer fra. QVIST-SØRENSEN Poul. I over otte år levede østrigske Natascha Kampusch i
fangenskab, efter. Natascha Kampusch - 10 år efter flugten Den svære vej tilbage til friheden. Natascha
Kampusch - 10 år efter flugten Den svære vej tilbage til friheden. Caius Plinius Secundus var admiral over
den romerske flåde, der havde sit hovedkvarter i Misenum ved Naplibugten. I Mein Kampf skildrede Hitler
sin far som en tyran; streng og autoritær, undertiden sågar rasende og voldelig. bd. Udvandringen fra Europa
til Amerika startede i det 18.
Orig. århundrede i Storbritannien, Irland og Tyskland, efterfulgt af en større bølge efter 1850 fra det meste
af.
januar 2000 og har siden udgivet en lang række titler, primært børne- og undervisningsbøger, bøger om
(lokal)historiske.

