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Vår tid på jorden är en bok som skrivits främst för att inspirera och vägleda oss till att agera, då
mänskligheten står inför en vändpunkt i vår historia och för jordens tillstånd. Förord skrivet av President Bill

Clinton. Under de senaste 50 åren har vår ohållbara livsstil börjat sätta stark press på de planetariska
processer som understödjer vår välfärd och ekonomisk utveckling. I boken förklaras hur detta har skett.
Genom att förena de senaste forskningsrönen med kraftfulla fotografier och upplevelser från den verkliga
världen, kombinerar Johan Rockström och Mattias Klum bevis från många olika vetenskapliga discipliner
som studerar hur jorden fungerar, liksom förhållandet mellan oss själva och jordens klimat och ekosystem.

Deras illustrationer av verkliga skeenden här på jorden sänder mäktiga budskap från en planet som är föremål
för snabba, mänskligt framkallade förändringar, som kan få förödande konsekvenser.

Det är därför vi . Vår tid på jorden välfärd inom planetens hållbara gränser. Vår tid på jorden är en bok som
skrivits främst för att inspirera och vägleda oss till att agera då mänskligheten står inför en vändpunkt i vår

historia och för jordens tillstånd.

Jorden Är Vår

Läs merDen Oändliga Hjärnan Lev Lär Och Utvecklas Utan Gränser. Detta får stora konsekvenser på
planetens stabilitet så som stigande. När planetens gränser passeras riskerar vi att hamna i ett mer instabilt
klimat på jorden vilken kan få dramatiska konsekvenser för samhällsutveckling och människans framtid på
jorden. Ät uppEn bok med smarta och framför allt enkla tips på vad man kan göra i köket för att inte slänga
rester utan ta till vara på mer mat. på Resilience Center i Stockholm talade om vår tid på jorden och gränser.
Det skogsbruk vi har idag formades under de sista decennierna av 1900talet av personer som Stig Hagner och
mycket av deras synsätt lever kvar även ett och ett halvt decennium in på 2000. Mattias Klum arbetar också

som föreläsare både i Sverige och internationellt. VÅRT HÅLLBARA ÖREBRO PROGRAM FÖR
HÅLLBAR . Boken har 2 st läsarrecensioner. En av dessa finns att låna på biblioteket Vår tid på jorden

välfärd inom planetens hållbara gränser. Häftad 2012. Köp begagnad Vår tid på jorden välfärd inom planetens
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hållbara gränser av Mattias Klum Johan Rockström hos Studentapan snabbt tryggt och enkelt Sveriges största
marknadsplats för . Men idag har vi växt till att bli en stor befolkning på en liten planet.
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