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Den krise, der raser i Europa er ikke kun økonomisk, og den er hverken forbigående eller lokal. Den
nuværende økonomiske krise er en lille del af en stor global systemkrise, hvor finansiel krise, råstofkrise,
fødevarekrise og klimakrise spiller sammen og peger i retning af det samme. Nemlig, at den globale økonomi
overskrider de naturgivne grænser.I DEN STORE OMSTILLING dokumenterer Jørgen Steen Nielsen på
foruroligende vis, hvorfor politikere og økonomer kommer til kort med dagens krisestrategier, præget af
tunnelsyn og traditionel tænkning. En epokegørende omstilling til en ny, grøn økonomi er absolut nødvendig.
Bogen skildrer det imponerende og vitale netværk af internationale økonomer, tænketanke, erhvervsledere og
miljøfolk, som i dag er i fuld gang med at udvikle og afprøve modellen."I dag ved vi godt, hvordan en ny
ligevægtsøkonomi kan se ud og fungere. Den formidable politiske udfordring er at bane vej for den, at komme
herfra og dertil," siger forfatteren.
Den store omstilling - kort fortalt er er en revideret og forkortet udgave af Jørgen Steen Nielsens nyklassiker
om den globale systemkrise og om udvikling og omstilling til bæredygtighed og grøn økonomi Den store
omstilling.OM FORFATTERENJørgen Steen Nielsen er uddannet biolog og er Dagbladet Informations klima-

og miljømedarbejder.
Han var chefredaktør for avisen 1995-2002 og modtog Cavlingprisen i 2003.
Han har tidligere udgivet bøgerne Fra frihedens slagmarker (2004) og En lille fortælling om overlevelse
(2008). I marts blev han tildelt "Energi- og miljøprisen 2013" for sin indsigt og sin vedholdenhed på miljø- og
klimaområdet. PRESSEN SKREVEn fremragende og skarp analyse af den systemkrise, som verden befinder
sig i. - Steen HildebrandtEn god debatbog handler om noget væsentligt, den provokerer, rusker i os, forarger,
giver ahaoplevelser og får os i bedste fald til at udbryde, at verden er gået grassat. Men den indgyder også et
håb om, at verden kan forandres. Alt det formår journalisten Jørgen Steen Nielsen i sin nye bog, som ikke bare
er god, men tæt på at være fremragende. - Per Michael Jespersen, Politiken. 5 hjerter...
vil man forstå de dybere årsager til den langvarige økonomiske krise, gør man klogt i at læse den nye bog om
Den store omstilling, som Informations Jørgen Steen Nielsen har skrevet. På en klar og overbevisende måde
beskriver han, hvordan vi i realiteten er vidner til en dybere systemkrise, hvor en række forbundne globale
kriser – for finanserne, for klimaet, for råstofferne og for fødevarerne – spiller selvforstærkende sammen, og
alle afspejler, at den globale økonomi er i færd med at overskride sine naturgivne grænser. Jørgen Steen
Nielsens bog fortjener masser af læsere. Ikke fordi man behøver at være enig i alt, men fordi man i denne bog
vil blive udfordret til at tænke videre og dybere, end det normalt er tilfældet i den overflod af bøger, der
udgives på det danske bogmarked.Bjarke Møller, Chefredaktør for Mandag Morgen i InformationDet er en
bog, der forholder sig til de helt store spørgsmål om fremtidens verden. En alvorlig bog, der er skrevet så godt,
præcist og klart, at jeg ikke på dansk mindes noget lignende værk. - Arne Mariager, Horsens Folkeblad, 5
stjernerBogen kan anbefales til alle, der interesserer sig for vores planet og dens og menneskehedens
overlevelse. - Sanne Wittrup, IngeniørenBogen ...
er skrevet af Danmarks nok mest erfarne og vidende miljøjournalist, Dagbladet Informations Jørgen Steen
Nielsen. Heri påpeger han, brutalt og med stor indsigt, at den nuværende økonomiske udvikling er 'et
toghavari i slowmotion', som han lader en Harvard-professor sige i bogen.- Lars Henrik Aagaard, Berlingske
Den australske kiropraktor Laurie Tassell fra Perth er ny formand for World Federation of Chiropractic
(WFC). 35. Blomstermarked på Slotstorvet lørdag den 15. Renessansens litteratur refererer til den tidsepoke i
europeisk litteratur som begynte i Italia i løpet av 1400-tallet og spredte seg over hele Europa i løpet av. 000 af
bøgerne er danske.
19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Hvad producerer en vindmølle.
Beretning om piloterne fra Flyvevåbnets Elementærkursus 50-II på Flyvestation Avnø 13. Efter aftale
udløber. Mandag den 30.
12 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv – hovudutfordringar knytte til arbeidsforhold,
arbeidsmiljø og sikkerheit 23. jeg gav hende en kludeelefant da hun var et År,hun sover med den.
Ár 2012. Renessansens litteratur refererer til den tidsepoke i europeisk litteratur som begynte i Italia i løpet
av 1400-tallet og spredte seg over hele Europa i løpet av. Beretning om piloterne fra Flyvevåbnets
Elementærkursus 50-II på Flyvestation Avnø 13. NATURLIG ENERGI · Nyhedsmagasinet om vindkraft og
vindmøller. En vigtig årsag til 90ernes globaloptimisme er en verdenspolitisk klimaændring i forholdet
mellem det daværende Sovjetunionen og Nato. Vindmøllers energibalance. 18-22. Vindmøllers
energibalance. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen.

