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"Fattigdoms-truslen". Er klodens bankbog ved at være tømt? Knud Vilby Hent PDF "Måske skal vi ikke have
vækst. Eller vi skal have en helt anden slags vækst, som ikke fører til højere forbrug af materialer og energi,
og som ikke fører til forurening. Skal det være en vækst, som tværimod gør det muligt for os at reducere

vores forbrug af ting?

... Skal verdens meget store problemer løses, kræver det, at vi alle – både regeringer og mennesker – bruger
penge på en anden måde. Vi skal prøve at finde af, hvordan vi kan få fuld beskæftigelse uden bare at

producere mere og mere."

Journalist og globaliseringsekspert Knud Vilby diskuterer i denne bog, hvor verden er på vej hen, hvilke
udfordringer som den globale verden står over for, og hvordan vi må løse dem i fællesskab både for vores

egne og fremtidige generationers skyld overalt på kloden.

Knud Vilby (f. 1942) er en dansk forfatter, journalist, redaktør, foredragsholder og samfundsdebattør. Knud
Vilby har i mange år specialiseret sig inde for økonomiske, økologiske, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede

forhold nationalt som globalt, hvor Afrika har haft et særligt fokus.

Knud Vilby været i spidsen for den danske UNESCO Nationalkommision, for Mellemfolkeligt Samvirke og
Dansk forfatterforening foruden været aktivt medlem hos en lang række bestyrelser.

Knud Vilby har modtaget adskillige priser og legater. Blandt andet kan nævnes Kristian Dahls Mindelegat,
Columbus-Prisen, PH-Prisen og Carsten Nielsen Legatet.

 

"Måske skal vi ikke have vækst. Eller vi skal have en helt anden
slags vækst, som ikke fører til højere forbrug af materialer og energi,

og som ikke fører til forurening. Skal det være en vækst, som
tværimod gør det muligt for os at reducere vores forbrug af ting?

... Skal verdens meget store problemer løses, kræver det, at vi alle –
både regeringer og mennesker – bruger penge på en anden måde. Vi
skal prøve at finde af, hvordan vi kan få fuld beskæftigelse uden bare

at producere mere og mere."

Journalist og globaliseringsekspert Knud Vilby diskuterer i denne
bog, hvor verden er på vej hen, hvilke udfordringer som den globale
verden står over for, og hvordan vi må løse dem i fællesskab både for

vores egne og fremtidige generationers skyld overalt på kloden.

Knud Vilby (f. 1942) er en dansk forfatter, journalist, redaktør,
foredragsholder og samfundsdebattør. Knud Vilby har i mange år
specialiseret sig inde for økonomiske, økologiske, sociale og

arbejdsmarkedsrelaterede forhold nationalt som globalt, hvor Afrika



har haft et særligt fokus.

Knud Vilby været i spidsen for den danske UNESCO
Nationalkommision, for Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk

forfatterforening foruden været aktivt medlem hos en lang række
bestyrelser.

Knud Vilby har modtaget adskillige priser og legater. Blandt andet
kan nævnes Kristian Dahls Mindelegat, Columbus-Prisen, PH-Prisen

og Carsten Nielsen Legatet.
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