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Øget drivhuseffekt, tab af biodiversitet, befolkningstilvækst og massive forbrugsstigninger kombineret med
frygt for mangel på føde og ressourcer. Menneskeheden står over for væsentlige globale udfordringer, og
spørgsmålet er, hvordan vi bedst sikrer generationernes levevilkår. Bæredygtighed. Værdier, regler og metoder
giver et samlet videnskabeligt overblik over begrebet.
I artikler om alt fra eco-design og virksomhedsansvar til landskabskvalitet og energipolitik ridser 20 forfattere
debattens historiske baggrund op og introducerer til centrale værdier og principper. De diskuterer centrale
love, regler og planer og analyserer specifikke metoder og måder, kravet om bæredygtighed kan varetages på.
Bogen kan bruges som lærebog, men henvender sig også bredere til læsere, der gerne vil forstå debatten om
vores fælles fremtid.
Klik på kasserne nedenfor. We look forward to forging new approaches that serve both business and society.
Tag-selv-bordet byder på gedigne retter med et udpræget fokus på grøntsager, frilandskød, økologi og
bæredygtighed. Temaet ’Forbrug og Bæredygtighed’ handler om de miljømæssige konsekvenser af det
globale forbrugssamfund, og hvilken effekt det har på klimaet. Til at lave mad. Klik på kasserne nedenfor.
Vi arbejder i disse dage med fire indsatsområder – mere genbrug, grøn by, mindre støj og ren luft. I
industrien. Velkommen til JordWeb 3. 00 Roskilde. Temaet ’Forbrug og Bæredygtighed’ handler om de

miljømæssige konsekvenser af det globale forbrugssamfund, og hvilken effekt det har på klimaet. Vi arbejder
i disse dage med fire indsatsområder – mere genbrug, grøn by, mindre støj og ren luft. Vi arbejder i disse dage
med fire indsatsområder – mere genbrug, grøn by, mindre støj og ren luft. I industrien. maj kl 12-18. Med
rejsevejledninger, nyheder og information om udenrigspolitik, Eksportrådet, Danida, hjælp i udlandet The
Nudging Company er et bureau, der er specialiseret i at skabe målbare adfærdsændringer gennem nudging og
adfærdsdesign We look forward to forging new approaches that serve both business and society. a. Plums
Fond for Fred, Økologi & Bæredygtighed er en sammenlægning af Fredsfonden og Plums Økologifond, der
fandt sted i 2013. I trafikken. 00 Roskilde. At the same time, we recognize the progress we have made
throughout 2016, which demonstrates the value of keeping Sustainability in our sights at all times, and in all of
the places 3M operates: Definition. 00 Roskilde.

