Pressemeddelelse
Kapitalismen står i vejen for en bæredygtig verden
Alle taler om den grønne omstilling som løsningen på klimakrisen, men
hvad hvis hovedproblemet er et helt andet? Klima på afveje beskriver,
hvordan det vigtigste problem vi må tage fat på, hvis vi vil redde klimaet,
handler om samfundsmæssige strukturer – eller rettere sagt om kapitalismen.
Klimaet er kommet på afveje. Selvom både krisens årsag og dens løsning befinder sig i den
menneskelige sfære, er der ingen storstilet omstilling i syne. Og dette på trods af at 196 lande er
enige om at begrænse den globale temperaturstigning til 2 og helst 1,5 grader i forhold til 1990.
Selvom klimaændringerne allerede nu rammer de fattige lande hårdt, ser vi kun halvhjertede
forsøg på ændringer. Men hvad skyldes det?
Klima på afveje – en samfundsskabt krise handler ikke om, hvordan man omstiller fra sort til
grøn økonomi. Perspektivet er langt større: Vi har et samfundsmæssigt problem, og klimakrisen
kan ikke løses isoleret fra resten af verdenssamfundet. Klimakrisen er flettet sammen med en
ødelæggende ulighed i en verden, hvor spændinger og trusler om krig underminerer nødvendigt
samarbejde mellem nationerne.

»

Det kapitalistiske system har fået et problem. Opgaven er ikke at erobre et nyt marked
eller lancere et nyt produkt. Her er kapitalen uovertruffen. Det drejer sig om at løse et
samfundsmæssigt problem skabt af kapitalen selv, en krise i forholdet mellem mennesker og
natur«, fortæller Anders Bjerre Mikkelsen.
Problemerne er uløselige inden for systemets egne rammer. Vi har brug for en anden, alternativ
løsning på, hvordan vi indretter de fremtidige samfund.
Bogen viser, hvordan klimaændringer, trusler om krig og ulighed skal ses som et samlet hele.
Slutteligt giver forfatteren sit bud på de strategier, der skal i spil for at imødegå ændringerne og
virkningerne deraf, så vi kan arbejde frem imod en bæredygtig verden.
Anders Bjerre Mikkelsen er civilingeniør og ph.d. i kemi.
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