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12 bøger og film

om klimaforandringer

”

You say you love your children above all else and yet
you are stealing their future in front of their very eyes

Greta Thunberg

99.4 Thunberg, Greta
Scener fra hjertet
Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg
(f. 2003) og hendes søster, mor og far fortæller
om en udfordret familie, hvor begge døtre fik
alvorlige psykiske diagnoser og deres kamp for at
redde klimaet.

30.11 Andersen, Gregers:
Grænseløshedens kultur:

Et opgør med hastighed, udmattelse og
håbløshed i klimakrisens tidsalder
Debatbog om klimakrisen og den økologiske krise
jordens befolkning står overfor. Præsentation af det
paradoks at både kloden og menneskene er ved at
brænde ud og kuren man har valgt, er mere fart og
vækst, som netop er de samme ting, der ødelægger
kloden og menneskene.

50.1 Klimaguiden:
red verden lidt hver dag
Guide til hvordan man, som almindelig dansker,
kan leve mere klimavenligt og yde et bidrag til at
redde kloden.
Tekst:
Anna Fenger Schefte, Anders Nolting Magelund
Redaktør:
Louise Haslund-Christensen.

Intet bliver som før:
Kapitalisme vs. klima
Forfatteren gør op med miljøpolitik, vækststrategier og markedsøkonomi, diskuterer manglen på
effektiv indsats overfor påviste klimaforandringer
og voksende ulighed og argumenterer for fundamentale ændringer i vores måde at håndtere den
nuværende udvikling

61.38 Larsen, Julie Juanita:
Bæredygtig kost :

en guide til valg af bæredygtig kost med
omtanke for miljø og dyrevelfærd
Om begrebet bæredygtighed i forhold til kost, fx
hvordan man kan undgå madspild, skære ned på
kødet og forståelse for de enkelte mærknings-ordninger. Med cases om fagfolk, familier og ildsjæle,
der har taget et aktivt valg om bæredygtighed til
inspiration samt en samling bæredygtige opskrifter

55.8 Fritzbøger, Bo:
Vildt vejr
Skybrud og orkaner afløser ørkentør sommer. Vejret
er vildt. Men har det ikke altid været det? Allerede
i 1625 skrev præsten Anders Pedersen Perlestikker
om katastrofale snebyger og stormflod. Han var sikker på, at det elendige vejr i 1600-tallet var menneskeskabt. Gud straffede jo syndere! Også i dag kan
vind og vejr få os til at tabe pusten. Atmosfæren har
vi påvirket i århundreder, og det gør klimaforandringer til en brandvarm sag. Forskere og FN’s klimapanel ser nemlig det menneskeskabte klima som en
trussel her og nu. Og vi lever allerede i en ny tid.
Få den lange vejrudsigt om meteorologi, vejr og
klima af Bo Fritzbøger, dr.phil. og lektor på Saxoinstituttet ved Københavns Universitet.

55.8 dvd
En ubekvem sandhed
USA’s tidligere vicepræsident viser klodens klimaforandringer og opfordrer til at erkende klimakrisen og handle

50.1
Danmarks natur frem mod
2020 : om at stoppe tabet af
biologisk mangfoldighed
En række forskere og andre fagfolk giver
hver deres bud på hvorledes tabet af
den danske naturs mangfoldighed kan
stoppes inden 2020

		

”

Vi er den første generation, som mærker effekten af
klimaforandringer, og vi er den sidste, som kan gøre
noget ved problemet.
Barack Obama

”

Når forandringens vinde blæser, så bygger nogle
vindmøller, mens andre bygger læhegn”
Kinesisk ordsprog

63.014
Det svære valg: udfordringer for
den etiske forbruger
Indhold: Hvordan får vi et mere klimavenligt fødevareforbrug - er det ’den etiske forbrugers’ ansvar? / Mickey Gjerris og Anna Lykkeskov. Mickey
Gjerris: Kan vi købe os til en bedre verden? Jørgen
E. Olesen: Fødevarernes klima- og miljøbelastning. Kirsten Halsnæs: Markedet behøver hjælp,
hvis etikken skal være med. Lotte Holm: Fødevareautonomi og klimavenligt fødevareforbrug.
Jesper Ryberg: Klimaproblemet og barrierer for
den enkelte borgers handling. Lars Pram: Vi kan
ikke redde verden med indkøbskurven. Steen
Vallentin: Skal virksomhederne redde miljøet,
hvis politikerne ikke kan? Martin Merrild: Muligheder og begrænsninger for landbrugets bæredygtighedsarbejde. Helene Regnell: Hvordan kan
butiksleddet fremme bæredygtigt forbrug? Dan
Jørgensen: Forbrugeren kan ikke være frelseren.
Morten Ebbe Juul Nielsen: Fødevarer - hvad må
staten blande sig i?

55.8 Theilgaard, Jesper:
Verdens vilde vejr:
før, nu og i fremtiden
Beskrivelse af ekstreme vejrsituationer såsom tyfoner, storme og store nedbørsmængder som
er forekommet indenfor de senere år.
Disse kædes sammen med den menneskeskabte
globale opvarmning.

55.8 dvd
The 11th hour
Et indblik i omfanget af jordens kritiske tilstand
grundet menneskets forurening og misbrug af
jordens ressourcer. Med fokus på bl.a. klimaforandringer, befolkningseksplosion og forurening - alt
sammen kommenteret af eksperter

55.8
Kampen mod naturens kræfter
Indhold: Naturen spiller med musklerne;
Vandmasser drukner storbyer ; Jorden
lægger byer i ruiner ; Vulkaner spyer
tætte askeskyer ; Usynlige farer lurer i
naturen ; Vilde vinde blæser huse omkuld ; Tørke hærger hele kloden ; Mennesker gør klar til overlevelse ; Kæmpebølger skyller kyster væk ; Arter på
afveje udrydder liv ; Fiktion slipper kaos
løs ; Sten fra rummet truer planeten.
Videnskabens nye verden: 10
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