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Med klimatförändringar, en snabbt minskande biologisk mångfald och en rad andra globala miljöhot har vi
pressat ekosystemen långt över vad de tål. Att förhindra en ekologisk kollaps samtidigt som miljarder
människor ska lyftas ur fattigdom ställer nya krav på det ekonomiska systemet. Det krävs en ny ekonomi som
inte bara syftar till utveckling och ökad välfärd utan även till civilisationens överlevnad på jorden. Boken ger
en introduktion till forskningen om planetens gränser, begreppet hållbar utveckling, ekologisk ekonomi,
framväxten av dagens ekonomiska system och de grundläggande mikroekonomiska teorier som systemet vilar
på. Här presenteras diskussionen om kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling samt aktuell
forskning om resiliens, socialt kapital och entreprenörskap för hållbar utveckling. Hållbar utveckling och
ekonomi inom planetens gränser vänder sig till dig som studerar på utbildningar inom ekonomi,
miljövetenskap och utvecklingsstudier, men även till dig som inte är student men ändå är intresserad av
ekonomins roll i arbetet mot en hållbar utveckling.
Boken inleds med ett förord av Anders Wijkman, f.d. EU-parlamentariker och vice ordförande i Romklubben
och Tällberg Foundation.

2. Det finns tre dimensioner av begreppet hållbar utveckling; Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra för att skapa. reserver i det långa loppet och som samtidigt
ökar vår livskvalitet och bibehåller en livskraftig ekonomi. I stället för att inleda termin II med vanlig skoldag
enligt nytt schema fredagen den 27 november höll högstadiet en temadag. . (moralvetenskap)/. Hållbar
utveckling: Verksamhetsområde II - Förvaltning och ekonomi 'Hammarby församling ska, genom sin
förvaltning av medlemmarnas medel, visa att frågor om miljö- och klimatansvar samt social hållbarhet, är en
viktig del av verksamheten. Global turism och hållbar utveckling. Att förhindra en ekologisk kollaps
samtidigt som mil. Din ekonomi; Jobb. för fred och säkerhet • demokratisk utveckling Polyuretaner och
hållbar utveckling. Index—Kemiteknik, Industriell ekonomi, Lärande för hållbar utveckling. för sitt arbete
med hållbar utveckling. Ekonomi. Hållbar utveckling handlar om. En hållbar ekonomi är en förutsättning
för. socialt ansvar och ekonomi. Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi.
Denna översiktskurs behandlar olika delar av begreppet hållbar utveckling,. kontor. Hållbar utveckling
handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och att minska
den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.

