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BESKRIVNING

En fantastisk bok ... Norberg släpper loss en virvelvind av bevis ... Den här boken är en explosion av sunt
förnuft. - The Economist En övertygande skildring - Wall Street JournalVarje dag översköljs vi av samma
budskap: vi är på väg åt fel håll. Det handlar om finansiella krascher, migrationskriser, arbetslöshet,
hungersnöd, krig och miljökatastrofer. Det är inte konstigt om känslan är att världen kollapsar.Men i
motsats till vad många tror har mänsklighetens framsteg under de senaste decennierna varit oöverträffade.
Oavsett vilken statistik du refererar till är det mesta bättre nu - för nästan alla.Genom att skärskåda hårda
fakta från institutioner som FN, Världsbanken och Världshälsoorganisationen visar Johan Norberg hur
långt vi har kommit:- mänskligheten har gjort större framsteg under de senaste 100 åren än våra första 100
000 år- fattigdomen har de senaste 50 åren minskat mer än de 500 åren dessförinnan- 90 procent av
världens befolkning har i dag tillgång till rent vatten, jämfört med 50 procent år 1980Även om många
utmaningar kvarstår så presenteras i boken lösningar. För vi kan inte ta fortsatta framsteg för givna om vi
inte förstår vad människan har skapat så riskerar vi att kasta bort dem.Framsteg är en överraskande och
upplyftande berättelse om förnyat hopp, som går tvärtemot domedagsprofetiorna.*Johan Norberg är
idéhistoriker, författare och kolumnist. Johan Norberg är något så ovanligt som en svensk intellektuell
världskändis. Jag kan inte komma på någon annan som har en så ryktbar ställning. - PM Nilsson i
Expressen Vad som är förenligt med rikedom i en fri ekonomi är att fattiga kan ta sig ur sitt armod. Detta
har Johan Norberg mer än någon annan oförtröttligt påtalat och påvisat, senast i den internationellt rosade
boken Framsteg. - Lena Andersson i Dagens Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Framsteg - Startsida | Facebook

Pris: 228 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Framsteg av Johan Norberg (ISBN
9789188123695) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

Anna Holmlunds framsteg överraskar läkarna | Aftonbladet

Forskning & Framsteg är en populärvetenskaplig tidskrift som vänder sig till dig som är nyfiken på allvar.
Vi strävar efter att skriva begripligt och ...

Framsteg - Home | Facebook

Engelsk översättning av 'göra framsteg' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från
svenska till engelska gratis online.
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