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BESKRIVNING

Politiker, företagsledare, forskare och allmänhet är idag överens om vikten av att skapa en hållbar
samhällsutveckling. Men trots allt tal om att värna miljön verkar väldigt lite hända. Hur kommer det sig?
Varför är inte fler beredda att förändra sina verksamheter i en mer miljövänlig riktning?Denna bok ger
svar på hur miljöfrågor uppstår, utvecklas och hanteras. Utgångspunkten är att miljöproblem skapas av
samhället. Miljöproblem finns inte "utanför" samhället. Det är mänskliga verksamheter som skapar dem
och det är genom att människor förändrar sina verksamheter som de kan lösas.I denna bok presenteras
sociologiska perspektiv på dagens miljöproblem. Här diskuteras politikens möjligheter i en föränderlig
och globaliserad värld, vetenskapens betydelse för att peka ut vad som är miljövänligt och miljöfarligt,
samt medborgarnas möjligheter att påverka samhällets utformning. I resonemangen hänvisas till
samhällets hantering av en mängd olika miljöproblem, inte minst klimatförändringar, luftföroreningar,
kärnavfall och utarmningen av den biologiska mångfalden.Boken vänder sig till studerande som i sina
utbildningar och kommande yrkesutövning kommer i kontakt med miljöfrågor, till exempel lärare,
ingenjörer, miljövetare, samhällsplanerare och ekonomer. Men den vänder sig även till grundläggande
samhällsvetenskapliga utbildningar som är intresserade av dagens miljö- och riskfrågor.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PDF Miljösociologi PDF E-BOK - appetite4life.org

Gör en bra affär på Miljösociologi (Häftad, 2011) Lägst pris just nu 163 kr bland 8 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Miljösociologi - Rolf Lidskog, Göran Sundqvist - bokus.com

Vårt samhälle och vår ekonomi är helt beroende av naturen. På den här sidan kan du läsa om hur vi idag
lever på bekostnad av ekosystemen på ett sätt som ...

Registrera dig som student | Adlibris

Kursens innehåll Kursen syfte är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för arbete med
hållbarhet. Under kursens gång får studenten ta del av de ...
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