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Signe Wenneberg har muntert og helt uden løftede pegefingre samlet en række nemme og overkommelige
forslag til ting, man kan gøre i hverdagen, så miljøet tilgodeses - og livet bliver bedre for os alle sammen.

Batter de små grønne tiltag, man selv kan bidrage med, overhovedet i det store spil? JA det gør de!

 

Det er jo ingen hemmelighed, at mennesker over hele jorden driver rovdrift på ressourcerne, Hvordan kan
forskere, miljøorganisationer, FN og den sunde fornuft have alt for døve øren i så mange år om, at vores

livsstil er uforenelig med et bæredygtigt samfund. Måske fordi vi ser de nødvendige ændringer i livsstil og
vaner som ofre? Som noget vi skal give afkald på? Noget, der vil betyde, at livet bliver mindre godt lige nu?
Vi er den første generation, der har mærket konsekvenserne af klimaforandringerne, og vi er den sidste, der
kan gøre noget ved dem - for det kan let blive for sent! Så med selv den mindste lille ændring imod en mere

miljøvenlig livsstil, kan du være med til at skabe en grønnere verden.
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Signe Wenneberg har muntert og helt uden løftede pegefingre samlet
en række nemme og overkommelige forslag til ting, man kan gøre i
hverdagen, så miljøet tilgodeses - og livet bliver bedre for os alle
sammen. Batter de små grønne tiltag, man selv kan bidrage med,

overhovedet i det store spil? JA det gør de!

 

Det er jo ingen hemmelighed, at mennesker over hele jorden driver
rovdrift på ressourcerne, Hvordan kan forskere, miljøorganisationer,
FN og den sunde fornuft have alt for døve øren i så mange år om, at
vores livsstil er uforenelig med et bæredygtigt samfund. Måske fordi
vi ser de nødvendige ændringer i livsstil og vaner som ofre? Som
noget vi skal give afkald på? Noget, der vil betyde, at livet bliver
mindre godt lige nu? Vi er den første generation, der har mærket

konsekvenserne af klimaforandringerne, og vi er den sidste, der kan
gøre noget ved dem - for det kan let blive for sent! Så med selv den
mindste lille ændring imod en mere miljøvenlig livsstil, kan du være
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