Opmuntrende klimabog leverer indblik i eksisterende teknologier og
løsninger, der kan bremse klimakrisen
Rasmus Thirup Beck, Thomas Hebsgaard og Mads Nyvold: Hvis vi vil – Den absolut realistiske guide til at
bremse klimakrisen, før det er for sent

”Vi har alle muligheder for at bremse klimakrisen. Denne bog rummer et bud på hvordan. Ikke baseret
på ønsketænkning, men på nøgtern realisme.” Sådan lyder det i introduktionen til denne optimistiske,
oplysende og rigt illustrerede bog, der tager læseren med på en rejse kloden rundt for at give et indblik i
eksisterende løsninger på klimakrisen.

Et centralt budskab i Hvis vi vil er, at diskussionen om klimaet i for høj grad er kommet til at handle om
vores individuelle adfærd. Den enkeltes forbrug er ikke ligegyldigt, men det er en del af denne bogs
præmis, at klimakrisen først og fremmest skyldes de samfundssystemer, vi i fællesskab har bygget op over
generationer. Problemerne er strukturelle, og det er løsningerne derfor også.

Den gode nyhed er, at løsningerne findes derude – og at coronakrisen lærte os, at vi sagtens kan flytte
verden, når det virkelig gælder. I bogen beskrives mødet med de teknologier, mennesker og
beslutningstagere, der er i gang med at bevise, at vi mennesker er i stand til at redde os fra os selv.
Udfordringerne er store, men der er flere muligheder, end de fleste tror. Og alle bogens påstande er
videnskabeligt velfunderede og baseret på solide kilder - såsom rapporterne fra FN's Klimapanel.

De tre forfattere - Rasmus Thirup Beck, Mads Nyvold og Thomas Hebsgaard - har tilsammen over 20 års
erfaring med at skrive om klima- og energispørgsmål. Kasper Løftgaard har arbejdet på Zetland som
fotograf og art director siden 2016. Hans fotografier til bogen har allerede inden udgivelsen vundet en pris
ved Årets Pressefoto.
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