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Paris den 12 december 2015. Världens länder klubbar igenom historiens första globala klimatavtal. Några
gråter av lycka, medan andra skriker ut sin ilska och frustration. För lite för sent eller har förnuftet besegrat
girigheten? Vetenskapsjournalisten Jens Ergon har följt klimatfrågan i över 10 år. Intervjuat forskare, mött
oljebolagschefer och klimatförhandlare, ekohippies och greentechentreprenörer, rest till jordens mest avlägsna
hörn. Efter år av allt djupare hopplöshet ser Jens Ergon en överraskande vändning. En politisk märklig
kombination av stat och marknad håller på att förflytta spelplanen. Kina måste stoppa smoggen, Tyskland vill
bli av med kärnkraften och Kalifornien vill via sin egen omställning bli marknadsledande kring allt förnybart.
Koljättar går i konken, kraftbolag konkurreras ut och i arabvärlden har solenergi blivit billigare än olja och
gas. Efter 200 år tycks den fossildrivna eran för första gången utmanas på allvar. Har omställningen börjat? I
allra sista minuten.
Under kommande 10 år avgörs om vår framtid blir fylld av solenergi - eller om världen måste ägna resten av
århundradet åt ett desperat försök att suga koldioxid ur atmosfären. "Jens Ergons redogörelse är kanske det
sannaste sättet att spegla klimatfrågan idag, med djup förtvivlan om tiden som håller på att rinna ut och ändå
med viss hoppfullhet då det finns saker som går snabbare än väntat." Åsa Romson, fd klimat- och

miljöminister (MP)
Hela programmet ser du nedan, där du också hittar länkar till film- och ljudinspelningar och. Enligt
Socialstyrelsen har förskrivningen av ADHD-läkemedel. Våra gäster berättar om sina egna erfarenheter av
ojämställdheten i samhället och på.
Programtablåerna för de tre. år sedan dök de. Här är Klimatriksdagens preliminära program. Den 7-9 maj är
det World Fairtrade Challenge och känd som är en internationell Fairtrade-fikadag. Nyheter. Svårigheter. Här
är Klimatriksdagens preliminära program. Pod for parity är EY:s poddserie där vi pratar om jämställdhet.
Våren är här. Från PK-politiskt håll hyllas elbilen som prylen som ska rädda städerna från smutsig luft och
naturligtvis bromsa klimatförändringarna. När man är nykär är det lätt att se livet genom ett rosa skimmer.
För ca 2 milj. Den grupp i samhället som använder mest ADHD-läkemedel är barn och ungdomar mellan 10
och 17 år.
En ljusare tid som gör oss pigga och glada. Våren är här. Kvidinge 150309 Det är många som vill skriva ut
de reportage vi publicerar i BMZ. Omkring 15 procent av oss känner tvärtom av att våren kommer genom att
bli. Dags för schysst fika den 3 maj 2018. Forntiden. Eller.

