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Klimatet är den fråga som överskuggar allting annat. Här ger 13
olika författare - forskare, miljöaktivister, debattörer - sin bild av

klimatförändringarna och alla de utmaningar vi står inför. Vad görs?
Vad bör göras? Varför ska vi engagera oss? Bevare mig väl är en

samling texter som alla ber om att vi måste förändra vårt sätt att leva.
Att det är dags att agera - nu! - för våra barns skull. För att framtiden

skall få en chans.

Förord - Catrina Rolfsdotter-Jansson

Vi - Kitty Ehn

Vart är vädret på väg? - Pär Holmgren

Vi måste se till helheten - Anders Wijkman

Teser, infall och fragment om klimatet - Göran Greider



Om pikaia och vår längtan efter undergången - Daniel Martinez

Förnekelsens tid - Lina Hjorth

Uthållig försörjning: Kan vi börja med Nordic landing? - Anna
Borgeryd

Vi som har pengar, kunskap och ansvar - svensk politik för
klimaträttvisa i ett globalt perspektiv - Petter Lydén

På en motorväg mot framtiden - Kajsa Kramming

Revolutionen är en middagsbjudning - Lisa Gålmark

Simone Weil hade visat solidaritet med framtiden - Birk Andersson

Klimatet, konsumtionen och kapitalet - Josefine Wangel

När skinnet revs av - Frida Berry Eklund

Föräldravrålet är föräldrar, farföräldrar, morföräldrar, bonusföräldrar,
fastrar, morbröder, gudföräldrar, förskollärare och vänner. Den
gemensamma nämnaren är att vi känner ett ansvar för människor
som i dag är för små för att själva kunna försvara sin framtid.

Föräldravrålet är politiskt och religiöst obundet och fokuserar enbart
på att klimatförändringarna ska ges högsta prioritet på den politiska

dagordningen.
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