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Isen smelter på «de tre polene», fordi temperaturen stiger og det blir varmere på kloden. Jordas befolkning
er avhengig av det frosne vannet.
Denne boka inviterer deg med på en reise fra Svalbard i nord, til Himalaya i øst og til Antarktis i sør.Det er
både likheter og ulikheter i det som skjer i de tre områdene. Sammen med informasjon om utviklingen er
den etiske refleksjonen viktig for å finne veien videre. Som leser blir du invitert inn i lokale konsekvenser av
klimaendringene, samtidig som du får et større internasjonalt overblikk.
Vi mennesker bærer et ansvar for de fotavtrykkene vi setter, men vi har også mulighet til å bidra positivt for
å endre den negative utviklingen. Situasjonen er alvorlig, men er det likevel håp for en fremtid? Boka er et
viktig bidrag til å skape den gode samtalen rundt en av vår tids største etiske utfordringer.
Bokas forfattere representerer ulike faggrupper fra naturvitenskap, kirke, medier og akademia. Fellesfor
dem er en tro på den gode samtalen og et samarbeid over grenser for å stimulere til løsninger og håp.
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Det er nå over 50 år siden Ekofiskfeltet i Nordsjøen ble oppdaget og Norge ble en oljenasjon. Som fersk
oljenasjon var Norge avhengig av utenlandsk, og spesielt amerikansk, hjelp for å komme i gang med en ny
og hittil ukjent industri. Arbeidskulturen var lenge preget av at her møttes to ulike verdener, amerikansk og
norsk, med ulike syn på ledelse og arbeidsmiljø. Samspillet mellom disse to kulturene utviklet seg etter
hvert til å bli konstruktivt og var tuftet på et sterkt personlig ansvar, noe som ga resultater. Det kan
diskuteres om dagens tunge strukturer for styring og ledelse har ført til at den kulturelle dimensjonen har
mistet betydning. Resultatet er at en ikke tar ut det fulle potensialet i de menneskelige ressursene i det
daglige arbeidet. Bokens forfatter hevder at en økt vektlegging av kultur og menneskelige ressurser i
organisasjonene vil gi økt sikkerhet på norsk sokkel.
I mange tilfeller er det et gap mellom hva ledelsen tror den har kontroll på, og hva som faktisk er
realitetene. Forfatteren belyser konkret hvordan slike gap oppstår, og hvordan de kan lukkes. I den
forbindelse introduserer og utleder forfatteren begrepet «kulturell kontroll» som et selskaps «licence to
operate».

Forfatterens ambisjon er at boken skal kunne brukes som en lærebok og en veiledning i operativt lederskap
og samhandling i virksomheter. Utgangspunktet er konkret og praktisk, ikke teoretisk.

Stig Stellberg har 42 års erfaring fra offshore-operasjoner i Nordsjøen og Mexicogolfen, blant annet som
plattformsjef og sjef for sikkerhet i Equinor Utforskning og Drift (U&P). Stellberg har hatt hovedansvaret for
utviklingen av den såkalte etterlevelses- og lederskapsmodellen som i dag er en retningslinje i Norsk olje
og gass. Han driver nå sitt eget konsulentselskap for rådgiving innen risikoutsatte virksomheter og er aktiv
som foredragsholder og samfunnsdebattant. I tidsrommet 1993–1997 var Stellberg vararepresentant til
Stortinget for Hordaland.
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Bærekraftig utvikling er blitt et nøkkelbegrep i samfunnsdebatten både lokalt og globalt. Bakgrunnen er en
verden preget av økologisk krise, global oppvarming og sosiale forskjeller. Utfordringen er å endre
innarbeidede praksiser, institusjoner og tankemønstre som truer livet på kloden. Nå blir bærekraftig
utvikling prioritert som et tverrfaglig tema i fagfornyelsen av norsk skole.
Denne fagboka tar konsekvensen av dette. Forfatterne viser hvordan en rekke skolefag kan bidra til
undervisning i bærekraft. I kapitlene belyser de også betydningen av tverrfaglighet og hvordan bærekraft
som en fagovergripende utfordring berører skolens samfunnsmandat. Til sammen er kapitlene bidrag til en
bærekraftdidaktikk som utforsker grunnleggende spørsmål om bærekraftundervisningens innhold, metoder
og begrunnelser.

Bokas redaktører er Ole Andreas Kvamme og Elin Sæther som begge er ansatt ved Institutt for
lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Øvrige bidragsytere er Kari Beate Remmen, Eva
Thue Vold, Magne Dypedahl, Håvard Johnsrud Evang, Erik Knain, Karsten Korbøl, Kari Anne Rødnes og
Marianne Ødegaard.

Ole Andreas Kvamme er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
og arbeider med et prosjekt om etikk og bærekraft i skole og utdanning.

Elin Sæther er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,
Universitetet i Oslo og forsker på bærekraftdidaktikk i samfunnsfag med interesse også for tverrfaglige
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A newly planned road that will cross the northern sector of the Serengeti National Park has stirred both
national and international protests, causing intense discussions on internet, in newspapers and scientific
literature. The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
therefore presented a comprehensive study of subsequent consequences of the construction of such a
road with concern to biodiversity, human and animal health, as well as the social structures of the
communities living close to the planned road. In this book we discuss most of the consequences this
upgraded road will have on human social life and the environment.The wonderful wild life of the Serengeti
National Park, as well as the fascinating local cultures and peoples and the meetings of these two, are here
shown in stunningly beautiful photos in this superbly designed book.
Editors: Robert D. Fyumagwa, Iddi M. Mfunda, Janemary Ntalwila & Eivin Røskaft
Click here and browse through our digital flip book!
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This book summarizes eight years of research, evaluation, and hands-on experience in developing Broset
as a future carbon-neutral settlement. The project has from the outset tried to tackle one of the most
burning questions of our time: how to reconcile the increasingly alarming messages from the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) with everyday practices in modern societies. These
include transport, energy, food, housing, and the general consumption of products and services following in
the wake of all affluent societies.
The overall vision for Broset is to demonstrate how a new urban district can be planned in accordance with
the IPCC s 2°C target and thereby show the way towards a carbon-neutral society. In order to accomplish
this very
ambitious goal, it is necessary for cultural, social, and physical structures to work together. Herein lies the
biggest challenge of the Broset project and other initiatives that aim to close the gap between rhetoric and
reality in
this field.
The Broset project is a remarkably ambitious effort to push the boundaries of sustainability at a
neighbourhood scale by aiming for carbon-neutral performance. - Nils Larsson, Executive Director, iiSBE
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Dette er en fortelling om klimaforskning. Forfatteren forklarer på en enkel måte hva klimaforskning går ut på
og hva FNs klimapanel har kommet frem til. Boken gjør det lettere å skille mellom hva som antakelig er
riktige og hva som er gale påstander om klimaforskning og klimaendringer. Den gjør det enklere å vite
hvem man skal stole på når nye funn og debatter dukker opp i avisene. Den gir kunnskap til å diskutere
klima med venner, familie og kolleger. Den gjør deg litt klokere.
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Boka gir en grunnleggende innsikt i olje- og gassteknologi, med særlig vekt på norsk kontinentalsokkel.
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