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En klimatosses perspektiver og
løsninger på klodens største problemer
Med sin bog En verden i krise, der udkommer den
5. september, tilfører lektor og selvbestaltet
klimatosse Jørgen Kirkegaard samfundsdebatten
et gennemarbejdet og perspektiveret bud på,
hvordan verdens udfordringer som blandt andet
klimakrise, krig og indvandring kan og bør løses.
Jørgen Kirkegaard betragter klodens problemer i
historisk perspektiv og peger på mulige,
fremtidige løsninger, som trækker på både den
mandlige og kvindelige natur.
En verden i krise er en ganske usædvanlig bog, idet
Jørgen Kirkegaard hævder at kunne løse de
væsentligste globale problemer. Og løsningerne er
slet ikke så vanskelige at nå frem til, hvis man
anvender den relevante historiske og geografiske
viden. Hans ballast som mangeårig lektor i disse fag
giver tyngde og troværdighed i argumentationen,
og de mange løsningsforslag, som trækkes frem, er
både nytænkende, gennemarbejdede og desuden
åbne for nye input.
Og Jørgen Kirkegaard vil ud med sit budskab. Som
en del af sit projekt har han valgt at udsende den færdige bog til 400 politikere, meningsdannere og
journalister, som opfordres til at gøre, hvad de kan for at løse klodens problemer. Hans budskab er, at
alle bør gøre, hvad de kan på hvert deres sted, og at en fælles indsats er det, som gør løsningerne
mulige.
Jørgen Kirkegaard er vokset op i det solide Vestjylland, og hans slægt stammer fra en gård, som i dag
ligger ude i Vesterhavet. Denne baggrund sammen med et langt lærerliv på Frederiksberg Gymnasium i
fagene historie og geografi har givet ham forudsætningerne for at skrive en bog som En verden i krise.
Desuden har Jørgen Kirkegaard lovet sine elever, at han nok engang skulle skrive deres og sine egne
tanker om fremtiden ned. Og da man skal holde, hvad man lover, er denne bog nu blevet en realitet.
____________________________________________________________________________________
Titel:
Forfatter:
Vejledende pris:
Sider:
ISBN:
Udgivelsesdato:
Kan købes hos:

En verden i krise
Jørgen Kirkegaard
249,95
320
978-87-93879-06-5
5. september 2019
Alle landets boghandlere, diverse netboghandlere og på www.skriveforlaget.dk
Denne pressemeddelelse samt forsiden af En verden i krise
kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.

Skriveforlaget – Allerødvej 30 – 3450 Allerød – telefon 86 51 19 00
info@skriveforlaget.dk – www.skriveforlaget.dk

