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Tillväxt-reflex – Läsvärda böcker
Med dessa rader vill jag tipsa om några böcker, både nya och gamla, några riktigt billiga, men alla är
värda sitt pris.



Come On! – Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet är den
senaste rapporten i Romklubbens namn. Anders Wijkman och Ernst Ulrich von Weizsacker säger
sig ge en optimist syn, men de tycks inte stryka oss medhårs. Konflikten mellan det kortsiktiga
och långsiktiga, marknadens krav i kontrast till staters vilja och en befolkningsökning som gör alla
lösningar svårare. Detta är inte bara utmaningar utan reella problem, något som kräver att man
lämnar stuprören och inser att allt hänger ihop.



Larmrapporten – Att skilja vetenskap från trams av Emma Frans. I tider av alternativa fakta och
förnekelse är ett vetenskapligt förhållningssätt viktigare än någonsin. Emma Frans skriver om vårt
irrationella beteende, hur lättlurade vi är och om hur man kan undvika de värsta fällorna. Som
medicinare ger hon många exempel på ”lyckopiller”, men det hela är minst lika tillämpligt när det
kommer till global uppvärmning, nya energikällor och tron på ständig tillväxt.



Ytterligare en rapport från Romklubben är Ugo Bardis The Seneca Effect – Why Growth is Slow
but Collapse is Rapid. Det kan låta dystopiskt, men citatet “Collapse Is Not a Bug, It Is a Feature”
ger onekligen ett visst hopp. Det finns många exempel på kollapser, både av mekaniska
strukturer och ekonomiska system, och om kollapsen är enda sättet att nå en nödvändig
förenkling är den kanske inget som man till varje pris ska undvika utan istället något att på bästa
sätt ta sig igenom.



I dagarna drar bokrean igång och två av mina böcker finns till riktiga vrakpriser.
Varför Västlänken? är den färskaste och även om titeln pekar mot ett göteborgskt tågprojekt har
den också ett betydligt vidare perspektiv med frågor om vår energiförsörjning, peak oil, sol- och
vindenergi, bilismens framtid och Trafikverkets (o)förmåga att prognostisera trafiken.
För 29 kronor hos Adlibris eller Bokus.



Tillväxt till döds har vid det här laget några år på nacken och vissa avsnitt skulle ha ett annat
innehåll om jag hade skrivit dem idag, men det mesta är fortfarande giltigt, inte minst
vetekornen på schackbrädet. Tillväxten har inte blivit mindre orimlig under åren som gått.
Också denna för 29 kronor (Adlibris, Bokus).



Antologin Att svära i kyrkan – Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet finns inte till
reapris, men kostar mindre än dagens lunch. Stina Oscarson, Fredrik Lindström, Christer Sanne
och Alf Hornborg är bara några av de tjugofyra – alla lika aktuella.
Hos Adlibris eller Bokus.
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Av dessa finns Larmrapporten, Att svära i kyrkan och Tillväxt till döds också i e-bokens form.



Slutligen en dokumentärfilm om en av våra mest kritiska resurser: matjorden. På många håll är
den lövtunn och även där tjockleken är betryggande är ofta näringsinnehållet obetydlig. Vi äter
mer grönsaker än någonsin, men vi får ändå i oss allt mindre av de viktiga mineralerna.
Sista skörden visades förra året, men ligger nu åter på SVT-Play ända till september.
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