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Pessimismen har sænket sig over klimadebatten. Men Dan Jørgensen insisterer på, at der stadig er grund til
håb. Forfatteren giver klimaskeptikerne tørt på og præsenterer i stedet en positiv grøn vision. Med

udgangspunkt i Dan Jørgensens erfaringer fra EU's klimadiplomati og egne oplevelser de steder i verden, hvor
klimaforandringerne rammer hårdest, udleder han en ny klimapolitik 2.0. Bogen indeholder interview med
blandt andre: - Norges statsminister Jens Stoltenberg - U.S. Senator Henry Waxman - Formand for FN's
klimapanel Rajendra Pachauri - EU's klimakommissær Connie Hedegaard - Tidligere klimarådgiver for

Storbritanniens regering, Nicholas Stern - Modtager af Nobels fredspris Wangari Maathai - Miljøstrateg for
Microsoft, Rob Bernard "Der er brug for bøger som denne. Et værk der med sin imponerende bredde og
positive budskab kan bidrage til at vi handler, før det er for sent." – ANTHONY GIDDENS "Denne bog
præsenterer en positiv og inspirerende vision. En ambitiøs miljøpolitik er ikke i modstrid med ønsket om
vækst og velstand - det er en forudsætning herfor. Læs bogen og genfind håbet om en grønnere fremtid." –
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