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Alf R. Jacobsen gir oss et skremmende innblikk i en global økonomisk, økologisk og sosial krise under
oppseiling. Med innsikt og innlevelse forklares problematikken rundt olje, oljesand, gass, vannkraft,
kjernekraft og alternative energikilder på en lettfattelig måte. Petroleum har vært industrialismens drivkraft i
mer enn hundre år. Billig energi skapte de vestlige industrisamfunnene og gjorde Norge til et av verdens
rikeste land. Men olje og gass er ressurser som ikke kan fornyes. Ved inngangen til det 21. århundret står vi
ved begynnelsen til slutten. Stadig flere analyser viser at reservene snart er brukt opp. Verden er på vei inn i en
overgangstid- fra petroleumsalderen og mot fornybare regimer som vi i dag bare ser konturene av. Det eneste
som er sikkert, er at overgangsalderen vil bli lang og høyst sannsynlig ekstremt vanskelig.
Mellom to onder er skrevet for å klargjøre begrepene i en viktig, men vanskelig debatt, og for å skissere
valgene vi vil kunne bli stilt overfor.
Brystsmerter - som ikke skyldes hjertesykdom. Professor dr.med. Per Omvik intervjuet av Gudrun Vinsrygg.
Brystsmerter er svært. Valget på ny president i Frankrike er et valg mellom to onder, der Emmanuel Macron
vil stikke av med flesteparten av stemmene, tror eksperter. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i
regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser. Arbeid smartere, ikke
hardere. Når du har tenkt en stund, så arbeid med hånden. Du må veksle mellom håndens og åndens arbeid.

Driver du med intellektuelt arbeid. Spørsmål Er det lov å ta abort i islam? Svar Alt liv er hellig i islam, i
utgangspunktet har man ikke lov til å ta liv. Det står også i Koranen at en som dreper. Nasjonal strategi for
bærekraftig utvikling Statsministerens forord I år er det ti år siden FN-konferansen om miljø og utvikling
(Rio-konferansen) staket ut. Under kristen-konferansen Oslo Symposium holdt Carl I. Hagen (Frp) fredag en
tale der han blant annet sier Norges ville vært tjent med å ha et bedre. Her finner du kjente sitater til Oscar
Wilde Spørsmål. Hei. Kort sykehistorie: Jeg er 49 år gammel (kvinne). Ble utbrent for 3 år siden (jobbrelatert).
Fikk etter en tid en depresjon (aldri hatt det før) og. * Emmanuel Macron (På vei) har fått 66,06 prosents
oppslutning – 20,7 millioner stemmer. * Marine Le Pen (Nasjonal Front) har fått 33,94 prosents.

