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De miljømæssige forstyrrelser, som vi er vidner til i begyndelsen af det 21. århundrede, er i færd med at
udvikle sig endnu mere dramatisk end de konventionelle klimaforskere har stillet i udsigt, skriver James

Lovelock.

»Vores nuværende industrielle civilisation er håbløst uegnet til at overleve på en overbefolket og
underforsynet planet, og den lader sig forblinde af den illusion at geniale opfindere og den generelle

udvikling vil forsyne den med det skohorn der skal til for at lempe os ind i den niche, vi mener, vi burde
tilkomme.«

Afsmeltningen fra Arktis og Antarktis accellererer. Samtidig bevirker vandmangel, nedslidning af
naturgrundlaget, naturkatastrofer og ekstrem-vejr tillige med overbefolkning, at katastroferne står i kø.

James Lovelock har siden 60´erne været optaget af klimaet og han har været en aktiv deltager i debatten.
Han har udgivet en lang række forskningsartikler og bøger. Hovedland har været Lovelocks danske forlag
siden grundbogen med Gaia-hypotesen udkom i 1987. Af Lovelock er der udkommet Gaia - et nyt syn på

jordens liv (1987), Jordens tider (1989) og Gaias hævn (2006).
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