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FORTALT er en revideret og forkortet udgave af Jørgen Steen Nielsens nyklassiker om den globale

systemkrise og grøn økonomi, Den store omstilling, som udkom i maj 2012 og netop er trykt i 7. oplag.

Den økonomiske krise er hverken forbigående eller lokal, den er en lille del af en stor global systemkrise,
hvor finansiel krise, råstofkrise, fødevarekrise og klimakrise peger i retning af det samme – nemlig, at den
globale økonomi overskrider jordens ressourcer, og at der er grænser for vækst. En epokegørende omstilling

til en ny, grøn økonomi er absolut nødvendig.

Den store omstilling giver et kortfattet overblik over kriserne og skildrer det imponerende og vitale netværk
af internationale økonomer, tænketanke, erhvervsledere og miljøfolk, men også helt almindelige mennesker,

som i dag er i fuld gang med at udvikle og afprøve nye modeller og systemer for bæredygtighed.
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