
Op zaterdag 25 april presenteert 
Stefan Engel het nieuwste boek van 
de Duitse MLPD, met de titel: 

'Catastrofe Alarm! Wat te doen te-
gen de moedwillige vernietiging van 
de eenheid van mens en natuur'. 

 
Steeds meer lokale en regionale 

ecologische rampen teisteren de 
mensheid. Ze kenmerken een pro-
ces van versnelde omslag van de 

milieucrisis in een wereldwijde mili-
eucatastrofe. 

Omdat de belangrijkste oorzaken 
daarvan in de kapitalistische winst-
economie liggen, vereist het milieu-

vraagstuk vandaag de dag een 
strijd om de samenleving te veran-
deren. Daarvoor hebben we een 

nieuwe milieubeweging nodig die 
een duidelijke scheidslijn trekt met 

de imperialistische ecologische be-
weging, zich organiseert en zich 
strijdbaar, vastberaden en wereld-

wijd keert tegen de moedwillige 
vernietiging van de natuurlijke le-
vensvoorwaarden door de heersers. 

Dus het boek is uitdrukkelijk een 
polemiek, die zich inmengt in het 

strategiedebat om de oplossing van 
het milieuprobleem en zich op niet 
mis te verstane wijze positioneert. 

 

Stefan Engel 
 

De schrijver van het boek - Stefan 
Engel - is geboren in 1954. Hij is 
een geschoolde metaalarbeider en 

werkt nu als freelance publicist. 
Sinds 1968 is hij actief in de partij-

opbouw van de MLPD in Duitsland. 
Sinds 1975 is hij een van haar lei-
ders. Sinds het begin van de jaren 

'90 heeft hij in een verantwoordelij-
ke positie gewerkt in de internatio-
nale revolutionaire arbeidersbewe-

ging. De auteur steunde bij de 
voorbereiding van dit wetenschap-

pelijke boek op meer dan 120 me-

dewerkers, waaronder activisten en 
progressieve wetenschappers uit 
het spectrum van de strijdbare mili-

eu- en arbeidersbeweging. Dit boek 
maakt ook gebruik van de meest 
recente bevindingen van de kriti-

sche wetenschap uit talrijke discipli-
nes. 
 

'Of het kapitalisme sterft - 

of de mensheid' 
 

Nu al de vierde druk: 
 Teamwork van drie jaar met 

meer dan 120 medewerkers 
 Geconcentreerde competentie 

van natuurwetenschappers, so-

ciologen, milieuactivisten, ver-
tegenwoordigers van de arbei-
ders-, vrouwen- en jeugdbewe-

ging en van revolutionairen uit 
de hele wereld 

 Een naslagwerk over de Dialec-

tiek van de Natuur 
 Gedetailleerde analyse van alle 

relevante factoren van de mili-
eucrisis en hun wisselwerking - 

de vernietiging van bossen en 
oceanen, gat in de ozonlaag, 

het broeikaseffect, roofbouw op 
natuurlijke hulpbronnen, drei-

ging van dodelijke nucleaire 
straling, overuitbuiting van de 

menselijke arbeid, enzovoort 
 Catastrofe Alarm! - we bevin-

den ons midden in de overgang 
naar een wereldwijde milieu-

ramp 
 De redding van het milieu is 

alleen mogelijk in de strijd te-
gen de winsteconomie 

 Karl Marx en Friedrich Engels - 

voorvechters van het socialis-

me, ook revolutionair in de 
kwestie van de eenheid van 

mens en natuur - en hun tijd 
ver vooruit 

 Verdiensten van de huidige mili-

eubeweging tot nu toe en haar 

zwakheden en beperkingen - zij 
moet een kracht voor sociale 
verandering worden 

 Richtinggevend voor een we-

reldwijd georganiseerd verzets-
front, nu noodzakelijk 

 Zonder oplossing van het mili-

euvraagstuk geen toekomst 

voor de mensheid 
 Kritische evaluatie van histori-

sche verworvenheden van het 
milieubeleid in de voormalige 

socialistische landen 
 Socialisme - levende visie van 

een bevrijde samenleving - pa-
radigmaverschuiving van de 

gehele levens- en productiewij-
ze als maatschappelijke leidraad 

 

Bestellen 
 

Het boek is in het Duits, Engels en 
Spaans te bestellen bij de Rode 
Morgen, door het overmaken van € 

22,- (inclusief porto) op rekening 
NL54INGB0004428359, o.v.v. 

'Catastrofe alarm' en de gewenste 
taal. Voor de Engelse versie betaalt 
u € 17,50 (inclusief porto). 

 

Boekpresentatie in Utrecht 
 
De Rode Morgen organiseert op za-

terdag 25 april deze boekpresenta-
tie in de Kargadoor. 
Tijd: Zaterdag 25 april 2015 

 aanvang 14.30 uur. 
Plaats: Kargadoor 
 Oudegracht 36 

 Utrecht. 
 

Meer info:  
utrecht@rodemorgen.nl 
www.rodemorgen.nl 

010 4199054 

Uitnodiging 
 

  Boekpresentatie 
  'Catastrofe Alarm!' 
 

   door Stefan Engel 

Utrecht 
Kargadoor - Oudegracht 36 
zaterdag 25 april 2015 


