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Ett hållbart samhälle inkluderar både social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet.
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Inom ekologin pratar man om att våra ekosystem måste
ha tillräckligt livsutrymme. Det behöver ha
motståndskraft för att tåla påfrestningar. Ett ekosystem
kan heller inte överleva om det överutnyttjar de resurser
som finns tillgängligt.
Detta gäller också för människans sociala livsvillkår och
samhällets utveckling.
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