
 

A The Converging World (TCW) egy Nagy-Britanniában bejegyzett non-profit, jótékonysági 

szervezet, amelyet 2007-ben hozott létre John Pontin és Ian Roderick. A TCW megújuló energiák 

hasznosítását célzó projektekbe fektet be a fejlődő országokban, tevékenységéhez az 

adományokat a fejlett világban élő közösségektől és magánszemélyektől gyűjti. A befektetésekből 

származó profitból olyan kezdeményezéseket támogatnak, amelyek a tiszta, fenntartható és 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági fejlődést célozzák. 

 

Kontextus: A megoldandó probléma 

A kezdeményezés által megválaszolni kívánt elsődleges probléma  az, hogy a világ bizonyos 

régióiban az életszínvonal javulását a nemzet és az egyén közti méltányosság hiányából eredő 

társadalmi-gazdasági gondok akadályozzák. A TCW ezeket a problémákat próbálja enyhíteni (ld. 

energiaellátáshoz, oktatáshoz való hozzáférés és társadalmi méltányossághoz való jog biztosítása) 

azzal, hogy különböző együttműködési lehetőségekkel összekapcsolja a fejlett és fejlődő országok 

közösségeit. 

 

Megoldások és tevékenységek 

A TCW három egyszerű alapelv mentén dolgozik: 

 Több megújuló energia alkalmazása (ld. szélparkok 
létrehozásának támogatása Indiában) 

 Közösségek segítése a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodásban 
A projektek energiatermelésből származó bevételének 
nettó 25%-aa helyi közösségnél marad és felhasználható 
egyrészt a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
elősegítésére, másrészt a szegénység elleni harcra 
fenntartható fejlődést támogató projektek formájában. 

 CO2-kibocsátás csökkentése 
A TCW Nagy-Britanniában tudatosságnöveléssel is 
foglalkozik - segít abban, hogy az emberek megismerjék  
a klímaváltozás már tapasztalható hatásait és 
csökkenteni tudják kibocsátásaikat. 

Az adományok és egyéb támogatások olyan brit szervezetektől érkeznek, amelyek aktívan 

igyekeznek csökkenteni karbon-lábnyomukat és egyéb környezeti hatásaikat. Egyrészt csökkentik a 
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kibocsátásaikat, másrészt támogatják a TCW-t. A befolyt összegből tiszta energia projektek futnak 

a fejlődő országokban, és ha ezek profitot termelnek, azt is újra hasonló, a fenntartható életmódot 

elősegítő kezdeményezésekbe fektetik. A gazdag országoktól a szegényebb országokba érkező 

támogatások segítenek megvalósítani az energiához való hozzáférést és kiutat mutatnak az 

elszegényedésből. 

 

Összehúzódási és közelítési (Contraction and Convergence) elemek 

Összehúzódás:  

A kezdeményezés egyértelműen arra fókuszál, hogy a fejlett országok kibocsátása csökkenjen, 

ugyanakkor a fejlődő országokban hozzá lehessen férni a zöld energiaforrásokhoz. A CONVERGE 

projekt nyelvére lefordítva: a fejlődő országok karbon-lábnyomát összehúzni, a fejlődőkét pedig 

zöldíteni kell. A CONVERGE projekt elfogadja, hogy „a Föld eltartóképességét nem meghaladó 

egyenlő részesedés úgy az erőforrásokból, mint a kibocsátásokból” akkor tud megvalósulni, ha a 

túl nagy ökolábnyomon élők lábnyoma csökken, míg ezzel párhuzamosan a kis lábnyomon élőké 

növekedhet - természetesen a fenntarthatóság által szabott kereteken belül. 

 

Közelítés: 

A TCW határozottan, már nevében is támogatja az „összehúzódás és közelítés” koncepcióját: "Az 

összehúzódás és közelítés sok különböző folyamat összefoglaló neve, amelyek abban közösek, hogy 

egyaránt szorgalmazzák a természeti erőforrások egyenlő és fenntartható elosztását, illetve a 

társadalmi szolgáltatások és intézmények igénybevételéhez való egyenlő hozzáférés biztosítását". 

A TCW tevékenységének eredményeként a társadalmi egyenlőséget, méltányosságot igyekszik 

növelni (a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a környezetbarát energiaforrásokhoz való hozzáférés 

biztosításával új lehetőségeket teremt), és ezzel a fejlődés egy fenntarthatóbb módját népszerűsíti. 

A munkájukról szóló tudatformáló tevékenység és a Nagy-Britanniában cégektől és 

magánszemélyektől gyűjtött adományok hozzájárulnak a fejlett országok és fejlődő országok 

közösségei közt ma fennálló szakadék csökkentéséhez. 

 

Jelen állapot 

A TCW jelenleg Tamil Naduban két turbinát működtet, amelyek több, mint 8 millió egység 

(kilowattóra) áramot termelnek évente. Ezt a szervezet eladja a regionális áramhálózatnak. 

Szeretnének hasonló projekteket indítani még Indiában, és Afrikában, illetve Dél-Amerikában is. 

 

További információ a TCW-ről: 

http://www.convergeproject.org/node/71
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