
A dél-nyugat Angliában található Fownhope falu Karbon Kibocsátást Csökkentő Akciócsoportja 

(Carbon Reduction Action Group vagy CRAG) a Fownhope CRAG. A kicsi, önkéntes, alulról jövő 

kezdeményezésben létrehozott akciócsoport 2007-ben alakult azzal az elsődleges céllal,hogy a 

csoport tagjai karbon-lábnyomukat csökkentsék. 

 

Kontextus: A megoldandó probléma 

A Fownhope CRAG az Angliában működő és több csoportból álló CRAG-hálózathoz tartozik (további 

információk a CRAG mozgalomról itt: http://www.carbonrationing.org.uk/) és létrehozását a 

megemelkedett légköri szén-dioxid koncentráció kockázatainak felismerése motiválta. A csoport 

tagjai egyöntetűen támogatják azt a célt, hogy egyéni karbon-lábnyomaikat fenntartható és 

méltányos szintre csökkentsék. Azzal is egyetértenek, hogy a légköri szén-dioxid mennyiségét 350 

ppm részecskeszámban kellene maximálni. 

 

Megoldások és tevékenységek 

A CRAG-tagok mérik és nyomon követik szén-dioxid kibocsátásukat és megpróbálják csökkenteni 

karbon-lábnyomukat. A tagok a következőkről döntenek:  

 milyen módszerrel mérjék a lábnyomukat (általános CRAG kalkulátor alapján saját, 

módosított számlálójuk honlapjukon elérhető); 

 mekkora csökkentési célokat tűzzenek ki 

maguknak; 

 milyen kibocsátás-semlegesítési 

lehetőségek vannak; 

 milyen közösségi rendezvényeken 

vegyenek részt és támogassank (ld. 

faültetési akciók). 

Üléseiket és döntéshozatalukat részletesen 

dokumentálják a megbeszélések 

jegyzőkönyveiben, amelyek mindenki számára 

elérhetők a kezdeményezés honlapján. 

 

Összehúzódási és közelítési (Contraction and Convergence) elemek 

A kezdeményezés neve: Fownhope CRAG 

http://www.fownhopecrag.org.uk/ 

http://www.carbonrationing.org.uk/ 

 

http://www.350trees.org.uk/
http://www.carbonrationing.org.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=LRKpTduV91Q
http://www.youtube.com/watch?v=LRKpTduV91Q
http://www.carbonrationing.org.uk/file/files/crags-carbon-footprinting-spreadsheet?
http://fownhopecrag.org.uk/
http://www.convergeproject.org/node/71
http://www.fownhopecrag.org.uk/


Összehúzódás: 

A kezdeményezés elsődleges célja, hogy a CRAG tagjainak karbon-

lábnyomát csökkentse, azaz kisebbre húzza össze. Ugyanakkor a 

tagok “támogatják egymást ebben a tevékenységben  azzal, hogy 

megosztják a karbon-szegény életmóddal kapcsolatos 

tapasztalatiakat és ismereteiket, illetve a szélesebb közösség 

számára tudatosságnövelő programokat és különböző akciókat 

szerveznek”. Ilyen akció volt például, amikor a faluban 350 fát 

ültettek.   

 

Közelítés: 

A CRAG tagjai ezen felül önkéntesen támogatnak Gambiában egy fatelepítő projektet, amelyben a 

helyiek Jathropa fák ültetésével küzdenek az elsivatagosodás ellen és a fa magjából megújuló 

fűtőolajat állítanak elő. A faültetési program jó példa arra, hogy a társadalmi méltányosság 

problémájára választ adhatnak az ehhez hasonló, önkéntestámogatáson alapuló környezettudatos 

projektek, amelyek további társadalmi-gazdasági előnyöket is kínálnak. 

 

Jelen állapot 

A CRAG tevékenységi köre bővült az eredeti kibocsátás-csökkentési célokhoz képest. A csoport 

tagjai elkezdtek résztvenni kapcsolódó projektek és megvalósíthatósági tanulmányok 

kidolgozásában, olyan témákban, mint például alternatív energia előállítása és elérhetővé tétele 

helyben (biomassza, napenergia), az élelmiszerek szállítási távolságának csökkentése, és egyéb, 

tágabb fenntarthatósági célok. Kapcsolatot létesítettek egy közép-európai klíma-klubbal (Gödöllői 

klíma-klub), akikkel tudást és tapasztalatot cserélnek. A média is ismét érdeklődik a Fownhope-i 

CRAG iránt, amely így egyre több nyilvánosságot kap a régióban.  

Angol nyelvű videó a Fownhope CRAG-ről itt található. 
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