Görevimiz
TNV, dünyanın sorunlarını çözmek için kullanılabilecek
altyapı ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklanarak,
barışçıl, müreffeh ve aydınlanmış bir dünya vizyonunu
gerçekleştirmeye yönelik pratik bir yaklaşım
benimsemeye inanmaktadır. Bu tür altyapı ve
teknolojiler, yüksek miktarda sürdürülebilir düşük
maliyetli sağlıklı gıda üretmek için çok katmanlı
hidroponik çiftçiliği, deniz yaşam alanlarını korumak
ve okyanus asitlenmesini önlemek için koruma grupları
ile işbirliği yapmayı ve atıkları azaltmak için yeniden
kullanılabilir ve biyolojik olarak parçalanabilen kaplar
geliştirmeyi içermektedir.

Yöntemimiz
İleri altyapı teknolojisinin gelişiminin, yeni altyapıyı
düzgün bir şekilde sürdürebilmemiz ve sorunların
gelecekte tekrarlanmasını önlemek için evrensel bir
akıl, eleştirel düşünme, iç gözlem, öz-disiplin ve
bireysellik kültürü ile birleştirilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Bizi kabilelere bolmek yerine birey
olduğumuzu vurgulayan küresel bir kültür, daha büyük
bir birlik ve işbirliği duygusuna sahip olmanın
anahtarıdır ve eşsiz düşünürleri karşılaştığımız
sorunlara eşsiz çözümler üretmeye teşvik etmenin daha
iyi bir yoludur.
TNV kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmasına rağmen,
finansal olarak kendi kendine yeterliliğini artırmak için
kar amacı güden iş ortaklıkları geliştirmekte, kendi
işlerini kurma potansiyeli olan kişilerle ortaklıklar
kurmakta, bağış toplama etkinlikleri gerçekleştirmekte
ve diğer yatırımlar yoluyla sürekli çalışmaktadır.
Projelerimizi yeterince büyük bir ölçekte finanse etmek
için bağışlara ve hibelere güvenemeyeceğimizi ve
finansmanı kamu eğitimine, ekolojik korumaya ve
ekonomik kalkınmaya yönlendirmenin karşılaştığımız
sorunları çözmenin ve teknolojik, entelektüel ve felsefi
ilerlemenin altın çağını yasamanın anahtarı olduğunu
biliyoruz.

Çabamızı Nasıl Destekleyebilirsiniz?
Yardımcı olabileceğiniz en iyi yollardan birisi,
yalnızca başkalarının neyi nicin yaptiklarini
düşünmelerini teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda
sizin neyi niçin yaptığınızı sorgulamanız ve yaşayan
olumlu bir kültürel etki olarak bilinçli eleştirel
düşünmeye örnek olmaktadır. Ayrıca, bizi sosyal
medyada destekleyerek, çıkartmalarımızı kullanarak
ve okuma materyallerimizi başkalarına aktararak (veya
en azından bunları okuyabilecekleri yerlerde
bırakarak) yardımcı olabilirsiniz.
Gönüllü olmak veya staj yapmak isterseniz, lütfen bize
e-posta, posta veya telefonla ulaşın. Bir iş fikriniz
varsa ve TNV ile ortaklık kurmak istiyorsanız, lütfen
bizimle iletişime geçin. Daha fazla katkıda
bulunabileceğiniz alternatif bir fikriniz veya ilginiz
varsa, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime
geçebilirsiniz.
Bu broşür ve diğer yayınlar için kullandığımız kaynak
makaleleri, sitemizin “Arşiv” sekmesi altındaki
linkleri takip ederek
bulabilirsiniz.
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İleriyi
Düşünme

Modern Dünya Krizleri
ve Çözüm Yolları
Üzerine Bir Broşür

Deniz Ekosistemlerinin Tükenmesi
Mevcut tahminler, tüm gezegenin balık stoklarının
2050'den önce tamamen tükeneceğini (ve deniz
ekosistemlerinin de çökmesiyle sonuçlanacağını)
öngörmektedir. Ek olarak, Dünyadaki omurgalı türlerinin
yaklaşık üçte biri tehdit altındadır ve 1970 ile 2012 yılları
arasında balık, kuş, memeliler, amfibiler ve sürüngenlerin
nüfusunda % 58'lik bir düşüş olmuştur.

2030'da İki Dünya Kadar
Biyo-Kapasiteye mi
İhtiyaç Var?
Yaşayan Gezegen Raporuna
göre, 2030 yılına kadar
Dünya üzerindeki
nüfusumuzun, bir yıl
süresince Dünya’nın ancak
iki
yıl
içinde
yenileyebileceği kadar
kaynağı tüketeceği tahmin

Ekilebilir Arazi
Dünya'nın ekilebilir
arazisinin otuz yılda üçte bir
oranında kaybettiği tahmin
edilmektedir. Dünyada kişi
başına düşen tarım arazisi
kişi başına 1965 yılında 0,3
hektar iken 2005'te ise
0.22'ye düşmüştür ve o
zamandan bu yana hala
düşüş eğilimindedir.

Graph sourced from http://oceaneos.org

Aşağıdaki grafik Dr. Thomas Chaize; Energy & Mining
Newsletter’den alıntıdır.

Biyo-Kapasite Krizi
Yerkürenin toplam oksijen kaynağının yarısını üreten
fitoplankton popülasyonunun 1950'den bu yana% 40
azaldığı tahmin edilmektedir. Azalan biyoçeşitlilik,
Dünya'nın biyosferini ve yaşamı sürdürebilme kabiliyetini
yavaş yavaş bozarak, nesli tükenmiş veya yok olmuş türlerin
yerlerini çürümüş gıda zincirleri ve değişikliğe uğramış
araziler ve iklimler alacaktır.
Ormansızlaşma, çölleşme ve vahşi yaşamın yok edilmesi,
felaket için bir davetiye çıkartmakta ve organik gıda, tatlı su,
petrol, altın ve çeşitli hammaddeler ve emtialar gibi kişi
başına düşen kaynakların arzının azalmasına ve bunların
piyasa fiyatlarının artmasına, silahlı çatışmaların artması ve
daha fazla ülkede sivil huzursuzluğun yayılmasına yol
açacaktır. Bu tür giderek daha stresli ve rekabetçi hale
gelecek bir geleceği önleme çabaları da değerlidir.

2013 yılı International Monetary Fund’dan alıntıdır.

Dünya Genelinde Iflas
Yukarıdaki grafikten de görebileceğiniz gibi, borç
dünyanın en büyük ülkelerinin normu haline gelmiştir.
Küresel borç şu anda Dünya toplam gayri safi yurtiçi
hasılasının% 325'ini aşmakta olup toplam
217.000.000.000.000 (trilyon USD) civarındadır. Bu
kısmen Amerika Birleşik Devletler’in borca dayalı olarak
dolar basmasından kaynaklanmakta olup diğer ülkeleri ve
kuruluşları da ABD Dolari’ni rezerv olarak tutmaya ve
ABD dolarını petrol borsasında birincil para birimi olarak
kullanmaya teşvik etmiştir. (“petrodollar”). Mevcut
eğilimler göz önüne alındığında, ABD gibi önde gelen
hükümetler yakın gelecekte iflas edecek ve büyük
olasılıkla dünya ekonomilerinin büyük kısmı ile birlikte
ABD dolarının değerinin çökmesine neden olacaktır.

