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Steve Sawyer joined the Global Wind Energy Council as its first Secretary General in
April 2007. GWEC represents the major wind energy associations (China, India,
Japan, Brazil, Mexico, South Africa, Australia, South Korea, Canada, Uruguay,
Norway, USA, Europe, Germany, Denmark, Netherlands, Italy, Greece and Turkey)
as well as the major companies involved in the global wind industry. See
http://www.gwec.net
Steve has worked in the energy and environment field since 1978, with a particular focus on climate
change and renewable energy since 1988. At GWEC he is focussed on opening up new markets for the
industry in Latin America, Africa and Asia; and working with intergovernmental organisations such as
the UNFCCC, IPCC, IRENA, IEA and IFC.
Steve is also a founding member of both REN21, the IEA’s Renewable Industry Advisory Board, and
IRENA’s Coalition for Action. Steve holds a B.A. in Philosophy from Haverford College and has lived in
Amsterdam since 1989.

Steve Sawyer
Steve Sawyer giữ cương vị Tổng Thư Ký đầu tiên của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (Global Wind
Energy Council) từ tháng 4 năm 2007. GWEC đại diện cho những hiệp hội năng lượng gió chủ yếu trên
thế giới (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil, Mexico, Nam Phi, Úc, Hàn Quốc, Canada, Uruguay, Na
Uy, Hoa Kỳ, Châu Âu, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Ý, Hy Lạp, và Thổ Nhĩ Kỳ) và những công ty lớn hoạt
động trong ngành công nghiệp gió toàn cầu. Tham khảo tại website: http://www.gwec.net
Steve đã làm việc trong lĩnh vực năng lượng và môi trường từ năm 1978. Ông tập trung chủ yếu vào
vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo từ năm 1988. Tại GWEC, ông có vai trò khởi xướng
ngành năng lượng tái tạo tại những thị trường mới như Châu Mỹ Latin, Châu Phi và Châu Á; ngoài ra
ông cũng làm việc với những tổ chức liên chính phủ như Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến
đổi Khí hậu (UNFCCC), Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), Cơ quan Năng lượng Tái Tạo
Quốc tế (IRENA), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC).
Steve cũng là thành viên sáng lập ra Mạng lưới Chính sách về Năng lượng Tái tạo cho Thế kỷ 21
(REN21), Ban cố vấn Ngành công nghiệp Năng lượng tái tạo cho IEA, và Liên minh Hành động của
IRENA. Steve có bằng cử nhân Triết học từ Haverford College và sinh sống tại Amsterdam từ năm
1989.

