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* Ez a tíz útmutató a LEGO Csoport 2021-ben 7 országban elvégzett felmérésében feltett  
 kérdésre: „Szerintetek a világ vezetői hogyan tudnának jobban vigyázni a bolygónkra?”  
 a gyerekek válaszai alapján meghatározott tíz legfontosabb területet mutatja be.
 Az idézetek a gyerekek körében elvégzett felmérésből és a 2021-es globális  
 workshopokról származnak.
** Idézet a gyerekek kiáltványából, amit 2021-ben a dániai Billundban, azaz a Gyerekek  
 Fővárosában megtartott Gyerekközgyűlésen mutattak be a világ vezetőinek.

Remek, felkeltettük a figyelmeteket.

Tudjuk, hogy nagyon elfoglaltak vagytok és rengeteg komoly tennivalótok akad.  
Az idő drága, ezzel tisztában vagyunk. Azonban a mi időnk, különösen a jövőnk,  
és a bolygó, amit ránk hagytok, szintén nagyon értékesek. Ezért azt szeretnénk kérni, 
hogy szánjatok néhány percet ránk, az ötleteink meghallgatására, vonjatok be minket  
is azokba a NAGY döntésekbe, amelyeket a bolygónk és a jövőnk érdekében hoztok,  
és vegyétek figyelembe a javaslatainkat. Azt szeretnénk, ha társaitok lehetnénk  
a változásban, és inspirációs és innovációs forrásként tekintenétek ránk.

Nem szeretnénk dicsekedni, de úgy gondoljuk, hogy nagyszerű ötleteink vannak  
a biológiai sokféleség globális hanyatlásának kezelésére, a sarkvidéki jég olvadásának 
megakadályozására és a globális hulladékkezelési válság megoldására. Végtelenül sok 
elképzelésünk van arra, hogyan óvjuk meg a bolygónkat.

Természetesen ezek nem mindegyike tűnhet reálisnak a felnőttek szemében,  
azonban az inspiráció szikrái - amelyekre az éghajlatváltozás hatásainak visszafordításához   
a tudósoknak, törvényhozóknak, várostervezőknek, építészeknek és sok más embernek  
is szüksége van - bizony ott lapulnak bennünk.

A világ minden tájáról, több mint 6000-en járultunk hozzá az ebben az összeállításban 
található tíz útmutatóhoz*, amik nagyon sokat jelentenek számunkra, ám a TI tetteitek 
nélkül még sincs jelentőségük. 

A hatalom a Ti kezetekben van, a jövő azonban a miénk.**

Kérjük, lépjetek a tettek mezejére!

Kérjük, vonjatok be minket is!



Építési útmutatók egy Jobb Világért

Csökkentsétek  
a környezetszennyezést 

és a hulladékot.

Védjétek a természetet. Változtassatok  
a törvényeken.

Ne vegyétek  
semmibe a problémát:  

tegyetek többet.

Oktassátok  
az embereket.

1 2 3 4 5

Csökkentsétek a  
károsanyag-kibocsátást.

Törekedjetek a nemzetközi 
együttműködésekre.

Vezetők, változtassatok  
a hozzáállásotokon.

Ruházzatok be a környe-
zetvédelembe.

Segítsetek  
az embereknek és  

a jövő generációinak.

6 7 8 9 10
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CSÖKKENTSÉTEK  
A KÖRNYEZETSZENY-
NYEZÉST ÉS A  
HULLADÉKOT.

„Csökkentsétek a gyárak környezetre gyakorolt káros hatásait.”

„Hasznosítsatok újra minden nap, és kérjetek meg másokat  
is ugyanerre, persze udvariasan.”

„A vizes palackokat újrahasznosított anyagokból készítsétek,  
az egyszer használatos műanyag helyett.”

„A világon élő gyerekek 90%-a minden nap mérgezett levegőt lélegzik be.”
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis  
(A klímaválság gyermekjogokat sértő krízis) (2021), 50. oldal.1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x
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VÉDJÉTEK  
A TERMÉSZETET.

„Tegyétek illegálissá az esőerdők kiirtását.”

„Minden ország földterületének bizonyos százalékát őrizzétek 
meg érintetlen természetként.”

„Építsetek még több menedékhelyet a veszélyeztetett  
vadvilág védelmére.”

A biológiai sokféleség csökkenése a gyerekek egészségi állapotának 
romlásához is vezet világszerte.
- UNICEF, Why Biodiversity is Important for Children  
(Miért fontos a biodiverzitás a gyerekek számára?) (2020).6x 1x 1x 1x
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VÁLTOZTASSATOK 
A TÖRVÉNYEKEN. 

„Bírságolják meg azokat, akik szennyezik a környezetet.”

„Alkossatok egy törvényt, ami szerint a 10 km-nél rövidebb 
utakat kerékpárral kell megtenni autó helyett.”

„Szigorúbb szabályozásra van szükség a károsanyag-kibocsátásra 
vonatkozóan, és szélesebb hozzáférést kell biztosítani a 
megújuló energiaforrásokhoz, mint a nap- és szélenergia.”

Fontos, hogy a gyerekek jövőjét szem előtt tartó éghajlat-politika ambiciózus 
legyen és elsőbbséget élvezzen, annak érdekében, hogy megvédje a gyerekek 
jogait és érdekeit az éghajlatváltozás okozta károktól.

- UNICEF, Are climate change policies child-sensitive? 
(Gyerekközpontú-e az éghajlat-politika?) (2020), 5. oldal.

1x 1x 2x 2x 2x 1x
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NE VEGYÉTEK  
SEMMIBE A  
PROBLÉMÁT:  
TEGYETEK TÖBBET.

„Azonnal cselekedjetek, és ne csak beszéljetek és hibáztassátok 
egymást, minden perc számít.”

„A sok beszéd helyett cselekedni kell!”

„Legyetek tudatában az éghajlatváltozás valódi súlyának...  
most cselekedjetek, ne holnap.”

A magas kockázatú országok nem kapják meg a fejlesztéshez,  
a termeléshez és a tiszta energiával kapcsolatos kutatáshoz szükséges 
pénzügyi erőforrásokat.
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis  
(A klímaválság gyermekjogokat sértő krízis) (2021), 96. oldal.

1x 1x 1x 1x 2x 1x
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OKTASSÁTOK 
AZ EMBEREKET.

„Több olyan program legyen, amikben mi, gyerekek is részt 
vehetünk.”

„Az iskolában legyenek kötelezők az éghajlatórák a gyerekeknek.”

„A környezetvédelem legyen egy olyan téma, amit az 
osztálytermeinkben is meg tudunk vitatni.”

„A gyerekek oktatásának legyen része az éghajlatváltozás és 
környezetvédelmi készségfejlesztés, ami elengedhetetlen ahhoz,  
hogy felkészüljenek és alkalmazkodjanak az éghajlatváltozás hatásaihoz.” 
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis  
(A klímaválság gyermekjogokat sértő krízis) (2021), 120. oldal.

4x 2x 2x 1x
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CSÖKKENTSÉTEK  
A KÁROSANYAG- 
KIBOCSÁTÁST.

„Termesszenek növényeket a gyárak tetején, hogy segítsenek megkötni  
a kibocsátott CO₂-t.”

„Ne legyenek autók olyan forgalmas helyeken, mint a városközpontok,  
csak akkor, ha elengedhetetlen a munkavégzéshez.”

„Legyenek olcsóbbak az elektromos autók, hogy több ember meg  
tudja vásárolni azokat.”

2030-ra az országoknak a 2010-es szinthez képest legalább 45%-kal  
kell csökkenteniük a kibocsátásukat, hogy a felmelegedés 1,5  
Celsius-fok alatt maradjon.
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis  
(A klímaválság gyermekjogokat sértő krízis) (2021), 119. oldal.

6

4x 3x 1x 1x
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TÖREKEDJETEK 
A NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRE.

„...dolgozzatok együtt, ne egymás ellen...”

„...keressetek olyan megoldásokat, amik minden ország számára 
kivitelezhetők, attól függetlenül, hogy mennyire fejlettek.”

„...mindannyiunknak össze kell fognia, hogy megmentsük  
a bolygót. Ki van velem?!”

„A globális környezetet fokozott nemzetközi együttműködéssel  
és azokhoz kapcsolódó helyileg releváns intézkedésekkel lehet védeni.” 
- IPBES, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services (Globális értékelő jelentés a biodiverzitásról és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokról) (2019).

7

1x 1x 1x 1x 2x 2x 3x

10



VEZETŐK,  
VÁLTOZTASSATOK A 
HOZZÁÁLLÁSOTOKON.

„Mutassatok példát...”

„Nézzetek magatokba, és ne repüljétek körbe az egész világot 
rövid megbeszélések miatt.”

„Váltsátok tettekre a szavakat, és hozzatok valódi változást.”

8

1x 2x 1x 1x1x 1x 1x
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RUHÁZZATOK  
BE A KÖRNYE-
ZETVÉDELEMBE.

„Ne helyezzétek a pénzt a bolygó elé.”

„Adjatok több pénzt az embereknek az éghajlatváltozás 
kutatására vagy olyan dolgok feltalálására, amik segíthetnek.”

„Fektessetek több pénzt és erőforrást a környezetvédelembe.”

Az olyan kulcsfontosságú területekbe való befektetések, mint a levegő-, 
talaj- és vízszennyezés, a vízhiány és az árvizek, világszerte gyerekek 
százmilliói számára csökkentenék az éghajlati kockázatot.
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis  
(A klímaválság gyermekjogokat sértő krízis) (2021), 87-89. oldal.

9

1x 1x 2x 4x 14x
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SEGÍTSETEK  
AZ EMBEREKNEK  
ÉS A JÖVŐ  
GENERÁCIÓINAK.

„Foglalkoznunk kell a gyerekek jövőjével, akiknek együtt kell élniük  
az éghajlatváltozás hatásaival.”

„Ha jobban törődtök a bolygónkkal, jobban törődtök a jövőnkkel.”

„...nem szabad továbbra is félrenéznünk, amikor valakinek segítségre 
van szüksége, hanem el kell kezdenünk törődni másokkal.”

„...annak ellenére, hogy az éghajlatváltozás rengeteg módon érinti őket,  
a gyerekeket rendszeresen figyelmen kívül hagyják az éghajlat-politika  
és a kapcsolódó folyamatok tervezése és tartalmának kidolgozása során.” 

- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis  
(A klímaválság gyermekjogokat sértő krízis), (2021), 96. oldal.

10

1x 1x 1x 1x 2x 1x 1x
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A KÖVETKEZŐ 
GENERÁCIÓNK
VESZÉLYEZTETETT 
A gyerekek a legjobbat érdemlik 
az életben, ám az éghajlatváltozás 
világszerte gyerekek millióinak 
alapvető emberi jogait fenyegeti. 

GONDOSKODÁS 
A gyerekek nagyon komolyan törődnek  
a környezettel, és motiváltak a cselekvésre,  
de gyakran úgy érzik, hogy a felnőttek nem 
mutatnak nekik példát, hiszen nem teremte-
nek megfelelő körülményeket, és nem olyan 
viselkedést tanúsítanak, ami szükséges  
a sikerhez.

JÁTÉKOS 
A gyerekek a játékon keresztül 
tárják fel az őket körülvevő világot 
- felfedezéssel, kísérletezéssel, 
kihívásokkal és sikerélményekkel. 
Legyünk olyanok, mint ők.

KREATÍV 
A gyerekeknek minden készségük 
megvan - kreativitás, problémamegoldás, 
innováció és együttműködés -, amire 
szükség van az éghajlatváltozás 
megoldásához, ám a felnőttek gyakran 
nem adnak nekik lehetőséget erre.

A bolygó védelmére vonatkozó 
útmutatók az „Útmutató egy 
jobb világhoz” elnevezésű 
kreatív workshopokon részt 
vevő gyerekek, valamint a 
LEGO Csoport által a világ hét 
országában, több mint 6000, 
8-18 éves gyerek bevonásával 
készített tanulmány alapján lett 
összeállítva.

A LEGO Csoportnál 
elkötelezetten dolgozunk azért, 
hogy játékosan segítsünk a 
gyerekeknek a 21. századi 
készségek fejlesztésében, 
amikre szükségük van ahhoz, 
hogy a jövőben boldogulni 
tudjanak. Az olyan készségek, 
mint a problémamegoldás, 
a kritikus gondolkodás, az 
együttműködés, az innováció 
és az iteráció segítenek a 
gyerekeknek abban, hogy 
felelősségteljes, elkötelezett és 
lelkes világpolgárokká váljanak.

14



A BOLYGÓNK

OLVADÓ JÉG
A sarkvidéki felmelegedés veszélyezteti  
a sarkvidéki élőhelyeket, megzavarja  
a globális időjárási rendszereket,  
emellett a tengerszint is megemelkedik, 
ami veszélyezteti az élőhelyeket és a 
közösségeket.*

FELMELEGEDÉS
Az üvegházhatású gázok koncentrációja 2020-ban, a valaha 
mért legmelegebb évtized végén új rekordot ért el.*

Sürgős intézkedések nélkül a hőmérséklet valószínűleg már 
2030-ban meghaladja az iparosodás előtti szinthez képest 
kitűzött 1,5°C-os kollektív célunkat.*

A melegebb hőmérséklet veszélyezteti a gyerekek alapvető 
emberi jogait: az élelemhez, a vízhez, a tiszta levegőhöz  
és a biztonsághoz való hozzáférést.***

ÉLELMISZERHIÁNY
2019-ben a Földön élő gyerekek és felnőttek mintegy  
10%-a tapasztalt súlyos élelmiszerhiányt.*

Ez a szám egyre növekedni fog, hiszen az éghajlatváltozás 
a globális élőhelyeket és a biológiai sokféleséget is 
veszélyezteti.*

SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS
A hőmérséklet emelkedése hozzájárul  
a szélsőséges időjárási jelenségek, többek 
között a fagypont alatti hőmérséklet,  
a hőhullámok, áradások, aszályok, erdőtüzek 
és viharok számának növekedéséhez, ami 
milliók életét veszélyezteti, és arra kényszeríti 
a gyerekeket és családokat, hogy elhagyják 
otthonaikat és közösségeiket, ami további 
zavarokat okoz a társadalmi életükben és 
oktatásukban.*

TÖMEGES KIHALÁS 
A mai gyerekek a bolygó történetének leggyorsabb 
tömeges kihalásának lesznek a tanúi.**

Az ENSZ szerint jelenleg 1 millió fajt fenyeget a kihalás 
veszélye, amik közül sok valószínűleg teljesen eltűnik 
az elkövetkező néhány évtizedben, ami még nagyobb 
kiegyensúlyozatlanságot okoz az ökológiai körforgásban.

KITELEPÍTÉS
2010 és 2019 között az éghajlatváltozás  
évente átlagosan 23,1 millió embert 
kényszerített lakóhelyének elhagyására,  
akik közül sokan gyerekek.*

* Meteorológiai Világszervezet, The State of the Global Climate (A globális éghajlat állapota) (2020). 
** IPBES, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (Globális értékelő jelentés a biodiverzitásról és az ökoszisztéma-szolgáltatásokról) (2019).
*** UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (A klímaválság gyermekjogokat sértő krízis) (2021).

FORRÁSOK: 
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A LEGO Csoportról
A LEGO Csoport küldetése,  
hogy a játék erejével inspirálja  
és fejlessze a jövő építőit.  
A LEGO® System in Play, melynek 
alapját LEGO kockák jelentik, 
lehetőséget nyújt a gyerekeknek 
és a rajongóknak arra, hogy bármit 
megépítsenek és átalakítsanak, 
amit csak el tudnak képzelni.

Az Ole Kirk Kristiansen által  
1932-ben a dániai Billundban 
alapított LEGO Csoport neve  
a LEg GOdt dán szavakból  
származik, ami azt jelenti, hogy  
„Játssz jól”. A LEGO Csoport, 
amely elkötelezett amellett, hogy  
egy jobb bolygót építsen a jövő  
generációi számára ma is egy  
családi tulajdonú vállalat, aminek  
a székhelye Billundban található.

16
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Build the Change  
- Így építsd változást
A Build the Change a LEGO Csoport fenntarthatósági  
oktatási programjának a zászlóshajója.

Ez egy (látszólag) egyszerű és hatékony módszer, amit  
több mint egy évtizede tesztelnek gyerekekkel világszerte.

A Build the Change mozgalom lehetőséget nyújt a 
gyerekeknek a fenntarthatósági témák megismerésére,  
és játékos módot kínál a valós környezeti és társadalmi 
kihívások megoldásainak kidolgozására. 

A résztvevő gyerekek iránti elkötelezettségünk része,  
hogy az ötleteiket a jövőt tervező döntéshozók  
látókörébe juttassuk.

1. Tudj meg többet a valós 
fenntarthatósági kihívásokról.

2. Készülj fel... 3. Találj megoldást! 4. Oszd meg az ötleted.

2 3 41
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Elkötelezettségünk a Játékos tanulás iránt

A LEGO Csoport és a LEGO Alapítvány 
elkötelezett amellett, hogy a Játékon 
keresztüli tanulás által globálisan 
meghatározó szereplővé váljon.

Az a célunk, hogy olyan gyakorlatias 
tanulási élményekkel definiáljuk újra 
a játékot és gondoljuk újra a tanulást, 
mint a Build the Change, amiben a 
gyerekek egy jelentőségteljes és 
élvezetes élményen keresztül aktívan 
vehetnek részt, miközben másokkal 
együtt tesztelnek le és próbálnak ki 
dolgokat.

A siker számunkra azt jelenti, hogy 
világszerte egyre több gyerek válik 
kreatív, elkötelezett és egész életen 
át tartó tanulóvá, akik széles körű 
készségeket sajátítanak el átfogó 
fejlődésük érdekében.

18
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Elkötelezettségünk a fenntarthatóság iránt

A LEGO Csoport kiveszi a részét a fenntartható jövő 
kiépítéséből és egy szebb világ létrehozásából, 
amit a gyerekeinkre hagyhatunk. 

A gyerekekkel, szülőkkel, oktatókkal, 
munkatársainkkal, partnerekkel, alapítványokkal és 
szakértőkkel összefogva tartós hatást szeretnénk 
elérni, emellett a mai gyerekeket arra szeretnénk 
inspirálni, hogy a jövő építőivé váljanak.

Az olyan oktatási programokon keresztül, mint 
a Build the Change, azon dolgozunk, hogy 
olyan készségekkel és tudással ruházzuk fel a 

gyerekeket, amikre szükségük lesz ahhoz, hogy 
aktív világpolgárokká váljanak, készen arra, hogy 
szembenézzenek a jövő kihívásaival, többek között 
az éghajlatváltozás hatásaival és a körforgásos 
gazdaságra való áttéréssel. 

Emellett azon dolgozunk, hogy minimalizáljuk a 
környezeti hatásunkat, megszüntessük a hulladékot, 
és új, fenntartható anyagokat fejlesszünk ki 
termékeink gyártásához és csomagolásához. 2020 
decemberében a LEGO Csoport lett az első nagy 
játékvállalat, ami tudományos alapú célkitűzést 
jelentett be a CO2 csökkentésére.
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Több ezer ötlet gyerekektől...

Több ezer ötlet gyerekektől... 
Tíz útmutató... Egy nagy kérés... 
Cselekedjetek... Most.

Reméljük, hogy ezek az Építési útmutatók - amiket a gyerekek,  
azaz a jövő építői készítettek - inspirációként szolgálnak egy  
jobb világ teremtéséhez.

Mindannyiunk felelőssége, hogy jobban figyeljünk a gyerekekre 
- az aggodalmaikra, a gondolataikra és a törekvéseikre. Azon kell 
dolgoznunk, hogy jelentőségteljesebb módon vonjuk be őket  
a döntéshozatalba. Mutassuk meg nekik, hogy értékeljük az 
ötleteiket, azzal, hogy sürgős, nyílt és eredményes lépéseket 
teszünk. Segítsünk nekik abban, hogy nagyobb hatást tudjanak 
gyakorolni és láthatóbbakká váljanak. Bátorítsuk őket a változás 
építésére, amit látni szeretnének.

Elvégre a gyerekek a legfontosabb résztvevők a bolygónk 
jövőjében. Ez az ő jövőjük, és szerepet kell kapniuk annak 
formálásában.

Köszönettel:

A LEGO Csoport

A világ gyerekeinek nevében.
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