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Byggevejledninger
til en bedre
verden

Kære voksne
Vi ved, I har meget travlt og mange at lave. Tiden er dyrebar, det forstår vi. Men
vores tid, især vores fremtid, og den planet, I overlader til os, er også dyrebar.
Derfor beder vi om et øjeblik af jeres tid, hvor I kan lytte til vores idéer og inddrage
os i de store beslutninger, I træffer for vores planet og vores fremtid. Vi beder
jer om at værdsætte vores input. Vi ønsker, at I skal se os som ligeværdige
forandringsskabere og en kilde til inspiration og innovation.
Vi ønsker ikke at prale, men vi mener, at vi har nogle gode idéer til at håndtere
den globale tilbagegang i biodiversiteten, forhindre den arktiske is i at smelte
og løse den globale affaldskrise. Vi har endeløse idéer til at beskytte planeten.
Det er sandt nok, at ikke alle disse idéer er lige realistiske i de voksnes øjne, men
i dem ligger de gnister af inspiration, som forskere, politiske beslutningstagere,
byplanlæggere, arkitekter og andre er nødt til at tage til sig for at vende
virkningerne af klimaændringerne.
Over 6.000 af os rundt om i verden har bidraget med vores stemmer til de ti
vejledninger i dette hæfte*, som betyder alt for os, men som alligevel intet
betyder uden jeres handlinger.
”The power may be yours, but the future is ours”.**
Gør noget nu.
Involver os.
* Disse ti vejledninger repræsenterer de ti bedste kategorier af børns svar på spørgsmålet:
"Hvad vil du have verdens ledere til at gøre for at passe bedre på vores planet?"
fra en undersøgelse i 2021, der blev gennemført i syv lande rundt om i verden
af LEGO Koncernen.
De medfølgende citater er uddrag fra børns svar i undersøgelsen og fra workshops,
der blev gennemført globalt i 2021.
** Citat fra det børnemanifest, der blev præsenteret for verdens ledere på Børnenes
Topmøde 2021 i Billund, Børnenes Hovedstad.
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Godt, nu har vi jeres opmærksomhed.

Byggevejledninger til en bedre verden
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Reducer forurening
og affald.
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Reducer udledninger.

3

Beskyt naturen.
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Samarbejd internationalt.
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Ændr lovgivning.
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Ledere, start med at
ændre jeres egen adfærd.
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Stop med at ignorere
problemet, og gør mere.

9

Uddan mennesker.

10

Invester i miljøet.

Hjælp mennesker og
kommende generationer.
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"Reducer fabrikkernes skadelige indvirkninger på miljøet."
"Genbrug hver dag, og bed alle andre om at gøre det samme,
selvfølgelig på en høflig måde."
"Lav vandflasker af genbrugsmaterialer i stedet
for engangsplast."

REDUCER
FORURENING
OG AFFALD.
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"90 % af verdens børn indånder giftig luft hver dag."
- UNICEF: The Climate Crisis is a Child Rights Crisis
(klimakrisen er en krise for børnerettigheder) (2021), side 50.
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"Gør det ulovligt at fælde regnskove."
"Hvert land skal have en del af deres jord afsat til vild natur."
"Der skal bygges flere reservater for at beskytte truede dyrearter."

BESKYT
NATUREN.
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Tabet af biodiversitet vil også føre til dårligere sundhedsforhold
for børn rundt om i verden.
- UNICEF: Why Biodiversity is Important for Children
(hvorfor biodiversitet er vigtig for børn) (2020).
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"Giv bøder til mennesker, der forurener miljøet."
"Lav en lov om at bruge cykler i stedet for biler, når man kører
mindre end 10 km."
"Strengere regler for udledninger og bedre adgang
til ren elektricitet som sol- og vindenergi."

ÆNDR
LOVGIVNING.
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Det er vigtigt, at klimapolitikker, ud over at være ambitiøse
og opfordre til øjeblikkelig handling, også beskytter barnets
rettigheder og interesser mod skader som følge af klimaændringer.
- UNICEF: Are climate change policies child-sensitive?
(tager klimapolitikker højde for børns rettigheder og interesser?)
(2020), side 5.
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"Gør noget nu i stedet for at skændes og bebrejde hinanden,
tiden er ved at løbe ud."
"Gør noget, ikke så meget snak!"
"Vågn op og erkend klimaændringernes virkelighed ... gør noget
nu, ikke i morgen."

STOP
MED AT IGNORERE
PROBLEMET,
OG GØR MERE.
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Højrisikolande modtager ikke de finansielle midler, der er en
forudsætning for forskning i og udvikling og produktion af ren energi.
- UNICEF: The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021), side 96.
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5
"Opret flere programmer, som vi børn kan blive involveret i."
"Børn har brug for obligatorisk klimaundervisning i skolen."
"Miljøet skal være et emne, som vi diskuterer i vores
klasseværelser."

UDDAN
MENNESKER.
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"Giv børn klimaundervisning og grønne færdigheder, hvilket er
afgørende for deres tilpasning til og forberedelse på virkningerne
af klimaændringerne."
- UNICEF: The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021), side 120.
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"Dyrk planter oven på fabrikker for at hjælpe med at absorbere
den CO2, de udleder."
"Ingen biler på travle steder som f.eks. bycentre, medmindre du
har et særligt ærinde."
"Gør elbiler billigere, så flere mennesker kan købe dem."

REDUCER
UDLEDNINGER.
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Landene skal reducere udledninger med mindst 45 % inden 2030
sammenlignet med niveauet fra 2010 at holde den globale opvarmning
under 1,5 grader.
- UNICEF: The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, (2021), side 119.
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"... arbejd sammen og ikke mod hinanden ..."
"... find løsninger, der er mulige for alle lande, uanset hvor
udviklede de er."
"... vi bør alle gå sammen om at redde planeten
– hvem er med mig!?"

SAMARBEJD
INTERNATIONALT.
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"Det globale miljø kan beskyttes gennem øget internationalt
samarbejde og lokale foranstaltninger."
- IPBES: Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem
Services (global vurderingsrapport om biodiversitet og
økosystemtjenester) (2019).
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"Gå forrest og vær det gode eksempel ..."
"De bør kigge sig selv i øjnene og ikke flyve rundt i hele verden
til korte møder."
"Sæt et eksempel for virkelig at gøre en forskel."

LEDERE,
START MED AT
ÆNDRE JERES
EGEN ADFÆRD.
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9
"Stop med at prioritere penge over planeten."
"Giv flere penge til folk, der forsker i klimaændringer
eller opfinder ting, der hjælper."
"Invester flere penge og ressourcer i miljøbeskyttelse."

INVESTER
I MILJØET.
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Investeringer i centrale områder som luft-, jord- og vandforurening,
vandknaphed og oversvømmelser vil reducere klimarisikoen for flere
hundrede millioner af børn verden over.
- UNICEF: The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021), side 87-89.
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"Vi er nødt til at tage hånd om fremtiden for børn, der lever med
konsekvenserne af klimaændringerne."
"Hvis I bekymrer jer mere om vores planet, så vil I bekymre jer
mere om vores fremtid."
"... vi er nødt til at holde op med at kigge væk, når nogen har
brug for hjælp, så begynd at vise omsorg."

HJÆLP
MENNESKER
OG KOMMENDE
GENERATIONER.
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"... på trods af de mange måder, hvorpå de påvirkes af
klimaændringerne, overses børn konsekvent i udformningen
af og indholdet i klimapolitikker og relaterede processer."
- UNICEF: The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, (2021), side 96.
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VORES NÆSTE
GENERATION
SÅRBAR
Børn fortjener det allerbedste
i livet, men klimaændringerne
truer de grundlæggende
menneskerettigheder for millioner
af børn rundt om i verden.
LEGENDE
Børn lærer verden omkring dem at
kende gennem leg – ved at udforske,
eksperimentere, udfordre og lykkes.
Lad os være mere som dem.

KREATIVE
Børn har den fantasi og de færdigheder
– kreativitet, problemløsning, innovation
og samarbejde – der er nødvendige for at
bidrage til at løse klimakrisen, men er ikke
altid bemyndiget til at gøre det af voksne.

OMSORG
Børn bekymrer sig dybt om miljøet og er
motiverede til at handle, men føler ikke
altid, at voksne sætter eksemplerne, skaber
betingelserne og udviser den nødvendige
adfærd for at lykkes.
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Disse vejledninger til
beskyttelse af planeten blev
sammensat på baggrund
af input fra børn over
hele verden, der deltog
i de kreative workshops
"Byggevejledninger til
en bedre verden" og en
undersøgelse foretaget
af LEGO Koncernen med
deltagelse af mere end 6.000
børn i alderen 8-18 år i syv
lande rundt om i verden.
Hos LEGO Koncernen er
vi engageret i at hjælpe
børn med at udvikle de
færdigheder, de skal bruge
for at trives gennem leg
i fremtiden. Færdigheder
som problemløsning, kritisk
tænkning, samarbejde og
innovation vil hjælpe børn
med at blive ansvarlige,
engagerede og kompetente
globale borgere.

VORES PLANET
VARMERE

EKSTREMT VEJR

Koncentrationen af drivhusgasser nåede nye
højder i 2020 ved udgangen af det varmeste
årti nogensinde.*

Højere temperaturer bidrager
til mere ekstreme vejrforhold,
herunder frostgrader og hedebølger,
oversvømmelser, tørke, naturbrande
og storme, hvilket bringer millioner
af liv i fare og tvinger børn og
familier til at forlade deres hjem
og lokalsamfund, hvilket forårsager
yderligere forstyrrelser i deres sociale
liv og uddannelse.*

Uden hurtig handling vil temperaturerne
sandsynligvis overstige vores kollektive mål
på 1,5 grader over det præindustrielle niveau
allerede i 2030.*
Højere temperaturer bringer børns
grundlæggende menneskerettigheder i fare:
adgangen til mad, vand, ren luft og husly.***
FØDEVAREUSIKKERHED

SMELTENDE IS

Omkring 10 % af Jordens børn og voksne
oplevede alvorlig fødevareusikkerhed i 2019.*
Dette tal vil fortsætte med at stige,
efterhånden som klimaændringerne truer
globale levesteder og biodiversitet.*

Den hurtige opvarmning af Arktis truer
levesteder i polarområder, forstyrrer de
globale vejrsystemer og er hovedårsagen
bag den stigende vandstand i havene,
som truer levesteder og hele samfund.*

MASSEUDRYDDELSE

FORDREVET

Nutidens børn vil være vidne til den hurtigste
masseudryddelse i planetens historie.**

I perioden 2010-2019 udløste
klimaændringerne i gennemsnit 23,1
millioner fordrivelser af mennesker hvert
år, hvoraf mange var børn.*

Ifølge FN er 1 million arter nu i fare for at uddø,
og mange vil sandsynligvis forsvinde inden
for de næste par årtier, hvilket yderligere
forstyrrer de økologiske cyklusser.**
KILDER:

* World Meteorological Organization: The State of the Global Climate (det globale klimas tilstand) (2020).
** IPBES: Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019).
*** UNICEF: The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021).
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Om LEGO Koncernen
LEGO Koncernens mission
er at inspirere og udvikle dem,
der skal bygge fremtiden,
gennem legens styrke.
Med udgangspunkt i LEGO®
klodser giver LEGO
legesystemet børn og fans
mulighed for at bygge og
ombygge alt, hvad de kan
forestille sig.
LEGO Koncernen blev grundlagt
i Billund i 1932 af Ole Kirk
Kristiansen, og navnet er en
sammentrækning af ordene
LEg GOdt. I dag er LEGO
Koncernen fortsat en familieejet
virksomhed med hovedsæde
i Billund, som brænder for
at skabe en bedre planet for
fremtidige generationer.

Få yderligere
oplysninger på
www.LEGO.dk
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Sådan bygger vi forandringer

Vær med ...!
Vil du selv bygge forandringer? Gå til
www.LEGO.com/BuildTheChange
for at komme i gang.

Build the Change er LEGO Koncernens flagskibsprogram
for undervisning i bæredygtighed.
Det er enkelt og effektivt og er blevet testet af børn over
hele verden i mere end et årti.
Build the Change giver børn plads til at udforske
bæredygtighedsemner og anvende en legende måde til
at udvikle løsninger på virkelige miljømæssige og sociale
udfordringer.
Vores forpligtelse til de børn, der deltager, er at gøre deres
idéer synlige for de beslutningstagere, der former fremtiden.

1

1. Få mere at vide om en
bæredygtighedsudfordring
i den virkelige verden.

2

2. Klar, parat ...

3

3. Byg en løsning!

4

4. Del din idé.
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Vores engagement i læring gennem leg

LEGO Koncernen og LEGO
Fonden brænder for at blive
en global organisation for læring
gennem leg.
Vi tilstræber at omdefinere
leg og gentænke læring med
praktiske læringsoplevelser
som Build the Change, hvor
børn aktivt engagerer sig i
en meningsfuld og fornøjelig
oplevelse og tester og afprøver
ting med hinanden.
Succes for os er at se flere
og flere børn rundt om i verden
bruge deres kreativitet
og engagement til at lære
hele livet igennem og tilegne
sig en lang række færdigheder,
som understøtter deres
holistiske udvikling.

Få yderligere
oplysninger på
LEGOfoundation.com
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Vores engagement i bæredygtighed

LEGO Koncernen er med til at skabe
en bæredygtig fremtid og en verden
i fremgang, som vores børn kan arve.
Vi går sammen med børn, forældre,
undervisere, vores medarbejdere, partnere,
velgørenhedsorganisationer og eksperter om at
skabe en varig indvirkning og inspirere nutidens
børn til at blive morgendagens byggere.
Gennem undervisningsprogrammer som Build
the Change arbejder vi på at udstyre børn
med de færdigheder og den viden, der er

nødvendige for at blive aktive globale borgere,
der er parate til at påtage sig de udfordringer,
de står over for i deres fremtid, såsom at
håndtere virkningerne af klimaændringerne
og overgangen til en cirkulær økonomi.
Derudover arbejder vi på at minimere vores
miljøpåvirkning, eliminere affald og udvikle
nye bæredygtige materialer til vores produkter
og emballage. I december 2020 blev LEGO
Koncernen den første store legetøjsvirksomhed,
der annoncerede et videnskabeligt baseret mål
for reduktion af CO2-udledninger.

Få yderligere
oplysninger på
LEGO.com/sustainability
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Tusindvis af børns idéer ...
Tusindvis af børns idéer ...
Ti vejledninger ... En stor bøn ...
Gør noget ... Nu.
Vi håber, at du vil blive inspireret af disse
byggevejledninger til en bedre verden, som er bragt
til dig af børn – morgendagens byggere.
Vi har alle et ansvar for at lytte mere til børn, til deres
bekymringer, tanker og ambitioner. Vi skal gøre mere
for at inddrage dem i beslutningsprocessen. Lad os vise
dem, at vi værdsætter deres idéer ved at handle hurtigt
og ansvarligt. Lad os hjælpe dem til mere indflydelse
og synlighed. Lad os give dem mulighed for at bygge
den forandring, de ønsker at se.
Børn er trods alt de vigtigste interessenter i vores planets
fremtid. Det er deres fremtid, og de skal være med til
at forme den.
På forhånd tak
LEGO Koncernen
På vegne af verdens børn.

