PROJECT SUNFLOWER

Solrosor – en gröda med superkrafter
Pandemi, matbrist, ett utsatt ekosystem – och nu även ett krig som slår
direkt mot de allra fattigaste på andra sidan jordklotet. Utmaningarna hopar
sig för de som redan kämpar. Men ur svårigheter växer också innovativa
idéer fram. Detta projekt i Kenya är ett exempel på en ny satsning som direkt
motverkar det pågående krigets konsekvenser – och som även kan stärka
både människors försörjning och den biologiska mångfalden på sikt.

Just nu bjuder vi in till
en unik möjlighet att
vara med och investera i
Project Sunflower från start.
Hela 80 procent av Kenyas befolkning är småbönder. De är beroende av egen pro
duktion för såväl mat för dagen som inkomst och överskottet förser i sin tur miljoner
andra hushåll med livsmedel. De återhämtar sig nu efter två års pandemin som
sammanföll med torrperioder och en intensiv gräshoppsinvasion. Arbetslösheten i
Kenya har stigit från 5 till 23 procent och antalet fattiga har ökat från 33 till 37 procent
av befolkningen. Priset på basvaror har stigit med ca 30 procent det senaste året.
Läget var redan mycket utsatt och nu har kriget i Ukraina fördjupat krisen med stora
störningar i de globala leveranskedjorna, vilket får priset på spannmål, olja, gas och
gödsel att skjuta i höjden. Försörjningsfrågan har blivit akut för allt fler.

HOPPET SPIRAR MED SOLROSOR!
En nödvändig basvara för Kenyas befolkning är
matlagningsolja. Idag importeras 80 procent
och priset har ökat med 35 procent. Inhemskt
tillverkad olja skulle vara ett mer hållbart alter
nativ – och här kommer solrosorna in i bilden!
Av blommornas frön pressas solrosolja som
kan ersätta importerad palmolja, vilket bidrar
till att öka den lokala men också nationella
tillgången på basvaran matlagningsolja.
Dessutom är solrosolja ett sundare alternativ
för både hälsan och naturen.

försörjningsmöjligheter. Genom att diversifiera
sina jordbruk skapar dessa småbönder fler
inkomstkällor och minskar på så sätt sina
risker. Solrosornas blommor är rika på pollen
och bidrar till att bin trivs, vilket förbättrar
pollineringen av andra grödor.

Eftersom solrosor klarar av torka, trivs till
sammans bin och mår bra av att planeras i
skuggan av träd, bidrar projektet till att öka
produktionen av honung, andra frukter och
nötter, vilket stärker den biologiska mångfalden.
Tillståndet för ekosystemen har förvärrats
och klimatförändringarnas effekter är mycket
påtagliga i Kenya, vilket inte bara hotar den
biologiska mångfalden, utan även människors
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OM PROJEKTET
Målet med Project Sunflower är både att bekämpa fattigdom, minska hunger och
förstärka den biologiska mångfalden. Projektet kommer att kombinera vår beprövade entreprenörskapsträning med fokus på att utveckla en värdekedja för solrosor.
Ansatsen följer Hand in Hands väl beprövade modell där byinvånare först mobiliseras
i självhjälpsgrupper där de organiserar sig, börjar spara och stöttar varandra. Nästa
steg är i det här fallet utbildning i solrosodling, värdekedjor och entreprenörskapsträ
ning. Sedermera får de tillgång till mikrolån och kapital vilket direkt bidrar till att ut
veckla och stärka verksamheten. Slutligen stöttar vi projektdeltagarna att expandera
sina företag genom att bilda producentgrupper och länka dem till större marknader.

Mobilisering

Entreprenörsträning

Mikrokrediter

Projektet riktar sig primärt till kvinnor. Vi vet att
våra projekt får störst effekt om vi fokuserar på
kvinnor. Studier från FN visar att av varje dollar en
kvinna tjänar spenderar hon 90 procent på den
egna familjen. Motsvarande siffra för män är 40
procent. 70 procent av Kenyas kvinnor är bönder
varav endast sju procent är markägare.
Project Sunflower kommer att:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Öka försörjningsförmågan hos fattiga småbönder
Minska behovet av importerad matlagningsolja
Skapa motståndskraft mot framtida kriser
Möjliggöra skolgång och tillgång till vård
Ge förbättrade bostäder och öka sparandet
Öka egenmakt och stärka självförtroendet
Ge ökad förståelse för vikten av biologisk mångfald

Projektet fokuserar på fem av de globala hållbarhetsmålen:
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Expansion

BLI EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
SOM VÄRLDEN BEHÖVER!
Med Project Sunflower stöttar vi utsatta småbönder i att försörja sig
på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers försörjning och
välbefinnande. Vi inspirerar och skapar skalbara exempel på hur en
stärkt biologisk mångfald kan bidra till en hållbar livsmedelsproduktion,
samtidigt som det bidrar till att minska fattigdomen.
Vi har goda erfarenheter av liknande projekt, och vill nu i ett pilotprojekt
skaffa oss kunskap hur Hand in Hand kan bidra till att utveckla värdekedjan
för solrosor inom ramen för den gröna ekonomin.
Med en miljon svenska kronor kan vi nå ut till 2 000 småbönder, varav 80 %
är kvinnor, 20 % män, 30 % ungdomar. Deras inkomster kommer att öka med
i genomsnitt 30 %. Vi vill starta pilotprojektet i juni 2022. Med lärdomar från
piloten hoppas vi kunna skala upp så att vi når ännu fler entreprenörer.
En blomma med superkrafter kan förändra livet för många!

Vi söker nu finansiering
till detta prioriterade projekt

och ser fram emot en dialog.
För mer information, kontakta
magnus.omnell@handinhandsweden.se

