SOLSIKKEAKSJONEN
Å oppnå utvikling for alle er ambisjonen bak FNs bærekraftsmål.
Under mottoet “Leave no one behind” skal myndigheter, næringsliv og
sivilsamfunn mobilisere sammen for å bekjempe fattigdom og ulikheter
innen 2030. Å sikre barn god omsorg er den viktigste og mest lønnsomme
samfunnsinvesteringen vi kan gjøre. Skal flere barn lykkes i livet må vi
samarbeide. Målet med Solsikkeaksjonen er å mobilisere til felles innsats
slik at mange flere barn får en trygg oppvekst. Sammen skaper vi de
største og viktigste endringene. Sammen for fremtiden, sammen for barna.
Les mer om hvordan du kan bidra her: solsikkeaksjonen.no

Ingen barn skal vokse opp alene.

Bli med på Solsikkeaksjonen!
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Alle barn trenger voksne som ser dem, elsker dem betingelsesløst og er der for dem, uansett.
Likevel er dagens virkelighet at hvert tiende barn i verden lever uten den omsorgen, beskyttelsen
og oppfølgingen de så inderlig trenger og har rett på. Fattigdom, omsorgssvikt og vold er drivende
årsaker. SOS-barnebyer jobber over hele verden, også i Norge, for å sikre barn god omsorg i en
stabil familie. Ingen barn skal vokse opp alene!
Solsikken er SOS-barnebyers blomst, og den symboliserer betydningen av god omsorg. Akkurat
som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god
omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne.

Tips til hvordan du kan delta:
Plant solsikkefrø og driv fram spirer.
Disse kan du gi bort til noen du vil glede
eller selge til inntekt for SOS-barnebyer.
Så solsikker i egen hage og del på
instagram under #fargnorgegult
Samarbeid med noen i lokalsamfunnet
ditt og finn et sted dere kan dyrke fram
en liten solsikkeåker. Når høsten kommer,
inviter til selvplukk og selg solsikkene
til inntekt for SOS-barnebyer.

Lag ditt eget forskningsprosjekt!
Dyrk ulike solsikketyper og gi dem forskjellige
vekstforhold. Hent inspirasjon til prosjektet
på våre nettsider.
Plant for å glede! Så solsikker i grøftekanter
eller på fellesareal i lokalsamfunnet.
Få med flere og lag en solsikkebasar
eller arranger en aktivitet til inntekt for
SOS-barnebyer.
Start din egen innsamling til støtte for
SOS-barnebyers arbeid. Les mer om
hvordan på våre nettsider!

På solsikkeaksjonen.no kan du få flere tips til aktiviteter og laste ned materiell som plakater, flyere, stiklingetiketter.
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