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I går arrangerte frivil-
lige ildsjeler julebord 
i Skostredet, med mat 
som egentlig skulle 
kastes.
Marie Misund Bringslid
marie.bringslid@bt.no
foto eirik Brekke

– Jeg har troen på endring ved 
å skape god stemning, sier 
Julie Jin. 

Sammen med Laima 
Nomeikaite er hun en av 
initiativtakerne til Matgilde 
mot hungersnød, som ble ar-
rangert i går. I Skostredet var 
det stelt i stand et bugnende 
julebord, med varer som 
egentlig skulle vært kastet. 
Mange hadde samlet seg for å 
smake på bacalao, suppe, bol-
ler, frukt og grønnsaker.

– Større forskjeller
Jin håper arrangementet vil 
bidra til å gjøre forbrukerne 
oppmerksomme på hvor mye 
brukbar mat de kaster, og at 
det også i Norge finnes men-
nesker som er sultne og ikke 
har råd til mat.

– Vi har et stort problem 
med ressursfordeling i Norge. 
Det blir stadig større forskjel-
ler mellom fattig og rik, noe 

som blir veldig synlig i julen. 
Derfor ville vi ha dette arran-
gementet nå, sier hun.

Samler inn til trengende
Matgilde mot hungersnød 
ble arrangert for første gang 
for tre år siden. I sommer 
laget organisasjonen fest for 
nærmere tusen mennesker i 
Nygårdsparken. Menyen var 
den samme; gratis mat som 
skulle kastes.

Anders Gjelsvik (3) forsyner 
seg med en sjokoladekjeks, og 
får en femtilapp av mamma 
Christine Gjelsvik som han 
putter på en rød plastboks.

Kaster enormt med mat
Selv om maten er gratis, blir 
de besøkende oppfordret 
til å donere penger, som 
skal deles mellom Røde 

Kors og Robin Hood Huset.
– I sommer fikk vi inn over 

300.000 kroner i samarbeid 
med kunsterkollektivet 
BART, og vi håper å få inn en 
god del i dag og, sier Jin.

Hun mener det er et para-
doks at man har behov for ste-
der som Robin Hood Huset, 
og samtidig kaster nærmere 
tusen tonn god mat hver dag.

Stilftelsen for økonomisk 
vanskeligstilte fylte ti år for-
rige uke, og styreleder Hans 
Wilhelm Gullestad forteller at 
det er stadig flere som benyt-
ter seg av tilbudene på huset.

– Behovet er stort, og ter-
skelen for å komme inn er lav. 
Det er ikke uvanlig med mer 
enn to hundre besøkende på 
en vanlig dag, sier han.

Julegilde i 
Skostredet

MATGILDE: Lørdag ble det arrangert Matgilde mot hungersnød i Skostredet til inntekt for Røde Kors og Robin Hood Huset.

Vi har et stort pro
blem med ressurs
fordeling i Norge. Det 
blir stadig større for
skjeller mellom fattig 
og rik, noe som blir 
veldig synlig i julen. 
Julie Jin

ALTERNATIVT JULEBORD: Mona Tahani har laget vegarmat av 
varer som skulle kastes.

FOLKEFEST: Mange møtte opp for å være med på julebord 
i Skostredet. Anders Gjelsvik (3) koser seg med en sjokoladekjeks.

Nei til 
kontantfri 
transport
Samferdselsdeparte-
mentet sier nei til at bil-
lettsalg på busser, båter 
og baner skal skje helt 
uten kontante penger.
NHO Transport, Norsk 
Transportarbeiderforbund 
og Yrkestrafikkforbundet ba 
tidligere i år om at departe-
mentet må sette i gang ar-
beid med sikte på kontantfri 
kollektivtransport. Både de 
ansattes sikkerhet og prak-
tiske og økonomiske hensyn 
er brukt som begrunnelse for 
ønsket om et billettsystem 
helt uten kontanter.

Samferdselsdepartemen-
tet skriver i svaret til de tre or-
ganisasjonene at det er uklart 
hvorvidt kontantfrie busser, 
båter og baner vil være i tråd 
med finansavtaleloven, en lov 
som sorterer under Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
«På den bakgrunn vil depar-
tementet ikke sette i gang et 
arbeid med å legge til rette for 
kontantfri kollektivtransport 
nå», heter det i brevet.

Departementet ser posi-
tivt på «en stadig minkende 
tilgjengelig kontantbehold-
ning» på busser og vogner, og 
oppfordrer til tiltak som kan 
videreføre denne utviklingen. 
Men å nekte de reisende å be-
tale med kontanter, kan etter 
Samferdselsdepartementets 
mening føre til at enkelte 
opplever en høyere terskel for 
å reise kollektivt.  NTB

Handler  
på kreditt 
til jul
Én av fire planlegger å 
kjøpe julegaver på kre-
ditt, viser en undersø-
kelse. Forbrukerøkonom 
advarer folk mot å bruke 
mer enn de har råd til. 
– Mange som handler på 
kreditt, ender med å betale 
for gammel moro til langt ut 
i 2015. Det er kjedelig å gå inn 
i det nye året på minussiden. 
Ved å lage seg et julebudsjett 
som man vet at man kan leve 
med, og holde seg til dette, 
unngår man å gå på en smell i 
januar, sier forbrukerøkonom 
Elin Reitan i Nordea.

Det er folk mellom 26 og 
39 år som er ivrigst til å bruke 
kreditt, ifølge undersøkelsen 
TNS Gallup har gjort for 
banken. 31 prosent i denne 
aldersgruppen svarer at de 
vil bruke kredittkort, handle 
med kreditt i butikken 
eller finansiere gaven med 
lønnskreditt. 

Geografisk er det også en 
forskjell i mønsteret. Den 
høyeste andelen finner vi i 
Oslo med 33 prosent. Nord-
Norge ligger nederst på ska-
laen med 22 prosent. NTB 


