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Med rekordhøy arbeidsledighet som følge av mange permitteringer, merker de frivillige
organisasjonene som deler ut mat stor pågang fra folk som ber om hjelp.

Matsentralen Vestland organiserer mottak og distribusjon av mat, og i Fanaposten ber daglig leder
Monica R-M Fuhr om å få mer mat. Bare i løpet av tirsdag og onsdag forrige uke delte
Matsentralen ut fem tonn med mat. (https://www.fanaposten.no/nyheter/matsentralen-stadig-flere-
ber-om-hjelp/reptdq!pkDxHCUXaNOy3qTZ2WfhrQ/) Alt blir distribuert til hjelpetrengende av de 56
organisasjonene Matsentralen samarbeider med i Vestland fylke. Fuhr forteller at Matsentralen får
inn mer mat, men samtidig er det stadig flere som ber om hjelp. Og flere vil det bli.

LES OGSÅ: Følg korona-utviklingen i Bergen og bydelene
(https://www.fanaposten.no/nyheter/26-nye-smittetilfeller-siste-
dogn/reptdo!ET6NUVlyb0azoTgR3fw4@A/)

Da regjeringen innførte en nedstenging, ble tusenvis av mennesker permittert fra jobbene sine.
Det har ført til at mange har fått redusert inntektene sine, og for dem som hadde det trangt før
permitteringene er hverdagen blitt enda vanskeligere.

Nylig hadde NRK Dagsrevyen et innslag fra USA som viste kilometerlange køer av mennesker
som sto i kø for å få utlevert mat. Mange av oss tenkte nok da at vi er glade for at vi lever i
velferds-staten Norge hvor vi slipper å se slike køer. Det norske velferdssamfunnet tar vare på
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sine! Eller gjør vi det? Når Matsentralen Vestland deler ut fem tonn med mat på to dager, er vel
det mer enn en indikasjon på at ikke alle har det like bra.

SJEKK UT: Ideen var så god at den ble avlyst (https://www.fanaposten.no/folk-i-fana/ideen-var-
sa-god-at-den-ble-avlyst/reptdq!FwofGfH7uWBBdSecEwBOfg/)

Vi skal ikke sammenligne oss med USA på noen måte, for vi har et godt velferdssamfunn. Men vi
har fattigdom i Norge. Den er bare ikke så godt synlig. Da er det bra at vi har organisasjoner som
Matsentralen, Røde Kors, Kirkens bymisjon, Frelesesarmeen og Robin Hood-huset - bare for å
nevne noen - som har et hjelpetilbud for de som våger å be om hjelp.

Selv om mange virksomheter allerede er flinke med å hjelpe Matsentralen Vestland ved å levere
overskuddsmat, er det nå på tide at enda flere bidrar. Ifølge Monica R-M Fuhr vil behovet for hjelp
til mat fortsette å øke i tiden fremover. Kampen mot matsvinn har aldri vært viktigere enn nå. Ikke
kast mat som kan hjelpe folk som virkelig trenger det. Fuhr etterlyser også tørrmat og proteinrik
mat fra givere, og sier: «Hvem vil vel leve bare på grønnsaker, frukt og youghurt?»

LES MER: – Positivt at matproduksjon og beredskap får økt fokus
(https://www.fanaposten.no/nyheter/positivt-at-matproduksjon-og-beredskap-far-okt-
fokus/reptdo!kgDZBoVSlAWpNtrFitlXyg/)

”Det er stadig flere som ber om hjelp
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