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FORSVINNER: – Alt som kommer inn forsvinner ut med det samme, sier daglig leder, Monica R-M Fuhr.

Behovet for hjelp fra Matsentralen er rekordstort:

Har levert 500 to
Matsentralen har i år levert
500 tonn med mat til
vanskeligstilte. – Alt som
kommer inn forsvinner ut
med det samme, sier daglig leder, Monica R-M Fuhr.
Denne julen fikk Matsentralen en ekstra bevilgning
fra Bergen Kommune for å
imøtekomme behovet for
hjelp hos familier og enslige i julen.

Behovet for husholdningspakker med pålegg, hermetikk og middagsmat var stort.

Tekst og foto

Skjuler det for naboen

Ove Landro
red@aasanetidende.no

– Det kom veldig mye mat inn
til oss i en periode, men det var
først og fremst et stort overskudd
av storhusholdningsvarer, altså
varer som var tiltenkt kantiner
og restauranter. Vi hadde for lite
varer som var rettet mot private
husholdninger, samtidig som alle
organisasjonene som henter varer
hos oss opplevde stor pågang fra
nettopp forbrukerne, forteller
Monica R-M Fuhr.

Etterspørselen har sin naturlige
forklaring.

klart seg økonomisk før koronaen
kom, men så blir gjerne én i familien permittert, familien får et fall
i inntekten og det kan være dråpen
som får det til å renne over, og som
gjør at de for første gang i livet må
ut og søke hjelp. Mange ringer og
spør hvor de skal henvende seg.
Det kan være mye skam forbundet
med å ta en slik telefon, sier Fuhr.
– Så vet vi samtidig at systemet til
Nav ikke fungerte optimalt. Så hvor
skal man henvende seg når man
ikke får lønn, utbetalingene fra
Nav blir forsinket og kjøleskapet
er tomt? De som ringer har tynt
strikket så langt at de ikke lenger
vet hva de skal gjøre.
– Hvem er det som ringer dere?

Da koronaen kom i vår opplevde
Matsentralen at etterspørselen
etter forbruksvarer eksploderte.

– Mange ble permittert eller
hadde mistet jobben. Vi ser at det
er mange familier som er ekstra
sårbare, som kanskje akkurat har

– A l le t y per men nesker.
Barnefamilier, enslige og uføre,
mennesker som er syke, som

Det er mye skjult
fattigdom. Dette er ikke
noe folk snakker om.
Dette er noe man vil
skjule for naboen, familie og venner. Veldig
mange vil ikke ha mat
levert hjem på døren for
eksempel, men ønsker
heller at man avtaler
et sted for henting eller
overlevering.
kanskje har vært gjennom en
operasjon som gjør at de ikke kan
jobbe. Det er mye skjult fattigdom.
Dette er ikke noe folk snakker om.
Dette er noe man vil skjule for
naboen, familie og venner. Veldig
mange vil ikke ha mat levert hjem

på døren for eksempel, men ønsker
heller at man avtaler et sted for
henting eller overlevering.
Matsentralen kan ikke gi direkte
hjelp til folk som ringer, men henviser dem til organisasjonene som
driver matutdeling, som for eksempel Kirkens Bymisjon, Blå Kors,
Evangeliesenter, Frelsesarmeen,
Kil Fond, Familiestøtten, for å
nevne noen. På Matsentralens
nettside har man samlet kontaktinformasjon til en rekke av
organisasjonene i nettverket, og
dersom man trenger hjelp er dette
et sted man enkelt kan få oversikt
over ulike hjelpeorganisasjoner.

Ekstra sårbar i julen
Etter halvannet år som daglig
leder for Matsentralen har Fuhr
fått et innblikk i et samfunn og
en hverdag som hun ikke trodde
eksisterte i et så stort omfang.
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FATTIGDOM: – Det er mye skjult fattigdom. Dette er ikke noe folk snakker om. Dette er noe man vil skjule for naboen, familie og venner.

0 tonn med mat
Jeg hadde jo hørt om det, men
omfanget er så stort at det er
nesten så du ikke tror det før
du ser det. Samtidig får man et
innblikk i og en forståelse for
skjebnen som ligger bak. Dette
handler om mennesker. Det er
mange veier inn i fattigdom, men
det er heldigvis mange veier ut av
det også. Det er noe av det som er
mest motiverende i denne jobben;
å høre om alle menneskene som
blir hjulpet videre. Det fins mange
organisasjoner som er flinke med
veiledning, de tilbyr gode råd på
veien, i tillegg til matutdeling,
slik at man kommer seg ut av
situasjonen.
Den vanskelige hverdagen blir
ekstra tøff i desember. Det merker
også Matsentralen.
– Mange er ekstra sårbare i tiden
vi er inne i nå. Det ligger noen

forventninger i oss om hvordan
julen skal være. Det skal være
masse gaver under treet og god
mat på bordet, kun det beste er
godt nok. Har man lite fra før
kjenner man det ekstra i julen, når
man opplever at man ikke har råd
til å gjøre det som man opplever
at alle andre har råd til, sier Fuhr.

Fikk hjelp til juleprosjekt
Utfordringen til Matsentralen har
i hele år vært at etterspørselen
etter forbruksvarer til husholdningen har vært stor, samtidig
som sentralen har underskudd
på slike varer. Etterspørselen fra
de ulike organisasjonene øker
ytterligere når det nærmer seg jul.
– Tidligere har vi pakket hundre
julekasser til familier her hos
oss. I år så vi at vi hadde lite eller
ingenting å putte oppi disse kassene, samtidig som behovet var
langt større enn før.

Hjelpen kom f ra Bergen
Kommune, som ga en ekstraordinær bevilgning øremerket
innkjøp til juleprosjektet, som
gjorde at Matsentralen kunne
kjøpe inn litt ekstra varer til sitt
årlige juleprosjekt.
– Det er vi glade for. Vi har kjøpt
inn en del basisvarer som ble pakket i familiekasser, samtidig som
vi også har pakket matposer med
et godt julemåltid til julaften for
enslige som skal feire jul alene.
For det ser vi også i år; det er
mange flere som må feire julen
alene på grunn av smittefaren, og
det langt fra alle som har råd til å
kjøpe seg noe ekstra godt.
Med midlene fra kommunen har
Matsentralen med god hjelp av
Hyssingen produksjonsskole fått
produsert 350 enheter med ferdige pinnekjøttmiddager, disse

trenger bare trenger å varmes. I
tillegg inneholder matposene
litt annet, som for eksempel
brus, chips, brød og smøreost.
Samtidig har sentralen levert
ut 500 julekasser til familier
som trenger det, og dette er
blitt til gjennom nettverket til
Matsentralen.
Alle 850 enhetene ble pakket på
to dager uken før jul ved hjelp av
frivillige.
– Men dette går ikke over. Det
blir et veldig stort fokus på fattigdom nå i desember, men dette
er ikke et juleproblem; dette er et
helårsproblem. Fattigdommen er
her hele året. Men den blir kanskje
ekstra synlig før jul. Det er flott
at det settes inn tiltak nå, men i
januar er nok utfordringene de
samme, understreker Monica R-M
Fuhr.

FAKTA
Matsentralen er en ideell forening
som fordeler overskuddsmat fra
matvarebransjen til ideelle organisasjoner. Slik sørger foreningen på
Toppe for at mat som ellers ville
bli kastet kommer frem til vanskeligstilte mennesker i Bergen og
omegn og i Vestland.
I fjor omfordelte Matsentralen
Vestland, som foreningen nå
heter, 411 tonn mat til mer enn 50
ideelle organisasjoner i 16 av fylkets kommuner. I år er tallet nærmere 500 tonn.
Matsentralen ble stiftet av
Kirkens Bymisjon, Røde Kors,
Robin Hood Huset, Frelsesarmeen
og Blå Kors høsten 2017.

