grupa z Delft
Delft jest miastem na zachodzie Holandii. Posiada ³adne historyczne centrum i jest miastem z którego pochodz¹
przodkowie rodziny królewskiej w XVI wieku. W Delft nie mamy du¿ej, politycznie zaanga¿owanej grupy. Jest co
prawda sk³ot, ale wiêkszoœæ ludzi, którzy tam mieszkaj¹ nie jest zbyt aktywna. Jakkolwiek jedna z tych osób
otworzy³a cotygodniow¹ restauracjê i 15 osobow¹ grupê FNB. I przyje¿d¿aj¹ do Polski! Od lutego 2003 akcje FNB
w Delft odbywaj¹ siê co miesi¹c. Przy jednej z okazji serwowaliœmy równie¿ jedzenie podczas demonstracji
antywojennej. Jedzenie przygotowujemy w kuchni sk³otu i serwujemy na Placu Targowym w centrum miasta. Jak
na razie reakcje na nasz¹ dzia³alnoœæ by³y pozytywne. Podczas posi³ków ludzie rozmawiali nt. spo³eczeñstwa
konsumpcyjnego i marnowania dobrego jedzenia w restauracjach, sklepach, a tak¿e w domach. Sk³ot w Delft
istnieje ju¿ 22 lata, a ok. 2 lata temu zosta³ kupiony przez sk³otersów. Pracowali oni wspólnie z architektem
miejskim, który stworzy³ nowe plany dla terenów otaczaj¹cych sk³ot. Wokó³ sk³otu maj¹ powstaæ nowe budynki,
jeœli stan¹ siê one komercyjne i bêd¹ przynosiæ dochód, zmniejsz¹ siê koszty zakupu sk³otu. Po remoncie ok. 30
osób mo¿e mieszkaæ na sk³ocie i wspólnie maja oni sp³acaæ hipotekê. W tym budynku bêdzie kontynuowa³a
dzia³alnoœæ kawiarnia i prawdopodobnie równie¿ stworzone zostanie miejsce do innych dzia³añ. Ruben

grupa z Wageningen
W roku 2000 grupa Food Not Bombs zaczê³a dzia³aæ równie¿ w Wageningen. Na pocz¹tku by³o to tylko kilku ludzi
i ma³o regularne akcje, ale po dobrze spêdzonym lecie, w czasie którego pracowaliœmy wspólnie z grup¹ z Arnhem,
o wiele wiêksza grupa rozpoczê³a dzia³alnoœæ z now¹ energi¹ we wrzeœniu 2001 i dzia³a do dziœ.
Wageningen to niewielkie miasteczko (ludnoœæ ok.32000), g³ównie znane z powodu Uniwersytetu (kiedyœ by³ to
Uniwersytet rolniczy) oraz faktu historycznego podpisania niemieckiej kapitulacji 5-tego maja '45 w Hotelu „de
Wereld”. W stosunku do swojej wielkoœci Wageningen wyró¿nia siê o¿ywion¹ dzia³alnoœci¹ ruchów
m³odzie¿owych i alternatywnych. Wielu ludzi jest zaanga¿owanych w ró¿nych grupach. W ci¹gu ostatnich dwóch
lat rozpoczêto tu wiele inicjatyw i coraz wiêcej ludzi zaczyna aktywnie dzia³aæ w ró¿nych organizacjach.
W FNB Wageningen próbujemy organizowaæ akcje rozdawania jedzenia w ka¿d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca, podczas
handlu na rynku w centrum miasta. Zbieramy ¿ywnoœæ podczas rynku w œrody i pi¹tki oraz z kilku sklepów w
centrum miasta. Zwykle gotujemy w ekologicznej/wegetariañskiej restauracji „Zeezicht”, która jest równie¿
prowadzona wy³¹cznie przez wolontariuszy. Rozdajemy oko³o 100 posi³ków za ka¿dym razem i za ka¿dym razem
mamy bardzo pozytywne reakcje ludzi naszych „klientów”. Niedawno mieliœmy trochê problemów ze s³u¿bami
zajmuj¹cymi siê organizacj¹ handlu na rynku. Mieliœmy zostaæ ukarani kar¹ pieniê¿n¹ i konfiskat¹ sprzêtu, jeœli
bêdziemy rozdawaæ jedzenie na rynku bez specjalnego pozwolenia. Po d³ugich rozmowach, zdecydowaliœmy, ¿e
akcja jest najwa¿niejsza i chocia¿ nie widzieliœmy ¿adnej potrzeby ¿eby ubiegaæ siê o pozwolenie, z³o¿yliœmy
stosowny wniosek. W tej chwili mamy takie pozwolenie do grudnia 2003. Fransel & KaRin

grupa z Amsterdamu

lipiec 2003

Czeœæ, to my czyli „Gratis Eten! Amsterdam” (Darmowe jedzenie! Amsterdam) grupa FNB w Amsterdamie.
Jesteœmy grup¹ entuzjastycznych i doœæ luŸno zwi¹zanych z t¹ organizacj¹ wolontariuszy, którzy staraj¹ siê w
ka¿da pierwsz¹, drug¹ i pi¹t¹ niedzielê miesi¹ca rozdawaæ darmowe i smaczne wegetariañskie posi³ki. Najczêœciej
siê to nam udaje. Dostajemy ¿ywnoœæ ze sklepów i rynków warzywnych, ¿ywnoœæ któr¹ przeznaczono by do
wyrzucenia albo na karmê dla zwierz¹t. Posi³ki s¹ dla wszystkich, którzy chc¹ z nami je dzieliæ (z wyj¹tkiem policji
i innych w³adz). Dla nas rozdawanie jedzenia to forma akcji-happeningu prezentuj¹cego alternatywny styl ¿ycia,
inny od tego, którym ¿yj¹ kapitalistyczne spo³eczeñstwa, które marnuj¹ jedzenie, gnêbi¹ ludzi i zwierzêta i s¹
nastawione na zysk. Gotujemy w „De Moli (Chaoot)”, squattowanym miejscu spotkañ w Pijp - popularnej
dzielnicy na po³udniu Amsterdamu. W „De Molli” znajduje siê te¿ „squatting consulting-hours” czyli squatt'owa
agencja informacyjna dla tej czêœci Amsterdamu. Mamy tam wspóln¹ kuchniê, organizujemy spotkania i inne
imprezy. Mamy du¿¹ grupê „klientów”, g³ównie ludzi aktywnych w ró¿nego rodzaju ruchach alternatywnych i
wolontariuszy. Poza tym jest tam bardzo przytulnie. Rozdajemy jedzenie w dzielnicy Pijp, blisko „De Molli”.
Zwykle czêstujemy posi³kami w miejscu ko³o baru fast-food MacDonalds, który oczywiœcie nie jest z tego
specjalnie zadowolony. Iloœæ ludzi uczestnicz¹cych w akcjach zmienia siê, zawsze pojawiaj¹ siê nowi chêtni.
Erwin

JEDZENIE
ZAMIAST

BOMB

FOOD NOT BOMBS (Jedzeni e Zamiast
Bomb) jest organizacj¹ - dzia³aj¹c¹ jako sieæ
grup na ca³ym œwiecie - której korzenie siêgaj¹
roku 1980. Zaczê³o siê od oœmiu osób z
Bostonu, w stanie Masachusetts, usi³uj¹cych
do ko na æ ok up ac ji el ek tr ow ni j¹ dr ow ej
Seabrook, ostatniej elektrowni zamówionej
przez rz¹d USA. Zaczynali jako ma³a uliczna
grupa teatralna rozdaj¹ca wegetariañskie
posi³ki na ulicach miasta w ramach protestu
przeciwko energii nuklearnej oraz ci¹g³emu
finansowaniu badañ nad nowymi rodzajami
broni, w obliczu potêguj¹cego siê g³odu i
rosn¹cej liczby bezdomnych. FOOD NOT
BOMBS jako organizacja zaczê³o kszta³towaæ
siê od 1988 r. w San Francisco. Grupy
aktywistów rozdawa³y posi³ki bezdomnym w
parkach miejskich, na ulicach. Rozk³adano
stoliki, przynoszono jedzenie i karmiono oko³o
150 osób. Bardzo charakterystyczny jest
sposób w jaki zdobywa siê po¿ywienie. Nie jest
ono kupowane. Cz³onkowie FNB wiêkszoœæ
czasu poœwiêconego dzia³alnoœci
organizacyjnej spo¿ytkowuj¹ na zdobywanie
weget ariañ skieg o jedze nia ze wszel kich
mo¿liwych Ÿróde³: magazynów, sklepów ze
zdrow¹ ¿ywnoœci¹, piekarni, innych miejsc w
których z ró¿nych powodów (najczêœciej z
powodu zbli¿a j¹cego siê koñca termin u
przydatnoœci do spo¿ycia) nie dopuszcza siê
go d o sp rze da¿ y. Z t ych pro duk tów
sporz¹dzane s¹ posi³ki dla ludzi bezdomnych i
potrzebuj¹cych. „Taka forma recyclingu
¿ywnoœci pokazuje dobitnie, ¿e przyczyn¹
g³odu nie jest brak ¿ywnoœci, ale nieumiejêtna
dystrybucja codziennie wyrzuca siê z zupe³nie
b³ahych powodów takie iloœci jedzenia, które
pozwoli³yby na wykarmienie wielu
g³oduj¹cych” (1). Tworz¹ce siê kolejne grupy
FNB w USA dzia³aj¹ lokalnie, jednak ³¹cz¹ je
wspólne zasady, a ka¿da nowo tworz¹ca siê
grupa mo¿e liczyæ na wsparcie, pomoc grup

ju¿ istniej¹cych. Tylko w okresie czterech lat
(1991-1995) powsta³o ponad 30 nowych grup,
któ re wsp ó³p rac uj¹ ze sob ¹ b¹d Ÿ te¿
funkcjonuj¹ samoistnie. Dzia³alnoœæ FNB w
San Francisco nie by³a i prawdopodobnie
nadal nie jest us³ana ró¿ami ze wzglêdu na
wojnê jak¹ w³adze prowadz¹ z bezdomnymi.
Tamte jsz e w³a dze s¹d z¹, i¿ usu wan ie
bezdomnych z centrów miast przyniesie im
polityczny sukces. Aktywiœci FNB rozdaj¹c
wegetariañskie posi³ki w parkach, na ulicach,
po wo du j¹ na p³ yw do ce nt ró w mi as t
bezdomnych, których w³adze miasta staraj¹
siê pozbyæ. Ju¿ z tego faktu wynika, i¿ FNB i
w³adzom San Francisco nie jest po drodze. W
takich warunkach nie sposób unikn¹æ
konfrontacji. „Grupy FNB sta³y siê obiektem
ataków policji. Dzia³o siê tak w Seattle, Santa
Cruz, Ft. Worth, Berkeley, Salt Lake City itd.“ (2)
Oczywiœcie podstawowym argumentem jakim
pos³ugiwa³y siê w³adze miejskie na salach
s¹d owy ch c zy w dys kus jac h by ³ br ak
zaœwiadczeñ kontroli sanitarnej. Jak okaza³o
siê póŸniej by³y to wystarczaj¹ce powody dla
w³adz i policji, która wkracza³a do domów
akt ywi stó w FNB , rek wir owa ³a ¿yw noœ æ,
aresztowa³a ludzi, których jedyn¹ win¹ by³o
bezp³atne rozdawanie ¿ywnoœci.
Tak rodzi³a siê idea, która mo¿e zrodziæ siê
wszêdzie, gdzie ¿yj¹ ludzie egzystuj¹cy na
granicy ubóstw a (bezdomni, bezrobotni,
g³ od ni ) or az ma ³a gr up a, by æ mo ¿e
zapaleñców, ludzi wra¿liwych na wszelkie bóle
i niesprawiedliwoœci tego œwiata (a mo¿e
stworzone przez ludzi dla ludzi ?).
Cytaty: (1)
Alex Vitale, doktor filozofii
Uniwersytetu Nowojorskiego, dzia³a³ na rzecz
Koalicji Dla Bezdomnych w San Francisco.
(2) Keith McHenry jest dzia³aczem na rzecz
praw cz³owieka i wspó³za³o¿ycielem FNB. (z
Maæ Pariadki 9, 1995)

JEDZENIE ZAMIAST POLITYKI
www.jedzenie.albatros.gliwice.pl

St ow ar zy sz en ie Ek ol og ic zn o- Ku lt ur al no Wolnoœciowe „Krzyk” dzia³a w Gliwicach od 5
lat. Zajmujemy siê g³ównie ekologi¹, szeroko
rozumian¹ animacj¹, rozwojem i
propagowaniem kultury niezale¿nej, w swojej
dzia³alnoœci poruszamy problem wolnoœci
jednostki, braku tolerancji w otaczaj¹cym nas
œrodowisku. Organizujemy koncerty, wystawy,
przegl¹dy filmowe, prelekcje. Wiêkszoœæ z tych
inic jaty w odb ywa s iê w b udyn ku, k tóry
zask³otowaliœmy (sk³ot, od angielskiego „squat”
to zajêty przez ludzi pustostan który sami
utrzymuj¹ i o który dbaj¹) w 1998 roku, a na
który obecnie mamy umow ê z w³adzami
miejskimi. Zajêliœmy siê tak¿e niesieniem
dora Ÿnej pomo cy ludz iom bezd omny m i
potrzebuj¹cych. Przez 2,5 roku (od marca 2000
do paŸdziernika 2002) prowadziliœmy akcjê
JEDZENIE ZAMIAST POLITYKI, która polega³a
na rozdawaniu, w ka¿d¹ niedzielê, ciep³ych
posi³ków ludziom bezdomnym i potrzebuj¹cym,
najpierw na dworcu PKP i PKS w Gliwicach, a
póŸniej przy gliwickiej noclegowni im. Œw. Brata
Alberta. Akcja ta odbywa³a siê wspólnie z
projektami "Misja Dworzec" i "Misja Dom"
realizowanymi przez nieformaln¹ grupê
"Gigant" (obecnie Stowarzyszenie Pomocy

Dziecku i Rodzinie "Gigant"). Posi³ki by³y
prz yrz ¹dz ane nie wie lki m kos zte m, gdy ¿
wiêkszo œæ sk³adni ków otrzymy waliœmy za
darmo od sklepikarzy na targu, po prostu
dostawaliœmy to co siê nie sprzedawa³o. Co
niedzielê wydawaliœmy oko³o 40 posi³ków.
Dnia 21 i 22 lipca bêdziemy goœciæ cz³onkinie i
cz³onków holenderskich grup Food Not Bombs
(Jedzenie Zamiast Bomb), którzy odwiedz¹
nasze miasto podczas swojej wyprawy do
Polski. Wspólnie z nimi, 22 lipca, organizujemy
w centrum miasta akcjê Jedzenie Zamiast
Bomb, podczas której bêdziemy rozdawaæ
smaczne i zdrowe, wegetariañskie jedzenie
wszystkim chêtnym. W akcji udzia³ wezm¹
równie¿ osoby z innych lokalnych, œl¹skich grup
Jedzenie Zamiast Bomb (z Opola, Tychów) oraz
kolektyw LaTryna z D¹browy Górniczej. Akcja
odbêdzie siê na skwerze przed Urzêdem
Miasta o godz. 14.30.
Reg ula rne pro wad zen ie teg o typ u akc ji
wymaga udzia³u, co tydzieñ kilku osób, z
doœwiadczenia wiemy, ¿e ciê¿ko jest utrzymaæ
tak¹ akcjê. Jeœli w Gliwicach znalaz³y by siê
osoby chêtne do wspó³tworzenia akcji to
zapraszamy do wspó³pracy:
jedzeniezamiastpolityki@poczta.onet.pl

Food Not Bombs podró¿
z Holandii
do Polski
M y, w o l o n t a r i u s z e F o o d N o t B o m b s
( J e d z e n i e Z a m i a s t B o m b ) w Holand ii
chcemy wymieniæ doœwiadczenia i opinie na temat
akcji FNB, z podobnymi grupami dzia³aj¹cymi w
Polsce. Celem tej wyprawy jest wzmocnienie
naszych miêdzynarodo wych kontaktów. Podró¿
planujemy od 15 do 29 lipca 2003. Przyjedziemy
autobusem, który mo¿e zabraæ 30 osób. Odwiedzimy
Poznañ, Wroc³aw, Gliwice i Bia³ystok. W ka¿dym
mieœcie zatrzymamy siê na 2-3 dni. W tym czasie
bêdziemy uczestniczyæ w organizacji i braæ udzia³ w
akcjach FNB razem z polskimi wolontariuszami.
Podczas akcji i spotkañ informacyjnych bêdziemy te¿
mieli okazjê podyskutowaæ o naszej pracy i na inne
tematy. W Europie Zachodniej FNB jest przede
wszystkim akcj¹ przeciwko spo³eczeñstwu

konsumpcyjnemu oraz marnowaniu ¿ywnoœci. W
krajach Europy Wschodniej rozdawanie jedzenia jest
czêsto koniecznoœci¹ ze wzglêdu na sytuacjê ludzi
bezdomnych i biednych, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci
zdobycia jedzenia gdzie indziej. ¯ywnoœæ nie
pochodzi z odpadków (jak w Holandii), ale jest
kupowana przez samych wolontariuszy lub jest
darowizn¹ od ró¿nych sklepów. Zapytaliœmy polskich
wolontariuszy, jakiego rodzaju materia³y s¹ im
najbardziej potrzebne i spróbujemy przywieŸæ ze
sob¹ du¿e naczynia i talerze, ¿eby jakoœ im pomóc.
Postaramy siê wykorzystaæ nasz pobyt w Polsce
tak¿e po to, ¿eby zdobyæ trochê popularnoœci i
sympatii dla polskich akcji oraz zaprotestowaæ
przeciwko niesprawiedliwemu rozdzia³owi ¿ywnoœci i
innych œrodków w tym kraju.

grupa z Utrechtu
Pierwsz¹ akcjê Food Not Bombs w Utrechcie zorganizowaliœmy w kwietniu 2000 r. Oko³o 20 woluntariuszy
pomaga³o przy zdobywaniu darmowych warzyw i chleba, gotowaniu i serwowaniu posi³ków w centrum miasta.
Ta pierwsza akcja powiod³a siê. Oko³o 100 osób skorzysta³o z naszego obiadu. Od tego czasu serwowaliœmy
posi³ki ka¿dego kolejnego tygodnia w centrum Utrechtu. Grupa woluntariuszy zmienia³a siê przez ca³y czas.
Niektórzy dzia³ali od pocz¹tku ale bardzo czêsto pojawia³y siê nowe twarze. Jesteœmy mieszank¹ studentów,
aktywistów i sk³otersów, g³ównie pomiêdzy 18 a 30 rokiem ¿ycia. Zim¹ 2001 r. mieliœmy kilka problemów.
Serwowaliœmy nasze jedzenie w du¿ym centrum handlowym. W³aœciciel tego centrum i policja nie byli
przychylnie nastawieni do nas. Chcieli nas stamt¹d wyrzuciæ i powiedzieli, ¿e nie mo¿emy tam przebywaæ, gdy¿
nie mamy stosownego pozwolenia. Nie wyszliœmy i wszyscy zostaliœmy aresztowani. To zwróci³o uwagê
mediów i opinia publiczna by³a niezadowolona z dzia³añ policji. Dwa tygodnie póŸniej wróciliœmy w to samo
miejsce w 60 osób! Policja chcia³a za³agodziæ sprawê i teraz mo¿emy tam przebywaæ. Naszym celem jest
informowanie opinii publicznej o ogromnej iloœci jedzenia, które po prostu siê wyrzuca. Mamy nadzieje, ¿e
ludzie zrozumiej¹, ¿e nale¿y konsumowaæ w inny sposób. Stworzyliœmy tak¿e miejsce w centrum miasta dla
osób, które chc¹ siê spotkaæ i zjeœæ wspólnie zupê. Zazwyczaj na takie spotkania przychodzi oko³o 50 osób.
Niektórzy s¹ bezdomni, inni po prostu wpadaj¹ tu przez przypadek, ale przychodzi te¿ wielu aktywistów, którzy
chc¹ siê spotkaæ podczas darmowego posi³ku. Kristel

grupa z Eindhoven
Food Not Bombs w Eindhoven wystartowa³o latem 2001 r. Pomyœleliœmy sobie, ¿e to mo¿e byæ fajny pomys³,
rozdawaæ za darmo jedzenie na przeciwko McD i KFC. Mieliœmy nadzieje, ¿e pokazuj¹c ludziom nadwy¿kê jak¹
zostawia spo³eczeñstwo konsumpcyjne mo¿emy daæ ludziom punkt wyjœcia do zastanowienia siê nad
wspó³czesnym spo³eczeñstwem. Przez ponad rok organizowaliœmy akcjê Food Not Bombs w ka¿d¹ pierwsz¹
niedzielê miesi¹ca. Ale w koñcu nie odnieœliœmy sukcesu na którym nam zale¿a³o. Ludzie w centrum miasta
woleli kupowaæ jedzenie ni¿ braæ je za darmo. To by³ g³ówny powód zmiany formu³y naszych akcji. Nasze
ostatnie akcje w Eindhoven polega³y na zbieraniu darmowego jedzenia i serwowaniu go podczas manifestacji. Z
ciekawostek: w bazie wojskowej w Eindhoven mia³o miejsce kilkanaœcie cywilnych inspekcji, które równie¿
wspieraliœmy darmow¹zup¹ dla inspektorów. Martijn

grupa z Groningen
Akcje FNB w Groningen (miasto na pó³nocy Holandii z ok. 180 tys. mieszkañców) rozpoczêliœmy dwa lata temu.
Na pocz¹tku byliœmy ma³a grup¹, g³ównie studentów, którzy chcieli prowadziæ w³asn¹ grupê FNB w Gronigen.
Po kilku miesi¹cach przygotowañ i wielu dyskusjach, uda³o nam siê rozdaæ po raz pierwszy darmowe wegañskie
jedzenie latem 2001 r. Ma³a grupa wkrótce siê rozros³a i rozpoczê³a rozdawanie darmowego jedzenia
raz w miesi¹cu oraz przy dodatkowych okazjach (demonstracje antywojenne, dzieñ bez miêsa, festiwal
muzyczny itp.). Nasza grupa zbiera warzywa, które zostaj¹ w marketach w soboty i dostaje chleb z piekarni. W
niedzielê warzywa wykorzystujemy do przygotowania na lokalnym sk³ocie posi³ku: najczêœciej zupy i jakiejœ
potrawy warzywnej. Naszym dzia³aniom towarzyszy czêsto muzyka grana na ¿ywo. Reakcje wiêkszoœci
przechodniów s¹ prawie zawsze pozytywne, a policja raczej nie zachowuje siê po chamsku. Lut

grupa z Arnhem
Jesteœmy du¿¹, zró¿nicowan¹ grup¹ z rozmaitymi upodobaniami.
Rozpoczêliœmy oko³o trzy lata temu od prostej potrzeby zebrania siê
razem i spotkani z ludŸmi, w celu stworzenia gruntu dla mieszanki
dzia³añ i po prostu dla zabawy! Nawet pomimo burz, czy super
gor¹cych dni to zawsze jest niespodziank¹ informowaæ ludzi nt.
nadmiernej konsumpcji. Zaoferowanie czegoœ za darmo jest bardzo
skutecznym sposobem nawi¹zania rozmowy. Nasze jedzenie
pochodzi z tureckich, marokañskich i irañskich, ma³ych podmiejskich
sklepików z przyjaznymi w³aœcicielami. W grupie wspólnie gotujemy
i decydujemy jak bêdzie wygl¹da³o menu. PóŸniej przenosimy siê do
centrum i rozdajemy jedzenie. Czasem towarzyszy nam teatr
uliczny, zespó³ samby lub po prostu muzyka z magnetofonu w celu
urozmaicenia codziennoœci. Ostatnio kilka rzeczy siê zmieni³o i
przeprowadzamy akcje FNB w Arnhem co miesi¹c, towarzyszymy
te¿ dzia³aniom politycznym, np.: wspieraliœmy demonstracje
przeciwko cyrkowi, demonstracje pokojowe i koncert benefitowy na
rzecz nielegalnych uchodŸców. Ostatnio ubywa nam trochê osób, ale wci¹¿
ciesz¹ nas ma³e rzeczy. ¯¹daj niemo¿liwego! Sander

