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Meddelelse fra
Formanden

At arbejde sammen om at
udfordre COVID-19
Siden marts har COVID-19 præsenteret en hidtil
uset udfordring overalt i Europa, der forstyrrer vores
livs normalitet og har alvorlige konsekvenser for
vores samfund og økonomi.

Måtte solidaritet være en måde til at
komme bedre, stærkere og sammen ud
af denne pandemikrise. En mulighed
for at genopdage betydningen af andre
mennesker, især de dårligst stillede, og at
tage os tilbage til rødderne i vores mission,
vores daglige aktivitet i fødevarebanker
i Europa. Med støtte fra alle – offentlige
myndigheder, virksomheder,
velgørenhedsorganisationer, frivillige og
borgere – kan vi vokse sammen gennem
modgang og kaste et positivt lys over en
lysere fremtid.

Jacques Vandenschrik, Formand,
European Food Banks Federation

Den 13. marts 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen Europa som
epicentret for COVID-19-pandemien*. Nogle lande, såsom Italien og Spanien,
var de første, der blev hårdt ramt, og kort efter spredte coronavirussen sig over
hele kontinentet med umiddelbare, tydelige socioøkonomiske konsekvenser.

Pandemien har kastet mange mennesker ud i usikkerhed
fra den ene dag til den anden og understreger vigtigheden
af fødevaresikkerhed i Europa.
I denne sammenhæng har adgangen til fødevarer vist sig at være en prioritet og
understreget vigtigheden af lettilgængelig, overkommelig, sund og afbalanceret
kost til alle. I hvert hjørne af Europa er mange billeder vidnesbyrd om dette, såsom
lange køer ved indgangen til supermarkeder eller frivillige, der arbejder hver
dag med at bringe mad til ældre, handicappede og dårligt stillede mennesker
samt familier, der står over for uventede vanskeligheder i denne periode.
Efter de første krisemåneder og indtil dette efterår syntes Europa at have
COVID-19 under kontrol. Europa er imidlertid igen det aktive centrum for
pandemien og registrerer en dramatisk stigning i infektioner, der stiller store krav
til hospitalernes kapacitet. Nogle regeringer genindfører hårde nye nedlukninger.
Tusinder af nye daglige tilfælde rapporteres over hele Europa.
* WHO, generaldirektørens indledende bemærkninger til mediebriefingen om COVID-19,
13. marts 2020.
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Pandemien har afsløret vores styrker og svagheder
og fremhævet vigtigheden af lokalsamfund, der
er klar til at samarbejde til gavn for alle med en
stærk synergi mellem offentlige myndigheder,
civilsamfundsorganisationer og alle involverede
aktører.
Det er tydeligt, at pandemien har haft en enorm indflydelse på
vores daglige liv og har påvirket hele fødevaresystemet.

COVID-19 har været et wakeupcall for
European Food Banks Federation og vores
medlemmer.
Siden udbruddet har vores medlemmer dagligt arbejdet med
udfordringen ikke kun at få fødevarer fra fødevareforsyningskæden,
men også sørge for deres sikre levering til velgørenhedsorganisationer.
Vores medlemmer har utrætteligt indsamlet fødevareoverskud for
at hjælpe velgørende organisationer, der bespiser mennesker i nød.
Den akutte sundhedskrise og den deraf følgende socioøkonomiske
krise, især under den første bølge af COVID-19, har varieret fra
land til land, men det er tydeligt overalt, at COVID-19-krisen har
medført en ny fødevarekrise med øget efterspørgsel efter fødevarer.
Vores seneste rapport, der blev offentliggjort i september 2020,
fremhæver en 30 % stigning i efterspørgslen efter fødevarer med et
interval fra 6 % op til 90 % i de forskellige lande, som kommer fra nye
fattigdomsområder: arbejdsløse, familier med børn og ældre, der bor
alene. Vores medlemmer har stået over for lignende udfordringer
og har givet svar, der kan være nøgleaspekter, når vi håndterer den
anden bølge og den langvarige krise, som pandemien genererer.
Mens sammenhængene kan være forskellige, og skræddersyede
løsninger kan være unikke, mærkes udfordringerne sædvanligvis,
og svarene er afhængige af motivation, innovation og tilpasning.

European Food Banks Federation gennemførte tre
undersøgelser – i april, juli og september 2020 – for
at overvåge og vurdere indvirkningen af COVID-19
på dets medlemmer og deres respons. Resultaterne
blev vist i tre rapporter:

Nuværende udfordringer og presserende
behov for europæiske fødevarebanker /
April 2020

Europæiske fødevarebanker i et postCOVID-19-Europa / Juli 2020

Europæiske fødevarebanker i dag:
engagement, kreativitet og åbenhed
over for forandringer / September 2020
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Vigtigste punkter i rapporterne
Udfordringer

Reaktioner

•
•
•
•

Stigende efterspørgsel efter fødevarer
Stigning i antallet af mennesker i nød
Ustabile fødevaredonationer
Forstyrrelse i logistik og
transportprocesser
• Mangel på personlige værnemidler
• Mangel på frivillige
• Uventede omkostninger og fald i
økonomiske ressourcer

• Fødevarebanker har været åbne og i
gang med kun få undtagelser
• Sikring af missionen: forebyggelse
af madspild og støtte til
velgørenhedsorganisationer
• Ansættelse af nye og unge frivillige
• Succesrige nye fundraisingaktiviteter
• Nyt samarbejde med virksomheder
og fonde
• Fortaleraktiviteter for offentlig støtte
• Nye og innovative driftsmodeller til
lagerstyring og administrative opgaver
• Digitalisering af traditionelle aktiviteter
(f.eks. fødevareindsamlinger)

Fra begyndelsen af marts har European Food
Banks Federation fulgt sine medlemmers
reaktioner på krisen og samlet en bred vifte
af historier, der viser solidaritet.
Da det så ud til, at vi på mange måder ikke havde beskyttet vores
folk, beviste europæerne, hvad enten de er frivillige og ansatte i
fødevarebankerne og deres tilknyttede velgørenhedsorganisationer,
beslutningstagere, virksomheder eller private borgere, at de i lyset
af denne krise stod klar til at støtte hinanden.

For at imødekomme øjeblikkelige behov og give
en konkret reaktion på nødsituationen lancerede
the European Food Banks Federation den 21.
marts en åben opfordring til solidaritet og
oprettede en COVID-19 Social Emergency Fund
for at sikre medlemmernes aktivitet og sørge for,
at ingen gode fødevarer går til spilde, samtidig
med at den hjælper velgørenhedsorganisationer
med at bespise mennesker i nød.
Reaktionen på denne opfordring er gået over al forventning. I denne
periode har mange virksomheder tilbudt deres støtte med økonomiske
donationer for at opretholde den daglige aktivitet i fødevarebankerne.
Takket være dette konkrete engagement mellem marts og november
2020 har European Food Banks Federation støttet sine medlemmer
med over 4,2 mio. € til COVID-19-relaterede aktioner i 27 lande*.
Midlerne er brugt til konkrete behov: øgede omkostninger til den daglige
aktivitet (husleje, forsyningsselskaber osv.), yderligere personale til
håndtering af de øgede mængder af fødevarer, nye køretøjer til at sikre
omfordeling af fødevarer, digitale værktøjer til at lette kommunikation,
nyt udstyr til lagrene, personlige værnemidler til at beskytte frivillige
og medarbejdere, nye lager-it-systemer og meget mere.

* Disse tal henviser til perioden 1. januar – 15. oktober 2020.
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I tråd med deres kerneforretning donerede mange virksomheder desuden
fødevarer eller andre varer såsom personlige værnemidler, transport,
papkasser. Endelig har mange virksomheder besluttet at udvide deres
engagement over for deres medarbejdere ved at foreslå og involvere
dem i fundraising-kampagner til støtte for europæiske fødevarebanker.

Med en rask beslutsomhed, kontinuerlig
procesinnovation og en udbredt dækning
af territoriet viser de europæiske
fødevarebanker styrken til at tilpasse sig
den nye udfordrende kontekst og sikrer
en sikker omfordeling af fødevarer til
velgørenhedsorganisationer.
De eksperimenterer også med nye driftsmodeller og processer.
Da COVID-19 førte til lukning af alle ikke-væsentlige virksomheder, såsom caféer og restauranter, kontaktede mange
af dem europæiske fødevarebanker for ikke at smide deres
lagre af fødevareoverskud ud. F.eks. blev fødevarer indsamlet
fra kantinerne ved de europæiske institutioner i Bruxelles, da
hjemmearbejde blev det nye normale. I nogle lande tilberedte
fødevarebankerne måltider eller lavede fødevarepakker til
frontlinjeorganisationer, så de kun skulle gennemføre de sidste
100 m af udbringningen til udvalgte, isolerede risikopersoner.

Siden begyndelsen af pandemien
og til dato er fødevarebankernes
støtte stadigt mere vigtig, så ingen
gode fødevarer går til spilde og
kan få ny dyrebar værdi for alle de
velgørenhedsorganisationer, der
hjælper de dårligst stillede.

Fødevarebanker spiller derfor en vigtig rolle i forebyggelsen af madspild
til fordel for et socialt formål og gennemfører planlægning og tilpasning
til at imødegå udfordringerne i dag og i morgen. I denne periode
er de europæiske fødevarebanker også blevet et referencepunkt
for donerede fødevarer fra landbrugsfødevarekæden. Ud over
regelmæssige donationer af fødevareoverskud har de faktisk modtaget
og administreret øgede mængder ikke-letfordærvelige fødevarer
doneret af virksomheder for at imødekomme de umiddelbare behov.

Mens pandemien fortsætter, er vi forpligtet
til at sikre vores daglige aktivitet, så vi
kan klare os gennem krisen og opbygge
modstandsdygtighed mod fremtidige chok.
Denne krise kan være en accelerator for
innovation, der kan øge effektiviteten og
nyttevirkningen og medføre en gavnlig effekt
på fødevaresystemet som helhed.
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FEBA yder fortsat support
under pandemien
Styrket dialog med vores medlemmer for at
være opdateret, dele udfordringer og bygge
videre på læring takket være digitale værktøjer
•
•
•
•

1 online formandskonference med deltagelse
af 23 fødevarebanker
1 fysisk og 3 onlinemøder i EU-arbejdsgruppen
med deltagelse af 82 fødevarebanker
8 online fokuspunktmøder for medlemmer med
deltagelse af 110 fødevarebanker
2 onlinesessioner for deling af færdigheder med
deltagelse af 54 fødevarebanker

En agil tilgang til at målrette,
måle og handle
•
•
•

3 undersøgelser og 3 rapporter om påvirkningen
af COVID-19 på FEBA-netværket
1 undersøgelse og 1 rapport om gennemførelsen
af FEAD i 2019
gennemførelsen af projektet "Kvantificering af
indvirkningen af europæiske fødevarebanker –
fra gård til gaffel" med 5 møder, 7 virtuelle ture
og den første udgivelse af onlineobservatoriet
for fødevaredonation

Smart og inklusiv kommunikation

Håndgribelig støtte til konkrete behov

•

•

•

•
•

1 social kampagne på Europadagen fremmet af
Europa-Kommissionen
1 virtuel begivenhed på den første internationale
dag for bevidsthed om madtab og madspild,
der involverer 15 medlemmer og deltagelse
i 3 internationale konferencer arrangeret af FAO
Bruxelles, FAO HQ og FAO NY
Interaktive og trykte rapporter om møderne,
2 videoanimationer
7 EU-overvågningsrapporter

•
•
•

Kontakter med mere end 120 virksomheder,
fonde og organisationer
Over 50 virksomheder, fonde og organisationer
har allerede forpligtet sig til at donere over
4,3 millioner €
Over 4,2 mio. € er allerede blevet omfordelt til
27 FEBA Full & Associates-medlemmer
Mange virksomheder forpligtede sig til at donere
fødevarer eller ikke-finansiel støtte (transport,
personlige værnemidler, papkasser osv.) til fordel
for FEBA-medlemmer.
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Bedste praksis
fra FEBAmedlemmer i
Europa
Dette kapitel indeholder bedste
praksis fra 25 FEBA-medlemmer –
især med hensyn til indvirkningen
af COVID-19 og disse organisationers bidrag til forebyggelse af
madspild og reduktion af fødevareusikkerhed i denne udfordrende
periode.

Norge / s23
Estland / s12

Det Forenede Kongerige / s31
Irland / s17

Litauen / s19

Holland / s21
Belgien / s9

European Food Banks Federation
vil gerne takke alle medlemmerne
for deres bidrag. Desuden en
taknemmelig anerkendelse af
deres igangværende aktivitet, som
gør en forskel hver dag i Europa.

Tyskland / s14
Frankrig / s13
Schweiz / s29

Ukraine / s30

Tjekkiet / s11
Slovakiet / s27

Østrig / s8

Ungarn / s16
Rumænien / s25

Slovenien / s28

Bulgarien / s10
Serbien / s26
Portugal / s24

Italien / s18

Nordmakedonien / s22
Albanien / s7

FEBA Full & Associates-medlemmer
FEBA Full & Associates-medlemmer –
data ikke tilgængelige

Grækenland / s15
Malta / s20
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Albanien
Efter jordskælvet i november 2019 har Albanien
oplevet en stigning i antallet af mennesker i nød,
og COVID-19-krisen har forværret denne situation.
Under COVID-19 er indsamlingen af friske fødevarer
tredoblet pr. måned, og Food Bank Albania omfordeler
mere fødevareoverskud end nogensinde.
Food Bank Albania formåede at installere et
kølerum til friske produkter, så fødevarerne vil
være tilgængelige til distribution længere. Samtidig
har Food Bank Albania øget opsamlingen af friske
fødevarer fra flere steder og kortlagt de vigtigste
placeringer af ferske fødevareoverskud.
Forøgelsen af donationer af fødevareoverskud og det
nye kølerum vil give Food Bank Albania mulighed
for at støtte flere velgørenhedsorganisationer og
suppekøkkener i næsten alle områder af landet.

Læs flere opdateringer fra
Albanien under COVID-19-krisen

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne krise
til en mulighed for vores organisation at fortsætte
med at kæmpe for missionen med friske og nærende
fødevarer til alle mennesker og at glæde os over alle
donorvirksomheder og partnere, da vi fortsætter med
at arbejde hen imod en nær fremtid, hvor vi vil se en
gunstig lovgivning vedrørende fødevaredonationer.
Wilma Verburg, Bestyrelsesformand
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Østrig
Macro Group – ejer af den tyrkiske
supermarkedskæde "Etsan" og langvarig
partner og nabo til Wiener Tafel på
Wiens grossistmarked – var en af de
første virksomheder, der reagerede, da
Wiener Tafel bad om hjælp i starten af
den første nedlukning i marts og
især bad om holdbare varer til
velgørenhedsorganisationer
støttet af Wiener Tafel.
På trods af meget udfordrende
tider fandt medarbejderne i Macro Group stadig noget fritid
til at sammensætte hundreder
af fødevarepakker til Wiener
Tafel. Pakkerne repræsenterede en bred blanding af holdbare
fødevarer såsom dåser, olie, mejeriprodukter samt hygiejneartikler.
De blev meget godt modtaget af de ca.
100 velgørenhedsorganisationer, der støttes i Wien-regionen.
Macro Group er en god samarbejdspartner
med Wiener Tafel og et eksempel på bedste
praksis med hurtig og effektiv hjælp, når
nogen er i nød, især i tider med COVID-19.

100

velgørenhedsorganisationer blev
støttet i
Wien-regionen

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at
udforske nye måder at samarbejde på med vores
langvarige og stærke partnere.
Alexandra Gruber, Administrerende Direktør
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Belgien
Medlemmerne af Fédération Belge des Banques
Alimentaires / Belgische Federatie van Voedselbanken (FBBA) spillede en vigtig rolle under den
første bølge af coronavirus-krisen.
Antallet af mennesker, der anmodede om fødevarehjælp i de første par måneder, nåede et hidtil uset
niveau. Antallet af voksne og børn steg fra omkring
170 000 i februar til næsten 195 000 i maj, en stigning
på næsten 15 %. Denne tilstrømning forårsagede en
enorm stigning i omfordelingen af fødevarer. Fra marts
til juni 2020 blev 55,4 % flere fødevarer omfordelt
sammenlignet med samme periode sidste år.

Jef Mottar, Administrerende Direktør

55,4
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flere fødevarer blev omfordelt fra
marts til juni 2020 sammenlignet
med samme periode sidste år
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en

%

s
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COVID-19-krisen har også understreget betydningen
af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt
Dårligst Stillede (FEAD), uden hvilken der ville være
opstået betydelige forsyningsproblemer.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at
fortsætte bestræbelserne på at forbedre samarbejdet
med lokale myndigheder og organisationer, der er
aktive inden for fattigdomsbekæmpelse.

Ba
n

Arbejdet udført af medlemmerne af FBBA i Belgien
er blevet testet hårdt, men takket være den store
bølge af solidaritet og den spontane mobilisering
af mange midlertidige frivillige er distributionen
af fødevarer sikret i stor skala. Ekstraordinær
økonomisk støtte fra institutioner, regeringer,
virksomheder og enkeltpersoner støttede FBBA
i at imødekomme den øgede efterspørgsel under
den første COVID-19-bølge.

d s elb a nk
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Bulgarien
Bulgarian Food Bank er en anerkendt partner til fødevareindustrien med hensyn til at
omdanne fødevareoverskud til værdifulde
sociale programmer.
2020 er på mange måder et udfordrende
år, og COVID-19-pandemien har tilføjet
yderligere pres, både økonomisk
og organisatorisk.
Indtil slutningen af november 2020 reddede og distribuerede Bulgarian Food
Bank for ca. 800 000 BGN
(400 000 EUR) i fødevarer,
mens de reddede fødevarer i samme periode
i 2019 havde en værdi af
550 000 BGN (275 000 EUR).
Dette skyldes en større reaktion på krisen fra fødevareindustrivirksomheder og fra
samfundet som helhed.

€

100 000
blev doneret til støtte
for Bulgarian Food
Banks arbejde

Et meget inspirerende eksempel på
dette var en totimers mediebegivenhed, TV
og online, hvor mere end 200 000 BGN
(100 000 EUR) blev doneret til støtte for
Bulgarian Food Banks arbejde.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne
denne krise til en mulighed for vores
organisation at styrke kapaciteten til at
levere fødevarer til fjernere steder og til flere
organisationer, der tager sig af mennesker i nød.

Tsanka Milanova,
Administrerende Direktør

Bulgarian
Food
Bank

Collecting food,
donating hope.
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Tjekkiet
Česká Federace Potravinových Bank (CFPB) reddede
tonsvis af fødevarer fra skolekantiner og frugtprogrammer
de sidste måneder, som ellers ville være spildt på grund
af lukningen af skoler.
Desuden var medlemmerne af CFPB undtagelsesvis involveret i omfordelingen til mennesker i nød, hovedsageligt
ved hjælp af byråd og landsbymyndigheder.
Takket være den daglige indsats fra medlemmerne
af CFPB blev produkter såsom mælk, ost og frugt
omfordelt til mennesker i nød, men også til gamle eller
handicappede, eller bare mødre med mange børn. Dette
blev realiseret i samarbejde med landbrugsministeriet.

Få flere
oplysninger

Medlemmerne af CFPB i Tjekkiet forhindrede også
madspild fra HORECA-sektoren og skolekantiner.
Under COVID-19-krisen støttede tjekkiske fødevarebanker
og Tafel Sachsen e.V. et grænseoverskridende samarbejde
mod spild for at hjælpe de dårligst stillede.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne krise
til en mulighed for vores organisation at vokse og
forbedre vores udvælgelses- og omfordelingsprocesser
i samarbejde med interessenter, partnere og
regeringer. Sammen kan vi hjælpe flere mennesker og
bekæmpe madspild mere effektivt.
Veronika Láchová,
Administrerende Direktør
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Estland
Under nedlukningen besluttede mange restauranter at bruge deres fødevareoverskud til
at lave dybfrosne supper til Toidupank,
madbanken i Estland. Frivillige og socialarbejdere plejede at bringe supperne til ældre og syge mennesker,
der ikke kunne forlade deres hjem.
Mange andre virksomheder (importører, hoteller, kurbade, færgeselskaber, cateringfirmaer til fly,
fødevareproducenter, biografer,
supermarkeder osv.) donerede også
fødevareoverskud til Toidupank.

450

kg

fødevarer blev
doneret til den
estiske fødevarebank
Toidupank

For eksempel har det estiske rederi Tallink doneret næsten et halvt ton fødevarer til
fødevarebankorganisationen Toidupank. Tallink
sagde på sin sociale mediekonto, at de tog dette skridt,
fordi deres skibe for det meste sejlede uden for de
faste tidsplaner på grund af den igangværende coronaviruspandemi og regeringens kriseforanstaltninger.
Fødevarerne omfatter pølser, ost og kiks.
"På grund af nødsituationen er nogle ting udelukket
i disse dage, da skibe ligger i havn og enorme
fødevareforsyninger forbliver i køleskabet," skrev
Tallink på sin sociale medie-side.

Ser man på 2021, betyder dét at
omdanne denne krise til en mulighed
for vores organisation, at flere
mennesker forstår vigtigheden af
fødevarehjælp og fødevarebanker.
På grund af dette er flere mennesker,
firmaer og lokale regeringer måske
villige til at støtte fødevarebankerne.
Piet Boerefijn, Grundlægger og Leder
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Frankrig
Fédération Française des Banques Alimentaires er fortsat
fuldt operationel for at hjælpe folk i usikre situationer.
Hver af de 79 Banques Alimentaires har tilpasset sig deres lokale
kontekst i forhold til frivillige, fødevareforsyning, metoder til
omfordeling for at sikre, at barrierebevægelser respekteres.
Efter donationer af friske fødevarer fra restaurationsbranchen
i begyndelsen af krisen førte situationen franske Banques
Alimentaires til at trække på deres lagre af tørprodukter:
Der er et fald på 22 % i lagrene mellem marts og november
2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Faktisk
steg efterspørgslen med gennemsnitligt 20-25 %: 400
nye velgørenhedsorganisationer sluttede sig til Banques
Alimentaires’ netværk under den første nedlukning
(nødboliger, hjælp til hjemløse osv.), og 50 % underskrev
en bæredygtig partnerskabsaftale.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at
bekræfte den centrale og afgørende rolle, som
fødevarebanker, deres frivillige og medarbejdere
spiller i forvaltningen af fødevarehjælpesystemet.
Det er også en mulighed for at minde om den
grundlæggende rolle, fødevarehjælp spiller som
løftestang til social støtte og kampen mod isolering
af sårbare mennesker. Det er vigtigt at genoverveje
strukturpolitikken for at styre kampen mod fattigdom
og tilskynde til alle former for solidaritet.

Desuden arbejder Banques Alimentaires’ teams tæt
sammen med lokale myndigheder for at sikre en homogen
omfordeling af fødevarer. Efter lukningen af mange
velgørenhedspartnere har de samorganiseret fødevarehjælp
i visse områder og er gået så langt som til distribution i
visse byer (landdistrikt).
Fødevarebanker og det regionale bistandskontor for
studerende organiserede distributionen af fødevarepakker
og hygiejneprodukter til studerende i usikre situationer.
Fødevarebankerne spillede også en central rolle i lokale
indkøbsmekanismer for at støtte producenter takket være
offentlige tilskud til at støtte lageropbygning.

Claude Baland, Formand

%

25

Stigning i efterspørgsel
efter fødevarer mellem
marts og juni 2020
sammenlignet med
samme periode sidste år
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Tyskland
Ligesom i resten af verden er året 2020 i Tyskland blevet formet
af COVID-19-pandemien og tilhørende udfordringer. Næsten
halvdelen af de 950 lokale organisationer i Tafel Deutschland
e.V. måtte lukke i nogen tid, og der skulle findes nye, innovative
koncepter til omfordeling af fødevareoverskud.
Tafel Deutschland e.V. er stolt af, at deres medlemmer
efter øjeblikkelige lukninger hurtigt vendte rundt og
tilpassede sig. Omfordeling af fødevarer fandt sted udendørs,
færdigpakkede poser og kasser garanterede sikkerheden
på stedet, og de endelige modtagere, der ikke kunne
komme personligt, modtog donationer gennem
leverancer.
Tafel Deutschland e.V. lancerede også
en kampagne med 'bedst før'-datoer i
samarbejde med et agentur, der støtter dem
med ledig plads på offentlige områder i hele
landet. Dette er især relevant på grund af
hamstring og panikopkøb, der fandt sted på
grund af pandemien.

+1 år

+1 år

2 måneder

+2 måneder

Se den engelske version
af plakaten

Plakaten er frit tilgængelig på flere sprog (tysk, arabisk,
engelsk, farsi, russisk og tyrkisk), så Tafel-medlemmer kan
bestille eller udskrive den.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne
denne krise til en mulighed for vores
organisation at tænke fremad og sørge for,
at folk, der er særlig ramt af pandemien,
ikke glemmes. 2020 var et udfordrende år,
der får os til at spekulere over, om mange
af konsekvenserne af pandemien først vil
fremgå i 2021. Derfor hjælper vi nu især
dem, der så ofte overses, og tager dem i
forsvar.

Jochen Brühl,
Bestyrelsesformand
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Grækenland
Udbuddet af fødevarer i Grækenland steg i nedlukningsperioden, men madspild forblev et væsentligt
problem.
Det er bemærkelsesværdigt, at donationerne i
Food Bank Greece i begyndelsen af året oversteg
1 700 tons med en stigning på 68 % i forhold til
den tilsvarende periode sidste år. Især i april
blev der sat en rekord midt i karantænen med
næsten 260 tons alene i Athens Food Bank. I
maj overskred donationerne 140 tons, mens
den høje rekord på 260 ton blev nået igen i juli.

68%

stigning i
fødevaredonation
siden begyndelsen af
året sammenlignet
med samme periode
sidste år

Dimitris Nentas, administrerende direktør for
Food Bank Greece, sagde, at den første periode
med coronaviruskrisen virkelig var kompliceret, da
velgørenhedsorganisationer og foreninger måtte operere
under strenge protokoller, og nogle af dem ophørte med at
fungere. Men efter de første 10 dage ændrede situationen
sig. Velgørenhedsorganisationer udvidede deres aktiviteter,
og da sociale behov blev mere og mere intense, blev de
motiverede og begyndte at servere mad.

Få mere at
vide om dette

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at
fortsætte med vores aktivitet. Siden begyndelsen
af 2020 har Food Bank Greece håndteret
rekordmængder. COVID-19 tester vores kapacitet,
og indtil videre klarer vi os godt og er sikre på, at vi
vil fortsætte med det i fremtiden. Et stort plus ved
krisen er den øgede synlighed af fødevarebanker i
vores samfund.
Panagis Vourloumis, Formand
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Ungarn
Hungarian Food Bank Association (HFBA)
modtager løbende donationer af fødevareoverskud fra sine forretningspartnere til
at imødekomme de voksende behov
hos folk i nød.
I løbet af de sidste 10 måneder
af året distribuerede HFBA
mere end 6 600 tons fødevarer til en værdi af næsten
HUF 5,8 mia. Alene i den
fødevarer blev distribueret
første måned af COVID-19
af HFBA i løbet af de sidste
i marts blev 715 tons føde10 måneder af 2020
varer leveret til de trængende som øjeblikkelig hjælp
til et beløb på mere end
580 millioner HUF. "Vi anser
det for meget vigtigt at holde
vores aktiviteter i gang. Situationen
for mange mennesker afhænger af os
nu. Mest af alt har vi brug for yderligere
fødevareoverskud og økonomisk bistand"
sagde Balázs Cseh, formand for Hungarian
Food Bank Association.

6 600 tons

Vanskelighederne forårsaget af COVID-19
har været en særlig udfordring for folk i nød,
da deres situation, pleje og udsigter bliver
endnu mere usikre. For at modtage støtte selv
i disse vanskelige tider vil de organisationer,
der hjælper dem, spille en endnu større rolle.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation, at vi
håber, at fødevarevirksomheder og enkeltpersoner,
der har ønsket at lindre virkningerne af COVID-19krisen med deres støtte og har hjulpet dem i nød,
sammen med Hungarian Food Bank Association
også vil blive hos os næste år. Vi gør vores bedste
for at blive ved med at drage omsorg for mennesker
i nød sammen med vores partnere i 2021.

Balázs Cseh, Formand
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Irland
Mellem marts og juni 2020 distribuerede
FoodCloud 968 tons fødevarer, svarende til
2,3 millioner måltider, til et netværk af over
600 velgørenhedsorganisationer over hele
Irland gennem deres detailteknologiplatform
og tre lagre eller centre. Dette tal var næsten
det dobbelte af samme periode i 2019, hvilket
afspejles i den øgede efterspørgsel efter
fødevarer på tværs af befolkningsgrupper.
Som en del af deres COVID-reaktion lancerede FoodCloud en indsamling af fødevarer og
finansiering, som støttede ansættelsen af 8 nye
lageroperatører, fordobling af transportkapaciteten og introduktion af ugentlige ruter gennem
tredjepartslogistikvirksomheder og udviklede
15 nye strategiske partnerskaber i 17 amter med
lokale tjenester og organisationer for at sikre, at
de kunne støtte folk i landdistrikterne.
For første gang i deres syv år i drift donerede
FoodClouds partnere inden for fødevareindustrien ikke-overskydende lager for at imødekomme
efterspørgslen, og i partnerskab med deres vigtigste detailpartnere afslørede de et nyt fødevareinitiativ kaldet "Food For Ireland" i september,
hvor kunder kunne donere ikke-letfordærvelige
fødevarer i over 400 butikker.

Pandemien skabte øget opmærksomhed omkring
fødevareindsamlingsorganisationer med henblik på at mindske volatiliteten
i forsyningskæden. Vi var et nødvendigt bindemiddel til at omfordele
pludselige stigninger i fødevareoverskud, samtidig med at vi støttede
grupper, der var resultatet af en hidtil uset stigning i efterspørgslen, og vi
øgede fødevaresikkerheden i en så udfordrende tid for så mange.
Iseult Ward, Administrerende Direktør

6,7Mio.

Det forudsiges,
at FoodCloud
vil distribuere
mere, end
hvad der svarer til

måltider ved
udgangen af 2020
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Italien
Den pludselige lukning af storkøkkener har genereret
betydelige mængder fødevareoverskud. De vigtigste
restaurantkæder kontaktede Banco Alimentare for at
indsamle omkring 50 tons fødevarer over hele landet.
Kommunerne, civilbeskyttelsen, cateringfirmaerne, de
generelle markeder, offentlige transportselskaber, Banco
Alimentare, Caritas Ambrosiana og italiensk Røde Kors
har udviklet kommunale driftscentre (på italiensk COC)
for at centralisere hele fødevareforsyningskæden og
overvinde lukningerne af velgørenhedsorganisationer
på grund af frivillige over 65 år.
#SOStegno straordinario, et program koordineret af
FBAO og Caritas Italiana-finansierede Banco BPM, har
gjort det muligt at indsamle fødevarer til at støtte familier
i vanskeligheder. Caritas var nødt til at indsamle fødevarer
nok til at garantere 1 250 dagligvareindkøb om måneden.
FBAO var involveret i indsamlingen af fødevarer til en værdi af
250 000 € for at garantere variationen af produkter i kurvene.
Federalimentare og Banco Alimentare har slået sig sammen
for at imødegå pandemien og hjælpe de dårligst stillede.
Mange associerede virksomheder donerede fødevarer i
påskeperioden, i alt over 100 tons.
Det italienske ministerium for landbrugs-, fødevare- og
skovbrugspolitikker har finansieret indsamlingen af
usolgte fødevarer fra koldt kød, mejeriprodukter og frugt
og grøntsager på grund af restaurantnedlukning til en værdi
af 300 000 000 €. Siden oktober er Banco Alimentare begyndt
at omfordele til velgørenhedsorganisationer og vil fortsætte
med at gøre det i de næste måneder.

Få mere at vide om dette

40%
stigning i
efterspørgslen efter
fødevarehjælp i
hele landet siden
marts 2020

Ser man på 2021, betyder dét at
omdanne denne krise til en mulighed
for vores organisation at fortsætte
med at gøre, hvad vi har gjort siden
marts: vores almindelige arbejde i
en ekstraordinær situation. Vi synes,
det er vigtigt, at alle seriøst overvejer
deres opgaver i krisestunder.
Giovanni Bruno, Formand
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Litauen
Maisto bankas, fødevarebanken i Litauen,
fungerer fuldt ud selv under disse vanskelige forhold.
I begyndelsen af pandemien rapporterede Maisto bankas et fald på 25 % i de
små velgørenhedsorganisationer, der
lukkede, fordi de ikke kunne fungere,
hvilket førte til en stigning i antallet
af enkeltpersoner, der havde brug for
støtte de steder, hvor velgørenhedsorganisationerne ikke fungerede. De øvrige 75 % af partnerorganisationerne, der
samarbejder med Maisto bankas, fungerer
i samme eller endnu større skala.
Maisto bankas lancerede en kampagne for
at indsamle ikke-letfordærvelige fødevarer
i Litauens største distributionskæder og bad
om fødevaredonationer og fødevareoverskud.
Som forventet oplevede Maisto bankas en
mangel på frivillige i COVIDs første dage.
Det er derfor, de har tilsluttet sig en national
kampagne for at rekruttere nye frivillige, og
de arbejder endda med virksomheder, der
leverede taxitjenester, for at sætte gang i
frivillige blandt deres chauffører til at hjælpe
med at levere fødevarerne.
Få mere at vide om dette

%
25

af de små velgørende
organisationer måtte lukke
på grund af COVID-19,
hvilket førte til en stigning
i efterspørgslen efter
fødevarehjælp

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne krise til
en mulighed for vores organisation at øge bevidstheden.
Pandemien gav os en udfordring med at hjælpe isolerede
mennesker og overbelastede familier, men det gav os også
mulighed for at forene mere end sædvanlige frivillige og
donorer i en aktion for at hjælpe de berørte. Pandemien
har bragt mere opmærksomhed omkring vores arbejde og
har givet os mulighed for at involvere flere mennesker og
virksomheder i fremtiden.

Simonas Gurevičius, Direktør
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Malta
Malta Food Bank Foundation (MFBF) har set, at anmodninger om hjælp er øget betydeligt. Anmodninger om
yderligere hjælp kom fra NGO'er, der mistede mange
finansieringskilder, og fra enlige familier, der kom i nød
på grund af en nedsat indkomst.
På trods af trængslerne spirede også nyt initiativ. Virksomheder, NGO'er, enkeltpersoner og ansatte fra private virksomheder, herunder en lokal bank samt andre
ansatte fra statslige afdelinger, indsamlede penge og
købte fødevarer, der blev doneret til MFBF. Importører
og detailhandlere donerede fødevareoverskud til MFBF,
og i løbet af den sidste måned alene oplevede MFBF en
enorm stigning i donationen af fødevarer.
Et særligt initiativ, der fortjener en prisværdig omtale,
er fra en kok, hvis restaurant måtte lukke på grund af
nedlukningen. Han samlede overskydende ingredienser fra
forskellige donorer og tilberedte måltider til trængende
på sin restaurant. MFBF samarbejdede fuldt ud om dette
initiativ ved at donere kødoverskud til MFBF, og kokken
tilberedte nærende, friske måltider, som MFBF derefter
omfordelte til velgørenhedspartnere.
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Irene Schembri,
Grundlægger/Formand
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Donationen af en køle/-frysebil har yderligere reddet
fødevarer, da MFBF under COVID-19-pandemien kunne
modtage og omfordele overskud af frosne og kølede
fødevarer, der blev doneret. Desuden var MFBF i stand
til at redde en stor mængde fødevarer på grund af et
overskud af frugt og grønt, der var på markedet, og som
ellers ville være gået til spilde.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at åbne
nye horisonter med nye kontakter etableret under
pandemien. Denne tid har inspireret MFBF til at være
mere synlig og aktiv med hensyn til at tage initiativ til
at oplære offentligheden i at redde alle fødevarer, især
nærende mad, der ellers går til spilde.
M A LTA F
O
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Holland
Groente & Fruitbrigade har reddet 1 000 000 kilo frugt og
grøntsager fra spild og leveret dem til Voedselbanken
Nederland siden 2018 takket være involvering af frivillige
og nye leverandører.
I disse tider synes det endnu vigtigere end normalt at give de
fattigste mennesker i Holland frugt og grøntsager. I betragtning
af vigtigheden af frisk fødevarehjælp engagerer Groente &
Fruitbrigade sig i at udvide med nye lokationer.
Voedselbanken Nederland startede et forsøg i sommeren 2018
for at få mere frugt og flere grøntsager i fødevarepakkerne.
Leverandørerne er frugt- og grøntsagsvirksomheder, der
donerer deres overskud. Det er frugt- og grøntsagsprodukter
med en plet eller en lidt anden form eller farve, som stadig
er perfekt egnet til fortæring.
I næsten et år samlede Groente & Fruitbrigade over
1 000 000 kilo frugt og grøntsager. Med dette støttede
organisationen ca. 88 000 mennesker om ugen gennem
Voedselbanken Nederland.
Med coronaviruskrisen er levering af friske fødevarer til
Voedselbanken Nederland vigtigere end nogensinde. Holdets
ambition er at give alle modtagere fra Voedselbanken
Nederland i Holland 1 kg frugt og grøntsager om ugen.

Når vi har tiltroen, kan vi klare de udfordringer,
som 2021 utvivlsomt vil medføre. I det
forløbne år modtog vi massiv støtte fra hele
samfundet. Vi er overvældet over alle bidragene
og donationerne fra virksomheder, fonde,
enkeltpersoner.
Leo Wijnbelt, Formand
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Nordmakedonien
De daglige aktiviteter i Banka Za Hrana Makedonija i
Nordmakedonien stopper ikke, og i denne nødsituation
bidrog de til at støtte de mest sårbare mennesker.
Banka Za Hrana Makedonija er den eneste organisation i
Nordmakedonien, der yder hjælp til personer og familier
i nød. Efter flere appeller og maksimalt engagement fra
alle medlemmer og frivillige lykkedes det faktisk Banka
Za Hrana Makedonija at indsamle fødevareoverskud og
omfordele fødevarer og hygiejneartikler i flere kommuner.
Flere og flere kommuner tager kontakt og accepterer
Banka Za Hrana Makedonija som et reelt system til at
imødegå problemerne med sult og fattigdom.
Over 4 000 husstande er blevet støttet og vil stadig blive
støttet i den kommende periode, afhængigt af operatørerne
og deres mængde af fødevareoverskud. Desuden besluttede
mange virksomheder at donere især fødevareoverskud til
Banka Za Hrana Makedonija til omfordeling.
Sidst men ikke mindst besluttede præsidenten for
Nordmakedonien under COVID-19-pandemien at støtte
og tilslutte sig Banka Za Hrana Makedonija i denne
udfordrende periode.

Find ud af mere om kampagnen

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne
denne krise til en mulighed for vores
organisation solidaritet, som er den
udfordrende formel, hvis vi vil redde mad og
bespise de mennesker, der er i nød. Vi er her for
at støtte de dårligst stillede, men vi har brug for
handlinger og støtte fra alle interessenter.
Dushko Hristov, Formand
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Norge
Mens COVID-19-situationen lagde ekstra pres på Food Banks
Norway, tilpassede disse sig og reagerede hurtigt og
effektivt på COVID-19-udbruddet. Fra den uge, hvor de
nationale foranstaltninger med social afstand blev
indført i slutningen af marts indtil slutningen af
maj, da restriktionerne begyndte at blive løsnet,
reddede Food Banks Norway og omfordelte
rekordmængder af fødevareoverskud.
For at evaluere reaktionen fra Food Banks
Norway under COVID-19-udbruddet blev en
spørgeskemaundersøgelse sendt til deres partnerorganisationer. Resultaterne af undersøgelsen
viste, at over 82 % af organisationerne var tilfredse
med mængden, kvaliteten og variationen af fødevarer
under udbruddet.

40

%

stigning i efterspørgslen
efter fødevarer i perioden
marts-juni 2020
sammenlignet med
samme periode i 2019

Food Banks Norway offentliggjorde også en rapport om
indvirkningen af COVID-19-pandemien på deres netværk af
norske fødevarebanker og partnerorganisationer.
Selvom pandemien medførte mange begrænsninger, åbnede
den også døren til muligheder og innovation. Gennem
projektet Matsentralen Kitchen var fødevarebankerne i Oslo
og Bergen i stand til at omdanne overskydende ingredienser,
der oprindeligt var bestemt til storkøkkener, til færdigretter,
der skulle omfordeles gennem partnerorganisationer.
Et andet projekt, der gjorde det muligt for Food Banks Norway
både at kunne modtage større mængder fødevareoverskud og
sikre en fair omfordeling af fødevarer gennem netværket, var
projektet Intern omfordeling, der gennem generøse økonomiske
bidrag fra flere aktører fik lov til at udveksle fødevarer inden
for netværket på en effektiv og professionel måde.

Ser man på 2021, betyder dét
at omdanne denne krise til en
mulighed for vores organisation
at styrke fødevarebankernes rolle
i afhjælpningen af både madspild
og fattigdom.
Cristiano Aubert, Bestyrelsesformand
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Portugal
Som et resultat af de forholdsregler, der blev
påtvunget af COVID 19, suspenderede flere
portugisiske velgørende organisationer,
der arbejder med Federaçao Portuguesa dos Bancos Alimentares (FPBA), deres aktivitet og stillede leveringen
af fødevarer til et stort antal dårligt
stillede mennesker i bero. Ikke desto
mindre kan nogle af disse organisationer, hvis de bliver hjulpet af frivillige,
reorganisere og omfordele fødevarer
til dem, der har størst behov.
FPBA, der er opmærksom på denne dramatiske situation, der bliver større hver dag,
lancerede i partnerskab med ENTRAJUDA
"Rede de Emergência Alimentar" (fødevarekrisenetværk).
Det organiseres med dækning over hele
landet; et system, der på baggrund af al den
indsamlede information gør det muligt at give
fødevarehjælp og levere måltider til dem, der
er ensomme og i en mere håbløs situation.
FPBA er til stede i dette udfordrende øjeblik,
hvor mennesker i nød mere end nogensinde
er villige til at modtage støtte og håb.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at
reagere på den øgede efterspørgsel og fortsætte
det daglige arbejde takket være en innovativ
teknologisk platform, der mobiliserer flere
frivillige, som bidrog til at hjælpe mange familier
i nød. Medlemmerne af FPBA blev igen anerkendt
som en pålidelig organisation i Portugal, der altid
er til stede for folk i nød. Næste år bliver bedre.

Isabel Jonet, Formand
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Rumænien
Selvom året 2020 har været fyldt med udfordringer
forårsaget af foranstaltningerne mod COVID-19pandemien, har Banca pentru Alimente Bucuresti
(BpA) været glad for, at nye detailhandlere,
producenter eller distributører vendte deres
opmærksomhed mod BpA og implicit mod
forebyggelse af madspild.
For at redde så mange fødevarer som muligt af
de modtagne mængder fra HORECA-sektoren,
især mejeriprodukter, besluttede Banca pentru
Alimente Bucuresti at dele dem med de andre
regionale fødevarebanker i Rumænien.
Blandt projekterne fra i år er det vigtigt at nævne
støtten til de mennesker, der er indlagt på et
militærhospital, gennem partnerskabet med flere
virksomheder.
Gennem projektet "Vi holder ikke pause" hjalp
Banca pentru Alimente Bucuresti med 3 500
fødevarepakker til over 500 ugunstigt stillede
familier fra forstæderne til Bukarest eller landsbyer
fra amter i nærheden.
Banca pentru Alimente Bucuresti samarbejdede
også med NGO'erne, der havde brug for lagerplads
og omfordeling af en del af deres donationer.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation solidaritet
og et tættere samarbejde med de andre regionale
fødevarebanker fra Rumænien inden for den nyligt
åbne nationale føderation og en fælles kamp mod
madspild og fødevareusikkerhed inden for rammerne
af lovgivningen, der blev opdateret i 2020.
Gabriel Sescu, Formand

286 132

kg

fødevarer blev reddet af BpA og dets nationale
netværk af fødevarebanker i april 2020
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Serbien
Det lykkedes for Banka Hrane Beograd
(BHB) at levere de største fødevaremængder til de mest sårbare grupper under krisetilstanden i Serbien
i april-maj. Ved at være involveret
i et stort projekt, der blev støttet
af byen Beograd, bidrog BHB til at
forberede 178 000 pakker til penfødevarepakker blev leveret
sionisterne og derefter i en aktion
af BHB til pensionister i
med Sekretariatet for Social Beapril-maj 2020
skyttelse 7 300 fødevarepakker til
handicappede og børn med særlige
behov fra de 17 Beograd-kommuner.

178 000

Efter kriseperioden faldt fødevaredonationerne gradvist, da de fleste af de store
virksomheder fokuserede deres hjælp på hospitaler og nye specialiserede foretagender oprettet
på grund af COVID-19 ifølge anbefalingerne fra
den serbiske regering om primært at støtte dem.
På trods af stigningen i anmodninger om fødevarehjælp og vores mange appeller rettet til virksomhederne var og er reaktionen stadig svag.
BHB har også forsøgt at levere fødevarer gennem
en donationsplatform ved at få et humanitært
SMS-nummer, booste indlæg på sociale medier
osv., men resultaterne var de samme.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at
styrke vores interne kapacitet såvel som vores
forbindelser til alle relevante aktører i samfundet
og udvide dem for at være i stand til sammen og
reagere mere passende på øgede anmodninger fra
sårbare mennesker gennem solidaritet.

Nemanja Nedović,
Bestyrelsesformand
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Slovakiet
Potravinová Banka Slovenska er den største organisation
til forebyggelse af madspild i Slovakiet. I 2020 stod Potravinová Banka Slovenska over for mange udfordringer,
især i forbindelse med COVID – 19-pandemien.
Siden marts 2020 har den dagligt støttet
borgerne over hele landet. Navnlig
var situationen i marginaliserede
romasamfund i Øst- og Sydslovakiet
den mest komplicerede, da de har
meget dårlig adgang til fødevarer.
fødevarer blev omfordelt
Tre lokalsamfund var i karantæne i
af Potravinová Banka
mere end 30 dage (Krompachy, Žehra
Slovenska mellem marts
og oktober 2020
og Bystrany), og Potravinová Banka
Slovenska hjalp dem med fødevarer
sammen med de slovakiske væbnede
styrker og den slovakiske regerings kontor
for befuldmægtigede for romasamfund.
Potravinová Banka Slovenska støttede også
sundhedsarbejdere, sociale feltarbejdere og frivillige,
der var i første linje. Fra marts til oktober 2020 donerede
Potravinová Banka Slovenska mere end 2 000 tons
fødevarer.

2 000 tons

Derudover organiserer Potravinová Banka Slovenska et
online-uddannelsesprogram om madspild for eleverne
i gymnasiet. Det er planlagt til januar 2021.

Ser man på 2021, betyder
dét at omdanne denne krise
til en mulighed for vores
organisation at omstrukturere
hele organisationens system
og samarbejde med partnere
for at gøre den mere effektiv
til forebyggelse af madspild
og opmærksomhed herom. Vi
er nødt til at fokusere mere på
uddannelse og deltagelse af
unge i vores aktiviteter.
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Slovenien
SIBAHE – Slovenian Food Bank (SIBAHE) er
involveret i humanitær aktivitet med mange
partnerorganisationer sammen med civilbeskyttelsesgrupper i kommuner, der
hjælper mere end 10 000 mennesker.
I påske- og juleperioden forberedte SIBAHE fødevarepakker til
40 familier (hver med en værdi
mellem 150 og 250 EUR).
Aktiviteterne fortsætter, og på
trods af de stigende mængder
af modtagne fødevaredonationer,
tæller hver donation som støtte
til SIBAHE.
SIBAHE forblev aktiv gennem hele COVID-19kriseperioden. Vi oplevede en øget efterspørgsel efter fødevarehjælp, især fra familier og
enkeltpersoner – denne stigning i efterspørgslen
har været mindst omkring 30 %.
SIBAHE deltager i en arbejdsgruppe på nationalt plan, der forbereder en strategi for,
hvordan man kan reducere madspild inden
for rammerne af SDG 12.3.

30

%

stigning i
efterspørgslen efter
fødevarer i COVID-19
perioden

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne
denne krise til en mulighed for vores
organisation at lede efter muligheder for
at opgradere al kapacitet med det mål at
være mere effektiv og operationel i vores
arbejdsopgaver og være i stand til at
tilbyde støtte til dem, der har brug for det.

Alen Novit, Direktør
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Schweiz
Efter adskillige omfordelinger af fødevarer siden
pandemien startede forbliver Partage i Schweiz i
frontlinjen.
I starten af nedlukningen startede Partage distributionen
af vouchere til mennesker i nød. Fra 8. juni til 11. juli
inviterede operationen "Genève solidaire" genèveborgere
til at donere naturalier direkte i supermarkederne.
Kantonen Genève støtter også Partages aktivitet med et
ekstraordinært tilskud.
Desuden blev der fra tirsdag den 16. juni distribueret
fyldte indkøbsposer i flere byområder. Hver pose
indeholdt tredive fødevare- og hygiejneprodukter.
Distributionen startede og vil fortsætte i de kommende
måneder.

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne
denne krise til en mulighed for vores
organisation at tvinge hele Partage-teamet
og de interessenter, der er involveret i
kampen mod fødevareusikkerhed og spild i
Genève, til at udvikle et aktivt partnerskab,
som vi håber vil vokse i de kommende år.
Marc Nobs, Direktør
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Ukraine
På trods af COVID-19-krisen bliver KCCF Food
Bank stærkere og føler sig endnu mere
socialt ansvarlig som nogensinde før. Efterhånden som coronaviruspandemien
spredes i Ukraine, koncentrerer KCCF
Food Bank indsatsen i tre retninger:
•

•
•

støtte til patienter og medicinsk
personale på COVID-hospitaler
og akutmedicinsk personale
støtte til mennesker i nød gennem
NGO'er rundt om i landet
styrkelse af sikkerhedspolitikker –
både for fødevarer og mennesker, der
kommunikerer, herunder donorpersonale,
KCCF Food Banks kolleger, frivillige og
modtagere.

Helt fra begyndelsen af pandemien har de
største fødevaredonorer i KCCF Food Bank
øget donationerne og hjulpet med levering,
så KCCF Food Bank var i stand til at betjene
45 % flere mennesker sammenlignet med
det samlede antal støttede personer i 2019.
Personalet og permanente frivillige styrede de
øgede aktiviteter i denne udfordrende tid og
bevarede roen, var positive og arbejdede hårdt.

45

%

stigning i antallet af
personer støttet af
KCCF Food Bank i 2020
sammenlignet med 2019

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne
krise til en mulighed for vores organisation at
udvide samarbejdet med nuværende leverandører
i retning af logistik for at forene indsatsen fra alle
fødevarekædedeltagere, der har evnen og ønsket om at
forbedre situationen med fødevareusikkerhed i Ukraine
ved at hjælpe dem, der har behov, forhindre madspild
og forbedre miljøet.

Volodymyr Ivanov,
Bestyrelsesformand
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Det Forenede
Kongerige
Fødevarer, der gør en forskel: FareShare leverer fødevareoverskud af høj kvalitet fra hele fødevareindustrien og
får det frem til 11 000 velgørenhedsorganisationer og
samfundsgrupper over hele Storbritannien, herunder
morgenmadsklubber i skoler, ældres frokostklubber,
sheltere for hjemløse og caféer i lokalsamfund.
Siden begyndelsen af pandemien har FareShare mere end
fordoblet mængden af fødevarer, der leveres hver uge som
reaktion på krisen. På toppen af krisen leverede FareShare
mere end tre millioner måltider om ugen, og 90 % af de
velgørenhedsorganisationer, der blev betjent, forventer,
at efterspørgslen forbliver den samme, efterhånden som
krisen flader ud eller stiger i løbet af vinteren.
Mange af velgørenhedsorganisationerne har været
nødt til at tilpasse deres tjeneste for at imødegå de
udfordringer, som COVID-19 stiller. Frokostklubber er
blevet til vareudbringningstjenester, og medborgercentre
bringer dagligvarer lige til døren til sårbare mennesker.
For at imødekomme efterspørgslen sikrede FareShare yderligere
lagerplads i 11 regionale centre. FareShare har revideret
driftsprocedurerne for i videst muligt omfang at kunne sikre
social distancering inden for lagrene, investeret i flere personlige
værnemidler for at beskytte personale og frivillige og indført
nye hygiejne- og håndvaskeforanstaltninger for at gøre folk
trygge og reducere risikoen for smitteoverførsel.

Få flere oplysninger

Ser man på 2021, betyder dét at omdanne denne krise
til en mulighed for vores organisation at få så mange
virksomheder, offentlige organer, velgørenhedsorganisationer
og enkeltpersoner som muligt til at anerkende den sult, der
findes i vores lande, anerkende spildet af aldeles udmærkede
fødevarer, der samtidig eksisterer i vores lande, og arbejde
sammen for radikalt at reducere miljøpåvirkningen af
fødevareoverskud og samtidig reducere omfanget af sult.
Lindsay Boswell, Administrerende Direktør
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Tak
European Food Banks Federation vil meget gerne takke
sine medlemmer for deres daglige engagement i at
forhindre madspild og reducere fødevareusikkerhed i
denne udfordrende tid. FEBA-medlemmers konstante og
utrættelige aktivitet overalt i Europa gør en reel forskel og
giver et håndgribeligt bidrag i denne krævende periode.
European Food Banks Federation ønsker også at
benytte lejligheden til taknemmeligt at anerkende
Europa-Kommissionen for konkret at støtte FEBA's
kapacitetsopbygning og øge ekspertisen for at sikre
en effektiv og professionel omfordeling af fødevarer
og imødegå de aktuelle og fremtidige udfordringer.
Der er ikke noget bedre tidspunkt end under en krise
at få støtte fra partnere som dem, der står sammen
med os. Tak til Advanz Pharma, AIDA Cruises, American
Airlines, Amplitude Inc., Apption Labs Inc., Bank of
America Charitable Foundation, Ben Kelway Studio
Ltd, BlackRock, Bloomberg, Blue Yonder, BNY Mellon,
Brambles, Bright Funds Foundation Fund, CAF America,
CAF Canada, Campofrío Food Group, Cargill, Chubb
Charitable Foundation, Ciano International, Confluent,
Contentsquare, Corinium Global Intelligence, Costa
Crociere, Delamere Diary, Delta Airlines, Digital Realty,
Eat Well Global, EDP Renewables, Elanco Foundation,
Envista Forensics, Esposito Research & Strategy
Ltd, Eurostep, Everis, F5, FMI Agency, General Mills
Foundation, Google, Harvard Business Publishing, Hines,
IHG Hotels & Resorts, Incentive Awards, Intercontinental
Exchange, International Paper, Immunity Festival,

* Oplysningerne er senest opdateret den 14. december 2020.

Kallidus Group, Kellogg Company og dets velgørende partnere, Kronos,
LogDNA, Logility Inc., LyondellBasell, Massive Media, McDonald’s, METRO
Group, NetMotion Software, Nestlé EMENA, Orthofix, Otsuka Pharmaceuticals
Europe, Outthinker, PENNY International, Prologis Foundation, Proofpoint,
RSA Group, Savencia Holding, Schur Flexibles, Schweitzer Engineering Lab.,
S&P Global, Symphony, Synopsys Inc. & The Synopsys Foundation, Texas
Instruments, The Global FoodBanking Network, The Vegetarian Butcher,
TJX Europe, Tokio Marine HCC, UK Online Giving Foundation, van Riessen
Familierecht, Whirlpool, Wonderful Giving Fund, Xerox, Zartis og Zscaler *.
En særlig tak også til alle medarbejdere hos vores virksomhedspartnere, der
har støttet os og udnyttet deres fantasi og kreativitet.
Vi er taknemmelige for hver eneste person, der har afsat tid og ressourcer
til European Food Banks Federation. Hver donation, selv den mindste, har
en uendelig værdi for os.
Endelig en særlig tak til de 32 280 fødevarebanker og frivillige fra 430
fødevarebanker overalt i Europa: Jeres indsats har drevet en bølge af
solidaritet, der gjorde det muligt at fortsætte på trods af vanskelighederne
med at omfordele fødevarer til velgørenhedsorganisationer, der hver dag
imødekommer behovene hos dem, der er hårdest ramt af denne krise.
Aldrig før har vi indset vigtigheden af at have mennesker tæt på os. Vores
taknemmelighed går til jeres støtte og nærhed i dette øjeblik. Det er et privilegium
at arbejde sammen med og for jer, og vi håber at gøre det i dag og i årene fremover.

Tak!
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