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COVID-19: kiekvieno įsipareigojimas visų labui 
Briuselis, 2020 m. kovo 17 d. 

 
COVID-19 pandemija smarkiai smogia Europai ir pasauliui. Retai kada Europos istorijoje 
kilusiems iššūkiams reikėjo tiek daug dėmesio tiek iš lyderių, tiek iš pačių piliečių kaip dabar. 
Po protrūkio neišvengiamai įvyks ekonominis nuosmukis, galintis sukelti tolimesnį mūsų 
visuomenės padėties blogėjimą. 
  
Sudėtinga padėtis, kurioje esame šiuo metu, gali būti laikoma grėsme, sukeliančia neviltį, 
arba galimybe, kuri mus sugrąžins prie solidarumo Europoje šaknų. Šios situacijos 
akivaizdoje bendruomenės centre vėl atsiduria žmogus, o dėmesys nukrypsta atgal į 
būtinybes. 
  
Maisto bankų darbuotojai ir savanoriai į dabartinę padėtį reaguoja toliau palaikydami 
solidarumo grandinę, kūrybiškai ir atkakliai derindami savo veiklą su besikeičiančia padėtimi. 
Maisto bankų pagalbininkai yra labai praktiški žmonės, kurie didžiąja dalimi savanoriško 
darbo prisideda prie maisto trūkumo, kurį kasdien patiria mūsų labiausiai nepasiturintys 
piliečiai, mažinimo, kartu užkirsdami kelią maisto švaistymui. Pasak popiežiaus Pranciškaus, 
pasisakiusio per privačią audienciją su „FEBA“ nariais 2019 m. gegužės 18 d.: „Jūsų darbas 
yra panašus į medžių, – tai vaizdas, kuris ateina į galvą – kurie kvėpuoja tarša, bet grąžina 
deguonį. Ir kaip medžiai, jūs nelaikote deguonies: jūs paskirstote gyvenimui reikalingą kiekį, 
kad jis pasiektų tuos, kuriems jo labiausiai reikia.“ 
  
Europos maisto bankų veikla yra stabili, tačiau tuo pat metu ji turi ir trūkumų. Ji remiasi 31 
700 žmonių darbu, iš kurių 85% yra savanoriai, įskaitant senjorus ir žmones rizikos grupėse. 
Ji bendradarbiauja su 45 700 vietinių labdaros organizacijų, kad pasiektų 9,3 milijonus 
nepasiturinčių žmonių, kuriems reikia maisto ir dažnai – vilties. Šis, daugiau nei 4 milijonų 
patiekalų per dieną, paskirstymas atliekamas su pasididžiavimu, bet ir tyliu nuolankumu 
esant ypač sunkioms materialinėmis ir finansinėmis sąlygomis. 
  
Kaip maisto banko bendruomenė, jau beveik 35 metus glaudžiai bendradarbiaujame su 
Europos institucijomis, žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandine, suinteresuotosiomis 
šalimis bei labdaros organizacijomis. Prisidėjome ir prie darnaus vystymosi tikslų. Nors 
maisto bankai dažnai vertinami ir laikomi veiksmingais bei profesionaliais maisto 
perskirstymo partneriais, to nepakanka, kad būtų užtikrinta saugi ateitis. 
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Todėl Europos maisto bankų federacija ir jos nariai: 
1. Ragina Europos institucijas ir nacionalines vyriausybes remti pilietinės visuomenės 

organizacijų iniciatyvas, kad jos galėtų spręsti šiandienos ir artimiausios ateities 
iššūkius, pasitelkdamos kompetencijas ir profesionalumą bendrai gerovei. 

2. Ragina Europos institucijas ir ES valstybes nares parodyti solidarumą Europos 
piliečiams (ypač labiausiai nepasiturintiems asmenims) didinant maisto ir bazinės 
materialinės paramos paskirstymą Europos socialiniame fonde ir užtikrinant 2014-
2020 m. paramos lygį. Tai padėtų spręsti materialinio nepritekliaus problemą tiek 
trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. 

3. Ragina Europos institucijas ir nacionalines vyriausybes leisti laisvai judėti 18-64 metų 
savanoriams, dirbantiems su pilietinės visuomenės organizacijomis, teikiančiomis 
maisto ir/arba farmacinę pagalbą, laikantis visuomenės sveikatos taisyklių, nes tai 
atitinka pagrindinius pirminius poreikius. Remti savanorius – tai stebėti 
marginalizuotus gyventojų segmentus, kurie jau ir taip susiduria su didesne rizika 
sveikatai. Neremiant šių žmonių, jų padėtis gali pablogėti ir suformuoti suvokimą, 
kad jie buvo apleisti kaip antrosios klasės piliečiai. Tai gali padidinti viešosios tvarkos 
pažeidimų riziką (pvz.: kalėjimuose vykstančias riaušes). 

4. Ragina įmones formuoti partnerystes sprendžiant šią situaciją kartu, persvarstant 
pelno ir ne pelno siekiančių organizacijų bendradarbiavimą, skatinant maisto 
dovanojimą, teikiant finansinę paramą, dalinantis kompetencija ir patirtimi bei 
kuriant bendrus novatoriškus sprendimus. 

5. Skatina žmones,  priklausančius mažesnės rizikos grupėms, pvz. universitetų 
studentus, remti kasdienę maisto bankų veiklą rūšiuojant, saugant ir perskirstant 
arba tiekiant maistą labdaros organizacijoms ir tiems, kuriems to labiausiai reikia. 

6. Prašo reikalingos įrangos: patalpų ir sunkvežimių - šaldytuvų, bei būtiniausių įrankių: 
rankų dezinfekavimo skysčio dozatorių, izoterminių ir kartoninių dėžių, vienkartinių 
pirštinių ir kt.  mūsų veikos saugumui užtikrinti. 

 
Mums reikia kiekvieno bendruomenės nario įsipareigojimo visų labui. 
 
 
 
 
 

Jacques Vandenschrik 
Prezidentas, Europos maisto bankų federacija 
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Apie „FEBA“  
Europos maisto bankų federacija (FEBA) – tai skėtinė ne pelno organizacija, bendradarbiaujanti su 24 
nariais ir 5 asocijuotaisiais nariais Europos šalyse. Jau daugiau nei 30 metų „FEBA“ misija – atstovauti 
savo narius Europos ir tarptautiniu mastu, remti ir stiprinti maisto bankų veiklą Europoje, suteikiant 
mokymus, dalinantis geriausia patirtimi ir žiniomis, plėtojant partnerystes, globojant naujų maisto 

bankų įkūrimą. „FEBA“ kartu suburia 421 maisto banką ir jų filialus, įsipareigojusius kovoti su maisto 
švaistymu ir pamaitinti labiausiai skurstančius asmenis. Kiekvieną dieną mūsų nariai suteikia 4,3 

milijonus porcijų maisto 9,3 milijonams skurstančiųjų, pasinaudodami 45,7 tūkst. labdaros 
organizacijų tinklu ir 31,7 tūkst. bendražygių profesionalumu (85 proc. iš jų – savanoriai). Be 

perteklinio maisto iš maisto produktų tiekimo grandinės „FEBA“ nariai taip pat perskirsto maistą iš 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF), vaisių ir daržovių pašalinimo 

sistemos bei individualių aukų.  
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