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Jedzenie Zamiast Bomb to inicjatywa społeczna polegaja ̨ca na rozdawaniu ciepłych, wegańskich posiłków ludziom biednym, bezdomnym i bezrobotnym. Akcji towarzyszy przekaz antyrza ̨dowy i antywojenny, a jej idea ̨ przewodnia ̨ jest pokazanie, że kiedy władza
wydaje pienia ̨dze na niepotrzebne zbrojenia, wielu ludzi głoduje lub umiera z głodu.
Food Not Bombs powstało w latach 80. XX wieku z inicjatywy kilkunastu działaczy antywojennych i anarchistycznych w Cambridge (USA). Aktualnie akcja odbywa sie ̨ regularnie
w wie ̨kszości miast w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Australii i Afryce.
Produkty spożywcze zdobywane sa ̨ głównie darmowymi środkami, tzn. działacze chodza ̨ po rynkach, sklepach spożywczych i supermarketach, prosza ̨c o warzywa, które sprzedawcy zamierzaja ̨ wyrzucić (ba ̨dź już wyrzucili) ze wzgle ̨du na kończa ̨cy sie ̨ termin ważności lub brak popytu, by przyrza ̨dzić z nich później ciepłe posiłki. W ten sposób zwracaja ̨ uwage ̨ na problem głodu na świecie, wynikaja ̨cy nie z braku żywności lecz z polityki
państwa, którego rza ̨d woli inwestować pienia ̨dze podatników w przemysł zbrojeniowy,
zamiast przeznaczać je na pomoc dla najuboższych, głoduja ̨cych ludzi na całym świecie
przez cały rok (sic!). Zatem akcja Jedzenie Zamiast Bomb to nie tylko darmowe posiłki:
aktywiści protestuja ̨ przeciwko zbrojeniom, ponieważ uważaja ̨, że żadna wojna nie jest
humanitarna. Domagaja ̨ sie ̨ radykalnego obcie ̨cia na nie wydatków i przekazania pienie ̨dzy na rozwia ̨zywanie realnych problemów społecznych. W Polsce ponad 2 mln ludzi żyje
w skrajnym ubóstwie, podczas gdy miliardy złotych wydawane sa ̨ przez państwo na wojny na drugim końcu świata (Afganistan)… Na wojny, w których gina ̨ głównie cywile, na
wojny, które maja ̨ tylko jeden cel: wzbogacić już bogatych kosztem tych najbiedniejszych
i najbardziej bezbronnych! Aktywiści FNB sprzeciwiaja ̨ sie ̨ tej antyspołecznej polityce prowadzonej przez wszystkie dotychczasowe rza ̨dy, jak i konsumpcyjnemu modelowi życia,
gdzie miliony ton jedzenia sa ̨ marnotrawione, a ludzie mniej zaradni, głodni i bezdomni
spychani sa ̨ na margines społeczeństwa jako bezwartościowe jednostki. Promuja ̨ wegańskie i wegetariańskie posiłki, gdyż ła ̨czna ilość zwierza ̨t hodowlanych na świecie spożywa
ilość pokarmu równa ̨ kalorycznym potrzebom prawie dwukrotnej liczbie ludzkiej populacji (tymczasem na świecie z głodu umiera 16 tysie ̨cy dzieci dziennie!). Ukazuja ̨, że możliwe
jest przygotowanie pełnowartościowych i smacznych posiłków bez niepotrzebnego i bezsensownego cierpienia zwierza ̨t, bez zatruwania powietrza, gleby i wody. Ponadto organizuja ̨ również koncerty i imprezy benefitowe wspieraja ̨ce inicjatywe ̨.
Główne założenia organizacyjne Jedzenia Zamiast Bomb to:
1. Uzyskiwanie możliwie jak najwie ̨kszej ilości żywności, ubrań oraz innych rzeczy rozdawanych na akcjach, poprzez ich recykling
2. Podejmowanie wszelkich decyzji na zasadzie konsensusu
3. Brak hierarchicznej struktury
4. Zasada otwartości:
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• otwartość rozprzestrzeniania ruchu (Jedzenie Zamiast Bomb może utworzyć każda
grupa ludzi, która tylko ma na to ochote ̨, bez pytania o zgode ̨ ruchów w innych miejscach)
• otwartość ruchu na działaczy (każdy, kto wyrazi che ̨ć może wzia ̨ć udział w przygotowywaniu ba ̨dź rozdawaniu żywności)
• otwartość społeczna ruchu (każdy, kto ma potrzebe ̨, otrzyma całkowicie darmowy
posiłek)
Namiary na niektóre grupy:
• Lublin – fnb_lublin@wp.pl
• Ostrów Wielkopolski – albanska-crew@gmail.com
• Łódź – fnblodz@riseup.net
• Szczytno – fnbszczytno@riseup.net
• Szczecin – foodnotbombs.szczecin@o2.pl
• Kraków – fnb.krakow@gmail.com
• Poznań – jedzeniezamiastbomb-poz@op.pl
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