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PROGRAMA ALIMENTOS PARA VIDA
COMPROMETIDO COM O COMBATE
À FOME NO MUNDO
A Sociedade Internacional para a Consciência de
Krishna (ISKCON) está fazendo sua parte para
combater a fome no mundo. Nas últimas três
décadas, o programa Alimentos para Vida, da
ISKCON, já distribuiu mais de 300 milhões de
refeições vegetarianas quentes e nutritivas para os
mais desfavorecidos, em toda a América, Ásia,
África, Oceania e Europa.
Em 1974, ao ver crianças de rua revirando o lixo
para comer, o fundador da ISKCON, A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada foi às lágrimas
e instruiu seus seguidores para que ninguém
dentro de um raio de dez quilômetros de qualquer
templo de Krishna passe fome. Hoje o programa
inclui restaurantes de alimentos gratuitos,
cozinhas móveis e serviços de socorro de
emergência, e distribui mais de 400 mil refeições
vegetarianas gratuitas por dia para pessoas
carentes, em mais de 60 países.
"Muita tristeza e desespero no mundo são
causados pela fome", diz o australiano nascido
Paul Turner, coordenador internacional do
programa Food for Life (Alimentos para a Vida).
"Devotos de Krishna são dedicados a trazer
esperança às pessoas por meio da distribuição de
alimentos saudáveis e santificados."
Recentemente as filiais do programa Food for Life
em Nova Délhi e Mumbai inauguraram um

. Tufão Haiyan – Filipinas ( 2013): A situação
humanitária nas áreas devastadas pelo tufão
Hiya (Yolanda) foi catastrófica. Quase 13
milhões de pessoas nas Filipinas foram
afetadas, incluindo cerca de cinco milhões de
crianças. Quase dois milhões de homens,
mulheres e crianças foram deslocados, muitos
desesperados por comida, água potável,
abrigo e saneamento básico. Ao longo dos
cinco meses seguintes, voluntários do
programa Alimentos para Vida de Manila
distribuíram dezenas de milhares de refeições
vegetarianas preparadas na hora.
. Tsunami no Japão (2011): O programa
Alimentos para Vida forneceu milhares de
quilos de frutas e vegetais frescos, bem como
jantares vegetarianos prontos, aos
sobreviventes, em abrigos de Wataricho
Shiyakysho, no distrito de Miyagi-ken, por
muitos meses após o tsunami devastador.
. Terremoto no Paquistão (2006): Voluntários
do programa Alimentos para Vida de várias
cidades da Índia se uniram para prestar
socorro. Trabalhando em estreita colaboração
com as forcas e a polícia local, os voluntários
montaram base em um templo da ISKCON em
Udhampur, na região afetada pelo terremoto,
com caminhões carregados de água potável,
arroz, pão e cobertores. Esses itens eram para
as vítimas do terremoto, incluindo
sobreviventes em cidades com danos mais
graves.
. Furacão Katrina, Costa do Golfo, EUA
(2005): Membros do programa Alimentos para
a Vida local se aventuraram nas áreas mais
atingidas da Costa do Golfo para distribuir
refeições vegetarianas quentes e frescas para
os moradores afetados. As equipes de
voluntários do programa no Texas continuaram
a oferecer ajuda aos desabrigados e
refugiados, servindo até 800 refeições por dia
durante vários meses após o desastre.
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programa bem-sucedido para combater a fome – o
"Mid-Day Meal". Este programa destina-se a
libertar as crianças carentes do círculo vicioso da
pobreza; busca encorajar a frequência escolar,
proporcionando aos alunos almoços nutritivos
frescos, livre de custos. Em Mumbai o programa,
com parceria do governo estadual e do grupo de
mídia Times of India, alimenta diariamente mais de
30 mil estudantes em mais de 100 escolas.

Este material está disponível online em
http://communications.iskcon.org
###

. Tsunami no Sudeste a Ásia (2004):
Programa Alimentos para Vida respondeu
rápido, quando proveu apoio de conforto e
refeições vegetarianas quentes às pessoas, no
mesmo dia do desastre. Só no Sri Lanka,
foram distribuídas mais de 10 mil refeições
diárias, junto com cuidados médico, roupas, e
abrigo para crianças órfãs.
. Ciclone em Orissa, Índia (1999): Programa
Alimentos para Vida foi capaz de distribuir mais
de um milhão de refeições vegetarianas, junto
com garrafas de água, mantas, roupas e
tratamentos de primeiro socorro aos
sobreviventes devastados.
. Guerra em Grozny, Chechnya (1995): Com
o começo da campanha russa contra
insurgência no dia 11/12, 1994, voluntários do
programa Alimentos para Vida arriscaram suas
vidas para servir 850 mil tigelas de mingau de
aveia quente, pão fresco assado e chá aos
residentes locais. Um artigo do New York
Times artigo declarou que em Grozny, os
devotos de Krishna do programa Alimentos
para Vida "têm uma reputação igual à que irmã
Teresa tem em Calcutta: não é difícil encontrar
alguém que jure que eles são santos. Em uma
cidade cheia de mentiras, ganância e
corrupção, os Krishna distribuem o bem”.
. Campina Grande (PB), Brasil (há mais de
10 anos): Com a colaboração de voluntários
do programa Alimentos para Vida, a ISKCON
de Campina Grande distribui diariamente mais
de 200 pratos de sopa fresca e quente para
moradores de rua.
. Chapada dos Veadeiros (GO), Brasil
(desde 2004): A ONG Paraíso dos Pândavas,
em nome do programa Alimentos para Vida,
introduziu a merenda escolar vegetariana nas
escolas públicas municipais em Alto Paraíso e
em outras cidades da região, por meio de
acordo com prefeituras para capacitação das
merendeiras, realizada por chefs da culinária
vegetariana. Hoje o programa é mantido pela
comunidade, independente da ONG Paraíso
dos Pândavas.
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