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Ea luptă 
pentru tine!

cu privire la susținerea drepturilor muncii ale fe-
meilor laolaltă cu drepturile lor politice, dar și poziția 
feministelor socialiste împotriva militarizării și 
războiului, azi Căși sociale ACUM! pune în centrul 
activismului civico-politic locuirea în demnitate și 
recunoaște contribuția femeilor la lupta pentru o 
politică justă și antirasistă de locuire. 

De-a lungul activității sale, activista Angela 
Davis a vorbit de multe ori despre modul în care 
rasismul susține capitalismul sau, altfel spus, 
extragerea profitului din exploatarea forței de 
muncă a persoanelor de culoare, fie ele ținute în 
sclavie, angajate cu un venit foarte redus sau în-
temnițate. Feminismul va trebui să fie antirasist 
sau nu va fi deloc, afirmă Davis.

Azi și aici, avem nevoie de acest feminism, pen-
tru că el ne învață să înțelegem mai bine relația 
între personal și politic și să ne imaginăm ce în-
seamnă să devii o femeie luptătoare în condițiile 
în care ești stigmatizată și inferiorizată datorită 
etniei tale, culorii pielii tale și/sau condițiilor 
în care ai ajuns să trăiești din motive care te 
depășesc ca persoană. 

Ana a lucrat timp de 35 de ani și a fost și o 

mamă eroină a acelor vremuri. Fiind conce- 

diată în anii 1990, odată cu închiderea ultimei 

fabrici unde era angajată în orașul Cluj, a fost 

evacuată împreună cu familia ei din căminul 

muncitoresc în care locuiau. Pensia nu îi per-

mite să închirieze o locuință de pe piață, așă 

că ea continuă să stea de 20 de ani în nesigu-

ranță și în condiții inadecvate. Are grijă de cei 

trei nepoți ai ei, cu care azi stă împreună într-o 

baracă improvizată pe str. Cantonului, asta de 

când li s-a ars căsuța de termopan primită în 

folosință gratuită de la asociația Ecce Homo 
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Acum aproape 100 de ani, Virginia Woolf observa 
că, pentru a fi libere să scrie și pentru a putea fi 
prezente în istorie vorbind despre experiențele 
lor directe, femeile au nevoie atât de o cameră a 
lor unde să se retragă, cât și de independență fi-
nanciară (A room of one’s own, 1929). 

În 1990, feminista bell hooks recunoștea di-
mensiunea radicală a căminului și a capacității 
de a folosi locuința (oricum ar fi ea, o baracă im-
provizată, sau un cort) ca spațiu al rezistenței. 
Femeile de culoare, spune hooks, au rezistat de-
zumanizării prin crearea unui cămin unde ele 
pot să devină subiecte și să se afirme în pofida 
sărăciei, greutăților în viață și deprivărilor cu 
care se confruntă, și unde își pot redobândi dem-
nitatea ce li se refuză de societatea dominantă.

Azi, cu ocazia zilei de 8 Martie, reiterăm în 
orașul Cluj mesajele militante ale mișcării fe-
meilor socialiste, amintindu-ne că aceasta a 
proclamat la începutul secolului al XX-lea Ziua 
Internațională a Femeilor, care a fost adoptată 
ca atare de Organizația Națiunilor Unite abia în 
1975. Revigorând revendicările acelor vremuri 

str. Cantonului, cunoaște foarte bine cât este 

de dificil să te faci acceptată de societatea care 

te-a aruncat la margini. Lucrează pentru a con-

tribui la veniturile familiei, are grijă de casă, îi 

construiește fiului ei o cameră separată în care 

el să își poată face temele pentru a ține pasul 

cu ceilalți copii de la școala din centru unde l-a 

înscris. Și apoi, în timpul ei liber, participă la 

acțiunile noastre stradale sau la ședințele de 

consiliu local. Pune atât povestea, cât și corpul 

ei în bătaia opiniei publice care cu greu ajunge, 

în Clujul cel bogat, să recunoacă că orașul are 

nevoie de mult mai multe locuințe publice pen-

tru a deveni un spațiu demn al tuturor.   

Ana și Maria, împreună cu multe alte femei, 
știu prea bine: destinele lor personale, ele ca 
persoane, au fost întotdeauna marcate de fami-
lie, școală, locuri de muncă, stat și societatea 
largă, fiind afectate de cele întâmplate cu politi- 
ca locuirii, privatizarea, dezvoltarea imobiliară, 
creditele bancare, cu modul în care persoanele 
sărăcite sunt evacuate și împinse spre periferia 
orașului. Dar ele mai știu un lucru important: toate 
nedreptățile pe care le văd în jurul lor, nu se vor 
elimina dacă ele nu își transformă experiențele 
personale în mesaje politice mobilizatoare. Sau, alt- 
fel spus, dacă nu vor lupta pentru ca ele, familiile 
lor și oricine din acest oraș sau din această țară să 
obțină o locuință în care să poată trăi în demnitate 
și în condiții adecvate. Pentru asta își sacrifică tim-
pul liber, depășesc momentele de descurajare, 
motivează și alți oameni pentru a-și ridica vocea, 
rezistă în fața privirilor intimidante și cuvint-
elor derogatorii venite din partea autorităților 
sau altora. 

Imagine de Karen Macha Visky Noi, femeile mai privilegiate 
ale sistemului, recunoscând 
potențialul radical al acestei 
forțe, nu putem să facem altce-
va decât să le susținem lupta, 
atât prin articularea politică a 
mesajelor cât și prin gândirea și 
derularea unor acțiuni comune. 
Pentru că feminismul va tre-
bui să fie antirasist și de stânga, 
sau nu va fi deloc.

Enikő Vincze

în aceeași locație. Ea 

depune anual cerere de 

locuință socială și par-

ticipă la procesul îm-

potriva primăriei prin 

care cerem modifica- 

rea criteriilor de locu-

ințe sociale astfel încât 

persoanele cu venituri 

mici și care locuiesc în 

condiții inadecvate să 

aibă acces la locuințe 

sociale. 

Maria a devenit persoană fără adăpost împre-

ună cu părinții, frații și surorile ei încă din co-

pilărie, rezistând împreună cu mama sa în fața 

tentativelor autorităților de a o duce la casa 

de copii. În tot acest timp, ea a făcut eforturi 

mari să termine zece clase, școala profesională 

și mai multe cursuri de calificare. Lucrând în 

comerț, a observat pe pielea ei cum abuzează 

marile centre comerciale de femeile munci-

toare. Locuind în chirie pe bază de contract de-

comodat într-una din căsuțele Ecce Homo de pe 
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În hol la Primărie

Mișcarea celor evacuați de bănci 
are 10 ani

Propunere în contextul dezbaterii 
publice despre urbanizarea zonei 
Sopor

Am fost în Barcelona la aniversarea de 10 ani a or-
ganizației PAH (Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca), cu care avem o cauza comună, aceea fiind 
dreptul la locuire. Am fost impresionată de modul 
lor de organizare. Am văzut acolo foarte mulți 
oameni (chiar și oameni în vârstă) care luptă și m-a 
impresionat faptul că au dorința și voința de a lupta 
cu autoritațile (băncile) .

Asociația are la bază 4 documente după care 
funcționează (structură, ghid al plenarelor, manual 

După ce am participat la consultarea publică deru-
lată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca pe tema 
masterplanului pentru zona Sopor, în 18.02.2019, 
Căși sociale ACUM! a depus în atenția direcției sale 
de urbanism, precum și de Comunicare, Dezvoltare 
Locală și Management Proiecte, dar și în atenția 
Ordinului Arhitecților din România Filiala Transil-
vania materialul intitulat: 
LOCUINȚE SOCIALE PUBLICE – SOLUȚII 

INOVATOARE ECOLOGICE DE LOCUIRE. 

Mesajul nostru principal a fost acesta:  Prioritățile 
dezvoltării fondului locativ din orașul Cluj tre-
buie să redevină satisfacerea nevoii de locuire a 
populației și respectarea dreptului la locuință ca 
drept fundamental al omului.

Am propus înscrierea locuințelor sociale publice 

printre obiectivele de utilitate publică atât în PUZ 

Sopor, cât și în tema concursului de arhitectură 

lansat pe această temă,
susținând argumentul nostru atât prin preveder-
ile Legii 255/2010, cât și prin obiectivele definite 
în Strategia de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Na-
poca 2014-2020 la capitolul incluziune socială, 
sub-capitolul privind fondul de locuințe sociale 
din oraș. 

Citiți întregul material pe pagina de internet al 
Căși sociale ACUM! - 
casisocialeacum.ro/archives/3334/propunere-sopor/

de comunicare și, cea mai importantă, red lines).
A fost un atelier în care ni s-a prezentat platfor-

ma (grupul) PAH, cum se organizează, cum iau de-
cizii, ni s-a explicat că ei nu fac singuri mișcarea în 
sine ci îi sfătuiesc pe oameni cum ar trebui să facă 
și îi dau exemplu pe alții în situații asemanatoare.

E o oraganizație la nivel local, regional și națio-
nal. Folosesc doar Whatsapp și Telegram pentru a-și 
planifica acțiunile. La întâlniri, chiar dacă nu poate 
veni persoana în cauză o să participe neapărat o 

altă persoană din familie... asta chiar îi o idee tare. 
Ei nu susțin niciun partid și, cel mai important, nu 
sunt un grup politic. Ei merg și negociază cu băncile 
pentru a-i putea ajuta pe oameni să nu fie evacuați. 
PAH este la plural și este incluziv. Au organizația 
mare, plus alte oraganizații mai mici și toate au pu-
terea de a lua decizi. Ei sprijină chiar și persoanele 
evacuate din alte motive, nu doar pe cele evacuate 
de bănci. Întotdeauna se organizează cine va vorbi 
cu poliția, indiferent că e o mișcare mai mică sau 
mai mare. Pentru curiozitatea mea personala am 
făcut o vizită în micile comunități de romi de aco-
lo. Aici, după părerea mea, discriminarea este mai 
mică decât la noi, atât în instituții, cât și pe stradă. 
Familiile de acolo sunt ajutate foarte mult și spri-
jinite în ceea ce privește educația. Pentru mine a 
fost o experiență frumoasă deoarece am reușit să 
văd și alți oameni care lupta pentru locuire, ceea ce 
o devenit tot mai greu, fiind aproape imposibil să ai 
locuința ta.

Am văzut locuințe zidite efectiv pentru a nu se 
putea ocupa abuziv, ceea ce îi absurd, să ai o clă-
dire goală și să o zidești doar pentru a nu fi locuită. 
Nu critic, doar îmi spun părerea, oamenii dorm 
pe stradă sau în bancomate, în timp ce clădirile 
goale sunt zidite. În data de 22 februarie a avut loc 
și un protest pentru o familie cu copii ce urma să 
fie evacuată. S-a ieșit în stradă, s-a scandat, a fost  
chiar multă lume și, deoacamdată, datorită faptului 
că a fost un număr așa mare de persoane nu s-a rea- 
lizat evacuarea doamnei și familiei ei (ar fi frumos 
dacă ar exista atâta de multă solidaritate și la noi). 
Există un mare ”Si se puede” (”Da, se poate!”) la ei, 
care se poate numi speranță, incredere că într-o zi 
totul va fi bine. Ceea ce nouă, multora dintre noi, ne 
lipsește. Așteptăm ziua când Locuirea va fi văzută 
ca un drept egal și nu văzută ca o marfă. Până 
atunci ne rămâne doar speranța unora dintre noi... 
și da, LA MULȚI ANI DE ZIUA FEMEILOR.

Maria Stoica
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Apel către candidatele și candidații 
la alegerile europarlamentare
Împreună cu alte grupări ale rețelei pentru dreptul 
la locuire, justiție locativă și dreptul la oraș, BLO-
CUL PENTRU LOCUIRE, în 20.02.2019, Căși Sociale 
ACUM! a lansat un APEL CĂTRE CANDIDATELE ȘI 
CANDIDAȚII LA ALEGERILE EUROPARLAMENTA-
RE, cu titlul: Locuințele sociale publice! Prioritate 
pe Agenda Parlamentului European 2019-2023. 

Pornind de la descrierea manifestărilor crizei lo-
cuirii în România, dar și în alte State Membre ale 
Uniunii Europene, precum și de la recunoașterea 
faptului că schimbarea politicii de locuire în aceste 
spații nu se poate realiza dacă întregul complex de 
politici europene rămâne neschimbat, am punctat 
nevoia 

(1) abandonării politicii economice neoliberale a 
UE, și 

(2) reconfigurarea conținutului și statutului 
politicii sociale pe întregul său teritoriu. 

Am formulat următoarele propuneri legate de ce 
ar trebui să facă Uniunea Europeană cu acest scop:

• să își asume competențe în domeniul locuirii și 
să elaboreze și implementeze mecanisme prin care 
și le poate exercita în relație cu statele membre 
pentru a crește fondul de locuințe publice;

• să semneze Convenția Internațională privind 
Drepturile Economice, Sociale și Culturale, 
obligându-se să pună în practică imperativul asigu-
rării dreptului la locuință.

• să oblige statele membre să adopte și să pună 
în practică Carta Socială Europeană, în mod special 
următoarele sale articole:

• să impună statelor membre respectarea legis-
lației internaționale privind interzicerea prin lege 
a evacuărilor forțate, adică ale evacuărilor care 
lasă persoanele evacuate fără adăpost sau le con-
strânge să locuiască în condiții inadecvate. 

• să impună statelor membre transpunerea în 
legislația națională a prevederilor Rezoluției Par-
lamentului European din 11 iunie 2013 referitoare 
la locuințele sociale din Uniunea Europeană. 

BPL susține că ar fi nevoie ca Uniunea Europeană 
să elaboreze prevederi-cadru de   reglementare a 
circulației libere a capitalului și a afacerilor imo- 
biliar-bancare, astfel încât acestea să nu poată 
acapara și supune intereselor lor producția și tran-
zacționarea de locuințe. Cu acest scop, vor trebui 
elaborate măsuri concrete care:

• să genereze resurse necesare pentru creare de 
noi locuințe publice,

• să interzică continuarea privatizării locuințe-
lor sociale,

• să maximizeze utilizarea socială a stocului pri-
vat de locuințe existent, prin redistribuirea locu-
ințelor nefinalizate de dezvoltatori, a locuințelor 
vacante și abandonate,

• să interzică evacuările forțate,
• să controleze prețurile chiriilor private,
• să reglementeze piața de locuințe, 
• să renunțe la susținerea din bugetul public a ac-

cesului la locuințe prin credit ipotecar, folosind în 
schimb acest buget pentru dezvoltarea de locuințe 
publice. 

Citiți aici întregul text al Apelului: 
https://bloculpentrulocuire.ro/

DE CE?

▪︎ Pentru că România se află printre acele state 
membre ale Uniunii Europene, unde procentul lo-
cuințelor sociale din totalul fondului de locuințe 
este cel mai redus. 

Conform datelor statistice ale INS, în 2017, din 
totalul de 8.976.794 locuințe, 8.867.146, adică pes-
te 98% au fost în proprietate privată. Acest lucru 
se datorează privatizării vechiului fond de stat de 
locuințe (prin retrocedări și prin vânzarea aparta-
mentelor către chiriași), precum și faptului că după 
1990 majoritatea programelor guvernamentale de 
locuire a susținut producția privată de locuințe. 
Chiar și locuințele Agenției Naționale de Locuințe 
dedicate tinerilor au fost concepute în așa fel încât 
să fie scoase din fondul locativ de stat prin vânzare 
către chiriași. 

Aceste măsuri au urmărit până la urmă susți-
nerea pieței de locuințe și a afacerilor imobiliar- 
bancare cu scopul asigurării unui profit cât mai 
mare pentru bănci și pentru dezvoltatorii imobi- 
liari. Ele au făcut parte din politica de creare a 
oportunităților pentru investițiile de capital au-
tohton și străin, deschizând și România în fața fon-
durilor transnaționale de investiții din domeniul 
tranzacțiilor imobiliare. 

Deoarece locuințele sunt accesibile aproape în 
totalitate doar prin piață și majoritatea locuin- 
țelor se construiesc pentru a se vinde sau închiria, 
funcția de marfă și de sursă de acumulare de capi-
tal a locuinței a ajuns să domine funcția sa socială.

▪︎ Pentru că statul român se ferește să recunoască  
că dreptul la locuință este un drept fundamental 
al omului și promite cel mult asigurarea dreptului  
cetățenilor de a avea acces la locuință, delimitându- 
se de obligația de a asigura de facto accesul la  
locuință a tuturor prin măsuri care să rebalanseze 
inegalitățile de venit create de economia politică 
capitalistă. 

În loc să își întărească programele guverna-
mentale pentru construcția de locuințe sociale și 
publice, sau măsurile privind protecția chiriașilor 
evacuați din imobile retrocedate, după 2010, statul 
român a facilitat evacuarea persoanelor care în 
lipsa altor alternative au recurs la diverse forme 
de locuire informală. 

▪︎ Pentru că, chiar dacă avem o legislație anti- 
discriminare, în România persoanele de etnie 
romă sunt în continuare afectate de rasismul in-
stituționalizat. În cazul romilor care trăiesc în sără-
cie, rasializarea etniei se suprapune cu rasializarea 
sărăciei, care devine vizibilă în evacuările de grup, 
împingerea oamenilor la periferiile sub-dezvoltate 
ale localităților și menținerea lor în condiții ina-
decvate de locuire, în paralel cu excluderea lor de 
la locuințe sociale publice.     

▪︎ Pentru că, criza locuirii generată de politica 
neoliberală aplicată din anii ‘80 afectează tot mai 
multe persoane în toate statele membre ale Uniu-
nii Europene.

Costurile cu locuirea reprezintă una dintre cele 
mai mari cheltuieli pentru foarte multe gospodării, 

Camera Mare împovărarea cu costurile sale rămânând la un nivel 
înalt în mod constant și afectând în mod dispro-
porționat categoriile sociale pauperizate și pre-
carizate.

Prețul locuințelor crește mai rapid decât sala-
riile în mai toate statele membre ale Uniunii Euro-
pene, în timp ce inegalitățile de venit și fenomenul 
excluziunii locative se întăresc reciproc.

Găsirea unor locuințe accesibile și adecvate este 
tot mai dificilă pentru tot mai mulți, pentru că în 
localitățile unde există locuri de muncă locuințele 
sunt foarte scumpe.

Pe fondul îndatorării la bănci, tot mai multe fa-
milii ajung în pragul de a-și pierde locuința și in-
vestițiile lor de o viață. Chiriile private continuă 
să crească în toate țările, iar guvernările locale 
reușesc să le controleze în prea puține cazuri.

Tinerii sunt una dintre categoriile cele mai 
afectate de aceste probleme: lipsa unei locuințe 
adecvate îi menține în varii forme de dependență 
și îi vulnerabilizează în toate domeniile vieții, de 
la muncă până la viața privată. 

▪︎ Pentru că, chiar dacă UE condamnă discrimina- 
rea și rasismul și are o strategie europeană cadru 
pentru incluziunea romilor, permite în continuare 
hărțuirea instituționalizată a persoanelor rome 
din Estul Europei care își caută resurse de trai în 
vechile state membre ale UE.  

Toate aceste probleme structurale din UE sunt 
înrădăcinate în procesul de privatizare a fondu-
lui locativ (cel deja încheiat sau cel în continuă 
derulare în țările unde mai există locuințe pu-
blice de privatizat și asociațiile locative au sto-
curi de locuințe sociale pe care le pot scoate la 
vânzare). Apoi, aceste probleme sunt înscrise în 
financializarea locuirii în toate Statele Membre 
ale UE, chiar dacă în măsuri diferite: diverși ac-
tori financiari (bănci, dezvoltatori imobiliari, 
agenții imobiliare, fonduri de investiții) care 
urmăresc creșterea profitului lor, acaparează 
producția și tranzacționarea de locuințe; în lipsă 
de locuințe publice, tot mai multe gospodării se 
îndatorează în procent tot mai mare la instituții 
de credit pentru a deveni proprietari de locuințe. 

Din toate aceste motive, mesajul BPL în contex-
tual alegerilor europarlamentare este acesta: 

Deoarece în România este aproape imposibil azi 
să ai acces la locuință altfel decât prin piața domi-
nată tot mai mult de bănci, agenții imobiliare și 
dezvoltatori imobiliari,

Deoarece și în cele mai multe țări membre vechi 
ale UE se continuă privatizarea locuințelor sociale 
și preluarea lor de companii financiare,

Este important să:
→ LUAȚI ÎNAPOI CONTROLUL ASUPRA LOCUIN- 

ȚELOR DIN MÂINILE CAPITALULUI IMOBILIAR- 

BANCAR!

→ ELIMINAȚI PRESIUNILE DE REDUCERE A 

COSTURILOR SOCIALE ASUPRA STATELOR 

MEMBRE UE!

→ OPRIȚI POLITICILE DE CONTROL FISCAL 

CARE CONTRAVIN ASIGURĂRII DREPTURILOR 

SOCIAL-ECONOMICE!

→ ADOPTAȚI O STRATEGIE EUROPEANĂ A LO-

CUIRII, IMPUSĂ STATELOR MEMBRE, CARE (1) 

REGLEMENTEAZĂ AFACERILE IMOBILIARE ÎN 

BENEFICIUL BUNULUI PUBLIC ȘI (2) SUSȚINE 

PRODUCEREA DE LOCUINȚE NON-PROFIT!
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o casă (și) a ei..
Când mi-a fost oferită ocazia să scriu acest arti-
col despre dinamica dintre femeie și locuire, gân-
dul mi s-a oprit inevitabil la un eseu scris acum 
aproape un secol de Virginia Woolf, O cameră doar 
a ei (1929). Eseul dezbate tema “femei și ficțiune” 
- care, în seceta din rafturi a titlurilor cu autori 
femei, se transformă într-o înșiruire de cauze și 
indicii determinante pentru lipsa vocilor femeilor 
din literatură. O cauză tangibilă este din start lip-
sa unui spațiu dedicat nevoilor ei sau, mai bine zis, 
relația ei unilaterală și defectuoasă cu locuința, 
bazată pe muncă 24 din 24, 7 zile pe săptămână; 
spații locuite prin muncă, nu prin contemplație 
sau relaxare. Nu mai vorbim despre simțul pro-
prietății asupra gospodăriei, care nu este mai 
mult decât un sentiment - în realitate nimic nu-i 
aparține legal, îngrijește proprietatea soțului sau 
a tatălui ei.

Relația pe care ea o dezvoltă, de-a lungul isto-
riei, cu arhitectura și urbanismul, la nivelul vieții 
de zi cu zi, este profund diferită de a lui. Afară 
este al lui, înauntru este al ei. Afară devine o noți-
une încărcată de teamă și, dacă iese neînsoțită, 
de neacceptare și sprâncene ridicate. Înăuntru, 
devine o noțiune încărcată de îndatoriri și sprijin 
- EA ca un soi de Atlas, condamnat să fie stâlpul 
curățeniei în casă pentru eternitate. În spațiile 
semi-publice ale livingului / salonului susține 
acest rol de servitute, atunci când oaspeții tre-
buie primiți, iar în spațiile private ale casei, de 
îngrijire a copiilor.

Necesitatea de a avea un spațiu fizic în care să 
poată crea, scrie, desena, gândi, studia - nu era 
considerată adecvată pentru femei, cu atât mai 
puțin dacă vorbim despre pătura precară a soci-
etății. Deși lucrurile și rolurile s-au mai schimbat 
între timp, bucătăria, livingul, camerele de dormit 
pe care le ocupăm astăzi sunt rezultatul relațiilor 
pe care le-am moștenit din astfel de structuri so-
ciale. 

În căutarea scriiturilor autoarelor de ficțiune, 
Miss Woolf pune o întrebare care cred că tran-
scende domeniul cercetat de ea: „femeile nu scriu 
cărți despre bărbați (...) de ce sunt femeile mult 
mai interesante pentru bărbați decât bărbații pen-
tru femei?”. Dacă punem aceeași întrebare în ceea 
ce privește arhitectura trecutului apropiat, exem-
plele care îmi vin în minte nu merg mai departe de 
viziunea unor bărbați ce gândesc nevoile cotidiene 
ale unor femei. Cum ar fi dormitorul Linei Loos, 
proiectat de soțul ei, Adolf Loos, arhitect austri-
ac, influent al arhitecturii moderne, dormitor pe 
care aceasta nu-l folosește. Mai răscolitoare  încă 
este reducerea gesturilor dictate de spațiul lo-
cuit la o defilare în nud a Josephinei Baker - locu-
ință proiectată tot de Loos. Arhitectul a gândit ca 
piesă centrală o generoasă piscină într-un spațiu 
despărțit de zona de living prin pereți de sticlă, 
menită să ofere un spectacol oaspeților aflați în 
salon. 

Exemplele nu devin mai fericite nici dacă vor-
bim despre eforturile de a proiecta o bucătărie 
eficientă. Arhitecta Margarete Schütte-Lihotzky 
propune pentru proiectul de locuințe sociale al lui 
Ernst May, o bucătărie care caută să eficientizeze 
munca femeilor în gospodărie, perpetuând rolul 
dat al femeii. Sexualizarea femeii sau reducerea 
ei la o mașinărie iscusită care întreține o locuință, 
care gătește și, după cum ar spune un fost profesor 
de istorie, care întreține viu focul în vatra casei 
pentru bărbat și copii, dictează un anumit tip de 
arhitectură și un anumit mod de a gândi locuința.

Fără a ignora celelalte considerente care fac o 
locuință să stea în picioare, propun să concentrăm 

discuția în dimensiunea socialului, și a relațiilor 
care au modelat locuința în forma pe care o știm 
astăzi.

În cazul spațiului românesc, lucrurile încep să 
se schimbe odată ce stalinismul economic își face 
cuib și în arhitectură. Libertatea de creație a arhi-
tectului este înlocuită de uniformizare, atât cea 
a proiectării locuințelor, cât și cea socială de gen. 
Arhitectura socialistă este cea care propune un 
model de locuire în care ambii soți au îndatoriri, 
atât în gospodărie, cât și în spațiul public, o soci-
etate egalitară în care nu există nici diferența de 
remunerare între sexe. Aplicabilitatea modelului 
este chestionabilă și face subiectul altei discuții, 
dar reținem faptul că poziția femeii în societate 
suferă o schimbare majoră.

Șocul gospodăresc cel mai mare îl primesc famil-
iile care se mută din mediul rural la oraș. Ograda, 
bucătăria de vară și vatra se transformă în aragaz 
și în blat de lucru, fântâna în robinet, pivnița în-
tr-o cămară și, cu puțin noroc, într-o boxă la subso-
lul blocului. WC-ul se mută în casă! Familiile sunt 
răsplătite în metri pătrați pentru copiii creați. 

În acest context, femeia primește un dublul 
rol: Fertilitate și Productivitate. Intrată pe piața 
muncii, ia parte la procesul de producție la scară 
socială, iar Friedrich Engels ne spune că îndatorir-
ile domestice se diminuează (Originea familiei, a 
proprietății private și a statului, sfârșitul secolu-
lui XIX). Cu toate acestea, rolul de gospodină nu o 
părăsește, iar lipsa complexității spațiilor de care 
trebuie să se îngrijească lasă loc improvizațiilor. 
Cămările comuniste aglomerate devin adevărate 
trezorerii - obicei păstrat și după anii ‘90. Bucătăria 
este spațiul în care femeia își desfășoară activita-
tea zilnică, iar sufrageria, locul în care musafirii 
admiră bibelourile, vitrina cu vesela folosită doar 
la ocazii speciale și abilitatea gospodinei de a da o 
notă aparte apartamentului standard.

Într-un almanah al revistei „Femeia” din anii 
‘90, găsim o rubrică, Casa Noastră, cu un articol 
numit „Camera de zi”, dedicat femeii moderne cu 
sfaturi DIY (“fă-ți singur”) despre amenajarea su-
frageriei, camera cu întrebuințări multifuncțion-
ale. Aceste sfaturi sunt, bineînțeles, însoțite de 
desene schematice despre cum pot fi poziționate 
covoarele peste parchet sau linoleum astfel încât 
delimitarea zonelor (de luat masa, de discuții, bir-
oul etc) să fie cât mai clară. Găsim sfaturi despre 

estetica perdelelor și modul în care acestea se pot 
asorta cu fotoliile, canapeaua și  linoleumul, sfatu-
ri despre iluminatul artificial și importanța econ-
omisirii energiei electrice. În cuvintele autorului 
Claudiu Vodă: „o invitație la meditație, la spirit 
gospodăresc și estetic asupra felului în care ne or-
ganizăm viața în locuință”.

Ce face un spațiu să devină o locuință? Existența 
unei familii care să-l locuiască? Sau transformar-
ea acestuia într-un cuib adecvat creșterii copiilor? 
Existența unei femei în acest spațiu, care să-l în-
trețină? Și care este locul din casă care marchează 
cu precizie amprenta unei femei? Bucătăria? 
Camera de zi? Camera copiilor? Dacă ne gândim la 
căminele de nefamiliști construite tot în vremea 
comunismului pentru muncitori, în a căror config-
urație bucătăria este comună mai multor locatari, 
nefericitul „ne-familie”, în acest caz, se traduce 
prin lipsa bucătăriei proprii, spațiul din casă ded-
icat ei. 

Putem afirma, în general, că dinamica unei fe-
mei cu locuința a fost dintotdeauna mai intensă 
decât cea a bărbatului sau a copiilor. Iar spațiile 
în care ea și-a lăsat amprenta au fost modelate și 
fizic în funcție de corpul, abilitățile și necesitățile 
ei, în calitate de gospodină sau de mamă? Mă în-
treb, dacă rolurile ar fi fost inversate, cum ar fi 
arătat astăzi bucătăriile. Ar fi fost blaturile de 
lucru cu câțiva centimetri mai înalte? Rafturile 
poziționate ceva mai sus? Bucătăria, cu totul, mai 
mare? Poate camera de zi mai restrânsă? Poate ar 
fi existat un ‘Joseph’ Baker cu un podium de de-
filare către piscină, spre încântarea oaspetelor 
din salon, sau un Ion, nesatisfăcut de dormitorul 
gândit pentru el de către soția sa arhitectă. Ar fi 
depus oare efort un arhitect pentru eficientiza-
rea muncii în bucătăriile bărbaților de pretutin-
deni? În aceasta notă imaginativă, vă invit să 
reflectați asupra particularităților spațiilor de 
locuit și poate veți reuși, mai lesne decât mine, 
să conturați o imagine echilibrată a locuirii - una 
în care își poate duce traiul și o femeie, nu doar o 
mamă-gospodină. 

Andra Raisa Parpală

 Imagine din Colecția de Artă și Arhivă, Universitatea de Artă Aplicată, Viena
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Nedreptatea și discriminările îmi 
dau energie pentru a lupta pentru 
cei care nu se simt reprezentați
Interviu cu Linda Greta

Pe unde ai mai fost la strâns de semnături până 
acum?
Am fost pe Eroilor, în Urania, în Meșterul Manole, 
la noi pe Costei, pe Byron. Se întâmplă diferit lu-
crurile. Pentru că oamenii te văd altfel pe tine, ca 
persoană romă în centru, și altfel te văd în zonele 
unde locuiesc mai mulți romi. 

În plus, eu însămi trecând prin experiența eva-
curării, am avut foarte multe de povestit cu oame-
nii de pe str. Meșterul Manole. Ei sunt foarte 
speriați că vin și îi scoate afară. Proprietarul pri-
vat care și-a revendicat un teren. Dar și primăria, 
din locuințe sociale. Se construiesc și acolo multe 
blocuri noi în zonă, și nimănui nu îi place să vadă 
din geamul său barăcile sau locuințele sociale 
dărăpănate. Nimeni nu se gândește unde anume ar 
putea să se mute ei. Nici ei nu știu cum o să fie, ce o 
să fie, unde să se mute. Vor ajunge și ei în Pata Rât? 
Cei de la asistență socială merg din când în când 

nu sunt rasiști, nu discriminează, văd lumea total 
altfel pentru că sunt o generație de oameni tineri 
care văd altfel lucrurile. Mi s-a părut foarte provo-
cator, dar și foarte OK, să pot să particip alături de ei 
în competiția asta  ce sunt alegerile. Dar important 
pentru noi nu este doar să câștigăm locuri, ci și să vor-
bim cu cât mai mulți oameni despre problemele lor, 
să îi ascultăm, să învățăm cum să îi reprezentăm mai 
bine. Deci așa, m-am înscris în partid, mi-am făcut un 
CV, m-am înscris printre cei și cele care au vrut să 

Cum ai ajuns să fii activistă pentru locuire?
Am ajuns să fiu activistă pentru locuire deoarece 
în 17 decembrie 2010 am fost evacuată forțat îm-
preună cu alte 76 de familii, am fost mutați la peri-
feria orașului, lângă groapa de gunoi. Atunci m-am 
simțit nedreptățită, am simțit că lumea nu e justă 
și am simțit că trebuie să fac ceva în privința asta, 
ca alte persoane să nu mai treacă prin trauma prin 
care am trecut noi. Și am întâlnit alți oameni, care 
nu sunt romi și nu au avut astfel de experiențe, dar 
s-au revoltat față de ce se întâmplă în Cluj cu oame-
nii evacuați. 

Și ce te motivează să lupți în fiecare zi, ca acti- 
vistă?
Mă motivează nedreptatea care se întâmplă în ju-
rul meu și discriminările care le văd la tot pasul, 
segregarea la școală, toate aceste lucruri negative 
care se-ntâmplă în lume și față de care nimeni 
nu ia o măsură, ca ele să nu se mai practice, dim-
potrivă, încă de anumiți factori sunt încurajate 
acele discriminări și segregări școlare. Aceste lu-
cruri îmi dau energie în fiecare zi pentru a lupta 
pentru cei care nu se simt reprezentați. Am făcut 
multe lucruri împreună cu activiștii pentru locui-
re din Cluj, reciproc ne susținem, ca să continuăm 
să avem încredere chiar dacă nu avem succese 
prea mari. Evacuările în Cluj continuă. Criteriile 
de atribuire de locuințe sociale sunt în continuare 
discriminatorii față de cei mai săraci. Primăria și 
Consiliul Local continuă să finanțeze alte feluri de 
proiecte, numai construcția de locuințe sociale nu. 
Și asta m-a motivate să intru în politică. Sper că din 
această poziție voi putea să fac mai multe pentru 
oameni, să vorbesc despre problemele lor în fața 
decidenților, și cee ace spun, să conteze pentru ei. 
Pentru că, ca activist nu ești luat prea în serios, și 
mai mult, ei încearcă să îți minimalizeze impactul, 
spunând că este scandalagiu, sau că faci asta pen-
tru bani, sau că tu nu faci nimic constructiv, doar 
critici. Dar și pentru oamenii de rând, sună altfel 
dacă spui că ești un europarlamentar de exemplu, 
sau un activist. Uite, a venit la mine ieri unde vin-
deam flori, în Mărăști, o doamnă tocmai din Grigo-
rescu să îmi semneze. Și mulți alții mi-au mai spus 
că susțin partidul pentru că le-a plăcut de mine. 
Așa ceva nu mi s-a întâmplat cu acțiunile activiste. 

Ce înseamnă feminismul pentru tine?
Feminismul pentru mine înseamnă, în primul rând 
să fiu o mama care crează condiții bune pentru 
copii ei, înseamnă a fi egală cu bărbatul, feminism 
înseamnă iară să poți să ai orice job, la fel ca băr-
bații, să nu se țină cont că tu ești femeie sau băr-
bat, înseamnă multe. Este important pentru că și 
femeile și bărbații ar trebui să aibă aceleași șanse, 
nu să ți se refuze un loc de muncă pentru simplul 
fapt că tu ești femeie. Nemaivorbind că ești fe-
meie romă. Ca femeie trebuie să te lupți cu multe 
nedreptăți. Și ca persoană care ai venituri mici, și 
ca femeie, și ca persoană de etnie romă.

Legat de Demos, cum ai ajuns să candidezi pentru 
europarlamentare?
A venit la mine prietenul meu, Adi Dohotaru, care 
este și deputat independent, am cunoscut toată 
echipa, am văzut că-s oameni faini, și chiar dacă 
cu viziuni diferite, au ceva important în comun, 

la ei. Le propun să ceară subvenția pentru chirie. 
Dar mai sunt persoane care nu au buletin de Cluj, 
dar soția sau soțul are, însă cei de la primărie au 
pus regula să aibă toți membrii familiei de minim 
doi ani. Le este frică să nu vină oamenii din afara 
Clujului, să își facă buletin repede pe o adresă din 
Cluj sau buletin provizoriu, toate astea pentru că 
au auzit că în Cluj se subvenționează chiria celor cu 
venituri reduse sau persoanelor fără adăpost sau 
persoanelor marginalizate. De parcă tocmai cei 
de la asistență socială, care aprobă cererile, nu ar 
ști, sau nu ar trebui să știe cine de când și cum lo-
cuiește acolo, sub risc de evacuare, sau în condițiile 
acelea foarte proaste. Barăci unde se îngrămădesc 
mulți, unde nu au apă, gaz. 

Despre familia mea, rudele mele, cunoștințele 
mele, prietenii mei care au rămas încă în Pata Rât, 
ce să spun? Am vorbit de multe ori despre asta. 
Cu ocazia zilei clujene împotriva evacuărilor, de 
17 decembrie, întotdeana vorbesc în primul rând 
despre acea situație. Să îți spun aici ceva mai per-
sonal, despre mama mea. Ea, atunci, în 2010, a fost 
dată afară de pe Coastei și nu a primit locuință în 
modularele pe care primăria le-a construit pentru 
noi în apropierea rampei de gunoi. Cu alte 36 de 
familii, ea a rămas pe dinafară, lor li s-a spus să își 
facă improvizații pe terenul de dincolo de modu-
lare. Mama mea a primit la un moment dat de la ci-
neva o rulotă. Apoi, i-a apărut o tumoare pe creier. 
Când ne-am mutat noi câțiva din modulare, am zis 
să îi lase pe cei care au rămas pe dinafară în 2010 să 

candideze la europarla- 
mentare, iar când am 
aflat că sunt pe primul 
loc, am rămas surprinsă  
și m-am simțit bine pen-
tru că toți au crezut în 
mine și în abilitățile mele.

Care este experiența 
ta cu strângerea de 
semnături?
Este foarte nedreaptă 
regula asta, să trebuie să 
obții 200000 de semnă-
turi ca să poți parti- 
cipa la alegeri. Și uite, 
cum sunt unii oameni, 
care sunt foarte-foarte 
dezamăgiți de partide, 
cineva mi-a spus că dacă 
ar depinde de el, el ar 
impune să fie nevoie de 
și mai multe semnături, 
ca să nu fie atâtea par-
tide, și apoi dacă câștigă 
vreo poziție să fure și 
mai mulți.

Vezi acum, aici la Oser, la mine nu semnează atâ-
ta lume ca la ceilalți colegi. Se uită la mine, vede 
că sunt romă. Din zece oameni, să zicem că îmi 
semnează vreo doi. Un bărbat mi-a zis, înainte de ai 
spune ce este partidul Demos, că da, da, știe că este 
vorba despre partidul romilor. I-am spus că nu este 
așa. Dar poate în continuare lui i-a rămas înfiptă 
ideea aceasta în minte, că dacă ești rom, trebuie 
să fii într-un partid al romilor, dacă ești maghiar, 
atunci în cel al maghiarilor. Astfel doar majoritarii, 
adică românii ar avea șansa să opteze între partide 
în funcție de opțiunile lor ideologice. 

Din când în când am senzația, că sunt diferențe 
în cine cum reacționează și în funcție de vârstă. 
Oamenii mai în vârstă sunt mai sceptici. Dar am 
auzit și opinii cum că, la un partid de stângă ar sări 
bătrânii să susțină, că ei sunt nostalgici față de ce 
a fost în comunismul lui Ceaușecu. Pentru că mulți 
ne confundă ca partid de stânga cu comunismul 
dinainte de 1990. Unii spun, că tinerii par mai des-
chiși către nou, și către un partid nou, însă alții 
spun că pe ei nu îi interesează politica, deci poți să 
le zici orice. Eu am observat că ei vor să dovedeas-
că că sunt puternici ca indivizi, și nu au nevoie de 
protecția statului despre care vorbește un partid 
de stânga. Mă întreb din nou și nou – trebuie nea-
părat să fii rom să lupți pentru drepturile romilor, 
sau trebuie neapărat să fii sărac ca să reprezinți in-
teresele săracilor. Nu poate exista solidaritate din 
partea tinerilor cu bătrânii, a românilor cu romă-
nii, sau a celor bogați cu săracii?
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se mute în camerele eliberate. Nu au vrut să îi lase. 
Primăria a rămas supărată pe oamenii care i-au 
dat în judecată pentru că i-a mutat acolo. Și atunci 
mama mea a intrat într-una din acele locuințe. Aco-
lo măcar avea apă pe palier, nu ca în rulotă. Acolo 
măcar își poate face căldură, nu ca în rulotă. Acum, 
când a depus cerere pentru locuință socială, cu 
toată boala ei și toată situație ei de evacuată, a fost 
declarată neeligibilă. Pentru că a ocupat abuziv un 
spațiu al primăriei. Așa se zice pe la primăria Cluj. 
Îți dai seama, a ocupat abuziv o nenorocită cameră 
lângă rampele de deșeuri. Unde am ajuns în orașul 
ăsta? 

Ce spui oamenilor? Ce îți spun cei care refuză să 
îți semneze?  
Eu le spun că noi vrem să reprezentăm oamenii care 
azi nu sunt reprezentați, pe cei cu probleme sociale, 
cu venituri mici, fără locuință adecvată. Le spun: 
avem nevoie de semnătura Dvoastră ca să putem 
intra în alegeri. Asta nu înseamnă că ne veți și vota. 
Dacă semnați acum, nu înseamnă că nu puteți vota 
pe altcineva la votul efectiv. 

Cei care au refuzat să semneze, dincolo de cei 
care spuneau că nu au timp să mă asculte și să-i las 
în pace, erau cei care au părere foarte proastă des-
pre politică și despre politicieni. Unul a zis că este 
totuna dacă este stânga, sau dreapta, că face ace-
leași lucruri după ce este ales.  

Mergând prin Oser, am dat de foarte mulți oameni 
care sunt foarte religioși. Ei mi-au zis ceva de genul: 
dacă ați fi venit să-mi spuneți să suneți partidul lui 
Dumnezeu, v-aș fi semnat. Sau: eu nu mai am ce să 
aleg între partide, eu l-am ales pe El. Sau: noi nu 
avem voie să facem politică, noi știm un singur lu-
cru, că vom trece cu toții în fața lui Dumnezeu, și el 
va face dreptate. 

Un tânăr mi-a spus, că el oricum vrea să plece 
din România. I-am spus că și atunci poate să voteze 
dacă rămâne cetățean român, și mai mult, în parla-
mentul european poate să îl reprezinte și pe el un 
politician din România. Mi-a răspuns că nu, odată 
ajuns în Germania, va vota cu politicieniu germani, 
că ei sunt mai de încredere decât ai noștri.    

Am întâlnit chiar și fasciști. Unul spunea că unii 
oameni ar trebui să fie duși undeva în deșert, într- 
un lagăr. Alții, că ar trebui să mergem cu tancuri-
le în București, ca să scăpăm noi, ardelenii, de bu-
cureșteni. Un altul a zis că nimeni nu mai poate să 
facă nimic față de toate greutățile care sunt, și că ne 
apropiem de un moment în care vom intra cu toții în 
război, ne vom omorî, ne vom împușca, și apoi poate 
vom putea relua lucurile să fie înspre bine.

 
Unii ar vrea să stea mai mult la povești cu tine. 

Dar, din păcate, noi nu avem timp suficent. Și nu 
avem nici bani să îi putem plăti pe cei care strâng 
semnături. Avem doar o lună și ceva pentru a 
strânge 200.000 de semnături. Desigur, este bine că 
oamenii întreabă, că vor să afle mai multe, pentru 
că ei trebuie să știe pentru ce semnează. Îmi place 
să fac acest lucru. Să îi ascult ce spun ei, să cunosc 
ce probleme au, să le spun care este părarea mea și 
de ce cred că trebuie să facem politică sau de ce am 
încredere în mine și în echipa noastră că noi nu ne 
vom schimba după ce ajungem la putere.   

Interviu realizat de Monica Alexe și Enikő Vincze

# Nebunia Chiriilor 

“Urmează să fie radical” a declarat un ziar german 
de stânga în aprilie 2018 după ce o masă de 25.000 
de persoane și 256 de inițiative au susținut pro-
testul din Berlin împotriva chiriilor excesive și a 
locuirii precare. Participarea a fost neașteptat de 
mare, dar nu chiar șocantă într-un oraș în care 85% 
din populație sunt chiriași, în condițiile în care nici 
cei cu venit mediu nu își mai pot permite o locuință 
nou închiriată, și tot mai mulți sunt amenințați 
de chiriile ridicate și de evacuare. Protestul a dat 
o lovitură perceptibilă mișcării și în anul trecut 
de atunci multe inițiative și-au realizat cu succes 
obiectivele promise.

Printre acestea apar și niște proiecte foarte am-
bițioase. În primul rând trebuie menționată iniți-
ativa “Fuck Off Google” care a vizat împiedicarea 
construirii unui nou Google Campus într-un carti-
er central deja extrem de afectat de gentrificare. 
Argumentul activiștilor, bazat pe experiența unor 
orașe din SUA și Canada, a fost că prezența unui 
gigant din industria tehnologiei accelerează ex-
cluziunea celor cu venituri mai mici, nu numai prin 
atragerea unui număr mare de angajați din afara 
orașului, ci și prin potențiala extindere a propri-
etății corporative și influenței asupra cauzelor 
publice. După o vară plină de acțiuni diferite, în oc-
tombrie Google a anunțat abandonarea proiectului. 
Victoria a fost numai parțială, presiunea creată de 
către Google și aliații lor politici este mare și cam-
pusul va fi cel mai probabil construit într-un alt 
cartier mai central, dar faptul că un cartier a reușit 
să-și apare interesul în fața unui proiect al celei 
mai mari corporații din lume a dat speranță cauzei.

La fel de multă atenție a primit și inițiati-
va ‘Deutsche Wohnen Enteignen’ (Expropriați 
Deutsche Wohnen) care și-a pus ca scop drept co-
munalizarea stocului de locuințe a celor mai mari 
corporații prezente pe piața de locuințe din Berlin, 
de exemplu Deutsche Wohnen și Vonovia. Inițiati-
va propune o nouă lege care solicită reducerea pro-
prietății corporative la un număr de circa 3000 de 
apartamente prin expropriere, incluzând și tere- 
nul (Deutsche Wohnen, DW este proprietarul al 
110.000 de apartamente numai în Berlin) și intro-
ducerea acestuia în forme de proprietate comu-

nală. Folosirea expresiei exproprere poate fi văzută 
ca puțin exagerată, în acest caz o compensație fiind 
prevăzută, care chiar dacă, cum stă în manifest, nu 
ar fi calculat prin valoarea definită de piață, ar în-
semna costuri mai ridicate ale orașului de capitalul 
acumulat prin masiva privatizare în ultimii ani. Un 
posibil succes ar putea totuși transforma piața și 
politicile asupra locuirii. O propunere de schimbare 
legislativă a fost depusă pentru referendum și nu-
mai suma necesară de semnături îi mai stă în cale, 
care, după un sondaj făcut de Tagespiegel, nu va 
însemna o problemă. Rezultatul a sugerat că 55% 
dintre berlinezi sunt în favoarea propunerii și nu-
mai 34% sunt împotriva. 72,7% dintre susținătorii 
Partidului Social-Democrat (SPD), care guvernează 
orașul de ani buni au fost de acord cu inițierea. O 
altă surpriză a anului trecut a fost că după ce mai 
multe spații au fost ocupate de activiști, un sondaj 
a sugerat că 53% dintre locuitori orașului conside- 
ră ocuparea ilegală ca o formă legitimă de protest 
împotriva spațiilor și locuințelor golite cu sco- 
puri speculative. Seriozitatea situației poate fi citi-
tă și din reacțiile opoziției, în luna trecută a avut loc 
o conferință împotriva propunerii, în care, pe lângă 
reprezentanții sectorului imobiliare, au participat 
și toate partidele politice, cu excepția Partidului 
Socialist (die Linke). De asemenea, nici reprezen-
tanții inițiativei nu au fost invitați la întâlnire. 

În Berlin diferitele forme de auto-organizare ale 
chiriașilor, squaterilor, vecinătăților amenințate 
de gentrificare, oameni evacuați ș.a.m.d au o isto-
rie îndelungată, însă în ultimii ani, și mai ales după 
protestul din anul trecut, a apărut o tendință clară 
către o cooperare mai strânsă între ele, cum ar fi de 
exemplu alianța #Mietenwahnsinn, adică Nebunia 
Chiriilor care va organiza un protest și anul ăsta 
pe 6 aprilie, de data asta cu susținere nu numai din 
partea inițiativelor berlineze, ci și a celor din mai 
multe orașe din Germania și Europa. La protest nu 
sunt invitate partidele politice și nici grupări care 
reprezintă mesaje rasiste, naționaliste sau neo-
liberale. 

Péter Máthé

Locuitorii din cartierul berlinez Kreuzberg protestează împotriva construirii 
unui campus Google, care ar accelera procesul de gentrificare în urma căruia 
prețurile chiriilor cresc considerabil și îi obligă să se mute în periferii.



9

Un măr otrăvit
Programul ‘ajutorul de chirie’ al Primăriei Cluj-Napoca

Prima dată când am auzit, cu surprindere, despre 
subvenția de chirie oferită de primărie a fost la ulti-
ma ședință a CL din 2017. Era răspunsul primarului 
la tirul de întrebări privind dreptul la locuire al per-
soanelor de pe str. Cantonului. Ne-a zis știrea chiar în 
premieră, decizia internă fiind deja luată, dar pregă-
teau ultimele detalii înainte de publicare a proiectu-
lui de hotărâre devenit ulterior Hotărârea Consiliu-
lui Local 70 din 12.02.2018. Nu a fost primul model 
de subvenție de chirie pe piața privată din România 
oferit de o primărie. Dar a fost, totuși, neașteptat, 
pentru că răspunsul standard al primăriei Cluj până 
atunci la revendicările pe tema locuirii era „lucrăm în 
limita legii” - adică nu se poate face nimic.

Despre ce e vorba? Primăria acordă o subvenție de 
până la 1400 de lei timp de un an, cu prelungire până 
la doi ani, în al doilea an acoperindu-se maxim 75% 
din valoare. Beneficiarii programului sunt trei cate-
gorii: tineri de până în 26 de ani, persoane singure, 
proveniți din structurile rezidențiale DGASPC Cluj 
cu venit de până în 1500 de lei; persoane singure și fa-
milii în evidența DASM care în urma anchetei sociale 
sunt încadrate ca marginalizate social și au veni- 
turi de 1500 de lei pentru persoane singure și 783/
membru de familie în cazul familiilor; victimele vio-
lenței domestice cu venituri pe membru de familie de 
până în 1500 de lei. Orice beneficiară a programului 
trebuie să aibă domiciliul în oraș, în cazul familiilor 
marginalizate de minimum 24 de luni, și să nu bene-
ficieze deja de locuință din fondul locativ al primăriei 
sau să fi înstrăinat o locuință în ultimii 10 ani. Ul-
timul punct este diferit de condițiile de eligibilitate 
pentru locuința socială, unde înstrăinarea unei locu-
ințe după 1 ianuarie 1990 conduce la neeligibilitate. 

Pe lângă documentele obișnuite pentru acest 
program, de menționat e că pot beneficia și per-
soanele care nu au niciun venit, fapt asumat prin 

declarație notarială, ceea ce iarăși 
e o condiție mai permisivă decât în 
cazul locuințelor sociale. Pentru 
stabilirea eligibilității se verifică 
aceeași listă de bunuri prevăzută 
în legislația pentru acordarea aju-
torului social (fără terenuri peste 
1000 m2, autoturism mai nou de 
10 ani, ș.a.). Fiind îndreptat către 
persoane marginalizate, la fel ca 
în cazul acordării locuințelor so-
ciale, procedura pentru ajutorul de 
chirie conține câteva criterii de eli- 
gibilitate, și un punctaj. Conform 
grilei de punctare pentru persoane 
marginalizate, vor lua mai multe 
puncte solicitanții care au grad de 
handicap sau persoană cu handi- 
cap în întreținere, sunt familii 
monoparentale, au mai mulți copii, 
au venit scăzut. Dacă obțin 4-9 
puncte, ajutorul este de până la 900 
de lei, punctajul mai mare aducând 
până la 1400 de lei. Ajutorul poate 
înceta la cerere, la împlinirea ter-
menului, la schimbarea condițiilor 
de eligibilitate, cât și la refuzul a 
două oferte de muncă de la AJOFM 
sau intermediate de DASM. Similar 
cu condițiile de acordarea a VMG, 
beneficiarii de ajutor de chirie care 
sunt apți de muncă și nu au alte 
obligații, de exemplu de îngrijire a 
unei persoane cu handicap, trebuie 
să desfășoare 160 de ore de muncă, 
adică „au obligația de a participa 

chiriilor pe termen lung, iar unde rămân, prioritate 
au, printre alții, studenții străini.

Măsură e luată pentru persoanele marginalizate. 
Au ele într-adevăr acces la acest ajutor? Nu, iar acest 
lucru e evident din numărul foarte redus de benefi-
ciari. Motivele sunt multiple, așa cum ne-au povestit 
mai multe persoane care fie au început procedurile, 
fie s-au gândit să le demareze. 

1. Prima întrebare este ce se întâmplă după 2 ani: 
dacă eu nu îmi permit în momentul acesta o chirie pe 
piața liberă, de ce aș ajunge să îmi pot permite după 2 
ani o chirie care probabil va fi și mai mare? La acest 
mister, primarul a transmis unei persoane de pe Can-
tonului că ar trebui ca în acel timp să pună bani deo- 
parte. Dar câți bani ar putea pune deoparte cineva 
cu un serviciu pe salariul minim? Pe scurt, punând 
perioada de doar 2 ani, aparatul administrativ nu ia 
în calcul ceea ce îi determină pe cei mai mulți oameni 
să locuiască în condiții atât de grele precum cele de 
pe Cantonului: certitudinea continuității locuirii în 
fața imposibilității de a asigura condiții mai bune în 
altă parte pe termen lung. 

2. Piața privată liberă de chirii este rasistă și cla-
sistă. Cele mai multe încercări de a găsi o chirie s-au 
încheiat la telefon, iar restul la vizita locuinței. Unii 
agenți imobiliari au transmis că cei mai mulți clienți 
le-au zis de la început că nu vor țigani în chirie. Iarăși, 
familiile cu mai mulți copii întâmpină aceleași re-
fuzuri. Chiriașa ideală a proprietarilor este studenta 
singură nefumătoare. 

3. Dacă totuși solicitanții găsesc o chirie la un preț 
decent, în eventualitatea în care ar și urma să plă-
tească la un moment dat, apare o ultimă problemă 
majoră: cei mai mulți proprietari declară că nu vor 
să încheie contract pentru a nu plăti impozite. Într-o 
piață în care clienții abundă, iar controalele sunt in-
existente, costul de a încheia contract este nenece-
sar pentru proprietari. Abuzurile suferite de chiriași 
și chiriașe apar și când există contracte, lipsa lui 
lăsându-i într-o situație vulnerabilă. Încă un motiv 
pentru care certitudinea continuității locuirii pre-
care poate ajunge să primeze.

Este totuși ideea ajutorului de chirie una bună? 
Poate fi. Însă, precum cele mai multe decizii politice 
pe tema locuirii, nu are sens decât în cadrul unei poli- 
tici publice coerente mai largi și care ia în conside- 
rare rădăcina problemelor actuale. Așa cum a fost și 
prezentat, ajutorul de chirie este o soluție temporară 
la probleme urgente, dar nu s-au adresat în niciun fel 
problemele de fond, fără de care această măsură nu 
e doar temporară, dar e un măr otrăvit: odată plecați 
din locuința precedentă, există șanse reale ca după 
încheierea ajutorului să nu mai existe nici posibili-
tate de plată a chirie, nici posibilitate de întoarcere. 
Cine vrea să își asum acest risc? Cinic, modul în care 
a fost proiectat acest ajutor poate fi interpretat ca 
o încercare de a demonstra, încă o dată, că adminis-
trația depune eforturi pentru asigurarea dreptului la 
locuire, dar grupul țintă nu se ridică la așteptări. Me-
sajul are formă și de ultimatum: mai ai o șansă care 
durează doi ani (timp în care mai alimentăm specu-
lația imobiliară în oraș).

Pentru a avea sens, ajutorul de chirie ar trebui 
transformat în următoarele direcții.  În primul rând, 
administrația trebuie să își asume direct creșterea 
urgentă a fondului de locuințe sociale, urmând ca 
beneficiarii de ajutor de chirie să fie repartizați au-
tomat în noile imobile. Crucial, primăria trebuie să 
caute chirie pe piață și să încheie contractul de chirie 
direct, după care să subînchirieze solicitanților. Con-
comitent și în spiritul mai larg al dreptului la locuire, 
trebuie să reglementeze o piață a chiriilor ieșită de 
sub orice formă de control. 

George Zamfir

la acțiuni și lucrări de interes local, la solicitarea pri-
marului”, dacă după trei luni nu găsesc de lucru. Prin-
tre lucrări se numără și participarea la evacuări. După 
aprobarea cererii, solicitanta trebuie să identifice o 
chirie de pe piață și să depună o copie a contractului de 
chirie la DASM în maximum 4 luni, după care primăria 
va transfera banii direct în contul proprietarului.

Care este experiența de accesare a programului? 
Având în vedere situația locuirii din Cluj, ar părea că 
ajutorul de chirie este mană cerească pentru multe 
persoane. Rezultatelele efective după un an de apli-
care a programului ne pun însă pe gânduri. Conform 
declarațiilor recente ale directorului DASM, până 
acum au fost depuse 75 de aplicații, dintre care 50 
au fost aprobate, iar 15 au ajuns efectiv să benefi-
cieze de subvenție. Într-un oraș care se confruntă 
cu creșteri record ale costului locuirii și cu un fond 
aproape inexistent de locuințe sociale, există doar 15 
beneficiari ai unui program ambițios cu o finanțare 
alocată de aproximativ 500 de mii de euro, prin care 
s-ar fi putut susține 138 de chiriași cu suma maximă 
timp de un an. Nu avem cunoștință ca cineva locuind 
în zona Pata Rât să beneficieze de acestă susținere. 

În Cluj, locuirea nu doar că s-a privatizat, ci e din ce 
în ce mai financializată, adică ideea de speculație în 
domeniu e din ce în ce mai susținută pe toate părțile 
pentru ca noile și vechile imobile să se transforme în 
investiții, în depozite de capital. Un întreg aparat for-
mat din agenții imobiliare, bănci și dezvoltatori imo- 
biliar e susținut cu ardoare de către administrația 
locală, atât prin reglementări favorabile, cât și prin 
lipsa de reglementări și penalizări. Nenumăratele  
festivaluri de succes atrag nu doar turiști, ci și specu- 
latori imobiliari care investesc în locuințe pentru 
închiriere pe termen scurt prin agenții sau platforme 
precum Booking sau AirBnb. Chiriile cresc necon-
trolat și din cauză că multe locuințe ies de pe piața 

Imagine de Karen Macha Visky
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Domnule primar, nu faceți 

locuințe sociale în Cluj pentru 

că vreți să scăpați de oamenii 

care au venituri reduse? Și/sau 

nu faceți locuințe sociale ca 

să nu faceți concurență pentru 

dezvoltatorii imobiliari?

Primarul a deschis ședința de Consiliu Local cu urări 
de bine pentru femei cu ocazia începerii primăverii 
și apropierea zilei de 8 martie. Eram mai multe fe-
mei din mișcarea Căși sociale ACUM! Am fi putut 
crede că această urare poate să fie un semn bun 
pentru femeile care luptă pentru dreptul la locuire 
și dreptul la oraș al tuturor, inclusiv al persoanelor 
care nu sunt proprietari de locuințe, care au veni- 
turi reduse, care au o istorie îndelungată a locuirii în 
condiții inadecvate.  

Deoarece erau circa 50 de persoane în sală care 
au venit pentru a contesta amplasarea Aqua Park în 
cartierul Gheorgheni, acest subiect aflat pe poziția 35 
a ordinii de zi a devenit primul pe agendă. Lista finală 
de priorități în vederea repartizării locuințelor a fost 
pe locul 59e. Și a și rămas acolo. Concluzia: proprie-
tarii de locuințe, care se simt puternici și îndreptățiți 
să își revendice drepturile, participă la ședințele de 
consiliu local ori de câre ori condițiile lor de locuire 
sunt afectate de o investiție sau alta (de o parcare, de 
un drum, sau de un Aqua Park); în timp ce solicitanții 
de locuințe sociale, că o fi 300 sau 400 pe an, nu vin 
la astfel de ședințe, pentru că li se sugerează că ei nu 
sunt atât de importanți (cel mult, ei ar putea deveni 
doar niște chiriași cu o chirie redusă care nu aduc 
prea mulți bani), această temă nu este prioritară, și 
mai mult, discuția despre ea este inutilă pentru că 
oricum abia există locuințe sociale. Cum ni s-a trans-
mis azi și nouă, încă odată, după atâția ani: prin tim-
pul scurt care ni s-a acordat și grăbirea intervențiilor 
noastre, prin non-răspunsurile date la întrebări, prin 

Sindihogar Sindillar - 8 Martie,  
greva femeilor din serviciul 
domestic în Barcelona

Cobra
Note de la ședința Consiliului 
Local al Municipiului Cluj-
Napoca din 05.03.2019

„Ce sarcini ai în casă? Fac tot. Ce e tot? Tot, 24 de 
ore. Nu ai dreptul să te îmbolnăvești, muncești, 
muncești și iar muncești. Am îmbătrânit mai re-
pede”. Sunt cuvintele Teresei care a lucrat ani de 
zile în serviciul domestic în diverse case din Barce-
lona. Victimă a violenței conflictului din Columbia, 
a emigrat acum 18 ani în Barcelona. Aici din nou 
a devenit victimă a legilor pentru străini, lucrând 
fără permis de muncă timp de 9 ani. Răspunsul ei 
rezumă situația femeilor angajate în serviciul do-
mestic, din care 30% fără contract, conform date-
lor din 2018 ale Sindicatului Comisiones Obreras. 

În Spania există o poziție numită interina, adică 
fată în casă. În schimbul unei camere și a unei 
retribuții lucrătoarea este la dispoziția familiei 
teoretic opt ore, practic 24. Multe femei lucrează 
fără contracte în case în calitate de interina, 
neavând permisul de ședere în Spania, cu promisiu- 
nea obținerii unui contract de la respectiva fami-
lie și implicit a actelor în Spania. Între timp petrec 
ani de zile invizibile, izolate în case, obligate la o 
disponibilitate de 24 de ore și servilism. Lucrând  
într-un spațiu privat, nu se poate realiza o inspecție 
a muncii nici în cazul în care obțin un contract. În 
cazul unui accident, este foarte greu să dovedească 
că s-a produs la locul de muncă, iar abuzurile nu pot 
fi denunțate.  

Femeile devin indirect proprietate a respectivei 
familii, fiind contractată mai degrabă persoana lor, 
decât un lucrător care ar desfășura o activitate con-
cretă. În cazul Teresei, singurătății din Barcelona i 
s-a adăugat angoasa și de multe ori vina pentru că 
și-a lăsat familia în Columbia, responsabilitatea de 
a trimite mereu banii acasă pentru a-și îngriji fiul 
acum la Universitate în Columbia. Prin lege nu are 
dreptul la șomaj. Prima dată și-a văzut fiul abia după 
9 ani de muncă drept interina când a obținut prima 
autorizație de ședere în Spania care i-a permis să 
meargă în Columbia și să revină. „În Spania nu am 
trăit, doar am lucrat.” continuă Teresa. Chiar dacă 
a avut un permis inițial, pentru reînnoirea acestu-
ia conform legii trebuie să contribuie un minim de 
șase luni la Asigurările Sociale. Fără plata taxelor, 
autorizația poate fi anulată și Teresa deportată. 

În cazul femeilor care au fost deportate după 
ani de ședere și cotizație directă sau indirectă în 
Spania, sumele cotizate, timpul și munca investită 
nu sunt recuperate niciodată. Prin actuala legis-
lație, nu doar familiile pot abuza de lucrătoarele din 
serviciul domestic, dar și Statul poate încasa taxe 
ani de zile din partea lucrătoarelor care ulterior pot 
fi deportate. Pe 14 februarie, o sentință favorabilă 

privirile ascuțite sau din contra neinteresate cu care 
am fost „ascultați.” Totul a durat cam 10 minute.     

Dar cum a fost dezbaterea despre Aqua Park? Pen-
tru că până la urmă situația a devenit una a dezbate- 
rii, în care primarul și președintele ședinței, timp de 2 
ore a arătat atenția și respectul cuvenite celor care au 
luat cuvântul, și au mimat că sunt dispuși să modifice 
lucrurile dacă este cazul. Dar până la urmă, ei au în-
chis discuția precum au deschis-o, deci totul a rămas 
așa cum a fost gândit dinainte. În fine, se pare că noi 
am sesizat bine că nu doar vedeta parcului, ci și vede-
ta discuției va fi toboganul Kobra. De asta, acest mesaj 
al nostru a fost relevant de la început până la final. 

Ați găsit teren pentru toboganul Kobra, DAR nu 
găsiți teren pentru locuințe sociale ?!?

Și el va fi și în continuare vedeta, pentru că majori- 
tatea consilierilor locali au votat demararea proce-
durilor de amplasare a Aqua Park în cartierul Gheor- 
gheni cu condiția ca toboganul Kobra să se mute cu 
vreo 200 de metri mai departe de blocurile de locu-
ințe din zonă. 

Noi am propus consilierilor locali să se gândească la 
următoarele comparații, pe lângă cea de mai sus: 

Nu ați făcut blocul de locuințe sociale de pe str. 
Sighișoara în 8 ani?  Și vreți să faceți Aqua Park în 
2 ani?

Primăria Cluj-Napoca măsoară calitatea vieții cu 
specii de pești și meduze, și nu în funcție de cum lo-
cuiesc clujenii în acest oraș! 

2000 de persoane pe oră vor coborî de pe toboga-
nele Aqua Park! Știați că atât este și numărul de 
persoane care locuiesc în Pata Rât, pe oră, pe minut, 
în fiecare secundă?

oprea în ultimul moment deportarea unei femei de 
63 de ani, din Bolivia, care lucrase în serviciul do-
mestic timp de 17 ani în Spania. O decizie birocrati- 
că anulase permisul ei de ședere în 2018, un con-
tract cu un număr insuficient de ore, și rămăsese 
fără acte. Poliția a arestat-o timp de două zile pre- 
alabile deportării. În ultimul moment Tribunalul 
din Valencia a dat o sentință favorabilă prin care 
anula deportarea.  

Pe data de 8 martie, Sindicatul lucrătoarelor din 
serviciul domestic, din care face parte și Teresa, a 
anunțat un protest în Barcelona pentru vizibiliza-
rea abuzurilor suferite de femei și a lipsei drepturi-
lor acestora la locul  de muncă.

Corina Tulbure

Dar nu pare că am fi convins pe cineva, sau, cel puțin, 
nu a reacționat nimeni la aceste provocări. Cum putea 
atunci să reacționeze cineva pozitiv la luările noastre 
de cuvânt atunci când am ajuns la punctul 59e al or-
dinii de zi, la subiectul listei de priorități pentru locu-
ințe sociale, deci pe la minutul 210 al ședinței? Mesa-
jele bune care ni s-au transmis, au fost:

▪︎ Primăria Cluj-Napoca se îngrijește de problemele 
sociale.
▪︎ Primăria Cluj-Napoca este deschisă.
▪︎ Primăria pregătește un plan de achiziționare de 
locuințe de pe piață ca să le transforme în locuințe 
sociale. (Promisiune ce trebuie urmărită; acum, că 
intrăm în anul electoral, poate-poate se va întâm-
pla ceva și în acest sens!) 
Dar intervenția prin care ne-au oprit, să nu mai 

povestim atâtea cazuri pe care am vrut să le aducem 
în atenție, cazuri de forță majoră care au fost decla-
rate neeligibile, ne-a transmis un mesaj cât se poate 
de clar: nu avem timp de așa ceva! 

Reiterăm aici una din întrebările noastre centrale: 
de ce nu se atribuie cele 20 de puncte pe care regu-
lamentul votat de Consiliul Local le prevede a se 
atribui în cazurile care lezează demnitatea umană 
și privează persoanele afectate de accesul lor la alte 
drepturi fundamentale (deci în cazurile de forță ma-
joră). De ce nu a primit nimeni cele 20 de puncte dintre 
solicitanții cu domiciliul în Pata Rât? Dacă primeau 
acest punctaj, poate aveau șansa chiar să primească 
o locuință din cele circa 10 care se distribuie anual în 
Cluj-Napoca. La această întrebare am primit următo-
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Scenele locuirii

GIUVLIPEN - teatru rom feminist
Spectacolele trupei Giuvlipen vorbesc despre 
lumea de azi și problemele ei înțelese ca parte 
a unei țesături complexe. Orice greutate e în-
totdeauna legată de o alta. Emanciparea este 
neapărat intersecțională, putând fi doar atunci 
când este pentru toate și toți. Artistele trupei 
sunt implicate în multiple colaborări și aduc pe 
scenă teme ce variază de la lupta pentru dreptul 
la locuire,  în spectacolul La Harneală produs de 
La Bomba Studios, până la Holocaustul Romilor 
în cel mai recent spectacolul, Kali Traš, co-pro-
dus alături de Teatrul Evreiesc de Stat. Andrada 
Roșu, Mihaela Drăgan și Zita Moldovan sunt trei 
dintre membrele trupei de teatru:  

Lorand Maxim: Ce inseamna Giuvlipen?
Mihaela Drăgan: Feminism. Am vrut să avem un 
cuvânt pentru noi, pentru feministele rome. 
Zita Moldovan: Am luat Giuvli care înseamnă 
femeie în romani și am adăugat sufixul pen. Am 
inventat cuvântul feminism în romani. 
L.M: Cum ați ajuns să formați trupa de teatru  
Giuvlipen?
Z.M: Eu înainte de Giuvlipen am fost la Teatrul 
de Operetă Ion Dacian și făcem o emisiune, pe 
care de altfel o fac și acum și care în prezent se 
numește Din din Viața Romilor și e difuzată la 
Național TV în fiecare weekend. În 2014 m-a su-
nat Mihaela și mi-a spus că vrea să facă o trupă 
de teatru romă feministă și mi s-a părut o idee 
wow! Am zis da, să facem! 

Primul spectacol la care am lucrat a fost Gadjo  
Dildo pe care l-am tot plimbat și în țară și-n 
afară și care vorbește despre exotizarea și hiper-
sexualizarea femeii rome. Practic noi venim și 

criminarea de care ea avut parte și a ales să facă 
gestul acesta. 
Andrada Roșu: Eu am început în vara anului 
trecut, necăutat și neplanificat, cum se întâmplă 
toate lucrurile bune. Știam deja de proiectele Gi-
uvlipen și am zis că orice-ar fi, trebuie să fac loc 
pentru ele în viața mea. De ce? Până pe la 12 ani 
am trait cumva într-o bulă, în care nu percepeam 
atitudinile rasiste ale profesorilor, cunoscuților 
și membrilor familiei. În prima zi de școală din 
clasa a 5-a, singurele două persoane care nu 
au avut opțiunea de a-și alege unde să stea în 
bancă au fost colegul și colega de etnie romă. 
Din momentul ăla am decis să îmi ciulesc ure-
chile - că sigur mi-a scăpat mie ceva - și situ-
ațiile neplăcute au început să curgă și să mă 
stârnească. 

demontăm stereotipurile despre romi și despre 
femeile rome prin situațiile comice. Am folosit 
foarte mult comic în spectacolul ăsta. Apoi am 
făcut spectacolul Cine a omorât-o pe Szomna 
Grancsa? Spectacolul pornește de la un caz real 
al unei fete care s-a sinucis în Harghita. Ca să 
vezi ironia sorții, eu am fost acolo și am filmat 
înainte cu 10 ani când s-a întâmplat. Am fost cu 
emisiunea. Dacă te uitai la ziarele vremii toată 
lumea dădea vina pe părinți, că e dintr-o familie 
de gabori. Toată lumea zice că părinții, barbarii 
ăia, n-au lăsat-o să meargă la școală. Dar defapt 
în cazul ei e vorba de altceva, e vorba de dis-

Fast forward 17 ani mai târziu și încă se mai 
pune problema că fața mea albă o să atragă mai 
multă încredere – când e vorba de închiriat un 
apartament sau semnat contracte. 17 ani mai târ-
ziu și părinții încă mă întreabă de ce vreau să mă 
asociez cu oamenii ăștia. Ai grijă de pielea ta, de 
imaginea ta. Ce-ți pasă de ei? Tu nu ești ca ei. Nu e 
lupta ta. Sunt întrebări și replici la care am ajuns să 
răspund răstit, pentru că nu mai am răbdare. Atra-
gi atenția, te uiți încruntat, aduci argumente; ești 
acuzat că declanșezi conflicte, că exagerezi, că nu 
ai alte lucruri mai bune de făcut. Îți dai seama că e 
o luptă pe care nu ai cum să o duci pe cont propriu. 

Imagine din spectacolul „Kali Traš”. Foto: Oana Nae

rul răspuns din partea doamnei viceprimar: ați fost la 
mine, am discutat, v-am spus considerentele noastre, 
noi suntem deschiși. 

De ce nu contează în aceste cazuri și în general 
în cazul locuințelor sociale principiul demnității 
umane, pe care Primăria Cluj-Napoca și-l asumă 
retoric de atâtea ori în alte contexte? 

Dar punem aici și următoarea întrebare: de ce nu 
a primit nimeni cu domiciliul în Pata Rât sau în alte 
zone marginale ale Clujului puncte la capitolul de 
condiții de locuire? De ce condițiile inadecvate de lo-
cuire și locuirea nesigură, riscul de evacuare, locuirea 
în zone subdezvoltate din punct de vedere infrastruc-
tural timp de mai multe decenii nu aduce puncte so-
licitanților de locuințe sociale la capitolul de condiții 
de locuit? Legea locuinței prevede: condițiile de lo-
cuit sunt prioritare în departajarea solicitanților 
de locuințe sociale (adică a tuturor celor care au un  
venit sub venitul mediu, acesta fiind definit ca pragul 
de venit sub care o persoană nu are acces la locuință 
pe piața privată). 

De ce nu contează în aceste cazuri și în general în 
cazul locuințelor sociale principiul legalității, pe 
care Primăria Cluj-Napoca și-l pune printre stan- 
dardele sale cele mai importante? 

În final, dar nu în ultimul rând, amintim aici câteva 
cazuri care au fost declarate neeiligibile în procesul 
de selecția a solicitanților care ajung pe așa-zisa listă 
de priorități de locuințe sociale în vederea repar-
tizării lor în 2019. Pe care nu au avut răbdare să le 
asculte. Nici acum la ședința consiliului local, și nici 
la evaluarea inițială a dosarelor, și nici la analiza 
contestațiilor (nici una dintre contestații nefiind 
soluționată pozitiv, nici una dintre cererile oame-
nilor de a fi primiți la comisia de contestații nefiind 
onorate). 

Aș fi primit 114 puncte pe cererea mea de locuință 
socială. Am fost crescută la casa de copii. Am trei 
copii cu handicap. Locuiesc de 15 ani pe str. Cantonu-
lui. M-ați făcut neeligibilă pentru că mi-a expirat bu-
letinul provizoriu în 27 iulie 2018! Când mi-am depus 
cererea, buletinul meu era valabil, și nu aveam cum să 
am în acel moment un buletin valabil după 28 iulie.

După ce m-ați evacuat de pe strada Coastei de pes-
te 8 ani în Pata Rât, am făcut tumoare la creier.  Lo-
cuiam într-o ruletă.  M-ați făcut neeligibilă pentru că 
“am ocupat abuziv” o cameră din locuințele modulare 
din Pata Rât.

Am locuit pe str. Anton Pann într-un beci timp de 
22 de ani. L-am transformat în locuință, pentru că nu 
aveam bani să plătim chiriile mari din oraș. Ne-ați 
evacuat în iunie 2018. Ne-ați făcut neeligibili la lo-
cuință socială pe viață pentru “ocuparea abuzivă” a 
acelui beci. Care, în momentul în care am intrat în el 
și am început să îl reamenajăm,  era scos din circuitul 
locativ.

Locuim pe str. Meșterul Manole, pe un teren pe care 
primăria l-a introdus în chiria celor din locuințele de 
stat. Acum ne va evacua proprietarul privat. Suntem 
în risc de evacuare, putem rămâne oricând persoane 
fără adăpost. Nu ne-ați dat nici un punct la condiții 
de locuire, și nici pentru caz de forță majoră.

În concluzie:
“Legalitatea” în Cluj-Napoca înseamnă că per-

soanelor cu venituri reduse, care locuiesc de de-
cenii în condiții inadecvate și nesiguranță li se 
acordă 0 puncte la condiții de locuit și 0 puncte la 
caz de forță majoră. 

“Calitatea vieții” în Cluj-Napoca înseamnă că fa-
miliile cu copii, persoanele cu dizabilități și per-
soanele marginalizate social au 0 drepturi la locui-
re adecvată.

Așa este de mulți-mulți ani în Cluj-Napoca. Unde 
primăria este deschisă în fața cetățenilor, fără să 
schimbe nimic în favoarea dreptății sociale.

Căși sociale ACUM!
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Cărămida este mediul prin care contribuim la 

creșterea mișcării politice pentru dreptate locativă 

în orașul Cluj, și nu numai. Cărămidă-cu-cărămidă, 

construim cunoaștere reciprocă, încredere în pro-

priile forțe și solidaritate care ne întărește. Conști- 

entizăm adevăratele cauze ale crizei locuirii, ale 

cărei consecințe le suportă lucrătorii, atât clasa 

muncitoare pauperizată, cât și clasa de mijloc 

precarizată. Cu Cărămida putem lupta pentru o 

politică justă și antirasistă de locuire, precum și 

împotriva transformării orașului în sursă de profit 

pentru dezvoltatorii și marii proprietari imobiliari. 

L.M: De ce e feminism rom?
Z.M: De ce nu? Înainte să avem ideea de femi-
nism, noi făceam lucruri de genul ăsta dar poate 
nu știam să le definim. Uite un exemplu banal ca 
să vezi că lucrurile sunt demult acolo undeva, 
dar trebuie scoase la suprafață. Oamenii tot spu-
neau legat de emisiune „Zita te îmbraci prea sexi. 
Porți fuste prea scurte. La noi la romi fustele tre-
buie să fie lungi. Promovezi o imagine a femeii 
răzvrătite, a femeii care nu vrea să se supună!”. 
Nu înțelegeam „Păi uite ar trebui să porți fuste 
lungi și să nu mai fii tare așa în gură”. Dar eu nu 
eram de acord cu supunerea asta a femeii! Și când  
Mihaela mi-a spus de teatru feminist rom am zis 
că eu fac demult asta fără să fiu conștientă. Și 
cred că fiecare femeie face așa. Femeile din co-
munitate sunt feministe chiar dacă nu folosesc 
termenul ăsta.  Ele sunt foarte feministe pentru 
că sunt acolo și sunt luptătoare și activiste și fac 
lucrurile cu foarte multă dibăcie și forță. O fe-
meie romă din comunitate, ea ține casa. Pot să-ți 
dau o grămadă de exemple. Ea muncește, are grijă 
de copii, de soț, de gospodărie. Ba mai mult, se im-
plică și în chestii activiste, adică ajută și pe alții.
M.D: Noi nu avem aceleași nevoi ca toate celelalte 
femei. La noi nu e doar dimensiunea de gen, ci și 
dimensiunea de etnie. Și atunci feminismul nos-
tru nu poate să fie decât intersecțional. Nu poate 
fi decât anti-rasist. 
L.M: Militați pentru înființare unei noi in-
stituții – Teatrul Rom de Stat. De ce este nece-
sară această instituție?
Z.M: E țelul nostru.  A înființa teatrul rom în 
România e o necesitate. Atât pentru noi, pentru 
romi, cât și pentru ceilalți. Decalajul și toate lu-
crurile care se întâmplă între noi vine și din ne-
cunoaștere. Nu știi despre celălelt absolut nimic. 
Majoritarii nu știu nimic despre istoria noastră. 
Despre faptul că romii au fost sclavi 500 de ani 
nu se vorbește. E și istoria majoritarilor până la 
urmă. Noi am trăit în România, e istoria României. 
Altă pată neagră a istoriei e Holocaustul Romilor. 
Nici despre asta nu se vorbește. Lucrurile aces-
tea ar trebui să le cunoască lumea, ele ar trebui să  
unească. Spectacole pe temele astea au fost făcute 
dar au fost făcute tot de trupe independente, cu 
chiu cu vai pentru că e greu să duci o trupă in-
dependentă de teatru. Cu spațiile de repetiție e  
horror! Nu găsești unde să repeți. 

Când am spectacolul despre Holocaus, Kali Traš 
am avut deschidere din partea Teatrului Evreiesc 

de Stat și din partea doamnei Maia 
Morgenstern. Am avut norocul să 
avem o sală de repetiții, o scenă. De 
asta e nevoie să existe un teatru rom.  
Nu-ți mai spun că fiecare minoritate 
are un teatru – Teatru Maghiar de 
Stat; Teatru German de Stat. Plus că 
romii neoficial suntem 2 milioane 
chiar peste. Oficial suntem 600.000 
de romi dar dacă luăm în calcul și de 
ce romii nu se declară, iarăși putem 
avea un răspuns foarte elocvent. Noi 

scris  pentru dramaturgi romi, iar pe baza acestui 
text se va face un spectacol care va avea premiera 
în luna mai. Regizorul va fi Bogdan Georgescu.
M.D: E foarte important să lucrăm cu regizori 
profesioniști care ne ascultă. Lucrăm cu ficțiune. 
Vorbim despre cum personalul e politic și invers, 
despre cum te afectează politica până la nivel per-
sonal. Cum e să ai mai multe identități poltitice la 
un loc – rom, gay, femeie? De la început asta am 
vrut. Am vrut un teatru curajos și provocator care 
să aibe neapărat dimensiunea intersecțională 
care să vorbească despre toate subiectele despre 
care nu s-a vorbit înainte. Nu vream să vorbim 
doar despre discriminare în general sau rasism în 
general. Voiam să vorbim inclusiv de cei care sunt 
cei mai vulnerabili în comunitatea romă. 

Lorand Maxim

Imagine din spectacolul „Gadjo Dildo”. Foto: Adi Bulboacă

Imagine din spectacolul „Corp Urban” 
Foto: Claudiu Ciprian Popa

încercăm prin toate mijloacele. Ni s-au pus între-
bări de genul: „Da bine și dacă o să fie teatrul rom, 
ce sunt actori romi?” Ei nu sunt?! Noi ce suntem? 
M.D: Cei 500 de ani de sclavie ai romilor,  moartea și 
deportarea a mii, face cel puțin o obligație morală 
înființarea unei instituții culturale pentru romi. În 
care să fim reprezentați cultural. De ce nu există? 
Din motive rasiste, e clar, și din istoria pe care o au 
în România. Abolirea sclaviei a fost abia în 1856, 
deși romii făceau teatru în perioada sclaviei. Ei au 
pus bazele teatrului pre-modern în Țările Române 
ca sclavi culturali. Deși se spune tot timpul că nu 
există tradiție a romilor în teatru. Colegul nostru, 
Mihai Lukacs, are  o cercetare despre măscăricii 
romi. Iar înainte de Holocaust existau trupe de tea-
tru rome nomade care făceau inclusiv teatru de 
păpuși. Ele au fost rase odată cu Holocaustul pen-
tru că nomazii au fost primul val de romi deportați 
în Transnistria.
A.R: Răbdarea și atenția se practică diferit în 
teatru. De ambele părți. Spectatorii, indifferent 
de aplecările ideologice, vin cu o disponibilitate 
crescută de a asculta, de a empatiza, de a înțele-
ge. Teatrul este unul dintre instrumentele soft 
ale activismului. În teatru dispar pozițiile rigide 
care îi fac pe oameni să fie refractari la polemi- 
cile pe teme sensibile. Deși este o experiență per-
sonală, nu te mai simți direct vizat. Nu mai sun-
tem eu – cel/cea politically correct și tu – cel/
cea ignorant/ă. În sala de spectacol ești lăsată să 
judeci tu pentru tine și apoi să integrezi sau nu 
informația. Nu trebuie să răspunzi pe moment. 
M.D: Până când o să avem un teatru al nostru, in-
tenția noastră e să facem co-producții care să in-
tre în repertoriul instituțiilor de artă și teatrelor 
de stat. Am început cu Teatrul Evreiesc de Stat, dar 
avem deja parteneriate și cu alte teatre din țară.
L.M: La ce lucrați în prezent?
Z.M: De pe 9 pe 16 martie o să avem un atelier de 


