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Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș este o
rețea de diferite mișcări, în prezent 28 la număr în 19 țări, care împărtășesc
convingerea poli că că locuința este o nevoie socială esențială și că locuirea
într‐o locuință adecvată este dreptul fundamental al omului.
Căși sociale ACUM! este o iniţia vă civic‐ac vistă care abordează locuirea
ca problemă poli că. Începută ca o campanie a Fundației Desire din Cluj‐
Napoca în 2016, ea nde să devină o mișcare socială la nivel local, ﬁind
conectată la iniția ve mai ample. Este membră a Coaliției Europene de
Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș, precum și membru fondator al
Blocului pentru Locuire din România. Prin programele Fundației Desire
susținute de Human Rights Ini a ve și Rosa Luxemburg S

ung, Căși sociale

ACUM! a documentat procesul reducerii fondului public loca v și al
transformării locuirii în afacere imobiliară, cât şi al limitării accesului la
locuinţe sociale tocmai persoanelor care sunt îndreptăţite, prin condițiile lor
paupere și precare, să ocupe fondul loca v public. În termeni generali,
milităm pentru reconectarea poli cilor statului la interesul public, după
aproape trei decenii în care acestea au servit interesele private ale clasei
capitaliste.
Broșura de față prezintă:
(I) Poziția Coaliției Europene de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș
față de ﬁnancializarea locuirii în Europa
(II) Poziția Căși sociale ACUM! față de comodiﬁcarea locuirii în România și în
orașul Cluj, susținând transformarea poli cii de locuire în direcția
promovării locuirii publice
(III) Iniția va Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW! din Cluj.

I.
FINANCIALIZAREA LOCUIRII ÎN EUROPA

Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la Oraș
Campania “Jos mâinile de pe locuințele noastre”
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Financializarea locuirii în Europa

1. Introducere
Peste tot în Europa, familiile cu venituri scăzute, șomerii, persoane fără adăpost,
călătorii (en. travellers), și gospodăriile din clasa mijlocie au diﬁcultăți din ce în ce
mai mari în a accesa locuințe decente și la prețuri accesibile. Creditele ipotecare și
imobiliare, creșterea prețurilor chiriilor, energiei electrice și apei curente, sunt cele
mai mari costuri lunare pentru majoritatea gospodăriilor.
Poli cile de austeritate au fost reluate în multe țări după criza locuințelor din 2008.
Băncile, elitele, inves torii și dezvoltatorii imobiliari devin mai bogați în mp ce
inegalitățile cresc.
Executările silite, evacuările forțate și lipsa de adăpost se înmulțesc în toată Europa
pe măsură ce producția de locuințe scade, iar acestea sunt priva zate de fondurile
de inves ții. Pe de altă parte, se construiesc apartamente de lux și spații de birouri
care rămân goale. Locuința s‐a transformat în marfă.
Cauzele care stau la baza acestor procese sunt descoperite și denunțate;
acumularea de capital în orașele noastre conduce la transformarea în marfă și la
ﬁnancializarea locuințelor în beneﬁciul sectorului privat și în detrimentul
locuitorilor orașelor. Orașele sunt folosite pentru a crea proﬁt. Drepturile omului la
locuire și la oraș sunt încălcate.
În această broșură intenționăm să descriem cu atenție și să aruncăm lumină asupra
ﬁnancializării locuirii și să propunem diferite căi pentru poli ca de locuire, departe
de speculațiile ﬁnanciare și marile interese imobiliare.
Invităm toate mișcările europene pentru locuire, cât și societatea mai largă, să ne
ridicăm împreună vocile împotriva ﬁnancializării orașelor și a locuințelor noastre.
Cerem locuințe decente și accesibile tuturor.

Locuința nu este marfă!

2. Ce este ﬁnancializarea locuirii?
Financializarea locuirii este transformarea completă a locuințelor într‐o marfă pe
piețele imobiliare, cât și pe cele ﬁnanciare. Această transformare permite speculații
și, simultan, reducerea funcției sociale a locuințelor ‐ ca necesitate socială esențială,
cât și ca drept fundamental al omului.
Financializarea locuirii apare din ex nderea capitalismului neoliberal și înclinația sa
spre transformarea în marfă a tuturor sferelor vieții. Dereglementarea neoliberală și
un amestec de noi legi favorizează sectorul privat prin însușirea locuințelor și
transformarea acestora în marfă.

Forme de ﬁnancializare
Conform experienței locale și naționale, ﬁnancializarea locuirii în Europa apare în
trei forme fundamentale:
* Prin credite ipotecare (pentru a accesa locuința ca proprietate privată) care duc la
îndatorarea familiilor. Creditele ipotecare sunt vândute de bănci sub formă de
produse ﬁnanciare, permițând as el mai multă speculație. Mai mult,
disponibilitatea mai ușoară a creditului crește prețul locuințelor.
* Inves țiile directe și specula ve ale fondurilor și corporațiilor ﬁnanciare în piețele
imobiliare și de locuințe, ceea ce crește chiriile. Prețurile mari ale chiriilor pe piața
imobiliară fac mai diﬁcile accesul la locuire, cât și susținerea locuirii actuale.
* Parteneriatele public‐private, care au devenit o nouă formă de guvernare a
orașelor, unde sectorul privat joacă un rol crucial în procesul de luare a deciziilor.
Mai mult decât atât, scenariul pare să ﬁe întotdeauna același ‐ sectorul public
suportă toate riscurile, iar sectorul privat obține tot proﬁtul. Accesul la locuințe,
cons tuit ca rezultatul acestor parteneriate, este limitat doar către anumite
segmente ale societății și nu celor care au cea mai mare nevoie. As el, aceste
locuințe ajung într‐un ﬁnal în logica specula vă a sectorului privat.
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Principalii actori poli ci responsabili asupra ﬁnancializării
Acei actori responsabili pentru ﬁnancializarea locuirii operează simultan la trei
niveluri diferite:
* Actorii transnaționali/internaționali (Uniunea Europeană și ins tuțiile sale,
ins tuțiile ﬁnanciare, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca
Centrală Europeană).
* Statele naționale și ins tuțiile lor.
* Orașele și/sau consiliile locale.

Consecințele ﬁnancializării
Consecințele proceselor de ﬁnancializare pot ﬁ recunoscute peste tot, în ciuda
largii varietății a contextelor naționale:
* priva zarea aproape totală sau con nuă a stocului de locuințe publice/sociale;
* creșterea chiriilor pe piața de locuințe;
* tot mai multe clădiri goale;
* terenurile vândute de state și autorități locale înspre dezvoltare privată;
* creșterea gentriﬁcării în car ere și strămutările/evacuările aferente;
* turis ﬁcarea centrelor orașelor;
* intensiﬁcarea dezvoltării inegale a „zonelor cu venituri mari și mici”;
* segregarea socială în orașe;
* acces diﬁcil la locuințe accesibile și decente;
* creșterea lipsei de adăpost;
* u lizarea pe scară largă a creditelor ipotecare pentru acces la locuințe.

Locuința nu este marfă!

3. Cauzele situației actuale

Criza economică din 2008 și poli cile de austeritate
Locuințele ca inves ție proﬁtabilă pentru capital au devenit o țintă majoră de
speculații pentru bănci și companii imobiliare în ul mele trei‐patru decenii. Cu
toate acestea, după criza economică globală din 2008, care a început odată cu
explodarea bulei ipotecilor riscante (en. subprime mortgages) în SUA, un val de
îndatorare s‐a răspândit pe tot globul și în special în Europa. Îndatorarea, împreună
cu poli cile de austeritate, pierderea veniturilor sociale și contracția economiei
europene, a condus la mai multe poli ci prădătoare de către bănci și de mari
companii imobiliare. S‐au folosit de ocazie pentru a inves în locuințe și a obține un
control semniﬁca v asupra fondului disponibil de locuințe.De asemenea, după
criză, s‐au intensiﬁcat poli cile prin care creditele ipotecare sunt transformate în
noi ac ve ﬁnanciare pentru vânzare pe piețele ﬁnanciare globale. Nici Uniunea
Europeană și nici guvernele naționale nu au acționat asupra necesității sociale ‐
aplicarea reglementării eﬁciente pentru protejarea oamenilor împotriva
evacuărilor. Gospodăriile îndatorate au trebuit să‐și piardă locuințele de dragul
unor bănci și fonduri specula ve prădătoare căutătoare de proﬁt, precum
Blackrock, Blackstone sau Altamira.
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Priva zarea

În anumite țări, priva zarea locuințelor sociale a creat situații în care proprietarii nu
pot susține costurile de întreținere a zonelor comune și as el sunt amenințați cu
evacuarea. În plus, a determinat oamenii să‐și ia un angajament ﬁnanciar prin
împrumuturi și credite ipotecare, care pot rezulta în evacuări.

Locuințele au devenit mai degrabă un bun ﬁnanciar decât un răspuns social la
nevoile fundamentale al omului.

Priva zarea locuințelor (publice) în beneﬁciul marilor companii conduce la speculații
și la creșterea chiriei. Priva zarea forțează oamenii afară din casele lor și le
transformă în ac ve ﬁnanciare în mâinile marilor companii imobiliare și a
persoanelor bogate. Acesta este mo vul pentru care, în numeroase locuri, multe
locuințe sunt goale, în mp ce mulți oameni nu au locuință.

Locuința nu este marfă!

4. Jos mâinile de pe locuințele noastre: Un apel la acțiune
Noi, Coaliția Europeană de Acțiune, vrem să dezbatem și să ne opunem
ﬁnancializării ca mod de a trata locuințele noastre și să ne opunem statelor care
întăresc poziția actorilor ﬁnanciari. Prin campania noastră împotriva ﬁnancializării
locuirii vrem să contribum la crearea de orașe pentru locuit, nu pentru proﬁt.

As el, lupta noastră este radicală pentru că ne luptăm nu numai împotriva efectelor
crizei de locuințe dar și împotriva cauzelor sale primare. Ne luptăm împotriva
economiei specula ve a pieței imobiliare care a condus la criza ﬁnanciară și la toate
prac cile sale. Atragem atenția asupra faptului că economia bazată pe credite
ipotecare întărește un nou ciclu de boom imobiliar și o bulă ﬁnanciară.

Am muncit împreună pentru a obține o înțelegere comună a ﬁnancializării în toate
formele sale, ajungând la acest text inițial. În momentul lansării campaniei, lucrăm
la un text mai lung prin care explicăm unele dintre felurile prin care funcționează
ﬁnancializarea și ce înseamnă pentru noi și comunitățile noastre. Cerințele de mai
jos sunt rezultatul acestor discuții.
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Marșul Coaliției Europene pentru Dreptul la Locuire
și la Oraș, Noiembrie 2017, Nicosia, Cipru
Fotograﬁe de Pedro Mar n Heras

5. Revendicările noastre
Locuința este un loc de trăit, nu o marfă ‐ este un drept fundamental!
Coaliția Europeană de Acțiune, în cadrul campaniei sale împotriva ﬁnancializării,
a deﬁnit mai multe revendicări pentru toți actorii implicați în patru domenii
principale: locuințe publice/sociale, inves ții private, chirii mari, credite imobiliare
și ipotecare.

Locuința nu este marfă!

A. În privința locuințelor publice/sociale
* oprirea priva zării locuințelor publice/sociale și a terenurilor publice;
* oprirea ﬁnanțării parteneriatelor public‐private;
* obliga vitatea menținerii locuințelor publice/sociale existente și a realizării unor
construcții noi;
* sprijinirea dezvoltării unor noi forme de locuire: coopera ve de locuire și locuințe
colec ve, trusturi funciare comunitare, locuințe construite pe cont propriu, car ere
mobile de locuit;
* rechiziția clădirilor vacante pentru transformarea lor în locuințe sociale;
* stabilirea ﬁnanțării publice de 2% din PIB pentru construcția de noi locuințe
publice/sociale;
* integrarea a 30% din locuințele construite de dezvoltatorii privați în fondul de
locuințe public/social.

B. În privința inves țiilor private
* impozitarea proprietăților mul ple și u lizarea acestor colectări pentru
dezvoltarea fondului de locuințe publice/ sociale;
* stabilirea unui sistem eﬁcient de impozitare a locuințelor vacante și neocupate;
* eliminarea impozitării pentru proprietarii cu venituri mici;
* oprirea vânzării terenurilor publice către dezvoltatorii imobiliari privați.
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C. În privința chiriilor mari
* înﬁințarea/remodelarea mecanismelor de reglementare a chiriei, în special în
sectorul privat;
* chirii accesibile pentru toți chiriașii;
 modiﬁcarea legislațiilor naționale pentru o mai bună protecție a chiriașilor, în
special în cazul în care aceș a sunt amenințați cu evacuarea.

D. În privința creditelor imobiliare și ipotecilor
* oprirea susținerii de către stat a poli cilor de accesare a creditelor ipotecare și
reorientarea spre construirea de locuințe publice/sociale;
* oprirea evacuărilor și asigurarea dreptului de a rămâne în locuință în cazul
imposibilității de plată;
* anularea sau reducerea datoriilor ipotecare în funcție de situația ﬁnanciară;
* modiﬁcarea legislației pentru creditele ipotecare și permiterea de suspendare a
plății împrumuturilor atunci când o gospodărie se aﬂă în diﬁcultăți ﬁnanciare;
* crearea unui fond de sprijin și de asigurare pentru gospodăriile confruna e cu
nesiguranța ﬁnanciară.

Locuința nu este marfă!

Cerințele noastre pot ﬁ rezumate as el:
* Oprirea sponsorizării de către stat a băncilor și a ipotecilor
* Oprirea priva zării locuințelor publice și sociale
* Susținerea construirii și menținerea locuințelor publice de calitate și a locuințelor
nonproﬁt
* Oprirea evacuărilor
* Controlul sistemului privat de închiriere pentru protecția drepturilor chiriașilor

* Spuneți‐ne despre problemele de locuire și luptele pentru dreptul la locuire din
orașul sau car erul dvs. ‐ scrieți ceva pentru publicația nostră periodică
* Veniți să întâlniți grupuri care se luptă pentru dreptul la locuire pentru a aﬂa cum
se organizează aceș a (la o întâlnire de campanie sau prin programul nostru de
schimb)
* Obțineți spijin pentru a înﬁința un grup local
* Acționați cu ocazia zilelor în care derulăm coordonat acțiunile noastre
* Aﬂați despre celelalte ac vități pe care le întreprindem ca și coaliție
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Fb: @europeancoali on
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COMODIFICAREA LOCUIRII ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN CLUJ

Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!
Fundația Desire
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1. Introducere

La ora actuală, o serie de analize ce stau la baza strategiilor guvernamentale din
domeniul social demonstrează cât de acută și răspândită este sărăcia în rândurile
populației, cât de mari sunt inegalitățile de venit dar și inegalitățile teritoriale, sau
starea cri că în care se aﬂă locuirea în România: incluzând fondul de locuințe,
poli cile privind construcția și distribuirea locuințelor, cât și privarea loca vă cu
mul plele sale manifestări. În paralel cu recunoașterea acestor probleme, con nuă
să predomine convingerea că fenomenele respec ve sunt "moștenirea
comunismului" și că ele se vor soluționa prin crearea unei "piețe eﬁciente" (de
locuințe).

Noi susținem că piața imobiliar‐bancară nu este soluția ci mai degrabă cauza
problemelor loca ve, cel puțin din punctul de vedere al clasei lucrătoare cu venituri
mici. Căci piața creează situația în care dezvoltatorii investesc în construcția de
locuințe doar cu scopul acumulării de proﬁt, și pe această piață foarte mulți
cetățeni nu au resurse materiale pentru a dobândi sau închiria o locuință adecvată.
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În paralel, poli cile guvernamentale con nuă să susțină cu precădere piața,
privilegiind categoriile sociale mai înstărite în defavoarea lucrătorilor cu venituri
reduse. Prevalența sărăciei în rândurile populației, și mai ales în rândurile clasei
lucrătoare pauperizate se datorează în primul rând veniturilor reduse pe care le
plătesc angajatorii, faptului că ei sunt acea forță de muncă ie ină despre care se
aﬁrmă că este avantajul compe

v al României.

Dar această sărăcie se adâncește și datorită costurilor foarte mari ale locuinței
(procurării sale, prin chirie, prin cumpărare, dar și mentenanței sale, inclusiv a
u lităților ale căror prețuri s‐au liberalizat și au crescut mult și ele în ul mii ani).

Resursele materiale reduse ale lucrătorilor pauperizați nu sunt pur și simplu o cauză
a locuirii lor precare (adică ele nu doar impun cine ce fel de locuință și unde își
poate permite), sau invers. Ele sunt și rezultatul poli cii economice a locuirii care a
transformat locuirea în marfă tot mai scumpă. Iar locuirea precară la rândul ei este
factor determinant al mecanismului care îngreunează, până la imposibilitate,
accesul la locuri de muncă mai bine plă te și în general mobilitatea socială chiar și
în sens intergenerațional.

Locuința nu este marfă!

2. Poli ca locuirii ‐ instrument al poli cii economice
În 1990, 85% dintre locuințele din România erau construite după 1945, perioada
1961‐1980 ﬁind cea mai proliﬁcă pentru construcția de locuințe. Construcția de
locuințe în perioada socialismului, însă, nu a însemnat doar construcția de locuințe
publice. Legea 4/1974 precum și Legea 5/1973 au făcut posibile atât construcția de
locuințe în proprietate personală (dreptul lor de u lizare ﬁind strict reglementat de
stat), cât și vânzarea de locuințe către populație din fondul loca v de stat, ambele
ﬁind susținute de un sistem de creditare. Deci, chiar dacă fondul de locuințe de stat
a crescut după 1945 prin naționalizarea unor imobile aﬂate în proprietatea marii
burghezii, dar în primul rând prin construirea de noi car ere de locuințe care să
deservească industrializarea socialistă, la ﬁnalul anului 1990 procentul de locuințe
publice în România era doar de 30%.

Chiar dacă și înainte de 1990 stra ﬁcarea socială s‐a reﬂectat în amplasarea spațială
a locuințelor în ﬁecare localitate, constrângerile de accesibilitate ca preț pentru
diferite grupuri de venit nu au creat atât de mari inegalități loca ve ca cele produse
de capitalism. Precum poli ca locuirii în socialism a jucat rolul său în economia
poli că a sistemului (acela de a contribui la reproducerea forței de muncă necesară
industrializării prin sa sfacerea nevoii de locuință), ea își are funcția și față de
dezvoltarea capitalismului, și în par cular al capitalismului post‐industrial. În
contextul celui din urmă, pentru că surplusul de capital se investește în afaceri imo‐
biliare promițătoare de acumulare de proﬁt, locuința devine cu precădere marfă.
Atât priva zarea fondului loca v de stat, cât și producția unui nou stoc de locuințe
în proprietate privată s‐a întâmplat după 1990 cu implicarea directă a statului, adică
pe baza reglementărilor legale, dar și prin susținerea materială a acestora.

Comodiﬁcarea locuirii în România și în Cluj

3. Fondul redus de locuințe publice și sociale
Stocul foarte redus de locuinţe publice şi sociale în toată România (vezi Tabelul 1)
are efecte drama ce în marile oraşe atrăgătoare de forţă de muncă îndatorată pe
viaţă sau supraîncărcată datorită costurilor foarte mari ale locuirii.
Această stare de fapt se explică nu doar prin priva zarea masivă a fondului loca v
începută din anii 1990, dar şi prin lipsa de inves ţii publice în acest domeniu, sau
retragerea statului din rolul său de dezvoltator de locuinţe într‐un rol de creator de
mecanisme producătoare ale pieţei de locuinţe. Un lucru absolut necesar pentru
transformarea socialismului de stat în capitalism neoliberal şi pentru integrarea
României ca piaţă emergentă în circuitul global al capitalului. Dar acest lucru nu se
întâmplă doar la noi.

Tabel 1.
Stocul de locuințe în proprietate publică și privată
Sursă de date: Recensăminte și Fișele localității Cluj‐Napoca

1992

1995

2000

2001

2002

Fond
CJ: 35.72 CJ: 9.88
Public (%) RO: 11.30 RO: 7.30

CJ: 2.03
RO: 4.80

CJ: 2.49
RO: 2.60

CJ: 1.98
RO: 2.50

Fond
CJ: 64.28 CJ: 90.12 CJ: 97.97 CJ: 97.51 CJ: 98.02
Privat (%) RO: 88.70 RO: 92.70 RO: 95.20 RO: 97.40 RO: 97.50

2011
CJ: 1.30
RO: 1.40

CJ: 98.70
RO: 98.60

Locuința nu este marfă!

Modul în care s‐a schimbat poli ca locuirii din a doua jumătate a anilor 1970
încoace a fost un element crucial al neoliberalizării capitalismului global. Peste tot
s‐a priva zat cea mai mare parte a fondului de locuinţe publice, peste tot statul s‐a
retras din rolul său de producător de locuinţe, peste tot sistemul de credite
imobiliare a condus la ﬁnancializarea locuirii şi creşterea preţurilor de locuinţe as el
încât acestea au devenit factori cheie ai crizelor ﬁnanciare ciclice (respec v al
bulelor imobiliare şi al spargerii acestora).

Conform informațiilor primite de la Primăria Municipiului Cluj‐Napoca, în anul 2014,
stocul de locuințe din fondul public în municipiul Cluj‐Napoca era de 1554 locuințe,
adică sub 1.5% din totalul de locuințe din oraș. Stocul a inclus 174 locuințe
construite prin programul Agenției Naționale de Locuințe (ANL), 1368 locuințe
sociale și locuințe din fondul loca v de stat, ocupate în proporție de 100%; precum
și 12 locuințe de necesitate. Din totalul de solicitanți de locuințe sociale din acel an
(387), 122 au fost declarați neeligibili, urmând ca în anul 2015 să se repar zeze 12
locuințe printre solicitanții care au depus cereri de locuințe sociale în anul 2014.
Între 2007 și 2014 Primăria Municipiului Cluj‐Napoca a derulat trei mari proiecte
prin care a ex ns fondul loca v public cu locuințe sociale noi. As el, în car erul
Oser în 2008 au fost repar zate 271 de apartamente în blocuri nou construite din
bani publici; în 2013 s‐au distribuit 46 de locuințe, printre care se aﬂau și cele 24 de
apartamente create prin renovarea unui bloc vechi de pe strada Albac din fonduri
europene; iar apartamentele rezultate din reamenajarea fostei școli Terapia de pe
strada Coroianu tot din fonduri nerambursabile, au cons tuit o bună parte din
locuințele sociale repar zate la 63 de solicitanți în anul 2014.
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4. Transformarea locuinței în marfă
În România, procentul celor cu venituri reduse este foarte mare (vezi Tabelul 3 de
pe pagina 28). În aceste condiţii, dacă s‐ar răspunde la nevoia lor de locuire, atunci
prin numărul semniﬁca v de locuinţe publice create s‐ar putea contribui la
reducerea preţurilor de locuinţe de pe piaţă, lucru ce ar conveni şi celor cu
venituri medii care cheltuie mult peste 40% din veniturile lor pe locuinţă. Acest
demers, desigur, nu le‐ar conveni dezvoltatorilor imobiliari şi ins tuţiilor ﬁnanciare
sau marilor proprietari de locuinţe care azi sustrag atât de mare proﬁt din
speculaţiile imobiliare ce cresc de la un an la altul (precum arată Tabelul 2 de mai
jos în cazul orașului Cluj). Însă, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al stabil‐
ităţii macro‐economice, creşterea fondului de locuinţe sociale în proprietate pub‐
lică, funcţionând ca un factor al reglementării preţurilor, poate să ﬁe şi un element
al evitării crizelor imobiliare.
Tabel 2.
Creșterea tranzacțiilor imobiliare și a prețurilor de locuințe
2013

2014

2015

2016

Valoarea totală a
tranzacțiilor imobiliare,
milioane euro

200

284

358

457

Prețul mediu al
apartamentelor,
euro/mp

832

836

873

1000

Achiziții ﬁnanțate prin
credite bancare,
% din totatul achizițiilor

23%

16%

26%

17%
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Tabel 3.
Sărăcie și privare loca vă
Surse: Eurostat (2015)
Ancheta bugetelor de familie (INS 2014)

Procentul celor care se situează în grupul celor cu
venituri sub 60% din venitul median (în 2015, cc 730 lei)

 din populația totală
 dintre cei angajați
Procentul persoanelor care se situează în cele mai joase
decile de venit (în comparație cu decila 10: 2415 lei/
persoană ‐ 7.65%):






25.40%
18.80%
46.66%

decila 1 (318 lei/persoană)

15.26%

decila 2 (529 lei/persoană)

11.03%

decila 3 (629 lei/persoană)

10.36%

decila 4 (728 lei/persoană)

10.01%

Procentul persoanelor cu venituri sub pragul sărăciei
afectate de diversele probleme ale locuirii

 stau în locuințe supraaglomerate
 cheltuie peste 40% din venituri pe locuință
 suferă de privare loca vă severă

69.10%
42.60%
49.00%

În ce privește inegalitățile teritoriale din interiorul țării, una dintre problemele
majore iden ﬁcate de Banca Mondială atât în Raportul privind locuirea, cât și în
cele două Atlase ale sale publicate în 2014, este formarea unor zone marginalizate
deopotrivă în mediul rural și urban, atât în orașe mici cât și în orașe mari. Din
analizele BM nu reiese cum se crează sub‐dezvoltarea acestor zone ca o consecință
a dezvoltării inegale caracteris ce capitalismului, rezultată din logica ﬂuxului de
capital înspre teritorii și sfere economice care promit proﬁt mai mare.
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5. Programe guvernamentale care susțin piața de locuințe
Din păcate chiar şi în etapele cum este cea din 2009 încoace, atunci când se caută
soluţii la criza locuirii deﬁnită de mulţi drept o problemă de accesibilitate ca preţ, nu
se renunţă la gândirea centrată pe piaţă. As el, de exemplu, putem observa că în
cazul în care se pun în mişcare programe guvernamentale pentru soluţionarea
acestei crize, ele se investesc în subvenţionarea locuinţelor proprietate privată şi nu
în dezvoltarea fondului de locuinţe publice. După caz, se subvenţionează programe
de credite bancare (cum este Prima Casă), sau companii şi organizaţii private care
construiesc locuinţe noi pe care le dau în chirie la un preţ mai mic decât preţul
pieţei, sau se subvenţionează chiriile private. Adică, prin aceste măsuri se susţine în
primul rând piaţa de locuinţe, precum și clasa de mijloc capabilă să achiziționeze
locuință de pe această piață, precum reﬂectă Tabelul 4 de mai jos.

Locuința nu este marfă!

Tabel 4.
Distribuirea fondurilor guvernamentale pentru programe de locuințe,
Adaptare din sursa: Strategia Națională a Locuirii (propunere MDRAP, 2016)

Fonduri alocate pentru subvenționarea nevoii
de locuințe a persoanelor cu venituri medii ,
pentru locuințe care se pot vinde
ANL (2007‐2014)

3.07 miliarde lei

Prima Casă, 2016

1.69 miliarde lei

Bauspar

0.82 miliarde lei

Total 5.58 miliarde lei =
88% din totalul cheltuit
pentru subvenționarea
locuințelor din
bugetul de stat

Fonduri alocate pentru construire de locuințe
publice care nu se pot vinde și care sunt
atribuite persoanelor cu venituri reduse
Locuințe sociale (2007‐2016)

0.27 miliarde lei

Locuințe pentru chiriașii
evacuați (2007‐2016)

0.38 miliarde lei

Locuințe sociale pentru co‐
munitatea romă (2010‐2016)

0.05 miliarde lei

Combaterea marginalizării
prin locuințe (2008‐2013)

0.06 miliarde lei

Total 0.76 miliarde lei =
12% din totalul cheltuit
pentru subvenționarea
locuințelor din
bugetul de stat
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6. Locuirea săracă ca parte din fenomenul crizei locuirii
Faptul că 25% din populaţia ţării trăieşte din venituri sub pragul sărăciei şi că în
România inegalitatea de venituri între minimul şi maximul de venituri realizate de
cei care muncesc este foarte mare, sunt manifestări ale unei crize sociale
permanente chiar şi în perioade ale creşterii economice. De aceea, şi fenomenul
locuirii sărace este parte din fenomenul crizei locuirii.

La rândul său, locuirea săracă şi precară înseamnă locuire în condiţii de privare
materială, inaccesibilitatea ca preţ a unei locuinţe adecvate, supraaglomerarea
locuinţei, riscul de a ﬁ evacuat sau evacuarea efec vă din locuinţă fără alterna vă
loca vă, traiul în locuinţe neconvenţionale fără acte legale şi transformarea celor
fără domiciliu în persoane care nu au acte de iden tate ce le‐ar asigura drepturi
cetăţeneş depline.

Locuirea săracă şi precară este un răspuns sistemic la nevoia de locuire în rândurile
lucrătorilor cu venituri reduse care caută spaţii loca ve convenabile unde să îşi
reproducă forţa de muncă ie ină. Până când sistemul va avea nevoie de această
forţă de muncă, va exista şi locuire pauperă şi zonele de locuire defavorizate vor
con nua să se formeze în oraşele mari şi medii ce vor împinge către margini
persoanele sărace (auto)iden ﬁcate de etnie romă.

Locuința nu este marfă!

În Cluj‐Napoca, Pata Rât, parte din car erul Someșeni al orașului (Harta 1), este un
as el de teritoriu. El include patru zone cu istorii și condiții dis ncte (Harta 2):
colonia Dallas și colonia plasată pe rampa de gunoi, formate începând cu anii '60‐
'70, dar ex nse după 1990 datorită creșterii numărului persoanelor sărăcite care se
stabilesc aici în căutarea unor surse de venit și a unei locuiri accesibile, dar din
păcate inadecvate; colonia de pe strada Cantonului, cons tuită de‐a lungul a două
decenii în urma evacuărilor din diverse zone ale Clujului și amplasării familiilor
evacuate în această zonă de către autorități, dar și ca rezultat al așezării pe această
stradă a multor familii care nu găsesc resurse de trai accesibile în altă parte și/sau
sunt persoane fără adăpost; colonia numită în 2010 Noul Pata Rât, terenul pe care îl
ocupă ﬁind denumit de autorități în acea vreme „Colina Verde” și apoi strada
Platanilor, formată în urma amplasării aici în decembrie 2010 de către Primăria și
Consiliul Local Cluj‐Napoca a zece case modulare și a strămutării forțate a familiilor
evacuate dintr‐o zonă rela v centrală a orașului, de pe strada Coastei.
Harta 2. Zona Pata Rât pe harta Clujului
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Harta 1. Prețurile apartamentelor în Cluj‐Napoca, pe car ere
Sursa: Tranzacții imobiliare Cluj‐Napoca, 2015
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7. Concluzii
Din punctul de vedere al persoanelor cu venituri reduse sau persoanelor
marginalizate social piaţa nu a soluţionat, şi nu va soluţiona criza locuirii. Din contra,
ea a produs problema. Pentru aceste persoane şi familii, programele guvernamen‐
tale gen Prima Casă nu au fost şi nu vor ﬁ niciodată accesibile. Pentru ele,
aşa‐numitele programe de locuinţe accesibile (adică la un preţ un pic mai redus
decât preţul pieţei) nu sunt nici ele soluţii reale. Aceste iniţia ve pot funcţiona în
cazul clasei de mijloc cu educaţie superioară şi venituri medii, dar nu şi în cazul
clasei lucrătoare cu venituri mici sau a persoanelor cu educaţie şcolară redusă.
Precum nici subvenţionarea chiriilor private din bugetul public pe o perioadă
determinată nu este din punctul lor de vedere o măsură care în mod real ar putea
să le rezolve problemele loca ve, în primul rând cele legate de supra‐încărcarea
bugetului gospodăriei cu costurile locuirii în condițiile în care aceste gospodării nu
își permit să achiziționeze nici măcar coșul minim de consum. Susținerea unilaterală
pe mai departe a pieței de locuințe prin poli cile statului înseamnă con nuarea
poli cii de sărăcire a populației și de reducerea speranței de viață mai ales în
rândurile celor sărăciți.
Pentru a răspunde la nevoile loca ve ale celor mai sărace categorii sociale, este
nevoie de creşterea fondului de locuinţe sociale adecvate în proprietate publică şi
modiﬁcarea criteriilor de atribuire de locuințe sociale care să asigure accesului lor la
aceste locuințe. De aceea susținem: într‐un prim pas și foarte urgent, este nevoie
de rebalansarea dezechilibrului produs de poli ca de locuire a ul melor trei decenii
în direcția promovării locuirii publice și cea a susținerii clasei lucrătoare
pauperizate, a celor 25% din populația României care este afectată de sărăcie și de
locuirea săracă.
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8. Revendicări
1. Asigurarea dreptului la locuire pentru toți și recunoașterea dreptului la locuință
ca un drept cons tuțional conform legislației internaționale agreate și de România.
2. Asigurarea unui echilibru între poli ca locuirii ca poli că economică (prin care se
urmărește creșterea economică și prin care se susține comodiﬁcarea locuirii) și ca
poli că socială (prin care se contribuie la redistribuirea echitabilă a resurselor,
precum și la reducerea inegalităților sociale și la decomodiﬁcarea cel puțin parțială
a locuirii).
3. Pentru ca dreptul universal la locuință să devină un drept efec v, este nevoie de
elaborarea unor poli ci de locuire care pot funcționa ca măsuri aﬁrma ve în relație
cu persoanele cu venituri reduse și care trăiesc în condiții marcate de riscul sărăciei
și excluziunii sociale, inclusiv de manifestările excluziunii loca ve: nesiguranța
loca vă (riscul de evacuare, locuirae informală); privarea loca vă (inclusiv
supraaglomerarea și lipsa condițiilor elementare de trai cum ar ﬁ apa, electricitatea,
încălzirea, accesul la toaletă etc); supraîncărcare excesivă cu costurile locuirii
inclusiv cu costurile u lităților.
4. Asigurarea de locuințe sociale/publice adecvate permanente pentru persoanele
fără adăpost pe baza principiului locuirea înainte de toate (housing ﬁrst), as el încât
atât persoanele care nu au un acoperiș deasupra capului, dar și persoanele care
locuiesc în spații improvizate și condiții inadecvate să aibă acces efec v la as el de
locuințe.
5. Iden ﬁcarea nevoii de locuințe publice, precum și a nevoii de locuințe sociale la
nivel local în rândurile persoanelor marginalizate social, dar și în rândurile celor care
nu își permit achiziționarea sau închirierea unei locuințe de pe piață,
respec v centralizarea acestor nevoi la nivel central.

Locuința nu este marfă!

6. Impunerea, prin Legea locuinței modiﬁcate, a obligației Consiliilor Locale și
Primăriilor de a elabora și implementa un plan pe termen scurt, mediu și lung de
creare a unui fond de locuințe publice și sociale as el încât să răspundă la nevoile
iden ﬁcate pe plan local, și susținerea realizării acestor planuri prin guvernarea
centrală.
7. Iden ﬁcarea pe plan local a unor măsuri de asigurare a siguranței loca ve și a
unor condiții de locuire adecvate în zone rurale și în orașele mici, de exemplu prin
legalizarea locuirii informale dar și asigurarea, prin lege, a posibilității îmbunătățirii
fondului existent de locuințe în cazul persoanelor afectate de sărăcie.
8. Creșterea bugetelor (atât celui central cât și a celor locale) dedicate pentru
Fondul Loca v de Stat și corelarea acestora, în vederea construirii de noi locuințe
publice și sociale, a renovării vechiului stoc de locuințe de stat și sociale degradate,
și/sau achiziționării de clădiri de pe piață care se pot transforma în locuințe publice,
și în mod par cular în locuințe sociale ce se pot atribui de urgență categoriilor
sociale dezavantajate de veniturile mici și foarte mici, sau de costurile mari ale
locuirii mai ales în marile orașe.
9. Modiﬁcarea Legii locuinței în vederea redeﬁnirii criteriilor de alocare a locuințelor
sociale as el încât înainte de toate ele să asigure accesul la aceste locuințe a
persoanelor care trăiesc în sărăcie și în condiții de privare loca vă, și să interzică în
mod explicit adoptarea unor criterii la nivel local care contravin spiritului acestor
criterii.
10. Interzicerea vânzării locuințelor din fondul public.
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11. Reglementarea, prin lege, a posibilității și obliga vității ca administrațiile publice
locale să preia în fondul loca v public un procent adecvat de apartamente din
fondul de locuințe create de dezvoltatorii imobiliari.
12. Adoptarea prevederilor legale cu privire la exproprierea unor clădiri și/sau
terenuri private cu scopul ca ele să ﬁe transformate în bunuri de u litate publică,
locuințele sociale ﬁind deﬁnite ca atare de lege, și transpunerea acestor prevederi
în măsuri concrete aplicabile și de aplicat de autoritățile publice locale.
13. Interzicerea evacuărilor de orice fel fără ca persoanelor evacuate să li se asigure
locuințe alterna ve adecvate.
14. Susținerea persoanelor marginalizate social sau a consumatorilor vulnerabili
prin subvenții (prevăzute de exemplu și de actuala formă a legii marginalizării
sociale) în efortul lor de a plă u litățile ale căror prețuri se măresc permanent
drept rezultat al liberalizării acestora.
15. Dezvoltarea infrastructurii (drum, transport în comun, u lități etc) în zonele
urbane marginale și defavorizate, precum și în zonele rurale, as el încât și zonele
periferice din punct de vedere geograﬁc să aibă acces la resursele economice,
sociale, culturale etc existente la nivel local, județean, regional, național.
16. Susținerea unei poli ci de dezvoltare teritorială care își propune eliminarea
dezavantajelor resimțite de anumite regiuni, județe, localități și zone de localități
față de altele, în ceea ce privește asigurarea unor condiții de locuire adecvate în
toate teritoriile României împreună cu asigurarea pentru toți a unui coș minim de
resurse deﬁnite drept necesare unui trai decent.
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17. Protecția drepturilor chiriașilor în relația lor cu proprietarii de locuințe, ﬁe ei
publici sau privați de orice fel (persoane ﬁzice, agenții imobiliare, dezvoltatori
imobiliari, biserici sau alte unități confesionale, organizații neguvernamentale,
agenții private cu u litate publică, etc).
18. Reglementarea prețurilor chiriilor pentru locuințele private prin diverse măsuri
care, pe de o parte, servesc interesele chiriașilor, pe de altă parte pot contribui la
evitarea speculațiilor ﬁnanciare în domeniul loca v, precum și la evitarea bulelor
imobiliare.
19. Reglementarea sistemului de credite imobiliar‐bancare as el încât acesta
să servească interesele cetățenilor ce doresc să achiziționeze locuințe
personale, dar și într‐un mod care nu face posibilă sau cel puțin nu încurajează
specula imobiliară și transformarea locuinței în sursă de proﬁt pentru marii
proprietari imobiliari.
20. Inves ția în construcția de noi cămine și campusuri pentru studenți.
21. U lizarea fondurilor europene și altor fonduri nerambursabile în vederea
creșterii fondului de locuințe publice și sociale, precum și a îmbunătățirii fondului
existent de locuințe as el încât distribuirea acestor fonduri în funcție de nevoile
locale iden ﬁcate să nu depindă de capacitatea actorilor locali (inclusiv a
ins tuțiilor autorităților locale) de a scrie și câș ga proiecte de acest fel.
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Unii spun locuințe, alții spun căși, dar toți ne dorim un spațiu loca v care să ne
asigure siguranță și demnitate umană.
Campania căși sociale acum! Introduce pe agenda publică subiectul locuirii sociale
din perspec va nevoilor celor care până acum au fost ignorați de poli cile locale de
locuire. Ale celor care co dian se confruntă cu condiții de locuire inadecvată
(fără acces la u litățile de bază, în locuințe neconvenționale si nesigure) și pentru
Care accesul la cășile sociale este succesiv limitat prin decizii locale ce nu transpun
adecvat în criteriile de punctaj de acordare de locuințe sociale prevederile
legislației locuirii, a legislației sociale și a legislației an ‐discriminare. Inițiatorii
campaniei recunosc caracterul primordial al locuirii și solicită guvernanților locali și
centrali adoptarea principiului housing ﬁrst (locuire înainte de toate) în contextul
măsurilor privind combaterea marginalizării sociale.

Funda a Desire, 2016
Campania Căși sociale acum! ‐ h p://www.desire‐ro.eu/?page_id=2219
FB: h ps://www.facebook.com/CasiSocialeACUM

III.
DESPRE “CĂȘI SOCIALE ACUM!”
Suntem o iniţia vă civic‐ac vistă care susține o poli că justă și an ‐rasistă de locuire
și o reformă a poli cii de locuire în direcția locuirii publice.

Con nuând acțiunile locale împotriva ghetoizării și marginalizării socio‐teritoriale, din
2016 încoace Căși sociale ACUM! par cipă la dezbaterea asupra locuirii sociale în
oraşul Cluj, cât și la nivel național și internațional, în speță asupra creșterii fondului de
locuințe publice și sociale, și asupra distribuirii sale drepte. Am adus subiectul dreptur‐
ilor de locuire pe agenda publică, în par cular al accesului la locuinţe din fondul public
al persoanelor marginalizate social. Prin campanie, am urmărit să portre zăm locuirea
socială ca temă poli că și ca problemă de interes public.
Am pornit de la lipsurile și nedreptățile loca ve ale familiilor cu domiciliul pe strada
Cantonului FN. Locuirea din această sub‐zonă din Pata Rât a fost cea mai neglijată,
chiar dacă și ea a apărut în urma mai multor evacuări forțate din oraș. În același mp,
ea reﬂectă consecințele unei poli ci de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare
și de informalitate anumite teritorii ale orașului, unde își găsesc adăpost persoane
marginalizate social, a căror muncă este exploatată în economia informală sau formală
a urbei. Plecând de la conș en zarea istoriei și situației locuirii de pe strada
Cantonului FN, Căși sociale ACUM! a descris acest caz par cular în peisajul mai larg al
orașului. Acesta include nedreptăți urbane de locuire, inegalități de clasă și, mai ales,
poli cile care contribuie la aceste rezultate.

Locuința nu este marfă!
Dosarul poli cii de locuințe sociale din Cluj‐Napoca, Octombrie 2016,
ﬁla despre numărul solicitărilor neeligibile. Ilustrație de Miklósi Dénes.

Căși sociale ACUM!

La jumătatea anului 2017, Căși sociale ACUM!, alături de alte grupări din România a
fondat pla orma "Blocul pentru Locuire", o mișcare mai largă din România pentru
locuințe publice și pentru jus ție loca vă. Ne propunem să înmulțim și să întărim
intervențiile care promovează perspec va jus ției sociale și a drepturilor în
abordarea locuirii.
Mai mult decât un drept fundamental, susținem că locuirea este și o nevoie
primordială încălcată adesea nu doar prin faptul că persoane cu venituri reduse,
printre ele persoane de etnie romă, nu au acces la locuință adecvată și la siguranță
loca vă, ci și datorită faptului că sunt nevoite să locuiască în medii poluate
periculoase.
Precum în povestea drobului de sare, subliniem situația absurdă ca într‐unul dintre
cele mai bogate orașe din România locuirea să ﬁe o problemă atât de gravă și atât
de ignorată de autorități: prețurile explodează atât în domeniul chiriilor, cât și al
cumpărării de locuințe din cauza susținerii necontenite de către administrația locală
a producerii de proﬁt de pe urma locuirii. Între mp, studenții sunt înghesuiți în
cămine, chiriașii nu mai fac față, nere familii nu se pot muta de la părinți, mulți
lucrători pe salarii minime sunt blocați în condiții jalnice. Orașul fes val‐turis c
aduce beneﬁcii doar pentru speculatori, condamnându‐i pe mulți la suferință într‐o
cușcă de aur.
Susținem că dreptatea socio‐economică, incluzând și dreptatea loca vă, precum și
capacitarea oamenilor deposedați pot ﬁ susținute prin impunerea pe cale legală. În
această direcție mobilizăm ac vismul poli c pentru aceste drepturi. Simultan,
con nuăm să sprijinim și împuternicim cele mai marginalizate categorii ale clasei
lucrătoare pauperizate, pentru ca ele să devină un actor poli c în lupta pentru o
poli că justă și an ‐rasistă de locuințe publice ca instrument pentru asigurarea
apartenenței lor la oraș și al unei schimbări sociale bazate pe valorile egalității și
solidarității.

Locuința nu este marfă!

Cercetare activistă
Ac vismul „Căși Sociale ACUM!” se bazează pe o con nuă documentare a
transformărilor urbane.

Producerea zonei Pata Rât este amplu cercetată atât pe baza interviurilor nara ve și
a abordărilor biograﬁce, cât și a analizei documentelor de poli ci publice: hotărâri
de consiliu local, decizii administra ve, comunicări oﬁciale și luări de poziție publică
ale membrilor administrațiilor locale.

Pe baza istoricului hotărârilor de consiliu local privind locuințele sociale, am realizat
un Dosar al Poli cii de Locuințe Sociale în Cluj. Acesta cuprinde o serie de graﬁce și
explicații care ilustrează poziția din ce în ce mai dură a autorităților locale față de
solicitanții de locuințe sociale între 2005‐2015. Dosarul este completat cu o serie de
propuneri de poli ci publice pentru creșterea fondului de locuințe sociale și a
accesului persoanelor marginalizate la acestea.

De asemenea, am documentat modul în care noi ansambluri imobiliare apar în oraș
și cum inﬂuențează poli ca de dezvoltare urbană, cât și vecinătățile la modul
concret.

Căși sociale ACUM!
Dosarul poli cii de locuințe sociale din Cluj‐Napoca, Octombrie 2016,
ﬁla despre apariția neeligibilității. Ilustrație de Miklósi Dénes.
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Informare revendica vă
Informațiile adunate le‐am înaintat în varii contexte decidenților poli ci și le‐am
distribuit prin mass‐media. În mpul campaniei electorale pentru alegerile locale
din 2016 am înmânat Dosarul Poli cii de Locuințe Sociale din Cluj principalelor
par de poli ce locale care au acceptat invitația la discuție, susținând importanța
unor poli ci publice de susținere a locuirii sociale. Membrii mișcării au luat cuvântul
în cadrul a numeroase ședințe ale Consiliului Local Cluj‐Napoca pentru a descrie
originea și starea problemelor de locuire, cât și a sugera soluții. De asemenea,
problemele legate de locuirea în jurul rampei de deșeuri au fost ridicate și în cadrul
Consiliului Județean Cluj, cât și în Prefectura Județului Cluj.

În urma discuțiilor cu par dele poli ce în aprilie 2017, Căși Sociale ACUM și ceilalți
membri ai Blocului pentru Locuire au susținut propuneri de amendamente la Legea
Locuinței în cadrul unei discuții în Parlamentul României. Pe de altă parte, am
transmis o serie de luări de poziție și comentarii pe teme de locuire și Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Mesajele noastre le transmitem prin mai multe canale și evenimente ‐ comunicate
de presă, interviuri în presa scrisă, apariții TV. Am produs o serie de materiale video
care descriu contextul locuirii sociale și formarea zonelor marginalizate din jurul
Clujului.

Prin intermediul Forumului pentru Locuințe Publice, organizat în lunile octombrie
2016 și 2017, am prezentat și supus discuției mai largi tema locuirii.

Căși sociale ACUM!

Cărămida ‐ Ziarul Dreptății Loca ve, lansată cu ocazia Forumului din octombrie
2017, este publicația trimestrială a mișcării. Temele ziarului sunt poli cile publice
de locuire și manifestările acestora la nivel local și național, tendințele dezvoltării
imobiliare și efectele lor, arta și locuirea, forme ale rezistenței și ale luptei pentru
locuință și împotriva rasismului, acțiunile în instanță ca mijloace pentru impunerea
dreptului la locuință, arhitectura socială, evacuările și locuirea informală și altele.

Acțiune
Începând cu anul 2015, echipa a susținut locuitori din zona Pata Rât și din alte părți
ale orașului să își depună anual în jur de 100 de dosare pentru locuințe sociale.
Această acțiune ne‐a ajutat să înțelegem situația și istoricul de locuire, cât și modul
în care barierele birocra ce împiedică accesul la locuințele sociale. Mai mult,
deoarece procedurile de alcătuire a cererii de locuință socială sunt complexe și
rela v cos sitoare pentru persoanele sărace, am reușit să le înscriem pe acestea în
circuitul administra v, demonstrând că nevoia reală de locuire socială este mult mai
mare decât listele anuale formate din temerarii care con nuă să își revendice
drepturile împotriva piedicilor din ce în ce mai mari.

Locuința nu este marfă!

În urma discuțiilor cu membrii ai administrației publice responsabili de temă, în
2015 la propunerea comisiei mixte de locuințe Consiliul Local a adoptat o
modiﬁcare a criteriilor.
Deoarece am considerat că această modiﬁcare nu soluționează accesul persoanelor
marginalizate , în 2016 am depus o iniția vă cetățenească semnată de aproxima v
900 de persoane cu scopul modiﬁcării criteriilor pentru stabilirea listei de priorități
pentru acordarea locuințelor sociale.
Apoi am depus o pe ție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării care a
stat la baza hotărârii CNCD cu privire la natura discriminatorie a criteriilor de
alocare a locuințelor sociale adoptate de Consiliul Local al Municipiului Cluj‐Napoca.
Ulterior, în 2017 am demarat acțiunea juridică prin care cerem anularea
judecătorească a HCL 434/2015, argumentând că încalcă prevederile Legii
Locuinței, precum și atribuirea de locuințe sociale pentru persoanele care au dat în
judecată autoritățile lcoale
În 2018 am inițiat încă o acțiune în instanță, de data aceasta împotriva ins tuțiilor
publice și private implicate în autorizarea celor două noi rampe de deșeuri deschise
în Pata Rât în locul celei vechi, închis în vara anului 2015 din mo ve ecologice.
Acestea au fost aduse și mai aproape de casele modulare construite de Primăria
Municipiului Cluj‐Napoca în 2010 pentru persoanele de etnie romă evacuate de pe
strada Coastei, deci de zona care a fost deﬁnită drept zonă de locuire de aceleași
autorități.
Anual organizăm marșuri comemora ve pe tema evacuării forțate din data de 17
decembrie 2010 a celor 350 de persoane din zona Coastei și strămutarea lor forțată
în zona Pata Rât de către administrația locală, precum și alte puri de acțiuni în
spații publice.

Căși sociale ACUM!

Manifestul de la Cluj împotriva evacuăriilor
de pretu ndeni , 17.12.2017
Fotograﬁe de Andra Camelia Cordoș

Vă invităm să vă alăturați demersurilor noastre și luptei pentru o poli că justă și
an rasistă de locuințe publice! Pentru o mișcare împotriva ﬁnancializării locuințelor
– a transformării sale în marfă și speculațiilor ﬁnanciare care ne afectează pe toți!

Contact:
www.desire‐ro.eu
www.facebook.com/CasisocialeACUM
desire_cluj@yahoo.com
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