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De aproape două luni de când a pandemia a atins 
România, singurul mod în care guvernul şi adminis-
traţiile locale au ştiut să gestioneze această situaţie 
a fost prin represiune. Declararea stării de urgen-
ţă, abrogarea drepturilor omului şi intensificarea 
controlului – toate acestea au fost reflexele unui 
stat care nu are soluţii sociale. Acesta este un stat 
care de decenii îşi retrage constant sprijinul din 
sănătate, educaţie, asistenţă socială, construire de 
locuinţe, de şcoli, de spitale etc. În acelaşi timp, îşi 
consolidează exponenţial sistemul represiv, alo-
când disproporţional din buget pentru înarmare, 
represiune şi control.

Însă lucrurile nu se opresc din păcate aici. De 
când a fost instaurată starea de urgenţă, poliţia a 
primit puteri discreţionare. În ton cu stereotipurile 
și discriminarea care au ghidat în ultimii acţiunile 
poliţiștilor, și acum aceste puteri discreţionare 
sunt folosite cu precădere împotriva oamenilor 
marginali, a celor fără casă, a romilor, a celor săraci 
și care trăiesc în cartierele cele mai precare.  

„Sărăcia generează criminalitate și dezordine” – 
așa sună mantra de decenii a poliţiei, iar în aceste 
timpuri în care ni se spune tuturor să fim solidari și 
solidare, poliţia găsește ţapii ispășitori ai dezordinii 
exact printre persoanele cele mai vulnerabile.  

Ele sunt cele care nu pot sta acasă pentru că fie nu 
au un acoperiș deaupra capului, fie trăiesc în spaţii 
mici și îngrămădite, fie trăiesc lângă un abuzator, 
fie au în grijă bătrâni sau persoane cu dizabilităţi. 
Tot ele sunt cele care nu se pot izola pentru că 
trăiesc cu mulţi alţi membri de familie în aceeași 
încăpere, sau pentru că trăiesc în comunităţi aglo-
merate, unde nu există spaţiu personal. Aceleași 
persoane nu își pot păstra igiena pentru simplul 
motiv că în trei decenii de democraţie niciun gu-
vern nu s-a preocupat să le asigure o locuinţă cu 
apă curentă. Să nu mai vorbim despre persoanele 
care nu pot scrie declaraţii pe propria răspundere 
pentru că în România gradul de analfabetism este 
încă la nivelul anilor 1920. 

Așadar, toate aceste persoane care nu pot res-
pecta regulile ordonanţelor militare sunt blamate 
pentru ne-respectarea carantinei. Ele sunt vizate 
cu predilecţie de forţele de ordine, sunt amendate, 
gonite, hărţuite și bătute – așa cum s-a văzut deja în 
aprilie în Hunedoara, Rahova şi în Pata Rât. Asisten-
ţa socială elementară, în contextul unei pandemii 
care generează un real dezastru umanitar, este înlo-
cuită de represiune, forţă și coerciţie. Acestea sunt 
metodele nedemocratice prin 
care 
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statul Român știe să gestioneze o astfel de criză, 
la treizeci de ani după răsturnarea unui regim to-
talitar.

Mai mult decât atât, cinismul poliţiei înzestrată 
cu forţe discreţionare este dus pe culmi nebănuite 
de un mecanism de represiune pe cât de simplu, 
pe atât de necruţător: amenda. Penalizarea prin 
amendă emisă pe loc, care depinde exclusiv de che-
ful şi temperamentul poliţistului și care constă în 
sume astronomice, este monstruozitatea cea mai 
mare a României în anul 2020. Să aplici o astfel de 
amendă unei persoane care nu se supune ordinelor, 
pentru că nu are efectiv capacitatea de a o face, este 
monstruos. Să ceri persoanelor aflate în sărăcie 
extremă să plătească sume exorbitante, știind în 
același timp că nu le vor putea plăti și că astfel vor 
ajunge la deprivare de libertate și muncă în regim 
de sclavie, este o monstruozitate.  

Statul român alege în mod conștient să gestio-
neze o criză umanitară prin represiune. Această 
represiune se face în mod cinic, prin amenzi. Amen-
zile, ca metodă de control și pedeapsă, sunt arma 
prin care statul poliţienesc totalitar român din anul 
2020 își ucide cu bună știinţă cetăţenii. 

Să nu stăm deoparte! Dacă auzim sau vedem po-
liţiști scriind amenzi persoanelor vulnerabile, să le 
cerem socoteală! Chiar dacă poate nu îi vom opri, 
să le arătăm măcar că suntem solidare și solidari, 
și că nu putem închide ochii la injustiţiile pe care 
le comit, acum că au puteri discreţionare. Nu ne 
pot amenda pe toţi! 

Manuel Mireanu

În ultima săptămână, pe lângă represiunea prin 

amenzi, statul poliţienesc, sub masca luptei împotri-

va Covid-19, a declarat război împotriva mai multor 

comunităţi ghetoizate din Romania. Noi cele şi cei de 

la Căşi sociale ACUM! susţinem aceste comunităţi în 

lupta lor pentru dreptate şi condamnăm ferm violenţa 

rasistă manifestată în discursuri, bătăi şi crime.



2 3Cărămida Ziarul dreptății locative    Nr 11 Aprilie 2020

Acţiuni imediate în contextul epidemiei

În această perioadă de carantină şi stare de urgenţă, 

acţiunile noastre sunt cu precădere în mediul online. 

Informăm oamenii cu venituri mici şi persoanele care 

trăiesc în zone şi locuinţe aglomerate şi în condiţii 

inadecvate, despre puţinele lor drepturi definite în 

ordonanţele stării de urgenţă. 

Prin scrisori publice, am sesizat autorităţile adminis-

traţiei publice locale despre problemele care ne sunt 

semnalate de către oamenii din oraş, sugerând măsuri 

care ar trebui implementate de autorităţi pentru a le 

soluţiona cât mai rapid, cum ar fi:

• Nevoia de a oferi atenţie sporită faţă de riscul 

epidemiei în comunităţile marginalizate din oraşul Cluj 

şi soluţii adecvate la criza umanitară din Pata Rât

https://casisocialeacum.ro/archives/4604/epide-

mia-in-comunitatile-marginalizate-scrisoare-deschi-

sa-catre-autoritati/

• Accesul tuturor la condiţii care pot să respecte 

regulile de igienă şi de izolare, acordând atenţie spe-

cială celor patru comunităţi din Pata Rât.

https://casisocialeacum.ro/archives/4654/scrisoa-

rea-a-doua-privind-nevoile-de-urgenta-in-pata-rat/

• Nevoia de a respecta interzicerea evacuărilor 

pe durata stării de urgenţă, prevăzută de decizia din 

23 martie 2020 a Uniunii Naţionale a Executorilor Ju-

decătoreşti, şi de a face demersuri pe lângă autorităţile 

abilitate să asigure spaţii locative pentru persoanele 

fără adăpost prin rechiziţie, aşa cum este ea permisă 

de Decretul privind Starea de Urgenţă.

https://casisocialeacum.ro/archives/4674/memo-

riu-catre-prefectura-judetului-cluj-consiliul-jude-

tean-cluj-primaria-municipiului-cluj-napoca/

• Nevoia de a se ridica popririle impuse de către 

primărie din cauza unor amenzi şi alte datorii, respectiv 

nevoia de a amâna, în cazul persoanelor cu venituri 

mici, măcar pe doi ani plata acestora şi de a se anula 

majorările şi penalităţile puse pe ele.

 https://casisocialeacum.ro/archives/4695/

scrisoare-deschisa-catre-executori-judecatoresti-pri-

vind-amanarea-popririlor/

• Necesitatea de a simplifica procedurile con-

crete se trebuie urmate pentru a avea acces de îndată 

la beneficii de asistenţă socială, la subvenţia de chirie 

şi la adăpost adecvat, şi de a le comunica de îndată 

oamenilor.

https://casisocialeacum.ro/archives/4665/erere-ca-

tre-directia-de-asistenta-sociala-si-medicala-cluj-na-

poca/

• Nevoia de măsuri urgente privind amenzile 

şi majorările impuse pe datorii către primărie în cazul 

persoanelor cu venituri mici.

https://casisocialeacum.ro/archives/4644/scrisoa-

rea-deschisa-catre-institutia-primarului-cluj-napoca/

• Scrisoare de solidaritate cu muncitorii în salu-

britate.

https://casisocialeacum.ro/archives/4707/scrisoa-

re-de-solidaritate-cu-muncitorii-in-salubritate/

Totodată, am avut şi o acţiune offline – în 2 aprilie 

ne-am organizat să achiziţionăm şi distribuim 350 de 

pachete de alimente de bază gospodăriilor din zona 

Pata Rât. Au participat ca voluntari peste 30 de persoa-

ne. Ne bucurăm că în această perioadă există multe 

iniţiative de voluntariat şi solidaritate. Ele contribuie la 

acoperirea găurilor lăsate de instituţiile publice. Sunt 

gesturi de întrajutorare în timp ce aparatul represiv al 

statului e prezent în stradă cu blindate şi îi amendează 

pe cei care completează greşit declaraţiile. Compasi-

unea individuală este binevenită. Dincolo de ea, însă, 

trebuie să se pună capăt distribuirii inegale ale resurse-

lor oraşului, atât în vremuri grele, cât şi în vremuri bune.

Viziuni despre schimbarea societală mai largă  

Împreună cu celelalte grupări membre ale Blocului 

pentru Locuire (Frontul Comun pentru Dreptul la Locui-

re, Dreptul la Oraş, ERomnja şi RomaJust), Căşi sociale 

ACUM! a elaborat două documente care, plecând de 

la identificarea unor măsuri imediate în domeniul lo-

cuirii, au elaborat idei despre nevoia unor schimbări 

radicale dincolo de pandemie, ca răspuns la actuala 

criză a capitalismului.

• Manifest pentru dreptate locativă. Împotriva 

pandemiei capitalismului şi rasismului.

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/mani-

fest-pentru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-ca-

pitalismului-si-rasismului/

• Memoriul „Actuala criză epidemiologică este şi 

o criză socială şi locativă. Urgenţă maximă: venit minim 

decent şi locuinţe sociale adecvate pentru persoanele 

cele mai afectate”.

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-mi-

nim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-ce-

le-mai-afectate-de-criza-covid-19/

În aceste zile, Căși sociale ACUM! derulează în 
mediul online acţiunea de conștientizare #case-
goalecluj. Pentru că:

În timp ce multe persoane care trăiesc în locuinţe 
supraaglomerate sau în locuinţe unde nu au apă, 
nu pot să respecte regulile de igienă recomandate 
pentru evitarea și răspândirea infecţiei; în timp ce 
criza economică va sărăci și mai mult oamenii care 
își pierd resursele de venit și va deveni tot mai di-
ficil pentru tot mai mulţi să-și plătească utilităţile, 
chiriile și alte costuri ale locuirii.

Multe locuinţe și spaţii cu altă destinaţie decât 
locuire aflate în proprietatea municipalităţii stau 
goale. Unele dintre ele sunt în clădiri bine între-
ţinute, altele sunt însă neîngrijite, sortite chiar 
demolării. Multe locuinţe publice și spaţii cu altă 
destinaţie decât locuire închiriate, sunt și ele în 
clădiri degradate. Spaţiile cu altă destinaţie decât 
locuire din proprietatea municipalităţii sunt date 
în chirie, iar terenurile publice sunt concesionate 

unor companii private. Municipiul are terenuri în 
proprietatea sa, pe care a refuzat constant să con-
struiască locuinţe sociale.

În februarie și la început de martie 2020, echipa 
noastră a descoperit și fotografiat câteva clădiri 
neîngrijite cu locuinţe și spaţii publice goale sau 
ocupate, dar și clădiri bine întreţinute unde unele 
spaţii sau locuinţe din proprietatea primăriei sunt 
lăsate goale. În aceste zile, circulăm câteva dintre 
ele online cu hashtag-ul #casegoalecluj.

Prin acţiunea #casegoalecluj, cerem primăriei:
să folosească proprietăţile publice din oraș goale 

pentru a le transforma în locuinţe sociale;
să repare clădirile sale cu locuinţe sau spaţii cu 

altă destinaţie decât locuire pentru a le păstra în 
circuitul locativ ca bunuri publice; să își folosească 
terenurile pentru a construi noi locuinţe sociale; 
să se implice în rechiziţia unor imobile nefolosite 
pentru a asigura locuinţe adecvate celor mai vul-
nerabili.

Aţi susţinut destul afacerile imobiliare pentru 
profit! A venit momentul să faceţi investiţii în locu-
inţe publice! În cele pe care le aveţi deja. Și în cele 
ce trebuie construite.

În 28 martie, mai multe grupuri activiste din orașe 
europene au făcut acţiuni sub egida “Locuinţe pen-
tru oameni, nu pentru profit”: https://housingnot-
profit.org/housing-action-day/. În acest cadru, 
la început de martie 2020, Căși sociale ACUM! a 
început o campanie cu titlul “Locuinţe sociale, nu 
afaceri imobiliare!”: www.bit.do/Cluj28m. De atunci, 
epidemia COVID-19 a impus măsuri radicale peste 
tot în ţară. Suntem în stare de urgenţă. #StămAcasă, 

este apelul zilei. Dar asta nu este suficient. Împreună

cu Blocul Pentru Locuire afirmăm: #NuStămDeoparte. 

Ne solidarizăm. Ne organizăm. Revendicăm.

Mai multe detalii despre campanie pot fi găsite aici: 
https://casisocialeacum.ro/archives/4612/locuin-
te-sociale-nu-afaceri-imobiliare-lansare-campa-
nie-28-martie/

Acţiunea #casegoalecluj

Locuinţe sociale, 

nu afaceri 

imobiliare

Acţiunile noastre din ultimele luni

NU AFACERI
IMOBILIARE

LOCUINTE SOCIALE 

HOUSING
ACTION 
28.03.2020

DAY

www.bit.do/Cluj28m
www.housingnotprofit.org

EUROPEAN ACTION COALIT ION
FOR THE RIGHT TO HOUSING AND TO THE CITY

#CASEGOALECLUJ

Clădirea de pe strada Iuliu Maniu (nr. 3) este un exemplu 
de spaţii lăsate în paragină. După ce s-a încheiat litigiul din-
tre Statusul Romano-Catolic din Transilvania și primărie în 
urmă cu câţiva ani, primăria a devenit proprietara clădirilor. 
Acestea au fost construite la sfârșitul secolului 19, cu scopul 
de a găzdui locuinţe de închiriat. Clădirile au cel puţin cinci 
locuinţe și alte spaţii goale în momentul de faţă.

Litigiile asupra acestei clădiri de pe str. Ferdinand au început din 
1993. Recent, un sfert din clădire a fost restituit prin hotărâre jude-
cătorească. Momentan, 11 apartamente din cele peste 30 sunt încă 
folosite de foștii chiriași, însă în 2019 primăria nu le-a prelungit 
contractul. Restul apartamentelor stau goale. Toată clădirea a fost 
lăsată să se degradeze, iar spaţiile comerciale de la stradă au fost 
închise de mult. Nu ştim cine şi ce planuri are cu această clădire.

Strada Căii Ferate nr. 7
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Legenda:

-Clădiri cu locuinţe din vechiul fond de stat 
goale, 2014
- Clădiri cu locuinţe de necesitate goale, 2014
-Clădiri cu spaţii goale cu altă destinaţie 
decât locuire, 2014
-Clădiri cu locuinţe construite prin progra-
mul ANL goale, 2014
-Locuinţe publice în clădiri declarate deg-
radate, demolate sau scoase din circuitul 
locativ de către primărie, 2014
-Clădiri cu locuinţe sociale construite pe 
baza legii locuinţei din 1996 goale, 2014
-Clădiri cu locuinţe de serviciu goale, 2014
-Terenuri goale (altele decât cele aferente 
locuinţelor cu proprietari privaţi cărora le 
pot fi închiriate)
-“Unităţi de locuit” goale (str. Pata Rât), 2014

mai eliberat locuinţe prin evacuare, și s-au mai scos 
din circuitul locativ locuinţe vechi din motiv că au 
fost lăsate de-a lungul anilor să se degradeze. De 
atunci, s-a mai continuat și vânzarea locuinţelor 
din vechiul fond de stat.

Politica însă a rămas aceeași. Primăria nu con-
struiește locuinţe noi, și nu se îngrijește cum ar 
trebui de cele vechi. Preferă să dea în chirie spaţii 
sau să concesioneze terenuri unor firme. Între timp, 
chiriile și preţurile la apartamente în Cluj s-au dub-
lat, devenind exorbitante.

Ani de-a rândul, alături de multe-multe persoane, 
am luptat cu primăria ca să modifice criteriile de lo-
cuinţe sociale. Am făcut uz de toate instrumentele 
posibile. Căși sociale ACUM! a încercat de multe ori 
să își pună toate argumentele pe masa decidenţilor 
locali, și nu numai, în favoarea producţiei de locuin-
ţe sociale publice. Și nu doar prin construcţie, ci și 
prin alte metode. Vorbind despre #casegoalecluj - în 
oraș sunt câteva spaţii goale în clădiri bine înrijite. 
Știm că ele nu sunt în fondul locativ. Dar de ce să 
nu se poată transforma sau reconverti când este 
nevoie? De ce să stea mai bine goale?

În februarie și la început de martie 2020, echipa 
noastră a descoperit și fotografiat câteva clădiri 
neîngrijite cu locuinţe și spaţii publice goale sau 
ocupate, dar și clădiri bine întreţinute unde une-
le spaţii sau locuinţe din proprietatea primăriei 
sunt lăsate goale. Colajul de mai jos prezintă câteva 
dintre ele, în paralel cu câteva povestiri ale unor 
oameni din Cluj fără casă.

“Sunt o persoană cu handicap de gradul doi, și am 
și pensie de boală de incapacitate de muncă. Am 
crescut în orfelinat, și am făcut 11 clase în școala 
specială. Cei trei copii minori ai mei sunt cu han-
dicap de gradul trei. Fetiţa cu epilepsie mergea la 
școala de pe strada București. Dar acum școala s-a 
închis. Cei doi băieţi mergeau la o grădiniţă a unei 
biserici cu program săptămânal. Acum grădiniţa 
s-a închis.

Am depus cerere de locuinţă socială de foarte 
mulţi ani. Pentru cererea de anul trecut am primit 
mai multe puncte, așa câ sunt pe locul 11 al listei 
cu rezultatele cererilor. M-am bucurat foarte mult. 
Din noiembrie anul trecut așteptăm și eu și familia 
mea să ne putem muta cât mai repede de pe strada 
Cantonului. Primarul mi-a spus că vor repartiza 20 
de locuinţe în 2020. Suntem deja la final de martie.

În ianuarie am decis să ne luăm o chirie în Some-
șeni, până așteptăm repartizarea. Și, oricum, nu se 
poate trăi acolo. Te alungă șobolanii. Proprietarul 
ne cere 200 de lei chirie pe lună. Am zis că plătim 
1-2 luni, până primim locuinţa socială de la primă-
rie. Dar au trecut deja 3 luni.

Ne este teamă că au uitat de noi. Ne este teamă 
că proprietarul ne va scoate afară din casă dacă nu 
mai putem plăti. Că vom ajunge în stradă. Ce se va 
întâmpla cu noi în plină epidemie? Să fim în stradă, 
să ne trimită la un centru de adăpost aglomerat, să 

blu de foste spaţii comerciale situate pe o fâșie de 
teren ce leagă Bulevardul Eroilor nr. 21 și str. Iuliu 
Maniu nr. 16. La intrările de pe ambele străzi se 
mai poate observa panoul care anunţă Magazinul 
Napocom (de pe Maniu), respectiv SC Napocom SA 
(de pe Eroilor - fostul magazin Fierul, acum închi-
riat restaurantului La Piazetta). Napocom a fost 
creată în 1991 mai întâi ca o societate pe acţiuni 
și apoi ca firmă cu capital integral privat, de pe 
urma privatizării Întreprinderii Comerţului cu Ri-
dicata Metalo-Chimice (la rândul ei înfiinţată în 
Cluj în 1977).”Apartamentul 7” din acest ansamblu 
de imobile, care se desfășoară în două corpuri de 
clădiri având un total de 948 mp, este proprietatea 
Statului Român, fiind în administrarea operativă 
a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. În 
mai 2017, CL a decis să reabiliteze, reconstruiască, 
repare și mansardeze acest spaţiu cu scopul de a-l 
folosi ca birouri de care va beneficia însăși primă-
ria. Pe baza unei autorizaţii din 2018, lucrările încă 
erau în plină desfășurare la începutul lunii martie 
2020, când am făcut fotografiile atașate.

oamenii ca noi. Primăria se gândește la noi atunci 
când trimite Poliţia Locală să ne amendeze. Avem 
câţiva vecini care fac reclamaţii tot timpul. Îi înţe-
legem și pe ei. Noi ne-am muta ca să nu stăm aici 
îngrămădiţi așa de mult. Dar unde să ne mutăm dacă 
în Cluj chiriile sunt așa de mari și nu există locuinţe 
sociale?” (Anamaria, 30.03)

La câţiva metri de locuinţa Anei, pe str. Gării nr. 4 
o clădire cu parter și patru etaje stă goală de foar-
te mulţi ani. Ea a fost construită în 1977, având 
câte 15 camere și un grup sanitar pe fiecare etaj, 
iar la parter o bucătărie și sală de mese. Cămin de 
elevi aparţinând Grupului Școlar pentru Protecţia 
Mediului, clădirea și-a pierdut această funcţie oda-
tă cu demantelarea învăţământului profesional. 
Conform unei Hotărâri Guvernamentale din 2006, 
clădirea aparţine domeniului public al municipiului 
Cluj-Napoca. După 12 ani, în mai 2018, primarul 
a iniţiat proiectul de Hotărâre de Consiliu Local 
pentru darea în administrare a clădirii Grădini-
ţei cu program prelungit “Parfum de Tei”. Aceasta 
la rândul ei, din 2019 nu a mai putut funcţiona în 
clădirea veche, retrocedată, de pe strada Horea. 
Consiliul Local a alocat anul trecut 2.8 milioane 
de euro pentru lucrările de reamenajare a clădirii. 
La o ședinţă a CL din ianuarie 2020, Emil Boc a re-
cunoscut că lucrurile merg foarte încet, pentru că 
această clădire, așa cum este ea, nu este adecvată 
unei grădiniţe.

“Noi stăm în chirie de 14 ani, dar acum suntem în 
riscul să nu mai putem plăti. Suntem doar cu indem-
nizaţia de maternitate, pentru că soţul meu a fost 
trimis acasă de patron în concediu fără plată. Ne-am 
căsătorit în 2006, și de atunci stăm în chirie. În 2009 
ne-am depus cerere pentru locuinţă ANL, atunci s-a 
născut fetiţa noastră. Am tot depus cererea asta 
până în 2013, și apoi ne-am pierdut speranţa. Dar 

Oameni fără casă

în 2017, când s-a născut băieţelul nostru, am depus 
cerere pentru locuinţă socială, și de atunci am făcut 
asta anual. Toată lumea cunoaște situaţia noastră 
foarte gravă. Băieţelul este cu un handicap grav. 
Dar criteriile la Cluj sunt de așa fel încât nu avem 
nicio șansă reală să primim locuinţă, dacă primăria 
repartizează așa de puţine în fiecare an.

Și la primărie, și la direcţia de asistenţă socială se 
cunoaște cazul nostru. Au dosarul nostru de cere-
re pentru subvenţionarea chiriei de acum doi ani. 

s-a născut. Spaţiul acesta este insuficient 
de locuit pentru doi adulţi și doi copii. Vă 
puteţi închipui cum este acum, când nici 
nu avem voie să ieșim? Soţul meu lucra 
fără contract de muncă. Deci, oficial, nu 
are angajator. Astfel, acum, nu are cine 
să îi dea adeverinţă să iasă din casă ca să 
meargă la lucru. Cine riscă să fie amen-
dat? Vă puteţi închipui cum este pentru 
noi acum, când patru persoane trăim 
din indemnizaţia de maternitate? Aju-
tor social nu ne-ar da. Pentru că au niș-
te criterii, că nu ne încadrăm pentru că 
avem această indemnizaţie. Anul trecut 
am depus cerere pentru locuinţă socială. 
Cererea noastră a fost punctată cu 52 de 
puncte. Iniţial era și mai puţin, după con-
testaţie au dat 10 puncte pentru copilul 
cu handicap. Câţi ani trebuie să aștept 
ca să primesc o locuinţă? Ce ar trebui să 
fac să primesc mai multe puncte? Cine 
face punctajele astea, nu se gândește la 

ne separe familia? Toate 
astea în timp ce noi am 
putea primi o locuinţă so-
cială care acum stă goală.

Știm că acum toată ţara 
este în stare de urgenţă. 
Dar și noi, eu cu familia 
mea, suntem în stare de 
urgenţă. Repartizaţi-ne 
urgent locuinţa la care 
avem dreptul. Nu aștep-
taţi să murim de boli sau 
de foame.” 
(Elena, 29.03)

Clădirea de pe str. Iuliu 
Maniu nr. 16 din Centrul 
istoric al Clujului. Aceas-
ta este parte dintr-un 
imobil în care a funcţio-
nat firma SC Napocom SA, 
aparţinând unui ansam-

#casegoalecluj

“Împreună cu cei doi copii ai mei și tatăl lor, lo-
cuim pe strada Stephenson într-o cameră de 8 metri 
pătraţi. Am făcut-o de nevoie, pnetru că nu aveam 
unde să ne mutăm de la părinţi. Fetiţa mea  de patru 
luni suferă de o boală la inimă de la naștere, este 
încadrată în grad de handicap mediu. În camera 
aceasta stăm ziua, ne culcăm seara, aici facem de 
mâncare, aici ne spălăm. Ne încălzim cu lemne. 
Avem o cișmea de apă în curte, pe care o folosim 
toate familiile de aici. Acolo spălăm și hainele. Mai 
ales toamna și iarna ne este foarte greu, cu lemne-
le, cu apa, cu toate. Cum deschid ușa, intră imediat 
frigul. Fetiţa mea a fost bolnavă tot timpul de când 

Clădire pe strada Iuliu Maniu

Strada Gării nr. 4

Clădire pe strada Iuliu Maniu

Aceasta este o hartă cu situaţia din 2014 a locu-
inţelor libere sau scoase din circuitul locativ, dar 
și a spaţiilor goale, cu altă destinaţie decât locui-
re, aflate până în acel an în proprietatea primăriei 
Cluj-Napoca. Harta este conturată pe baza patri-
moniului primăriei din 2014 și în multe cazuri este 
încă, în mare, actuală. O postăm aici pentru ca prob-
lema locuinţelor publice goale să poată fi vizualizată 
în întreaga dimensiune. 

 Asa cum se poate vedea, există o sumedenie de lo-
cuinte şi spaţii goale, iar această situaţie trebuie să 
se schimbe urgent! Mai ales în condiţiile pandemiei 

Harta #casegoalecluj

#casegoalecluj

harta: shorturl.at/tGLW5

de COVID-19 și în care oamenii care aplică pentru 
locuinţe sociale stau pe străzi sau în locuinţe fără 
facilităţi precum căldură, apă curentă sau electric-
itate. În plus, Primăria Cluj-Napoca le spune că nu 
există suficiente locuinţe și că trebuie să cumpere 
de pe piaţa imobiliară pentru a le transforma în 
locuinţe sociale. Unde e dreptatea? Fără case goale 
şi oameni fără casă! #casegoalecluj 

Din 2015 încoace primăria nu a mai construit noi 
locuinţe, și între 2015-2019 a repartizat printre 
solicitanţii de locuinţe sociale câteva apartamente 
care erau goale în 2014. În paralel, cu siguranţă s-au 

http://shorturl.at/tGLW5
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Am auzit la știri, că cineva disperat de starea de 
izolare în care se afla, s-a aruncat din bloc, de la etaj. 
Aseară, pe la ora 22.30 a fost un incendiu pe strada 
Cantonului. Un om disperat și-a dat foc la baracă. 

#
Ni se spune, că drepturile omului sunt universale. 

Inclusiv drepturile sociale și economice. Dar nu toţi 
ne bucurăm efectiv de aceste drepturi. Acum, în 
starea de urgenţă, drepturile omului sunt suspen-
date. Dar mulţi oameni nu s-au bucurat nicidoată 
de ele. Ei sunt deposedaţi de aceste drepturi toată 
viaţa. Copiii lor așa cresc și așa se învaţă de mici – 
fără aceste drepturi. Fără dreptul la un venit din 
care poţi să trăiești o viaţă decentă, sau dreptul 
la o locuinţă adecvată, sau dreptul la sănătate și 
de a trăi într-un mediu sănătos, sau dreptul de a 
merge la o școală unde ești susţinut să înveţi și să 
mergi mai departe, dar chiar și de dreptul de a fi 
înmormântat cum se cuvine. Fără dreptul de a fi 
respectat ca persoană, ca om. Acești oameni suferă 
azi cel mai mult de pe urma crizei covid-19 și a 
crizei economice. Ei suferă cel mai mult de pe urma 
stării de urgenţă. De pe urma controlului militar 
și poliţenesc. De pe urma amenzilor. De pe urma 
stigmatizării. Copiii din aceste familii suferă cel 
mai mult de pe urma traumei resimţite atunci când 
zona unde locuiesc se umple cu mașini de jandar-
merie și poliţie. De pe urma violenţei care pătrunde 
în corp și suflet. De pe urma umilinţei permanente. 

Într-o astfel de situaţie se află și oamenii de pe 
strada Cantonului din orașul Cluj. Oameni arun-
caţi din orașul frumos de mai bine de 20 de ani. 
Izolaţi acolo. Separaţi de restul lumii. Blocaţi acolo 
de politicile de locuire ale orașului, dar și de situ-
aţia lor financiară. În condiţiile în care primăria 
nu face locuinţe sociale, și aplică criterii nedrepte 
de alocare. În condiţiile în care clujenilor le este 
frică ca nu cumva cineva de acolo să se apropie 
prea mult de ei. În condiţiile în care salariile plătite 
pentru munca lor, în salubritate, în curăţenie, la 
spaţii verzi, sunt niște venituri din care nu au cum 
să plătească o chirie privată în oraș. În timpul ep-
idemiei, în timpul stării de urgenţă, crește și mai 
mult sentimentul oamenilor de acolo, că atunci 
când li se spune “staţi acasă”, li se transmite de 
fapt asta: staţi acolo în sărăcia voastră, nu vrem să 
vă vedem, nu vrem să vă auzim nemulţumirile. Să 
stea acasă cu frica. Să iasă la lucru cu frica. Să iasă 
la soare cu frica. Să vină să ne cureţe orașul zi de 
zi cu frica. Să trăiască cu frica. Să moară invizibil. 
Violenţa sistemului îi ţine în neputinţă. Violenţa de 
ieri, azi devine teroare. Ne așteptăm ca oamenii să 

Drepturile omului? 

La noi au fost suspendate demult 

Ce m-a determinat pe mine 

să devin activistă
O să povestesc pe scurt viaţa mea, adică o par-

te din ea. Copilăria mi-am petrecut-o în cartierul 
Mărăști, până la vârsta de 10 ani. De la 10 ani ne-
am mutat pe strada Coastei. Fiind copilă, nu am 
văzut să se întâmple lucruri ciudate în jurul meu, 
nu m-am simţit în vreun fel discriminată. Crescând, 
am devenit adolescentă; aveam mulţi prieteni de la 
blocurile din jurul străzii Coastei, ne înţelegeam 
bine, nu simţeam ca prietenii mei să mă perceapă 
ca fiind de o altă etnie, nu au făcut niciodată vreun 
gest sau altceva în care eu să mă simt rău că sunt 
de etnie romă. Am avut acces la toate facilităţile 
orașului: internet, farmacii, gaz, curent, apă etc.  

Dar viaţa mea a luat o întorsătură de 180 de grade. 
În 15 decembrie 2010 au venit niște jandarmi și ne-
au anunţat că trebuie să ne adunăm lucrurile pentru 
că vom fi evacuaţi și mutaţi în altă parte. Automat 
am făcut legătura cu faptul că primarul din acea 
vreme Sorin Apostu stătea la o strada paralelă cu 
noi și era deranjat de prezenţa noastră acolo. Copiii 
din comunitate se mai jucau pe strada lui cu mingea 
și se mai dădeau cu bicicletele. 

Atunci am simţit toţi oamenii din comunitate că 
suntem discriminaţi. Am simţit cum cineva ne fură 
viaţa și demnitatea. Drepturile noastre au fost în-
călcate. În 17 decembrie, dimineaţa la ora 5, au ve-
nit sute de jandarmi și sute de oameni de la poliţia 

locală și de la primărie. Am fost evacuaţi pe timp de 
iarnă, la minus 20 de grade celsius, și am fost duși 
la Pata Rât, lângă rampele de gunoi ale Clujului. 

 De atunci, viaţa mea s-a sfârșit. O perioadă am 
intrat în depresie, am plâns mult, dar încet mi-am 
revenit. Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, nu 
pot să stau nepăsătoare. Atunci au venit la noi în 
comunitate mai multe persoane care ne-au sprijinit. 

A venit și doamna Eniko Vincze. În ianuarie 2011 a 
avut loc primul miting ‘Sunt Rom și vreau să trăiesc 
în demnitate’, în faţa Casei de Cultură a studenţilor. 
De atunci, nenumărate mitinguri, proteste, flash-
mob-uri, diferite evenimente prin care ceream să 
fim relocaţi înapoi în oraș și că ne-au furat viaţa și 
demnitatea. 

 Sunt 10 ani de atunci, anul acesta în 17 decem-
brie. Faptul că am fost implicată direct mi-a dat 
puterea necesară să lupt pentru comunitate și pen-
tru familia mea. De atunci, activismul e viaţa mea, 
e lucrul care dă sens vieţii mele. Cu toate că nu mai 
locuiesc în Pata Rât de 3 ani, continui să lupt pentru 
familiile ce au rămas acolo încă. Sufletul meu e acolo 
alături de oamenii care au rămas. 

Linda Zsiga Greta

Atunci ni l-au aprobat, dar am primit acest ajutor 
doar pentru câteva luni. Pentru că, după ce soţul 
meu și-a găsit din nou de lucru, ni l-a tăiat. Acum, 
din păcate, s-a întâmplat din nou, el nu mai primește 
salar. Încercăm să revenim la direcţia de asistenţă 
socială cu cererea să ne acorde din nou subvenţia 
asta. Cred că nu ar trebui ca asta să le ia prea mult 
timp. Au informaţiile noastre, cunosc situaţia noas-
tră disperată. Stăm patru persoane într-o locuinţă 
de 21 metri pătraţi, cu o cameră bucătărie, pentru 
care plătim la proprietară 900 lei. Suntem tot mai 
disperaţi.” (Elisabeta, 31.03)

Apartament dintr-o casă de pe str. Inocenţie Micu 
Klein, închiriat înainte de a fi rămas goală drept 
birou pentru un parlamentar.

După carantină, o nouă criză?
În doar câteva săptămâni, pandemia a scos la iveală 

faptul că angajaţii cu cele mai mici venituri sunt printre 

cei mai necesari pentru a menţine întreaga economie 

şi întregul sistem social. Timp de decenii, valoarea lor 

a fost desconsiderată. 

Multe lucruri care erau considerate a fi ‘date de la 

Dumnezeu’ erau doar nişte reguli făcute în favoarea 

celor care vor doar să acumuleze profit. Ani la rândul, 

Primăria şi Consiliul Local ne-au vândut ideea că nu 

există locuinţe disponibile din cauza cererii şi ofertei. 

De fapt, piaţa de locuinţe din Cluj, atât de lăudată la 

nivel naţional, este formată pe o bulă de săpun. Multe 

apartamente noi nu erau construite pentru nevoia de 

locuire, ci pentru speculă. Iar Primăria Cluj-Napoca a 

contribuit la acest mecanism, acceptându-l. Mai mult, 

a păstrat pe cât posibil locuinţele publice neocupate 

tocmai pentru ca valoarea imobiliară din jur să nu fie 

afectată. Acum se va vedea câte dintre aceste locuinţe 

erau ţinute pentru a creşte profiturile speculatorilor.

În timpul crizei Covid-19, multe persoane care trăiesc 

în locuinţe supraaglomerate sau în locuinţe unde nu au 

apă, nu pot să respecte regulile de igienă recomandate 

pentru evitarea infectării. Criza economică va sărăci şi 

mai mult oamenii care îşi pierd resursele de venit, va 

deveni tot mai dificil pentru tot mai mulţi să-şi plătească 

utilităţile, chiriile şi alte costuri ale locuirii. Între timp, 

multe locuinţe din Cluj stau goale, unele clădiri fiind 

sortite demolării. Spaţiile care nu sunt goale, sunt închi-

riate unor firme, terenurile publice fiind concesionate 

companiilor private.

În perioada aceasta plină de incertitudini ştim doar 

că viitorul apropiat va fi o grea încercare. Ne temem că 

vor urma falimentele personale ale celor disponibilizaţi 

care nu îşi mai pot plăti nici chiria, nici ipoteca. Cu cât 

acţionăm mai repede, cu atât ne revenim mai repede şi 

mai uşor din criză. E clar că piaţa imobiliară nu poate să 

acopere nevoile de locuire, ci produce pentru profit, şi 

ne menţine pe noi tot timpul în risc. E momentul să ne 

asigurăm că locuirea nu va mai fi un motiv de stres în 

faţa transformărilor economice cauzate de speculaţiile 

financiare. Trebuie să avem locuinţe publice pentru 

toată lumea care are nevoie. Construcţia de locuinţe 

publice trebuie să demareze cât mai rapid posibil după 

ce ieşim din starea de urgenţă. 

Pe lângă aceasta, trebuie ca orice spaţii din proprie-

tatea statului să fie transformate de urgenţă în locuinţe 

şi acordate celor care au cea mai mare nevoie - fie 

că sunt locuinţe neocupate şi/sau neîngrijite, fie că 

sunt terenuri care sunt momentan concesionate către 

privaţi. Trebuie să găsim metode prin care şi dezvol-

tarea imobiliară să fie pusă în slujba bunului public. 

Nimeni nu trebuie să locuiască în condiţii inadecvate. 

Sănătatea şi bunăstarea tuturor depinde de condiţiile 

de locuire! Dreptul la locuinţă adecvată este dreptul 

la sănătate şi la o viaţă decentă.

Argumentele noastre nu contau în vremurile bune 

ale politicilor neoliberale. Nu făceam parte din „partea 

bună” a societăţii civile clujene. Poate că vor conta 

acum în acest moment critic.

Ne luăm înapoi dreptul la locuire şi la oraş. Milităm 

împreună pentru un oraş pentru oameni, nu pentru 

profit. Pentru locuinţe sociale, nu afaceri imobiliare.

grafică: Adina Marincea

Clădire pe Str. Inocenţie Micu Klein suporte asta tăcuţi și resemnaţi? Trebuie să ardă 
ca să-i vedem? 

#
Într-o cameră 4x4 unde stau 6-7 persoane, este 

foarte foarte greu să stai mereu în casă. Acum, că 
școlile sunt închise, copiii nu pot sta toată ziua în 
acele odăi mici. Trebuie să se miște, trebuie să fugă. 
Noroc cu cei care lucrează. Pentru că la noi mulţi 
lucrează în salubritate și în curăţenia orașului sau 
la spaţii verzi. Ne știţi, noi vă ridicăm gunoaiele 
de la case și de la spitale. Ne știţi, noi vă măturăm 
strada. Ne știţi, noi suntem trimiși să strângem 
mizeria lăsată prin păduri. Noi suntem, cei pericu-
loși. “Țiganii”, romii. De care vă este teamă. Vă este 
teamă de cei care vă fac curat? 

Noroc cu bărbaţii și femeile noastre, cum spun-
eam, că ei și ele pleacă de acasă. Pentru că nu pot 
să lucreze de acasă, știţi. Noi nu avem luxul să ne 
plictisim în casă. Și nimeni nici ar vrea să nu mai 
meargă să lucreze. Noi nu avem economii. Pentru 
că nu ai cum să faci economii din salariile mici pe 
care le avem, și din care abia supravieţuim de pe o 
zi la alta.

În barăcile noastre nu este apă. Nu este toaletă. 
Nu este baie. Trebuie să ieșim pentru orice. Dacă 
se spală cineva în casă, ceilalţi trebuie să iasă. 
Dacă femeia sau bărbatul gătește, vă daţi seama, 
tot acolo, unde se petrece tot restul vieţii noas-
tre, ceilalţi simt nevoia să iasă un pic la aer. Avem 
nevoie de lumină. Barăcile noastre sunt destul de 
întunecate. Am citit și noi, că este voie să ieși la 
plimbare, dar să faci asta în așa fel, încât să nu te 
îndepărtezi mai mult de 300 de metri de la locuinţă. 
Respectăm asta când ieșim din casă. Însă la noi nu 
doar barăcile sunt foarte aglomerate pe dinăuntru. 
Colonia este aglomerată și afară. Sunt vreo 170 de 
barăci pe stradă, una lângă cealaltă, întânse pe o 
fâșie lungă de vreo 500 metri, și lată de circa 30-35 
metri. Să vă imaginaţi un perimetru total de vreo 
1000 metri, sau o suprafaţă totală de circa 12000 
metri pătraţi. Când lumea iese, se umple foarte tare 
spaţiul între case și pe stradă. Se vede cât de multe 
persoane locuim acolo. Adulţi și copii. În jur de 800 
de persoane. Nu este posibil să stăm izolaţi unul de 
altul. Nici în casă. Nici afară. 

Duminica trecută a fost vreme frumoasă. Am 
văzut poze pe facebook. Lumea a ieșit la plimbare 
pe malul Someșului. La aer curat. La lumină. La 
noi zona nu este nici pe departe atât de frumoasă. 
Vizavi de drum este fabrica de ciment. Strada Can-
tonului, acum numită strada Dezmirului, este dru-
mul pe care circulă toată ziua multe mașini. Mașini 

mici, dar și camioane. Vin la ACI, să încarce. Sau 
trec către centura ocolitoare a Clujului. Sau merg 
către sau vin de la piaţa Dezmir. Ba trec chiar și 
tancuri, către unitatea militară de lângă Selgros. 
În spate, pe calea ferată dezafectată, mai trăgau 
cei de la armată niște tancuri și blindate, când le 
pregăteau pentru sărbătoarea de 1 Decembrie. În 
zare, poţi vedea muntele de gunoaie de la rampele 
Salprest și RADP. Vă daţi seama, că nu este deloc 
plăcut să ieși și să te plimbi sau să te joci pe strada 
Cantonului. Printre barăci. Sau pe stradă. În zgomot, 
în trafic, în praf, în mirosul de la gunoaie. Sau să te 
duci după apă, sau să te duci până la magazinul cel 
mai apropiat. Chiar nu este distracţie. Să vă gândiţi, 
că la noi așa este întotdeauna. Puţini oameni și rare-
ori își permit să meargă cu familiile și copiii lor în 
parcurile din oraș. Acum, cu restricţiile acestea, se 
întâmplă și mai rar. De unde să aibă oamenii atâta 
hârtie, să își scrie declaraţiile. Sau calculator, sau 
imprimantă, nici vorbă. Și mai sunt unii care nu 
știu să scrie.

Duminica trecută a fost vreme frumoasă. Mai 
iese soarele și pe la noi. Au ieșit și oamenii, sig-
ur mai mulţi, decât într-o zi cu ploaie. Au umblat 
dronele pe acolo. Ne văd de sus. Probabil părem ca 
un mușuroi de furnici. Pericol public. Seara pe la 
ora opt au venit jandarmii. Erau două mașini mari 
și una mică de jandarmerie. Și două mașini mici de 
poliţie. Și o ambulanţă. Jandarmii au speriat copiii, 
chiar și pe unii adulţi. Au dat cu spray lacrimogen și 
urlau la noi să stăm în casă. Toţi ne-am putut simţi 
ca niște criminali.

Dar și înainte de epidemia aceasta veneau des la 
noi în comunitate jandarmeria și poliţia. Se întâm-
pla ceva rău în oraș, căutau un infractor, un tâlhar? 
Veneau la noi. Au fost ocazii, când ne-am trezit di-
mineaţa la ora șase cu ei bătând la ușă. Au venit să 
facă percheziţie. Ne legitimau pe toţi. Și nu ne spu-
neau nimic ce caută, de ce ne cere buletinul, de ce 
intră în casele noastre cu forţa. Ne trezeam din când 
în când cu niște numere mari pictate pe barăcile 
noastre. Ne-au adunat aici, să ne poată controla mai 
bine. Suntem luaţi în evidenţă. Urmăriţi. Controlaţi. 
Suspectaţi. Pedepsiţi. Pentru că existăm. 

#
În starea de urgenţă s-au suspendat drepturile 

omului. În cazul oamenilor de pe strada Cantonului 
au fost suspendate demult.

Maria Stoica și Enikő Vincze



Tu cumai    sta acasă   dacă îți lipsește casa?

Tu cum te -ai izola   în 16  metri pătrați   împărțiți c
u altetrei persoane? 

Tu cum te-ai spăla pe mâini   dacănu ai avea  apă în casă?

       - LUPTA CONTINUĂ: OBSERVĂM, REVENDICĂM, MOBILIZĂM

Tu cum ai sta acasă   în preajma   rampelorde  deșeuri? 
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Manifest pentru dreptate locativă. Împotriva 

pandemiei capitalismului şi rasismului

I. Problemele locative ale celor mai afectate per-

soane de crizele epidemiologice şi economice

De la primele semnale de alarmă ale epidemiei și 
până azi, noi, activiști și activiste pentru dreptate 
locativă, am fost martori și martore ale unor mari 
provocări trăite și comunicate de persoane care:

– locuiesc în zone marginalizate și locuinţe su-
praaglomerate și fără utilităţi sau chiar în teritorii 
poluate;

– trăiau în nesiguranţă locativă și/ sau în risc de 
evacuare, de dinainte de pandemie;

– sunt fără adăpost în sensul cel mai strict al cu-
vântului, adică nu au acoperiș deasupra capului;

– sunt cazate în adăposturi supraaglomerate, mul-
te dintre ele fiind victime ale evacuărilor forţate 
din trecutul apropiat;

– și-au pierdut locul de muncă și au nevoie de be-
neficii de asistenţă socială;

– nu pot continua să lucreze în economia infor-
mală pentru că nu mai au voie să circule pe stradă, 
astfel fiind private de singurele lor surse de venit;

– sunt nevoite să lucreze în continuare, deși an-
gajatorii lor nu le oferă protecţie și căminele lor 
nu sunt dotate în așa fel încât să poată să respecte 
reguli stricte de igienă;

– au popriri pe veniturile lor minime, din cauza 
unor vechi datorii la stat, sau la bănci, ceea ce, în 
condiţiile actuale agravează situaţia lor oricum 
precară;

– și-au pierdut locul de muncă, iar indemnizaţia 
de șomaj tehnic nu este de ajuns pentru plata chiriei 
private și a utilităţilor, ale căror preţuri au crescut 
exorbitant în ultima perioadă;

– au revenit din străinătate și, tineri fiind, nu au 
avut în România niciodată o locuinţă proprie;

– au venit să lucreze în România prin sistemul de 
imigrare facilitat de autorităţi în contextul crizei 
forţei de muncă în această ţară. 

În cadrul acestor categorii, sunt grupuri care se 
află la intersecţia mai multor situaţii de precari-
zare, violenţă și marginalizare. Comunităţile rome 
sunt o categorie care resimte constant efectele cri-
zei locuirii. Așa cum BLOCul pentru Locuire a arătat 
în alte rânduri, injustiţia locativă este o injustiţie 
cu logică rasistă, manifestându-se printr-o acută 
și consecventă deposedare și dislocare a comuni-
tăţilor și persoanelor rome. În contextul actualei 
crize, comunităţile și persoanele rome resimt mai 
acut consecinţele atât a lipsei accesului universal 
la utilităţi cât și a lipsei comunicării din partea au-
torităţilor.

De asemenea, povara crizei locuirii este în mod 
disproporţionat resimţită de femei. Ele sunt cele 
care cel mai adesea menţin coeziunea, sănătatea 
și bunăstarea familiei și comunităţii în situaţii de 
locuire precară sau risc de evacuare. În cadrul ac-
tualei crize epidemiologice și economice, femeile 
se confruntă cu o creștere a violenţei domestice, 

presiunea socială a îngrijirii medicale (femeile re-
prezintă majoritatea personalului medical), a îngri-
jirii constante a copiilor (în condiţiile în care școlile 
și grădiniţele sunt închise) și precarizarea cauzată 
de criza economică.

Pentru aceste motive, revendicările noastre sunt 
formulate într-un spirit antirasist și feminist, critic 
faţă de capitalism. Considerăm că orice pas pe care 
autorităţile îl fac în direcţia schiţată mai jos trebuie 

6. Protecţia tuturor celor care locuiesc în spaţii 

aglomerate! 

Relocarea în condiţii adecvate, pe toată durata 
carantinei, a persoanelor care locuiesc în cămine 
studenţești, centre de plasament și locuinţe prote-
jate, cămine pentru persoanele în vârstă, închisori, 
adăposturi pentru persoanele fără adăpost, centre 
de detenţie pentru migranţi, centre pentru refugi-
aţi, precum și a muncitorilor migranţi, cazaţi în că-
mine sau în spaţii locative improprii. În plus, cerem 
respectarea în viitor a unor standarde adecvate de 
locuire în toate aceste spaţii colective!  

7. Decriminalizarea ocupării imobilelor vacante! 

Eliminarea tuturor pedepselor penale referitoa-
re la infracţiunile asupra proprietăţii imobiliare 
pentru persoanele fără acces la condiţii de locuire 
adecvată și a tuturor restricţiilor impuse acestora 
în accesul lor la locuinţă socială. 

8. Anularea amenzilor la bugetul local în cazul per-

soanelor cu venituri sub venitul minim pe economie!

Acumularea de amenzi limitează accesul persoa-
nelor celor mai precare la beneficii sociale, care 
deseori sunt condiţionate de lipsa datoriilor la bu-
getul local. Mai mult, pentru persoanele care nu își 
permit să-și plătească amenzile, popririle impuse 
pentru recuperarea datoriilor le limitează acestora 
accesul la munca formală, dat fiind că sumele cîști-
gate formal ar fi reţinute automat. Astfel, reducerea 
venitului minim prin popriri înseamnă înrăutăţirea 
dramatică a condiţiilor de trai.

9. Expropriere cu scopul creării de locuinţe publice!

Rechiziţia imobilelor pentru nevoi urgente și pe 
termen limitat este insuficientă și consolidează 
instituţiile de forţă ale statului, prin extinderea 
puterii lor. Este nevoie de exproprierea tuturor 
proprietăţilor goale, cu scopul de a crea locuinţe 
publice, drept cauză de utilitate publică. 

10. Reconversia clădirilor goale ale statului în lo-

cuinţe sociale!

În contextul critic de azi este nevoie de cât mai 
multe locuinţe de stat care să găzduiască persoanele 
fără adăpost și pe cele care trăiesc în condiţii de 
supraaglomerare! Măsura va avea efecte pozitive 
și din punctul de vedere al ieșirii din criză, fiind un 
mod de a crea locuinţe publice ce asigură accesul 
tuturor la locuire ca drept universal. 

11. Taxarea marelor averi!

Asigurarea unei redistribuiri juste a poverii actua-
lei crize sociale, medicale și economice prin taxarea 
progresivă a veniturilor, capitalului și a profitului, 
precum și a marilor proprietari de imobile, persoane 
fizice și juridice, în funcţie de numărul de propri-
etăţi. O parte din aceste venituri bugetare trebuie 
direcţionate către un fond de solidaritate dedicat 
construcţiei de locuinţe publice.

12. Eliminarea obţinerii de profit de către bănci!

Cerem suspendarea plăţii și anularea tuturor do-
bânzilor până la sfârșitul anului pentru creditele 
imobiliare și a celor de consum, în funcţie de situaţia 
financiară a persoanelor, după caz, cu posibilitatea 
prelungirii. În perioada post-pandemică, pentru cei 
care câștigă sub venitul mediu și care au popriri de 
la creditori sau sunt afectaţi de reducerea salariilor 
în urma crizei, vor trebui aplicate sisteme de protec-
ţie faţă de pierderea locuinţei prin executare silită. 

13. Sprijin financiar pentru toate persoanele în risc 

de a-şi pierde sursele de venit!

Indiferent de statutul de salariat, lucrător pe 
cont propriu, lucrător informal, zilier etc., toate 
persoanele care își vor pierde resursele pentru un 
trai decent au nevoie de sprijin pentru plata ali-
mentelor, medicamentelor, produselor de igienă, 
produselor pentru îngrijirea copiilor, vârstnicilor, 
a membrilor de familie cu dizabilităţi, a animalelor 
de companie etc.

14. Sprijin şi locuinţe pentru toate persoanele afec-

tate de creşterea violenţei domestice!

Persoanele afectate de violenţa domestică oricum 
nu au suficiente adăposturi și spaţii unde se pot 
separa de agresorii lor. Măsurile de carantinare 
a populaţiei înseamnă mai mult timp petrecut în 
casă, în căminele pe care le împart cu agresorii, 
ceea ce duce la mai multă violenţă. Femeile și copiii 
afectaţi de intensificarea violenţei domestice au 
nevoie de opţiuni urgente pentru locuire adecvată! 

II. Nevoia unei noi politici de stat în domeniul lo-

cuirii

Încă din primele zile ale extinderii pandemiei 
SARS-Covid-19 și ale crizei economice conexe, a 
fost evident că manifestările crizei locuirii, cunos-
cute în ultimele decenii, vor lovi cel mai puternic 
persoanele cu venituri mici, care locuiesc în nesigu-
ranţă și în condiţii inadecvate. Din cauza condiţiilor 
precare de viaţă, aceste persoane sunt foarte vul-
nerabile și din punctul de vedere al sănătăţii. După 
doar câteva săptămâni, se poate întrevedea că tot 
mai mulţi oameni sunt și vor fi afectaţi de pierderea 
locurilor de muncă și diminuarea resurselor lor 
financiare, cu impact asupra situaţiei lor locative. 

Criza locuirii așa cum am trăit-o până acum în-
seamnă, pentru oamenii fără proprietăţi, costuri 
exorbitante ale locuirii incluzând preţul foarte 
mare al utilităţilor, chirii astronomice sau rate lu-
nare cu dobânzi mari la creditele imobiliare. Dacă în 
aceste condiţii costurile locuirii vor rămâne la fel de 
mari cum au fost înainte de izbucnirea epidemiei, 
atunci numărul persoanelor care vor rămâne fără 
locuinţă, sau vor fi nevoite să trăiască în locuinţe și 
mai aglomerate, sau vor fi constrânse la soluţii de 
locuire informală, va crește exponenţial. 

Sănătatea, munca și locuirea precară sunt inter-
conectate. „Țara muncii ieftine” vulnerabilizează 
marea majoritate a populaţiei sale, rămasă cu re-
surse extrem de limitate și un nivel crescut de în-
datorare. Gestionarea crizelor capitalismului prin 
măsuri care salvează capitalul și pun povara pe 
forţa de muncă nu duce la rezolvarea problemelor 
majorităţii – ci dimpotrivă, la agravarea acestora. 
Aspectele de sănătate publică expuse de pandemia  
COVID-19 sunt intersectate cu problemele largi ale 
economiei politice capitaliste, ale rasismului și ale 
violenţei globale sistemice. Fragilitatea sistemului 

de sănătate publică în România ne reamintește de 
miza integrării României în capitalismul global: ca 
spaţiu în care, după privatizarea și demantelarea 
proprietăţii publice inclusiv în domeniul locuirii, 
investiţiile străine au găsit noi oportunităţi pentru 
deposedarea populaţiei și acumulare de capital. Do-
meniul imobiliar-locativ, în condiţiile lipsei acute 
de locuinţe publice, a fost unul dintre cele mai pro-
fitabile sfere economice ale capitalismului târziu. 
România are peste 30.000 de milionari în euro, în 
timp ce aproape jumătate dintre lucrătorii cu nor-
mă întreagă câștigă salariul minim pe economie, 
iar cei care câștigă peste salariul mediu reprezintă 
doar circa 16% din totalul persoanelor salariate.    

Iar epidemia reflectă și agravează criza locuirii. 
Chiar și înainte de criza epidemiologică și economi-
că curentă, era evident că locuirea este o problemă 
politică. Acum a devenit clar că și sănătatea publică 
este o problemă politică, deși beneficiarii politicii 
de stat proiectate pentru profit au încercat mereu 
să ascundă acest fapt. A devenit vital să conști-
entizăm acest fapt și să acţionăm în acest spirit, 
când ne propunem să soluţionăm crize multiple. 
Sărăcia, accesul limitat la servicii publice vitale 
și inegalităţile economice, inclusiv în domeniul 
locuirii, sunt fenomene sistemice: în ultimele trei 
decenii, o locuinţă decentă, care să ofere condiţii 
adecvate de sănătate și igienă, a devenit un lux pe 
care și-l permit tot mai puţini oamenii. Privatizarea 
fondului locativ existent, susţinerea de către stat 
aproape în exclusivitate a construcţiei de locuinţe 
private și a dezvoltatorilor imobiliari, încurajarea 
transformării locuinţei în investiţie pentru profit 
prin măsuri fiscale favorabile acestui lucru – toate 
acestea au condus la actuala stare de fapt. 

Este timpul ca această politică să se schimbe ra-
dical: politica locuirii trebuie să satisfacă nevoile 
oamenilor și să respecte dreptul la locuinţă ca drept 
universal! 

Este momentul pentru o politică de locuire care să 
ne asigure că, în viitor, epidemii similare nu vor mai 
găsi pe nimeni în situaţia de a fi fără acoperiș dea-
supra capului, sau în risc de evacuare, sau locuind 
în condiţii de supraaglomerare și/sau fără utilităţi! 

Este vremea pentru implementarea unor politici 
locative de pe urma cărora locuirea nu va mai fi 
pentru nimeni un motiv de stres în faţa crizelor 
cauzate de speculaţii financiare! 

Este nevoie de o politică care susţine producţia 
de locuinţe non-profit: locuinţe publice, locuinţe 
cooperatiste și altele asemenea. O astfel de politică 
va aduce schimbări radicale necesare întregii ordini 
social-economice!   

III. Depăşirea noii crize a capitalismului

Măsurile sociale de urgenţă sunt stringente azi, 
dar nu sunt suficiente pentru a asigura ieșirea din 
criza epidemiologică și economică. Nu sunt sufici-

emergente” în schimbul unor noi și noi credite sau 
promisiuni de integrare în lumea „cea bună” a ţă-
rilor capitalismului avansat. Aceste programe au 
însemnat peste tot și întotdeauna măsuri împotriva 
sectorului public, austeritate și sărăcie, subfinanţa-
rea sănătăţii, educaţiei și locuirii publice, precum și 
subordonarea dezvoltării (în toate domeniile eco-
nomice și sociale) logicii de bază a capitalismului: 
goana după profit. 

Blocul pentru Locuire susţine: pentru depășirea 
crizei și pentru o ordine social-economică justă care 
servește interesele oamenilor, este nevoie ca statul 
să investească în servicii publice, în mod special în 
locuinţe publice. 

Pentru că:
• Trebuie să avem locuinţe publice pentru 

toată lumea care are nevoie, pentru a asigura tu-
turor o viaţă în sănătate și bunăstare. 

• Construcţia de locuinţe publice trebuie să 
demareze cât mai rapid posibil după ce ieșim din 
starea de urgenţă, ceea ce va avea efecte pozitive 
atât din punct de vedere social, cât și din punct de 
vedere economic.

• Trebuie ca orice spaţii din proprietatea sta-
tului – fie că sunt locuinţe neocupate și/sau neîn-
grijite, fie că sunt imobile momentan concesionate 
către privaţi – să fie transformate de urgenţă în 
locuinţe și acordate celor care au cea mai mare 
nevoie. 

• Trebuie ca dezvoltarea imobiliară să fie 
pusă în slujba bunului public.

• Speculaţiile imobiliare trebuie să fie con-
trolate strict de stat pentru a stăvili creșterea pre-
ţurilor pe piaţa de locuinţe. 

• Nimeni nu trebuie să mai locuiască în condi-
ţii inadecvate și nimeni nu trebuie să fie împovărat 
de costurile enorme ale locuirii.

• Nimeni nu poate fi lăsat să facă averi enor-
me din multiplele proprietăţi închiriate prin care 
are puterea să dicteze preţurile pe piaţa imobiliară. 

Sănătatea și bunăstarea tuturor depind de con-
diţiile de locuire! Dreptul la locuinţă adecvată este 
dreptul la sănătate și la o viaţă decentă. Fără o lo-
cuinţă decentă, oamenii au acces redus la munci 
bine plătite și recunoscute social. Fără venituri 
adecvate, într-o lume în care accesul la locuinţă se 
face aproape exclusiv doar prin piaţă, oamenii nu 
pot să beneficieze de locuinţe adecvate. Locuirea 
precară și săracă pune în pericol sănătatea și viaţa. 
Revendicările noastre îmbină măsuri ce se impun 
imediat, cu politici locative necesare pentru reve-
nirea din criză, precum și pentru viitorul pe care îl 
anticipăm. Avem nevoie de politici care să distribuie 
echitabil costurile crizei. 

Este timpul ca cei foarte bogaţi să plătească pen-
tru tot ceea ce au furat prin exploatarea forţei de 
muncă, speculă imobiliară și sustragerea resurselor 
statului în defavoarea celor mulţi. Avem nevoie de 
măsuri radicale, care să asigure că ordinea econo-
mică post-criză va fi una a egalităţii și dreptăţii 
sociale. Este timpul ca privilegiaţii sistemului, din 
toată lumea, care au făcut profituri și averi enor-
me în ultimele decenii, să își plătească partea. Să 
contribuie masiv la costurile programelor de care 
este nevoie pentru ca starea de sănătate și situaţia 
economică a tuturor oamenilor să se îmbunătăţeas-
că odată pentru totdeauna. Este timpul să se pună 
capăt regimului în care dezvoltatorii imobiliari, 
marii rentieri și furnizorii privaţi de utilităţi fac 
profituri enorme pe seama celor care abia supra-
vieţuiesc de la o lună la alta! 

În solidaritate,

Blocul Pentru Locuire

#StămAcasă   #NuStămDeoparte

ente pentru a reduce efectele 
dramatice ale unor crize si-
milare în viitor, care, precum 
știm, sunt inevitabile în capi-
talism. Este crucial ca această 
criză să nu se „soluţioneze”, 
asemeni altora anterioare, 
în favoarea capitalului. Este 
vital să denunţăm și să depă-
șim programele de ajustare 
structurală, care promovează 
piaţa și austeritatea ca solu-
ţie-la-toate. Acestea au fost 
impuse în ultimele decenii de 
marile organizaţii internaţio-
nale, precum Banca Mondială 
și Fondul Monetar Internaţi-
onal, mai ales asupra „ţărilor 
în dezvoltare” și „economiilor 

Este timpul să se pună capăt regimului în care dez-

voltatorii imobiliari, marii rentieri şi furnizorii privaţi 

de utilităţi fac profituri enorme pe seama celor care 

abia supravieţuiesc de la o lună la alta! Avem nevoie 

de măsuri radicale, care să asigure că ordinea eco-

nomică post-criză va fi una a egalităţii şi dreptăţii 

sociale.

Acesta este manifestul nostru conţinând 14 reven-

dicări pentru intervenţie imediată şi pe termen lung! să ţină cont prioritar de nevoile și situaţia concretă 
a tuturor categoriilor nedreptăţite și neglijate de 
politica de stat a ultimelor trei decenii – categorii 
exploatate și sărăcite de sistemul capitalist pe care 
aceeași politică de stat l-a susţinut. 

Toate problemele semnalate mai sus – și lista lor, 
din păcate, va continua să crească în săptămânile 
și lunile ce urmează – impun mai multe seturi de 
măsuri imediate. Ordonanţele stării de urgenţă au 
inclus unele dintre ele, dar, din păcate, cele mai 
multe încă nu s-au operaţionalizat la nivel local. 

Este nevoie de mai multe și mai stricte intervenţii 
în beneficiul celor mai vulnerabili. A nu lua măsurile 
sociale consistente și adecvate pentru persoanele 
care nu au unde să locuiască sau care trăiesc în con-
diţii improprii, ce le pun în pericol viaţa, reprezintă 
o condamnare la moarte a acestora!

Revendicări cu efecte imediate și pe termen lung
1. Stop evacuărilor forţate!

Interzicerea pentru totdeauna a evacuărilor din 
imobile publice și private, efectuate fără relocare 
în locuinţă adecvată! 

2. Eliminarea chiriilor la stat!

Eliminarea tuturor chiriilor la stat pentru gospo-
dăriile aflate sub venitul mediu, până la sfârșitul 
anului. Anularea datoriilor și penalizărilor acu-
mulate pentru neplata chiriilor în cazul celor care 
câștigă venitul minim pe economie sau mai puţin.

3. Controlul chiriilor private!

Mai mult decât îngheţarea preţului chiriei, se im-
pune eliminarea plăţii chiriilor la locuinţe pentru 
următoarele 6 luni, în cazul celor care câștigă sub 
venitul mediu. În cazul celor care câștigă peste ve-
nitul mediu, plata chiriei trebuie să fie calculată 
progresiv faţă de suma care depășește acest prag 
de venit. Simultan, se impune o plafonare a chiriilor 
private, un mecanism ale cărui reguli să fie elabo-
rate ţinând cont și de interesele chiriașilor.    

4. Acces pentru toţi la utilităţi!

Acces universal și fără restricţii pentru toţi la 
apă, gaz, energie electrică, internet, indiferent de 
situaţia contractuală sau de datorii! În plus, cerem 
eliminarea tuturor penalităţilor pentru neplata 
utilităţilor în cazul persoanelor cu câștiguri sub 
venitul mediu. Acest acces poate fi garantat doar 
prin municipalizarea furnizorilor de utilităţi! Iar 
până la racordarea tuturor gospodăriilor la utilităţi, 
trebuie amplasate staţii mobile de igienă în zonele 
unde oamenii nu au apă în casă! 

5. Locuinţe şi servicii socio-medicale pentru per-

soanele fără adăpost!

Relocarea în condiţii de locuire adecvate a persoa-
nelor fără adăpost, a celor care trăiesc în condiţii 
improprii, în locuinţe supraaglomerate, a celor care 
locuiesc în zone poluate și a tuturor celor care au 
depus dosare pentru locuinţă socială! Acest demers 
ar trebui realizat atât prin aplicarea principiului 
housing first (locuirea înainte de toate) cât și prin 
asigurarea accesului necondiţionat la protecţie so-
cială și servicii medicale. grafică: Adina Marincea
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Este aproape imposibil de găsit condiţii de locuit 
ferite de logica pieţei libere, și fără frica de a pierde 
locuinţa din cauza preţurilor ascendente, speculaţi-
ilor imobiliare sau îndatorare. Cum s-a dovedit prin 
evacuările masive care au urmat crizei imobiliare 
în ţările sud-europene, nici proprietatea privată nu 
asigură că omul nu își pierde locuinţa, sau că nu e 
forţat*ă să-și părăsească comunitatea.

Mietshäuser Syndikat este un model locativ din 
Germania care se bazează pe un răspuns radical la 
această problemă: locuinţa trebuie scoasă de pe 
piaţa liberă, într-un mod conform sistemului. Este 
o formă legală și de proprietate combinată, care 
împiedică posibilitatea reprivatizării și ridicarea 
preţurilor după creșteriile pieţei. Dar și mai mult 
de atât, oferă spaţiu comunităţiilor alternative, și 
le permite să decidă asupra mediului lor.

Lina Hurlin trăiește într-o astfel de casă și co-
munitate, și ne a povestit puţin mai mult despre 
Mietshäuser Syndikat.

Ne poţi spune la început câteva cuvinte despre 
tine, și relaţia ta cu Miethäuser Syndikat?

Mietshäuser Syndikat, adică Sindicatul Caselor de 
Chirie, exista deja din anii 90, iar eu pe atunci eram 
încă un copil, deci nu am fost parte din ea. Casa noas-
tră și proiectul nostru s-a alăturat Syndikat-ului în 
2014. Mai precis în 2013 am găsit clădirea și în 2014 
am devenit un proiect al Mietshäuser Syndikat. În 

plus, eu mă mai ocup și cu îndrumare aici în zonă, 
adică în Leipzig și în orașele din jur. Și bineînţeles 
că participăm și noi la întâlnirea la nivel federal 
(Bundesweit).

Cum ai sintetiza ideea de bază a Syndikat-ului?

Membrii proiectelor care aparţin Syndikat-ului 
sunt de acord cu principiul că locuinţa nu ar trebui 
să fie folosită pentru producerea profitului, adică 
locuinţele și casele aparţin celor care trăiesc în ele, 
și nu servesc scopul de a îmbogătăţi pe altcineva. 
Locuirea este o necesitate de bază, un drept uman 
fundamental, și din acest motiv nu poate să fie folo-
sită pentru producerea profitului. Cam asta e baza 
Syndikat-ului. Și de o astfel de mentalitate vom 
avea tot mai multă nevoie. După criza economică 
globală din 2008, când a explodat piaţa imobiliară, 
investitorii privaţi cumpără tot mai multe clădiri de 
locuinţe, pe care le introduc pe piaţa liberă. Gentri-
ficarea e o problemă, mai ales în orașe. E o proble-
mă tot mai mare că spaţiile libere și de locuit sunt 
tot mai puţine și neaccesibile în orașe, iar oameni 
nu mai pot plăti chiriile tot mai mari. Ceea ce face 
Mietshäuser Syndikat e practic să scoate clădiri 
întregi de locuinţe, și alte spaţii de pe piaţă, și astfel 
protejează chiriașii de evacuări, și de excluziuni 
de alte feluri, de exemplu de gentrificarea atât a 
imobilelor de locuinţe precum și a spaţiilor publi-
ce. Bineînţeles că Mietshäuser Syndikat nu poate 
salva decât o mică fracţiune a locuinţelor, nu are 
capacitatea de a mântui lumea și de a oferi protec-
ţie tuturor chiriașilor. Momentan există cam 150 
de proiecte, și sunt, dacă nu greșesc, cam 3000 de 

beneficiari ai proiectelor din Syndikat. Această este 
o parte nesemnificativă a chiriașilor în Germania 
(sunt orașe cu peste 85% de chiriași). 

Deci tu vezi Mietshäuser Syndikat ca una din mai 
multe structuri care împreună ar putea asigura 
dreptul la locuire pentru toţi.

Da. Sunt și alte modele care funcţionează bine, 
cum ar fi cooperativele propriu size. Eu cred că deşi 
nu putem deocamdată introduce toate locuinţele în 
proprietate comunală, ceea ce a reușit deja Syndi-
kat-ul este că se poate foarte bine construi, renova 
și menţine locuinţe fără o orientare către profit. Și 
că toate aceastea le putem noi organiza şi ţine sub 
control. La noi totul se bazează pe auto-organizare 
și auto-determinare, cumpărăm și construim locu-
inţe și prin munca noastră demonstrăm că se poate 
și fără investori care produc profit.

Partea mai complicată dar și cea mai  interesan-
tă pentru noi este cum funcţionează exact acest 
model. Cum a început Syndikat-ul și de unde era 
capitalul de bază?

Eu nu am fost prezentă la începutul Syndikat-ului, 
dar, din câte știu, prima fază a fost de a găsi posi-
bilele forme juridice. Adică cum poate aceasta să 
fie realizată în sistemul capitalist în care trăim, 
și cu statuturile juridice date - care oricum sunt 
uneori atât de diferite că acest model nu poate fi 
copiat pur și simplu. Soluţia noastră este o com-
binaţie de GmbH (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung – similar cu Societate cu răspundere li-
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Modelul de finanţare și de proprietate a Syndikat-ului. Forma legală este 
tradusă (asociaţie-Verein; S.R.L.-GmbH). Figura este simplificată.

Modelul de reinvestiţie colectivă a chiriei. După ce plata creditului 
este compensată, surplusul este introdus într-un fond social. Figura 
este simplificată.

Clădirea proiectului G18 din Bremen cumpărată în 2005. Costul in-
vestiţiei a fost de 200.000 € pentru 300 metri pătraţi de locuinţe și 
spaţiu comercial. Șapte persoane trăiesc în casă și plătesc 2,94 € pe 
m2 chirie. Sursă: https://www.syndikat.org/en/

mitată – notă editorială) și asociaţie (Verein), care 
prin acorduri anumite se asigură că casa nu mai 
poate să fie vândută. GmbH-ul Syndikat-ului are un 
drept de veto în deciziile deasupra vânzărilor, și se 
va opune acestora în orice caz. Astfel Mietshäuser 
Syndikat garantează prevenirea privatizării, casele 
practic nu mai pot să fie vândute niciodată. În ca-
zul unei cooperative (Genossenschaft) este altfel, 
acolo există posibilitatea de a vota cu o majoritate 
privatizarea, pe când în Syndikat nu.

Iar în ceea ce privește capitalul, Mietshäuser 
Syndikat funcţionează în primul rând prin credite 
directe (Direktkredite), și credite bancare. Presu-
pun că în România e la fel, când o asociaţie sau o 
S.R.L. cere credit bancar, trebuie să garanteze o 
contribuţie proprie. Această contribuţie este la noi 
în jur de treimea sumei. Contribuţia proprie a fost 
strânsă de către comunităţi din surse diferite, de 
obicei prin prieteni, familie sau persoane care vor 
să susţină astfel de proiecte. În aceste cazuri se face 
un contract pentru un timp definit sau nedefinit. 
Aceste credite personale sunt o parte importantă 
a finanţării Syndikat-ului.

Cum vă organizaţi finanţele, aveţi și angajaţi?

Este o singură persoană în Freiburg cu un part-ti-
me care face finanţele întregului Syndikat, și în 
afară de asta facem totul pe bază voluntară. În ge-
neral majoritatea muncii se face voluntar.

Noi facem acest interviu cu speranţa că în curând 
vom vedea ceva similar și în România. Voi mai aveţi 
contacte internaţionale, sau faceţi parte din reţele 
cu alte cooperative?

Bineînţeles, avem chiar și un grupul de lucru ’in-
ternaţional’ (Internationales), care se ocupă expli-
cit cu susţinerea proiectelor din străinătate. Acest 
suport este în bună parte și cercetare legală, adică 
cum se poate realiza modelul nostru constituit din-
tr-o S.R.L. și o asociaţie în legislaţia anumitor ţări. 
’Asociaţiile’ de exemplu funcţionează foarte diferit 
în ţăriile diferite și au  responsabilităţi diferite. 
Grupul de muncă ’internaţionala’ se străduiește 
să explice funcţionarea Syndikat-ului cât mai bine 
pentru ca sindicatele locative în alte ţări să-și poa-
te construi o structură similară. Există proiecte 

Interviu cu Lina Hurlin.

atât terenurile cât și firmele de construcţii sunt 
mai ieftine. În schimb dacă e vorba de o clădire în 
centrul München-ului va fi scump. Deci depinde 
mult de în ce parte a ţării este proiectul. Și în același 
timp pentru noi este foarte important ca casele să 
fie accesibile și pentru cei cu venituri foarte mici, 
sau fără venit. Aceasta se rezolvă prin așa numita 
subvenţionare încrucișată (Querfinazierung) ceea 
ce însemnă ca în caz că chiria ar depăși suma pe 
care chiriașa o primește pentru șomaj (Jobcen-
ter), cei care au salarii bune preiau excendentul. 
Aceasta este o posibilă soluţie, dar sunt și altele. 
Dar în general depinde de cât primește persoana 
fără muncă de la stat și noi rezolvăm restul cumva, 
chiar dacă nu își găsește de muncă pentru o peri-
oadă mai lungă. 

 Sunt evenimente la care am putea participa și 
noi din România? 

Clar, de exemplu adunările sunt deschise și pot 
fi vizitate, trebuie numai contactaţi organizatorii 
din timp. Cu grupul de muncă ’internaţionala’ se 
poate întâlni și separat, ei au și întâlnirile lor și 
sigur s-ar bucura dacă ar veni cineva din România. 
În general noi ne bucurăm dacă sunt grupuri inte-
resate din străinătate și dacă modelul nostri este 
dus mai departe. Și călătorim și noi cu plăcere, de 
exemplu în România dacă este un eveniment legat!

Péter Máthé

Da, sunt, dar preţu-
rile nu sunt stabilite 
de către Mietshäuser 
Syndikat, ci de fiecare 
proiect la ședinţele lor 
financiare. Ele decid ce 
fel de casă vor, câte per-
soane vor locui acolo, ce 
standarde de reabilita-
re și menţinere doresc 
să aibă, ce fel de încălzi-
re, ferestre etc. Sau pur 
și simplu câtă energie 
proprie pot investi în 
construcţii. Există case 
unde este compatibil cu 
stilul lor de viaţă să-și 
petracă până o jumătate 
de an pe șantier, și sunt 
unii pentru care nu, și 
atunci proiectul va fi 
cu atât mai scump. Și 
până la urmă diferenţa 
semnificativă este dată 
de locaţia proiectului. 
Dacă un imobil se află 
la ţară în Saxonia va fi 
relativ ieftin, pentru că 

în Austria, Olanda și Cehia, 
dar avem relaţii foarte bune 
și cu Barcelona de exemplu, 
deci suntem bine conectate. 
Din toate acestea cele două 
proiecte care sunt foarte si-
milare ca model sunt habiTAT 
(https://habitat.servus.at/) 
zși Vrijcoop (https://vrijcoop.
org/)din Olanda.

Iar cu autorităţile locale ce 
relaţii aveţi? Sunt diferenţe 
între municipii mai mici sau 
mai mari în atitudinea lor că-
tre proiectele voastre?

Cu Primăriile avem relaţii 
foarte diferite. Sunt orașe în 
care se tot pun obstacole în 
calea noastră, și trebuie lup-
tat pentru fiecare bucăţică 
de teren public. Diferenţa se 
vede cel mai bine când încer-
căm să obţinem terenuri sau 
imobile din proprietatea mu-
nicipiului. În Tübingen sunt 
de exemplu foarte deschiși, 
este o conducere care chiar 
ne întreabă dacă suntem inte-
resaţi de una sau alta propri-
etate municipală. În același 
timp sunt orașe unde numai 
cu critică ne întâlnim, dar 
aceasta nu depinde deloc de 
mărimea orașului, ci mai mult 
de cine este în Primărie, și cât 
este de deschis către forme de 
viaţă și comunităţi alternati-
ve. În Tübingen de exemplu 
este o relaţie bună și pentru 
că Syndikat-ul are mai mul-
te proiecte și este prezent de 
mai mult.

Ar mai fi o întrebare mai tehnică: cum stabiliţi 
preţul chiriilor? Pentru că există chirii destul de 
diferite în diferitele proiecte ale Syndikat-ului. 

https://www.syndikat.org/en/
https://www.syndikat.org/en/
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Înainte de 2008, în timpul bulei imobiliare, în Spa-
nia se construia mai mult decât în Franţa și Germa-
nia împreună. Era o fierbere brutală în construcţii. 
Multă lume lucra în construcţii și cumpărau apar-
tamente pentru că aveau un loc de muncă și puteau 
face un credit ipotecar. Multe persoane care aveau 
aceste credite ipotecare odată cu criza economică 
nu l-au mai putut plăti. A fost atunci când a apărut 
mișcarea PAH (Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca – Platforma persoanelor afectate de ipoteca, 
apărută în 2009). După 2011, numărul creditelor 
ipotecare s-a redus foarte mult pentru că și piaţa 
muncii s-a schimbat, nu mai există contracte pe o 
perioadă nedeterminată și oamenii nu mai pot ob-
ţine un împrumut de la bancă. După mișcarea PAH 
s-a obţinut o lege prin care persoanele evacuate 
din apartamentul cumpărat pe credit, care nu mai 
putea fi plătit, au reușit să își anuleze datoria la 
bancă predând apartamentul. 

Ce fel de datorie?
Cum preţul apartamentelor urcase artificial în 

timpul bulei imobiliare, odată cu criza economică 
valoarea lor a coborât. Chiar dacă o persoană preda 
apartamentul cumpărat băncii, acesta era evaluat 
la noul preţ și persoana trebuia să mai plătească 
diferenţa de bani, suma la care a fost cumpărat. 
Prin presiunea făcută de PAH s-a obţinut anularea 
acestei datorii. Dar ajungem în 2016, când aveam o 
altă criză imobiliară care afectează de data aceasta 
oamenii care stau în chirie. 

 Pentru că nu se mai semnează acum împrumu-
turi bancare pentru achiziţionarea unei locuinţe și 
atunci oamenii stau în chirie?

 Exact, nu se semnează contracte ipotecare cu 
banca, iar oamenii sunt nevoiţi să stea în chirie. 
Înainte de 2015 evacuările afectau într-o proporţie 
de 70%  persoanele care aveau un credit ipotecar, 
care cumpăraseră un apartament. Dar după 2016, 
procentajul se inversează și majoritatea evacuărilor 

de data aceasta în Barcelona sunt ale persoane-
lor care stau în chirie. În acest moment puterea de 
mobilizare a mișcării PAH  scade, pentru că erau 
specializaţi pe ajutarea oamenilor evacuaţi datorită 
neplăţii creditelor ipotecare, și atunci apar sindica-
tele în fiecare cartier al Barcelonei. Iniţial a apărut 
un sindicat al chiriașilor din Barcelona acum trei 
ani, care include toată Barcelona și se ocupă doar 
de problema chiriilor. După câteva luni au apărut 
sindicate pentru dreptul la locuire în fiecare car-
tier. In Vallcarca suntem unul din primele sindi-
cate. Diferenţa dintre aceste sindicate de cartier 
și sindicatul chiriașilor din Barcelona este faptul 
că sindicatul de cartier se ocupă de mai mai multe 
probleme legate de locuire. 

De exemplu?
 Persoanele care nu au o locuinţă, nici nu au acces 

la o locuinţă socială,  fie pentru că nu există, fie 
pentru că nu îndeplinesc criteriile stricte, fie pentru 
că nu au acte – și atunci se încearcă ocuparea unui 
apartament gol care există în cartier. 

Cum intervine Sindicatul?
 Oamenii vin la noi când sunt iniţiate procedurile 

de evacuare, însă noi am dori să vină cu mult înainte 
de data evacuării. De exemplu sunt persoane care 
vin și spun că au evacuare poimâine, așa nu avem 
timp să pregătim nimic. Cu cât avem mai mult timp 
până la data evacuării, cu atât mai bine, pentru că 
putem negocia cu proprietarii.  Mergem la Regis-
trul locuinţelor, vorbim cu proprietarii, negociem 
cu banca, avem avocaţi, toate gestiunile se fac de 
la sindicat. 

Iar când s-a ajuns la faza de evacuare?
Mergem la adresa la care se află proprietatea de 

unde vor fi evacuaţi chiriașii și încercăm să oprim 
evacuarea. Asta este faza limită, dar putem face 
multe lucruri și înainte. În cazul meu de exemplu, 
care a fost foarte mediatizat în cartier, voiau să-
mi urce foarte mult preţul chiriei. Mai întâi voiau 
să mă dea afară din casă, și mi-au făcut mobbing. 
Nu au vrut să-mi reînnoiască contractual când s-a 
finalizat. Cu o lună înainte de expirarea contrac-
tului am început cu cei de la Sindicat să negociem 
contractul meu. 

Cum adică mobbing ca să părăsești locuinţa?
 Mi-au tăiat apa, lumina, făceau zgomot în clădire, 

telefoane, intimidări constante.

Proprietarul era o persoană fizică sau o bancă?
Nu, era o firmă care cumpărase tot blocul. Ei vo-

iau ca eu să plec din apartament pentru ca ei să 
renoveze apartamentul și să îl închirieze la un preţ 
dublu.  Atunci au venit cinci persoane de la sindicat 
care au vorbit cu operatorii care erau în clădire și 
care încercau să-mi taie apa. Din acel moment ati-
tudinea proprietarilor, a acelei firme, s-a schimbat 
foarte mult. Când au văzut că eu aveam un spate, un 
sprijin, comportamentul lor cu mine s-a schimbat. 
Cu ajutorul sindicatului am început să negociez cu 
firma care era proprietară și am obţinut un con-
tract pentru șapte ani în baza noii legi care permite 
contracte de șapte ani, pentru că legea anterioară 
prevedeau maxim de trei ani, și mi-au scăzut preţul 
chiriei. Era prima dată în Barcelona când se obţinea 
o scădere a preţului chiriei. 

 Încercaţi să negociaţi piaţa chiriilor…
 Da, în mod curent, cu ajutorul sindicatului se ob-

ţine o chirie mai ridicată la finalizarea contractului, 
dar nu atât de ridicată cum e pe piaţă unde preţu-
rile au urcat mai mult de 40% într-un singur an. 
Dar în cazul meu ne-a costat foarte mult, am avut 
numeroase întâlniri cu proprietarii, până la urmă 
ne certam și pentru 5 €. 

Sindicatul negociază cu proprietarii cu mult timp 
înaintea evacuării sau convoacă oamenii în momen-
tul evacuării...

Da, dar asta se întâmplă când deja a eșuat totul, 
mă refer la convocarea oamenilor la ora și în locul 
evacuării. Ceea ce facem este să încercăm să oprim 
evacuarea. Convocăm prin reţele sociale celelalte 
sindicate și persoanele care locuiesc în zonă și ne 
concentrăm toţi la ușa persoanei care va fi evacua-
tă, la ora la care se presupune că va ajunge comisia 
judiciară.  Încercăm să oprim evacuarea, nu reușim 
întotdeauna. Ieri de exemplu am eșuat. Poliţia ajun-
sese de la 6:15 dimineaţa,  erau nouă dube cu 7-8 
poliţiști în fiecare dubă. 

O armată…
Da, o armată. Au tăiat și strada nu se putea trece,  

ne-au intimidat,  au identificat două persoane din 
sindicat, l-au percheziţionat pe un coleg. Era a șap-
tea oară când Judecătoria trimitea poliţia pentru 
realizarea evacuării. Era vorba de o persoană care 
locuia în chirie. Toate evacuările anterioare am re-
ușit să-le oprim în acest caz.

De data asta, la a șaptea încercare de evacuare, 
am văzut ceva nou: Tribunalul cerea poliţiei să re-
alizeze evacuarea,  în cazul în care nu vor evacua 
oamenii  se specifica că Tribunalul va lua măsuri 
împotriva poliţiei. E a doua oară când vedem asta 
din partea Tribunalului. 

Și cine era proprietarul?
Era o persoană fizică, o persoană care are trei 

apartamente. Prima data i-au mărit chiria cu  30%. 
Proprietarul nu a vrut să negocieze nici cu chiria-
șul, nici cu sindicatul.  Ieri un coleg de la sindicat 
a făcut un calcul, acest dispozitiv de poliţie care 
a venit la evacuarea colegului nostru reprezenta 
pentru Stat o sumă de 16000 €, pentru  a da afară 
din casă o singură persoană. Eram 80 de persoane 
în faţa casei, dar nu am putut să facem nimic, era 
mult mai mulţi poliţiști.

Ce soluţie există acum pentru persoanele cu ve-
nituri, dar care nu pot plăti chiria?

Avem acum un caz la sindicat al unei tinere care 
s-a despărţit de soţul ei, e un caz de violenţă domes-
tică. Ea are un job, dar câștiga în jur de 700 €. Are și 
un copil. Dar problema ei cea mai gravă era faptul 
că  nu putea să aibă copilul în custodie împreună 
cu fostul soţ, deoarece ea locuia într-o camera, nu 
avea bani să închirieze un apartament. În acest caz, 
serviciile sociale nu îi dădeau custodia copilului, ei 
considerau  că nu are condiţii optime de locuire. Ea 
trebuia să demonstreze că ea singură închiriază un 
apartament pe care nu-l împarte cu alte familii. 

Un apartament singură?
Da, dacă închiria doar o cameră într-un aparta-

ment,  serviciile sociale nici măcar nu îi dădeau 
voie copilului să petreacă câteva zile cu mama. Prin 
sindicat am făcut un apel prin care ceream propri-
etarilor de apartamente un apartament la preţuri 
accesibile, nu la preţurile pieţei. Și o persoană care 
are relaţii cu sindicatul avea un apartament la par-
ter,  și i l-a oferit la un preţ redus pentru închiriere. 
În felul acesta și serviciile sociale îi permiteau să 
aibă cu custodia copilului. Noi punem în contact 
persoanele care au nevoie de un apartament, cu 
proprietarii care închiriază sub preţul pieţei. 

Și pe de altă parte  se ocupă și spaţii…
Da, dar nu este opţiunea sindicatului, nu este ceva 

care neapărat ne place.  Apartamentele ocupate 
sunt mai ales ale Primăriei, apartamente expropri-
ate care încă nu au fost demolate  sau apartamente 
ale băncilor care sunt goale. 

De ce au fost expropriaţi locatarii?
 Sunt clădiri care vor fi demolate conform noi-

Intervenţia spitalelor private pentru a fi puse la 
dispoziţia serviciului publice datorită colapsării 
spitalelor publice. În momentul scrierii în Spania 
erau 33 089 de cazuri de persoane infectate și rata 
infectării urcase la o medie de 5 mii de cazuri pe 
zi. S-a decis angajarea între 30 000 și 50 000 cadre 
sanitare (medici, asistenţi, infirmieri) care sunt 
recrutaţi între medici pensionari, rezidenţi, medici 
care profesau în spitale private, studenţi în ultimul 
an la medicină. 

Intervenţia azilurilor de bătrâni particulare care 
vor fi puse la dispoziţia publicului în fiecare Comu-
nitate autonomă în funcţie de cazurile existente.

Hoteluri care au fost cedate pentru carantina 
persoanelor afectate.

Construirea de dormitoare pentru persoanele 
fără adăpost. În Barcelona este prevăzută ridicarea 
unui pavilion dormitor pentru mai mult de o mie de 
persoane. Iniţial, în prima săptămână de carantină 

persoanele fără adăpost continuau să doarmă în 
stradă și au fost primii amendaţi de poliţie pen-
tru încălcarea regulilor de auto-izolare. După mai 
multe presiuni și articole apărute in mass media 
s-a decis abilitarea pavilionului și deschiderea unui 
nou adăpost pentru încă 100 de persoane. 

Stabilirea unui moratoriu pentru plata creditelor 
ipotecare către bancă pentru angajaţii afectaţi de 
criză. Vor beneficia cei cărora li s-au redus venitu-
rile sau care vor intra în șomaj ca urmare a situaţiei 
de urgenţă care a închis sectoare ca turismul și 
industria automobilelor . 

Se va garanta furnizarea de servicii de bază pre-
cum apa, lumina și gazul pentru orice persoană pe 
toată perioada crizei.  Dacă este necesar, Guvernul 
va putea interveni pentru a asigura necesarul de 
energie electrică și de gaz natural. 

Asigurarea persoanelor disponibilizate ca ur-
mare a crizei în această perioadă va fi asumată 

Germania 
moratoriu pe chirii pentru toţi chiriaşii care îşi 

pot suspenda plata chiriilor cu un termen de doi ani 
pentru plată. Legea chiriilor se modifică în sensul 
în care dacă o persoană poate dovedi că din cauza 
crizei Corona nu poate plati chiria între aprilie şi 
iunie, această datorie nu va constitui motivul legal 
pentru evacuare. În acelaşi timp, datoria trebuie 
plătită cu tot cu dobândă până în 22 iunie, în caz 
contrar existând riscul evacuării. Chiriaşii nu sunt 
scutiţi de la plata chiriilor pe perioade anterioare 
sau ulterioare.

Portugalia

în Lisabona, pentru chiriaşii care nu pot plăti 
chiriile mici au fost suspendate până în iunie. La 
sfârşitul lunii iunie, suma cumulată neplatită poate 
fi achitată în decursul a 18 luni, fără dobândă sau 
penalităţi.

„Majoritatea persoanelor evacuate acum în 

Barcelona locuiau în chirie”

Măsuri luate de Guvernul Spaniei în timpul stării de 

urgenţă cauzate de pandemie

Suspendări de chirii şi de evacuări în Vest
Spania 
guvernul implementează un moratoriu pentru 

împrumuturile pentru locuinţe. Totodată, guvernul 
anunţă un moratoriu pentru evacuările bazate pe 
neplata chiriilor. Acest armistiţiu interzice evacu-
ările pe 6 luni chiar şi in caz de neplată a chiriei.

Barcelona 
primarul Ada Colau anunţă suspendarea plăţii 

chiriilor sociale în timpul epidemiei. Aceste măsuri 
ar afecta în jur de 10000 de familii. Chiriaşii nu 
plătesc pe lunile aprilie, mai şi iunie, având timp 
până în decembrie 2021 să facă aceste plăţi.

Elveţia 
chiriaşii care suferă de pe urma măsurilor de con-

trol împotriva virusului vor putea plăti ratele pen-
tru chirie în termen de 90 de zile, în loc de 30 de zile.

vrem o țară ca afară lor planuri urbanistice. Exproprierile de exemplu 
în acest cartier au fost făcute de Primărie sau de 
firma imobiliară Nuñez Navarro. Pe urma a venit 
criza și nu au construit nimic pe aceste terenuri. 
Sunt terenuri goale de 10 ani de zile. Atunci dacă 
aceste apartamente din care persoanele au fost 
expropriate încă nu au fost demolate, le ocupăm. 
În viitor vrem să negociem cu Primăria ca aceste 
persoane care au ocupat apartamente în edificii 
care nu au fost încă demolate să poată să rămână 
în ele cu chirie socială. 

Dacă mâine am o evacuare care soluţia pe care 
o am? Care este răspunsul din partea serviciilor 
sociale și a biroului pentru locuire din cartier?

Din experienţa noastră cu biroul de locuire din 
acest cartier (serviciu al Primăriei),  listele de aș-
teptare sunt foarte lungi. Am fost săptămâna tre-
cută cu o persoană în vârstă, un caz foarte grav, și 
ne-au spus că să așteptăm să se întâmple un mi-
racol.  Textual.  Pentru că nu aveau nicio opţiune. 

Pentru că nu există apartamente de protecţie 
socială?

 Nu. Colegul nostru evacuat ieri a trebuit să mear-
gă la un centru de urgenţe sociale unde primește un 
loc timp de 3-4  nopţi. Ulterior e posibilă o pensiune, 
dar nu are posibilitatea obţinerii unui apartament 
social. 

 Pe urmă, în cazul biroului de locuire există „masa 
de urgenţă”,  unde se caută apartamente în regim 
de urgenţă, dar trebuie să îndeplinești anumite 
condiţii și să fii in proces de evacuare. Femeia în 
vârstă al cărei caz îl urmărim așteaptă de 11 luni 

să obţină un apartament prin acest sistem. Ca să 
intri în respectiva „masă de urgenţă” se cer venituri. 

Și pentru străinii fără documente de rezidenţă 
în Spania, ce se poate face prin sindicat?

Cu ei putem doar să încercăm să oprim evacuările. 
Care este noul Decret dat de Generalitate referi-

tor la chiriile sociale? Cum se încearcă o plafonare 
a preţurilor chiriilor? 

 Contractele de închiriere erau pentru cinci ani, 
apoi au scăzut la trei ani. Pe de altă parte, în ulti-
mii ani au fost facilitate foarte mult procesele de 
evacuare la nivel juridic,  tot procesul a devenit 
foarte ușor pentru proprietar. In momentul in care 
Partidul Socialist s-a văzut obligat sa facă un acord 
de guvernare cu Podemos, Podemos  a făcut pre-
siune și au dat două decrete prin care se încearcă 
reglementarea preţului chiriilor. Podemos cere 
ca Primăriile sa poată reglementa preţul chiriilor.  
După diferite dezbateri până la urmă s-a aprobat 
existenţa unui  contract de închiriere cu o durată 
de cinci ani, iar dacă proprietarul este o firmă, șapte 
ani.  Pe urmă s-a reglementat deasemeni faptul 
că nu se putea urca chiria în fiecare an, înainte de 
finalizarea contractului. 

 Pe de altă parte există un Decret care a fost pu-
blicat în decembrie 2019. Dacă o persoană ocupă un 
apartament mai mult de șase luni și proprietarul 
are mai mult pe cincisprezece proprietăţi, atunci 
sunt obligaţi să ofere o chirie socială înainte de a 
iniţia o procedură de evacuare a persoanei.

Corina Tulbure

de către Asigurările sociale: angajaţii vor putea 
primi echivalentul indemnizaţiei de șomaj, chiar 
dacă nu realizat minimul de cotizaţie necesar. Pe 
de altă parte, în această perioadă firmele nu vor 
plăti Asigurările Sociale ale angajaţilor, acestea 
fiind asumate prin plăţi de la Guvern, ca o măsură 
pentru a frâna disponibilizările care vor afecta în 
jur de 4,5 milioane de persoane conform primelor 
prevederi. 

Persoanele care lucrează în regim PFA (auto-
nomo) vor putea primi un ajutor economic de 600 
de euro pe lună pentru această perioadă dacă do-
vedesc că au pierdut un 75% din activitate în urma 
crizei. 

Sunt prevăzuţi 300 de milioane euro pentru ser-
viciile sociale, mai ales cele care sunt destinate 
persoanelor în vârstă: ajutor la domiciliu, asigu-
rarea hranei pentru persoanele în vârstă singure 
și pentru persoanele care nu au acces la domiciliu. 

Irlanda

îngheţarea chiriilor şi moratoriu pentru evacu-
ări pe durata crizei, adoptate prin ordonanţă de 
urgenţă.

Canada

 în Columbia Britanică, guvernul federal a luat 
măsuri în direcţia îngheţării chiriilor şi suspendării 
evacuărilor.

Marea Britanie 
guvernul acordă ajutor pentru plata chiriilor în 

valoare de un milliard de lire, de care vor beneficia 
4 milioane din cele mai precare familii.

Italia 
suspendarea plăţii pentru împrumuturile imo-

biliare pentru prima locuinţă pe timp de 18 luni.

grafică: Adina Marincea

Interviu cu Jaume Gorriz, 

economist şi membru al Sin-

dicatului pentru locuire din 

cartierul Vallcarca, Barcelona 

Cum și de ce a apărut Sin-
dicatul pentru dreptul la lo-
cuire?

https://www.whitecase.com/publications/alert/impact-covid-19-lease-agreements-germany-practical-considerations
https://www.theportugalnews.com/news/parliament-approves-legislation-providing-for-moratorium-on-payment-of-rent/53627
https://english.elpais.com/economy_and_business/2020-03-31/spain-prepares-fresh-economic-relief-for-the-self-employed.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/payment-of-rent-instalments-for-public-housing-put-back-another-month-until-august_936848.html
https://www.24heures.ch/suisse/delai-paiement-loyers-etendu/story/19796566
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/ban-on-evictions-and-rent-freeze-in-new-emergency-legislation-1.4211377
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-bc-promises-freeze-on-rent-eviction-prohibition-and-subsidies-in/
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-sunak-fact/factbox-britains-sunak-unveils-support-for-workers-self-employed-idUKKBN217374
https://www.bbc.com/news/business-51814481
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Vrei să scrii în Cărămida? 

Primim articole, reportaje, analize, interviuri, 
comentarii sau eseuri scurte pe teme legate de

dreptul la locuire, cum ar fi: 
•problema chiriilor 
•gentrificarea 
•evacuări 
•represiune din partea statului şi a actorilor  

privaţi 
•rezistenţă, protest şi solidaritate 
•justiţie politici publice de locuire  
Te rugăm ca textele să nu depăşească 1000 – 

1200 de cuvinte. 
Deasemenea, acceptăm şi materiale non-tex-

tuale care pot fi publicate în ziar, ca de exemplu 
ilustraţii, fotografii, caricaturi, meme, benzi de-
senate etc., cu condiţia să fie originale. Contri-
buţiile, sau eventualele întrebări, se pot trimite 
la adresa casisocialeacum@gmail.com

Megosztanád az írásod a Téglával?

Várjuk szöveged a lakhatáshoz való jog tágabb 
témájában cikk, riport, elemzés, interjú, kom-
mentár vagy rövid esszé formájában. A lakha-
táshoz való jog témaköre: 

• albérleti problémák 
• dzsentrifikáció 
• kilakoltatások 
• állami és/vagy magánszereplők visszaélései 
• ellenállás, tüntetés és szolidaritás 
• lakhatással kapcsolatos közpolitikák stb. 
Arra kérünk, figyelj, hogy az írások maximum 

1000-1200 szót tartalmazzanak. 
A szövegek mellett, más anyagokat is szívesen 

fogadunk: például saját készítésű illusztráci-
ókat, fényképeket, karikatúrákat, mémeket, 
képregényeket. A munkáitokat és/vagy kérdé-
seiteket a casisocialeacum@gmail.com címre 
küldjétek.

Köszönjük!Mulţumim!
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