11. SZÁM

a lakhatási igazságosság lapja

2020 MÁJUS
INGYENES

a ‘Cărămida’ első magyar nyelvű kiadása

Közel két hónapja, hogy a vírus elérte Romániát, a
kormány és a helyi önkormányzatok egyetlen kríziskezelési módszere az elnyomás. Szociális megoldások
híján, a sürgősségi állapot kezdete óta, az állam az
emberi jogok hatályon kívül helyezésével és fokozott
felügyelettel reagál a helyzetre. Ez egy olyan állam,
amely évtizedek óta folyamatosan megvonja támogatását az egészségügytől, az oktatástól, a szociális
munkától, a lakásépítéstől, az iskoláktól, a kórházaktól stb. Ugyanakkor egyre inkább konszolidálja
az elnyomó rendszert, aránytalanul magas költségvetést fordítva a fegyverkezésre, az elnyomásra és
ellenőrzésre.
Sajnos ez még nem minden. A sürgősségi állapot kihirdetésekor a rendőrséget diszkrecionális jogkörrel
ruházták fel. Azokkal a sztereotípiákkal és diszkriminációval összhangban, melyek az utóbbi években a rendőrségi fellépéseket jellemezték, jelenlegi
diszkrecionális hatalmukat is főleg a marginalizált
személyekkel szemben alkalmazzák, a hajléktalan
személyek, a romák, a mélyszegénységben élők, a
legszegényebb negyedek lakói a fő áldozatok.
Évtizedek óta halljuk a rendőrség mantráit, miszerint
a szegénység a bűnözés és a rendetlenség forrása, ez
még ebben az időszakban sincs másként: amikor a
társadalom a szolidaritás szükségét hangsúlyozza,
a rendőrség bűnbakokat gyárt a legkiszolgáltatottabbakból.
Ők azok, akiknek nincs lehetőségük otthon maradni,
hiszen nincs tető a fejük fölött: vagy rendkívül kis
helyen élnek összezárva, vagy akár bántalmazottak
és együtt kell élniük a bántalmazójukkal, esetleg
idős- vagy mozgássérült-gondozást kell végezzenek.
Ugyancsak ők azok, akiknek nincs lehetőségük elszigetelni magukat, hiszen soktagú családukkal élnek
együtt egyetlen szobában, vagy zsúfolt közösségekben, ahol nincsen személyes terük. Ők azok, akiknek
nincs lehetőségük a higiéniai előírások betartására,
mert három évtizednyi demokrácia alatt egyetlen
kormány sem foglalkozott azzal, hogy otthonaikba
bevezesse a vizet. Nem beszélve azokról az emberekről, akiknek nehézséget okoz a saját felelősségű
nyilatkozat kitöltése. Romániában az írástudatlanok
aránya az 1920-as évek szintjén van.
Tehát, azokat a személyeket hibáztatják a kijárási tilalom megszegéséért, akik, szándékuktól függetlenül,
nem tudják tiszteletben tartani a katonai rendelkezés
szabályait. Gondoljunk például az április folyamán
elkövetett hunyadi, rahovai és pataréti bűnüldözésekre, bírságolásra, zaklatásra, erőszakos fellépésre. Világjárvány idején, ami valóságos humanitárius
katasztrófát jelent, a szociális munka módszereinek
alkalmazása helyett a hangsúly az elnyomásra, erőfitogtatásra és kényszerre tevődött át. A román állam,
harminc évvel totalitárius rendszerének megdöntése
után ilyen antidemokratikus módszereket alkalmaz.
Ráadásul a diszkrecionális hatalommal felruházott
rendőrség cinizmusa nem várt magasságokba repült

egy olyan elnyomás-mechanizmus, a bírságolás révén,
mely, amennyire egyszerű, olyan könyörtelen. Romániában a legnagyobb szörnyűség 2020-ban az, hogy a
helyszíni pénzbírság összegének meghatározása - ami
gyakran csillagászati méreteket ölt -, nagymértékben a rendőr kedvétől és temperamentumától függ.
Azoknak a személyeknek a megbírságolása, akinek
egyszerűen nincsen lehetőségük betartani az előírásokat: szörnyűség. Mélyszegénységben élők kötelezése a hatalmas összegű bírságok kifizetésére, annak
tudatában, hogy fizetésképtelenek és, hogy emiatt
szabadságvesztésre és rabszolgargamunkára lesznek
ítélve, szörnyűség.
A román állam tudatosan döntött úgy, hogy elnyomó
eszközökhöz folyamodva fogja kezelni ezt a humanitárius válsághelyzetet. A bírságolás a válságkezelés cinikus eszköze. A bírságok általi ellenőrzés és
büntetés 2020-ban a totalitárius román rendőrállam
fegyvere, mellyel tudatosan ítéli halálra polgárait.
Ne fordítsunk hátat nekik! Ha halljuk vagy látjuk,
hogy kiszolgáltatott személyeket akarnak megbírságolni, kérjük számon a rendőröket. Még akkor is,
ha lehet, hogy eredménytelenül tesszük, ki kell fejeznünk szolidaritásunkat, azt, hogy nem hunyunk
szemet igazságtalanságaik fölött, most hogy diszkrecionális jogkörrel rendelkeznek. Nem bírságolhatnak
meg mindenkit!
Manuel Mireanu
Fordította: Gecse Barbara
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Az utóbbi héten a román rendőrállam a Covid-19
elleni fellépés leple alatt a bírságok általi elnyomás
mellett több szegregált közösség ellen is támadást
indított. Mi a Szociális lakásokat MOST! aktivistái
támogatjuk ezeket a közösségeket igazságosságért
folytatott küzdelmükben, és elítéljük a velük kapcsolatos nyilatkozatokban megnyilvánuló rasszista
erőszakot, a fizikai bántalmazást és bűncselekményeket.
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Tevékenységeink az elmúlt hónapokban
Azonnali intézkedések a járvány időszakában
A karantén és a szükségállapot időszakában tevékenységeink elsősorban online felületen zajlanak.
Tájékoztatjuk az alacsony jövedelemmel rendelkező
embereket és a zsúfolt helyeken és lakásokban, nem
megfelelő körülmények között élő személyeket a
sürgősségi rendeletekben meghatározott kevés jogukról. Nyilvános levelek útján értesítettük a helyi
közigazgatási hatóságokat azokról a problémákról, amelyekről a város lakói beszámoltak nekünk.
Olyan intézkedéseket javasoltunk, amelyeket a hatóságoknak minél gyorsabban be kellene vezetniük
a problémák megoldása érdekében:
•Nagyobb figyelmet kell fordítani a járvány kockázatára a kolozsvári marginalizált közösségekben,
valamint megfelelő megoldások kidolgozására Patarét humanitárius válságát illetően.
https://casisocialeacum.ro/archives/4604/epidemia-in-comunitatile-marginalizate-scrisoare-deschisa-catre-autoritati/
•Mindenkinek hozzáférést biztosítani a higiéniai
és izolációs szabályok betartásához szükséges feltételekhez, különös figyelmet fordítva a Patarét
négy közösségére
https://casisocialeacum.ro/archives/4654/scrisoarea-a-doua-privind-nevoile-de-urgenta-in-pata-rat/
•Szükséges a Bírósági Végrehajtók Országos
Szövetségének 2020. március 23-i határozatában
előírt, a szükségállapot ideje alatt érvényes kilakoltatási tilalom betartása, valamint az illetékes
hatóságokkal együtt lakhatás biztosítása a hajléktalan embereknek kérelem útján, ahogy azt a
szükségállapotról szóló rendelet megengedi.
https://casisocialeacum.ro/archives/4674/memoriu-catre-prefectura-judetului-cluj-consiliul-judetean-cluj-primaria-municipiului-cluj-napoca/
•A polgármesteri hivatal által a pénzbírságok és
egyéb tartozások miatt előírt lefoglalások eltörlése, illetve az alacsony jövedelemmel rendelkező
emberek esetében azok kifizetésének elhalasztása
legalább két évvel, valamint a kiszabott díjemelések
és szankciók eltörlése.

https://casisocialeacum.ro/archives/4695/
scrisoare-deschisa-catre-executori-judecatoresti-privind-amanarea-popririlor/
•Szükséges leegyszerűsíteni és azonnal kommunikálni az érintett emberek felé azokat a konkrét
eljárásokat, amelyeket nekik követniük kell ahhoz,
hogy azonnal hozzáférjenek a szociális segélyhez, a
bérleti díj-támogatáshoz és megfelelő lakhatáshoz.
https://casisocialeacum.ro/archives/4665/erere-catre-directia-de-asistenta-sociala-si-medicala-cluj-napoca/
•Az alacsony jövedelemmel rendelkező emberek
esetében sürgős lépésekre van szükség a tartozásokra kiszabott büntetéseket és díjemeléseket
illetően.
https://casisocialeacum.ro/archives/4644/scrisoarea-deschisa-catre-institutia-primarului-cluj-napoca/
•Szolidaritási levél a köztisztasági alkalmazottakkal.
https://casisocialeacum.ro/archives/4707/scrisoare-de-solidaritate-cu-muncitorii-in-salubritate/
Ugyanakkor volt egy offline megmozdulásunk is –
április 2-án a Patarét háztartásainak 350 alapvető
élelmiszerekből álló csomagot vásároltunk meg
és osztottunk ki. Az akcióban több mint 30 ember
vett részt önkéntesként. Örülünk, hogy ebben az
időszakban számos önkéntes szerveződés és szolidaritási kezdeményezés létezik. Ezek segítenek
pótolni a közintézmények hiányosságait. Vannak
belülről segítő gesztusok, miközben az elnyomó
állami apparátus felfegyverkezve áll az utcán, és
megbünteti azokat, akik nem megfelelően töltik
ki a felelősségvállalási nyilatkozatot. Üdvözöljük
az egyéni együttérzést. Ezen túlmenően azonban
be kell fejeződnie a város erőforrásai egyenlőtlen
eloszlásának, nehéz időkben és bőségben egyaránt.
A szélesebb körű társadalmi változásokért
A Blocul pentru Locuire/Lakhatásért Blokk többi tagcsoportjával együtt (Frontul Comun pentru
Dreptul la Locuire, Dreptul la Oraș, ERomnja és
RomaJust) a Căși sociale ACUM!/Szociális lakásokat
MOST! két olyan dokumentumot dolgozott ki, ame-

lyek a lakhatás területén az azonnali intézkedések
azonosításával kezdődően gondolatokat fejtenek ki
a világjárvány utáni radikális változások szükségességéről a kapitalizmus jelenlegi válságára adott
válaszként.
•
Manifesztum a lakhatási igazságosságért..
A kapitalizmus és a rasszizmus világjárványa ellen.
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pentru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/
•
„A jelenlegi járványügyi válság társadalmi
és lakhatási válság is. A legsürgetőbb kérdés: tisztességes minimumjövedelem és megfelelő szociális
lakhatás a leginkább érintett személyek számára. „
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-minim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afectate-de-criza-covid-19/
Fordította: Anghel Anna

Szociális
lakásokat, ne
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A #casegoalecluj kampány
Ezekben a napokban a Szociális lakásokat MOST!
(Căși sociale ACUM!) online figyelemfelkeltő akciót
hajt végre #casegoalecluj (#üresházakkolozsvár)
jeligével. Azért, mert:
Miközben sokan túlzsúfolt lakásokban élnek,
vagy olyan lakásokban, ahol nincs víz, emiatt nem
tudják betartani a fertőzés elhárítására és megfékezésére ajánlott higiéniai szabályokat; miközben a
gazdasági válság még több embert fog szegénységbe
taszítani, így egyre többek számára egyre nehezebb
lesz fizetni a számlákat, lakbéreket és a lakhatás
egyéb költségeit,
számos, a városi önkormányzat tulajdonában levő
lakás és nem lakhatásra szánt helyiség üresen áll.
Egyesek közülük jól karbantartott épületekben
vannak, mások viszont lebontásra ítéllt, gondozatlan épületekben. Több önkotmányzati lakás és
nem kiadásra szánt helyiség is romos épületekben van. Az önkormányzati tulajdonban levő nem
lakhatásra szánt helyiségeket bérbe adják, a közterületeket magánvállalkozások használatára engedik át. Az önkormányzat tulajdonában vannak
ugyan területek, de ezek szociális lakásokkal való
beépítésétől folyamatosan elzárkózik.
2020 februárjában és március elején csapatunk
felfedezett néhány elhanyagolt épületet, üres vagy
használatban levő önkormányzati lakásokkal és
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közterületekkel, de jól karbantartott épületeket
is találtunk, ahol egyes önkormányzati helyiségek
vagy lakások üresen állnak. Ezekről fényképeket
készítettünk. A napokban ezek közül a fotók közül
néhányat közzéteszünk az interneten a #casegoalecluj hashtaggel ellátva.
Az #casegoalecluj kampánnyal arra kérjük a polgármesteri hivatalt, hogy:
-az üresen álló városi tulajdonokat használja fel
szociális lakások berendezésére;
▶ -újítsa fel az épületeit, melyekben a lakások vagy
a nem lakhatásra szánt helyiségek találhatók, hogy
ezek a lakásállományban közjavakként maradjanak
meg;
▶ -használja fel a tulajdonában lévő területeket új
szociális lakások építésére;
▶ -kezdje el a használatlan ingatlanok birtokbavételét, a sérülékeny rétegek lakhatási helyzetének
kezelése céljából.
Eleget támogattátok a profitorientált ingatlanpiacot! Itt az ideje, hogy beruházzatok a köztulajdonú
lakásokba is! Azokba, amikkel az önkormányzat
már rendelkezik. De azokba is, amelyeket ezután
kell megépíteni.
Fordította: Erőss Réka

A Szentegyház (Iuliu Maniu) utcai (3. szám) ingatlan egy
magára hagyott épület példája. A Római Katolikus Státussal
folytatott pereskedés lezárta után az ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerültek. A két épület (1. és 3. szám)
19. század végén bérlakásokként épültek. A két épületben
legalább 5 lakás és kereskedelmi tér áll üresen.

EUROPEAN ACTION COALITION
FOR THE RIGHT TO HOUSING AND TO THE CITY

Ezért a Ferdinánd Király úti (Strada Ferdinand) ingatlanért a pereskedés 1993-ban indult. Nemrég az ingatlan negyedét jogi úton
visszaszolgáltatták. A 30 lakrészből 11-et még az egykori bérlők
használnak úgy, hogy 2019-től az önkormányzat nem hosszabbította
meg a bérleti szerződést. A többi lakrész üresen áll. A épületet a romlás sorsára hagyták és az út felöli részen a kereskedelmi egységeket
rég bezárták. Nem tudjuk, kinek milyen terve van.

HOUSING
DAY
ACTION

28.03.2020
www.bit.do/Cluj28m
www.housingnotprofit.org

Március 28-án több európai város aktivista
csoportja szervezett megmozdulást a „Lakást az
emberekért, nem pedig a haszonért” jelszó égisze
alatt: https://housingnotprofit.org/housing-action-day/. Ebben az összefüggésben 2020 március
elején a Szociális lakásokat most! (Căși sociale
ACUM!) csoport kampányt indított „Szociális lakásokat, ne ingatlanbizniszt!” címmel: www.bit.do/
Cluj28m. Azóta a COVID-19 járvány miatt az ország
egész területén radikális intézkedéseket vezettek
be. Szükségállapot van. #MaradjOtthon, ez a nap
felhívása. De ez nem elegendő. A Lakhatásért Blokk (Blocul Pentru Locuire) mellett állva kijelentjük:
#NemÁllunkFélre. Szolidarizálunk. Szerveződünk.
Követelünk.
A kampány további részletei itt találhatók. https://casisocialeacum.ro/archives/4612/locuinte-sociale-nu-afaceri-imobiliare-lansare-campanie-28-martie/
Tégla A lakhatási igazságosság lapja 11-es szám
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Üres épületek térképe

Üres házak – otthontalan emberek

Ez egy térkép az üresen álló vagy a lakásállományból eltávolított házak 2014-es helyzetéről, valamint
azokról az üres terekről, amelyeknek a lakhatástól
eltérő rendeltetési céljuk van, és amelyek ugyanez
évig a kolozsvári városháza tulajdonát képezték. A
térkép a 2014-ben a polgármesteri hivatal tulajdonában álló ingatlanokat veszi számba, ezek közül
rengeteg ma is a polgármesteri hivatal tulajdonában
áll. Azzal a céllal készült, hogy láthatóvá tegyük az
üres önkormányzati lakások problémáját.
Amint látható, rengeteg üres lakás és ingatlan
van, és ennek a helyzetnek sürgősen változnia kell!
Különösen a COVID-19 világjárvány körülményei
között, amikor a szociális lakást igénylő emberek

az utcán, vagy olyan lakásokban élnek, ahol nincs
fűtés, folyóvíz vagy villany. Ráadásul a kolozsvári városháza azt mondja ezeknek az embereknek,
hogy nincs elég lakás, és hogy az ingatlanpiacról
kell vásárolniuk ahhoz, hogy szociális lakásokat
alakítsanak ki. Hol van az igazság? Üresen álló
önkormányzati lakások és hajléktalan emberek
nélküli Kolozsvárt! #casegoalecluj
A polgármesteri hivatal 2015 óta nem épített
új lakásokat, és 2015–2019 között számos olyan
lakást osztott szét a szociálist lakhatást kérelmezők között, amelyek 2014-ben üresek voltak. Ezzel
párhuzamosan minden bizonnyal további házak
szabadultak fel a kilakoltatások révén, és lettek

eltávolítva a lakásállományból azzal az indokkal,
hogy az évek során elhanyagolták őket. Ezzel párhuzamosan tovább folytatódott a lakások eladása
is a régi állami alapból.
De a politika nem változott. A városháza nem épít
új lakásokat, és nem gondoskodik a régiek megfelelő karbantartásáról. Inkább kiadja, vagy cégeknek
adja koncesszióba a területeket. Időközben Kolozsváron a bérleti díjak és a lakásárak megduplázódtak, lassan megfizethetetlenné válva.
Fordította: Juhász-Boylan Kincső

Jelmagyarázat:
-Üres lakóépületek a régi állami alapból,
2014
- Üres szükséglakások, 2014
-Üres terekkel rendelkező épületek, amelyek alapvetően nem lakóházak, 2014
-Üres lakóépületek, amelyek az ANL-program keretében épültek, 2014
-A polgármesteri hivatal által leromlottnak,
lebontottnak nyilvánított vagy a lakásállományból eltávolított épületek, 2014
-Az 1996. évi lakhatási törvény alapján épített, üres szociális lakások, 2014
-Üres munkáslakások, 2014
-Üres földterületek (a bérbeadható, magántulajdonban lévő lakásokat kivéve)
-Üres „lakóegységek” ( Pata Rât utca), 2014
Térkép: shorturl.at/tGLW5
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Éveken át sok-sok ember segítségével küzdöttünk
Ez az egykor a Deák Ferenc/Eroilor utca 21. száa polgármesteri hivatallal a szociális lakhatás
mot és a Szentegyház/Iuliu Maniu utca 16. számot
kritériumainak megváltoztatása érdekében. Minösszekötő részen található kereskedelmi helyiséden lehetséges eszközt felhasználtunk. A Szociális
gek együtteséhez tartozott. Mindkét utca bejáralakásokat most! (Căși sociale ACUM!) nevű csoport
tánál észrevehető még a Napocom üzletet hirdető
számos alkalommal megpróbált a nyilvános szotábla (a Szentegyház/Maniu utcában), illetve az
ciális lakások létrehozása mellett érvelni a heS.C. Napocom S. A céget jelző tábla (a Deák Ferenc/
lyi döntéshozóknál, és nem csak. És itt nemcsak
Eroilor utcában – az egykori Fierul üzlet helye,
építésről van szó, hanem más módszerekről is. A
amelyet most a La Piazetta étteremnek adnak ki).
#casegoalecluj-ról: a városban van néhány üres
A Napocomot 1991-ben alapították először részhely jól karbantartott épületekben. Tudjuk, hogy
vénytársaságként, majd teljesen magántőkével
ezek nem részei a lakásállománynak. De miért ne
rendelkező cégként, a Fém-Vegyi Nagykereskedellehetne ezt átalakítani, amikor szükséges? Miért
mi Vállalat privatizációját követően (Întreprindejobb, ha ezek az épületek üresen állnak?
rea Comerț cu Ridicata Metalo-Chimice, 1977-ben
2020 februárjában és március elején csapatunk
Kolozsvár alapított vállalat). A „7. lakrész” ennek
felfedezett és lefényképezett néhány elhanyagolt
a két részből álló, összesen 948 négyzetméternyi
épületet üres vagy elfoglalt otthonokkal és nyilépületkomplexumnak a része, a román állam tuvános terekkel, valamint jól karbantartott épülelajdonában áll, a kolozsvári helyi önkormányzat
teket is, ahol a polgármesteri hivatal tulajdonában
adminisztrációjának hatáskörébe tartozik. 2017
lévő egyes helyek vagy lakások üresen állnak. Az
májusában az önkormányzat úgy döntött, hogy
alábbi összeállítás ezek közül mutat be néhányat,
rehabilitálja, újjáépíti és feljavítja ezt a helyet
párhuzamosan néhány kolozsvári hajléktalan emannak érdekében, hogy a városháza irodákként
ber történetével.
használhassa fel. Egy 2018. évi engedély alapján a
„Másodfokú fogyatékossággal élő személy vamunkálatok még folyamatban voltak 2020 márcigyok, rokkantsági nyugdíjat kapok. Árvaházban
usának elején, amikor a mellékelt képek készültek.
nőttem fel, és 11 osztályt végeztem speciális iskolában. Három kiskorú gyermekem harmadfokú
fogyatékossággal él. Epilepsziában szenvedő kislányom az Apafi/București utcába járt iskolába.
De most az iskola bezárt. A két fiú egyházi hetes
óvodába járt. Most az óvoda bezárt.
Évek óta jelentkezem szociális lakásért. A tavalyi kérésre több pontot kaptam, így a 11. helyen
állok a pályázati eredmények listájában. Nagyon
örültem ennek. Tavaly november óta arra várunk a
családommal, hogy a mihamarabb elköltözhessünk
a Cantonului utcából. A polgármester azt mondta,
hogy 2020-ban húsz lakást fognak kiosztani. Már
Épület a Szentegyház/Iuliu Maniu utcában
március végén vagyunk.
Januárban úgy döntöttünk, hogy albérletbe költözünk Szamosfalvára, amíg az elosztásra várunk. És,
“Két gyermekemmel és az apjukkal együtt a G.
akárhogy is, nem lehet ott élni. Elűzik az embert a
Stephenson utcában élünk, egy 8 négyzetméteres
patkányok. A főbérlő havi 200 lej bérleti díjat kér.
szobában. Szükségből költöztünk ide, nem volt ahoAzt mondtam, fizetünk 1-2 hónapot, amíg meg nem
vá mennünk a szülőktől. A négy hónapos lányom
kapjuk a szociális lakást a polgármesteri hivataltól.
születése óta szívbetegségben szenved, közepes
De már három hónap eltelt.
fokozatú fogyatékossággal élőként van besorolFélünk, hogy elfeledkeztek rólunk. Félünk, hogy
va. Napközben ebben a szobában vagyunk, este itt
a tulajdonos kitesz bennünket a házból, ha már
alszunk, itt főzünk, itt mosakszunk. Fával fűtünk.
nem tudunk fizetni. Hogy az utcára kerülünk. Mi
Van egy kerti csap az udvaron, amelyet az összes
történik akkor velünk egy járvány közepette? Az
családdal együtt használunk. Ott mossuk a ruhákat
utcán maradunk, egy zsúfolt menhelyre küldeis. Különösen ősszel és télen nagyon nehéz, a fa, a
nek, elválasztják a családot?
víz és minden miatt. Amint kinyitom
Mindezt úgy, hogy kaphataz ajtót, azonnal bejön a hideg. A kisnánk egy szociális lakást,
lányom születése óta mindig beteg.
ami jelenleg üresen áll.
Ez a hely nem elegendő két felnőtt
Tudjuk, hogy most az egész
és két gyermek számára. El tudják
országban szükségállapot
képzelni, milyen ez a helyzet most,
van. De nálunk, a családomamikor még ki sem mehetünk a lanál is szükségállapot ez.
kásból? A férjem munkaszerződés
Sürgősen osszák ki nekünk
nélkül dolgozott. Tehát hivatalosan
a lakást, amelyre jogosultak
nincs munkáltatója. Így most nincs
vagyunk. Ne várják meg,
aki igazolást adjon, hogy elhagyhashogy éhen haljuk vagy megsa a házat, hogy munkába menjen. Ki
betegedjünk.” (Elena, 03. 29.)
kockáztatja, hogy megbüntessék?
A Szentegyház/Iuliu MaEl tudják képzelni, milyen nekünk
niu utcai 16. számú épület
most, amikor négy ember anyasági
Kolozsvár történelmi köztámogatásból él? Szociális segélyt
pontjában. Ez egy olyan innem adnának nekünk. Vannak bigatlan része, amelyben kozonyos kritériumok, amiknek mi
rábban a S.C. Napocom S.A.
nem felelünk meg e miatt a támovállalat működött.
Épület a Szentegyház/Iuliu
gatás miatt. Tavaly jelentkeztünk
Maniu utcában
szociális lakásért. A kérésünket 52

pontra értékelték. Eleinte még kevesebb volt, de a
fellebbezés után adtak 10 pontot a fogyatékossággal élő gyermekért. Hány évig kell várnom, hogy lakást kapjak? Mit kell tennem, hogy több pontot szerezzek? Aki a pontozást összeállítja, nem gondol az
olyan emberekre, mint mi. A polgármesteri hivatal
akkor gondol ránk, amikor ránk küldi a rendőrséget, hogy megbüntessen. Van néhány szomszédunk,
akik állandóan panaszkodnak. Őket is megértjük.
Elköltöznénk, hogy ne legyünk ennyire zsúfoltan.
De hová költözzünk, hogyha Kolozsváron ilyen magas a bérleti díj, és nincsenek szociális lakások?”
(Anamaria, 03.30.)
Néhány méterre Ana házától, az Állomás/Gării
utca 4. szám alatt levő négyemeletes épület évek
óta üresen áll. Ez 1977-ben épült, mindegyik emeleten 15 szoba és egy fürdőszoba található, a földszinten pedig konyha és ebédlő. A Környezetvédelmi
Iskolacsoport tanulóinak bentlakása a szakképzés
megszűnésével elvesztette funkcióját. Egy 2006.
évi kormányhatározat szerint az épület Kolozsvár megyei jogú város köztulajdonát képezi. 12 év
után, 2018 májusában a polgármester határozattervezetet indítványozott, amely az épület adminisztrációját a „Parfum de Tei” napközire ruházza
át. Az óvoda 2019-től nem működhetett tovább régi
helyén, a Horea úton található visszaszolgáltatott
épületben. A helyi önkormányzat tavaly 2,8 millió
eurót különített el az épület felújítási munkálataira. A tanács 2020 januárjában tartott ülésén
Emil Boc elismerte, hogy a dolgok nagyon lassan
mennek, mert ez az épület jelenlegi állapotában
nem alkalmas hely egy óvoda számára.
“14 éve lakunk albérletben, de most fennáll annak a veszélye, hogy nem tudunk tovább fizetni.
Csak az anyasági támogatásból élünk, mert a férjemet a munkáltató fizetetlen szabadságra küldte.
2006-ban házasodtunk össze, azóta lakunk albérletben. 2009-ben ANL-lakást kérvényeztünk, ak-

Állomás/Gării utca 4
kor született a kislányunk. Ezt a kérelmet minden
évben benyújtottuk 2013-ig, aztán elvesztettük
a reményt . De 2017-ben, amikor megszületett a
kisfiunk, kérést raktunk le szociális lakásért, és
azóta minden évben ezt tesszük. Mindenki ismeri
a nagyon súlyos helyzetünket. A fiú súlyos fogyatékossággal él. De a kolozsvári kritériumok olyanok,
hogy nincs valódi esélyünk lakást kapni, ha a polgármesteri hivatal évente olyan keveset oszt el.
Esetünk ismert mind a polgármesteri hivatal,
mind a szociális segélyszolgálat számára. Megvan nekik a két évvel ezelőtti bérleti támogatási
kérelmünk. Akkor ezt jóváhagyták nekünk, de csak
néhány hónapig kaptuk a segélyt. Miután a férjem
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újra munkát talált, elvágták ezt a támogatást. Most
sajnos ismét megtörtént, már nem kap fizetést.
Megpróbálunk ismét kéréssel fordulni a szociális
segélyszolgálathoz, hogy újra biztosítsák a támogatást. Nem kéne ennek hosszú ideig tartania. Hisz
ismerik kétségbeesett helyzetünket, tudnak mindent rólunk. Négyen élünk egy 21 négyzetméteres
lakásban, szoba-konyhával, amiért 900 lejt fizetünk
a tulajdonosnak. Egyre inkább kétségbeesünk. (Elisabeta, 03.31.)

Épület a Virág/I. M. Klein utcában
Egy Virág/I. M. Klein utcai házban található lakás,
amelyet kiadtak egy parlamenti képviselő irodájának, még mielőtt megüresedett volna.
Fordította: Anghel Anna

Miért lettem aktivista
Röviden elmesélem az életem, legalábbis egy
részét. A gyerekkoromat tízéves koromig a Mărăști
negyedben töltöttem. Tízéves koromban a Coastei
utcába költöztünk. Gyerekként nem érzékeltem,
hogy különös dolgok történnének körülöttem, nem
éreztem magam megkülönböztetve semmilyen
szinten. Ahogy nőttem, kamaszkoromban sok barátom lett az utcából, a környező blokkokból. Jól megértettük egymást, nem éreztem, hogy a barátaim
más nemzetiségűként tekintenének rám, soha nem
tettek olyan gesztust, amitől rosszul éreztem volna
magam roma származásom miatt. Hozzáfértem a
város minden létesítményéhez, volt internet, gáz,
villany, víz, gyógyszerek stb.
De az életem 180 fokos fordulatot vett. 2010. december 15-én csendőrök jelentek meg nálunk, és
bejelentették, hogy össze kell szednünk a holminkat, mert kilakoltatnak, és máshova költöztetnek
minket. Rögtön rájöttünk az okára: az akkori polgármester, Sorin Apostu a párhuzamos utcában
lakott, őt zavarta a jelenlétünk. A gyerekek sokszor
az ő utcájában labdáztak és bicikliztek.
Akkor mindannyian megéreztük, hogy diszkrimináció ért minket. Éreztük, ahogy valaki elrabolja az életünk és a méltóságunk. Megsértették
a jogainkat. December 17-én, reggel 5 órakor több
száz csendőr érkezett, emberek a helyi rendőrségről és a polgármesteri hivataltól. Télen, mínusz 20

A karantén után újabb válság?
Néhány hét alatt a világjárvány világossá tette,
hogy a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező
alkalmazottak végzik a teljes gazdaság és társadalmi rendszer fenntartásához nélkülözhetetlen
munka jelentős részét. Értéküket évtizedeken át
alábecsülték.
Sok minden, amit korábban „Istentől valónak”
gondoltunk, csupán azok javára alkotott szabályok,
akik a profit felhalmozására törekszenek. Éveken
át a polgármesteri hivatal és a városi tanács azzal
a gondolattal hitegetett bennünket, hogy a kereslet
és kínálat piaci képlete miatt nincsenek szociális lakások. Tulajdonképpen az országos szinten annyira
dicsért kolozsvári lakáspiac nem több egy szappanbuboréknál. Számos új lakás nem a lakásszükséglet kielégítése érdekében épült, hanem a puszta
nyerészkedés céljából. A kolozsvári polgármesteri
hivatal pedig mindezt elfogadva, hozzájárult en-

nek a mechanizmusnak a fenntartásához. Mi több,
amennyire lehetett, üresen hagyta a közlakásokat
éppen azért, hogy a környező ingatlanok értékét ne
befolyásolják. Nemsokára azonban ki fog derülni,
hány önkormányzati lakást rendeltek alá a spekulánsok nyerészkedésének.
A Covid-19 krízis idején sokan azok közül, akik
túlzsúfolt vagy vízvezeték nélküli lakóhelyen élnek, nem tudják betartani a fertőzés elkerüléséhez
javasolt higiéniai szabályokat. A gazdasági válság
még nagyobb szegénységbe fogja taszítani a jövedelemforrásukat elvesztett embereket, egyre többen
fogják egyre nehezebben fizetni a közköltségüket,
a lakbérüket és a lakhatás egyéb költségeit. Időközben pedig sok kolozsvári lakás üresen áll, egyes
épületeket lebontásra ítéltek. Azokat a tereket,
amelyek nem üresek, cégek bérlik, a közterületek
magánvállalatokhoz kerültek koncesszióba.

fokban lakoltattak ki minket, és a Patarétre vittek,
Kolozsvár szeméttelepe mellé.
Akkor ért véget az életem. Egy ideig depresszióba
estem, sokat sírtam, de lassan összeszedtem magam. Rájöttem, hogy csinálnom kell valamit, nem
ülhetek tétlen. Aztán több olyan ember is érkezett
a közösségünkbe, aki támogatott minket.
Vincze Enikő is köztük volt. 2011 januárjában a
Diákművelődési Ház előtt került sor az első Roma
vagyok, és méltósággal akarok élni tüntetésre.
Azóta számtalan tüntetés, flash mob, különböző
esemény valósult meg, azért, hogy kérjük, költöztessenek vissza a városba, és azért, mert elrabolták
az életünk és a méltóságunk.
Mindennek idén december 17-én lesz tíz éve. Az,
hogy közvetlen résztvevője voltam az eseményeknek megadta a szükséges erőt ahhoz, hogy harcolhassak a közösségért és a családomért. Azóta az
aktivizmus mindenem, ez ad értelmet az életemnek.
Annak ellenére, hogy már három éve nem lakom
Pataréten, folytatom a harcot azokért a családokért is, akik még mindig ott vannak. A lelkem ott
maradt velük.
Linda Zsiga Greta
Fordította: Anghel Anna

Ebben a bizonytalansággal teli időszakban csak
azt tudjuk, hogy a közeljövő nehéz megpróbáltatásokat fog hozni. Attól tartunk, be fog következni a
munkahelyükről elbocsátottak magáncsődje, akik
már nem fogják tudni fizetni sem a lakbérüket,
sem a jelzálogjukat. Minél hamarabb cselekszünk,
annál gyorsabban és könnyebben épülünk majd fel
a válságból. Világos, hogy az ingatlanpiac nem tudja
fedezni a lakhatási szükségleteket, hanem a nyereség érdekében termel, bennünket pedig állandó
veszélyeztetett állapotban tart. Ideje biztosítani
magunkat afelől, hogy a lakhatás nem lesz többé
stresszfaktor, mialatt a pénzügyi spekulációk által okozott gazdasági átalakulásokkal kell majd
szembenéznünk. Annyi szociális lakással kell rendelkezzünk, hogy mindenki, akinek szüksége van
rá, hozzá tudjon férni. A közlakások építésének
minél hamarabb el kell kezdődnie, amint a szükségállapot véget ér.
Emellett bármilyen, állami tulajdonban lévő ingatlant sürgősen bérlakássá kell alakítani, és átadni azok számára, akiknek a leginkább szükségük van rá – akár üresen álló és/vagy gondozatlan
lakásokról van szó, akár jelenleg a magánszektor
számára koncesszionált területekről. Meg kell találnunk azokat a módszereket, amelyek révén az
ingatlanfejlesztés is a közjó szolgálatába állhat.
Senkinek sem kell méltatlan körülmények között
laknia. Mindannyiunk egészsége és jóléte a lakhatási körülményektől függ! A megfelelő lakhatáshoz
való jog az egészséghez és a méltányos élethez való
jogot jelenti.
Érveink nem számítottak a neoliberális politikáknak kedvező időszakban. Eddig nem tartoztunk
a kolozsvári civil társadalom „jó oldalához”. Talán
figyelmet kapnak most, ezekben a kritikus pillanatokban.
Visszaköveteljük a lakhatáshoz és a városhoz való
jogunkat. Közösen küzdünk egy olyan városért,
amely az embereket, nem pedig a nyerészkedést
szolgálja. Szociális lakásokat, nem ingatlanüzleteket követelünk.
Fordította: Codău Annamária

Illusztráció: Adina Marincea
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Emberi jogok?
Nálunk már rég felfüggesztették őket
Hallottam a hírekben, hogy valaki az elszigeteltségtől kétségbe esve kiugrott az emeletről. Tegnap
este, 10 órakor tűz ütött ki a Cantonului utcában.
Egy kétségbe esett ember felgyújtotta a barakkját.
#
Azt mondják, hogy az emberi jogok egyetemesek.
Beleértve a szociális és gazdasági jogokat is. De ezeket nem mind élvezhetjük. Most, a szükségállapot
idején, felfüggesztették az emberi jogokat. De sok
ember sosem részesült ezekben a jogokban. Ők
egész életükre meg vannak fosztva tőlük. A gyerekeik így nevelkednek már születésüktől fogva
– emberi jogok nélkül. A méltóságos életet biztosító jövedelemhez való jog nélkül, vagy a megfelelő
lakhatáshoz való jog nélkül, vagy az egészséghez és
az egészséges környezethez való jog nélkül, vagy a
tanulmányaidat és a továbbtanulásodat támogató
iskolához való jog nélkül, de még a megfelelő temetés joga is hiányzik. Anélkül, hogy mint személy,
mint ember tiszteletben tartanának. Ezek az emberek szenvednek leginkább a koronavírus miatt
létrejött krízishelyzetben és gazdasági válságban.
És szenvedést okoz a szükségállapot. A katonai
és rendőri kontroll. A bírságok. A stigmatizálás.
Ezeknek a családoknak a gyerekei szenvednek leginkább a traumától, amit a lakóhelyüket elárasztó
csendőr- és rendőrautók tapasztalata okoz. Szenvednek a testbe és lélekbe hatoló erőszak végett.
Az állandó megaláztatás végett.
Ilyen helyzetben vannak a kolozsvári Cantonului utca lakói is. A szép városból már húsz éve
kidobott emberek. Ott elszigetelve. A világ többi
részétől elkülönítve. Ott bezárva a város lakhatási
politikái által, de saját anyagi helyzetük miatt is. A
helyzetben, amikor a városvezetés nem hoz létre
szociális lakásokat és igazságtalan kritériumok
alapján ítéli oda a meglévőket. A helyzetben, amikor a kolozsváriak félnek, nehogy onnan valaki
túl közel kerüljön hozzuk. A helyzetben, amikor
a hulladékfeldolgozásban, a köztakarításban és a
zöld területeken végzett munkájukét kapott fizetések nem elegendőek egy városi, magán albérletre.
A járvány és a szükségállapot idején még inkább
felgyűlnek az ott élő emberekben a negatív érzések,
mert amikor nekik mondják azt, „maradj otthon”,
tulajdonképpen a következőket közvetítik: maradjatok ott a szegénységetekben, nem akarunk
látni benneteket, nem akarjuk meghallani az elégedetlenségeiteket. Maradjon otthon a félelemben.
Menjen munkába a félelemmel. Menjen ki a napra
a félelemmel. Jöjjön, hogy nap mint nap félelemmel
kitakarítsa a várost. Éljen félelemmel. Haljon meg

láthatatlanul. A rendszer erőszaka tehetetlenségben tart. A tegnap erőszaka, ma terrorrá válik. Azt
várjuk, hogy az emberek ezt csendben és alázattal
elviseljék? Égni kell, hogy észre vegyük?
#
Egy 4x4-es szobában, ahol hat-heten is laknak,
nagyon nehéz, hogy mindig a házban maradj. Most,
hogy az iskolák zárva vannak, a gyermekek nem
tudnak egész nap a kicsike szobákban ülni. Mozogniuk kell, szaladniuk. Szerencsések, akik dolgoznak. Mert nálunk sokan a hulladékfeldolgozásban,
a köztakarításban vagy a zöld területeken dolgoznak. Ismertek, mi visszük el a szemetet a házaktól
és kórházaktól. Ismertek, mi seperjük az utcát. Ismertek, minket küldenek, hogy az erdőben hagyott
piszkot összeszedjük. Mi vagyunk a veszélyesek.
A „cigányok”, a romák. Akiktől féltek. Attól féltek,
aki nektek takarít?
Szerencsések a férfijaink és asszonyaink, ahogy
már említettem, mert ők elmennek otthonról. Mert
nem dolgozhatnak otthonról, tudjátok. Nekünk
nem adatott meg az a luxus, hogy a házban unatkozzunk. És senki még csak nem is akarna nem járni
munkába. Nekünk nincsenek megtakarításaink.
Mert nincs amit megtakaríts a mi fizetéseinkből,
ami mindennapi túléléshez is épphogy elég.
A barakkjainkban nincs víz. Nincs vécé. Nincs
fürdő. Mindenért ki kell mennünk. Ha valaki a házban mosakszik, a többieknek ki kell menniük. Ha
a nő vagy a férfi főz, értitek, ugyanott, ahol a mi
egész életünk zajlik, a többieknek muszáj kimenni
egy kis friss levegőért. Fényre van szükségünk.
A barakkjaink elég sötétek. Olvastuk mi is, hogy
jogod van kimenni sétálni, de nem mehetsz 300
méternél távolabb a lakhelyedtől. Betartjuk ezt,
ha kimegyünk a házból. De nálunk a barakkok nem
csak belülről zsúfoltak, hanem kint is zsúfoltság
van. Nagyjából 170 barakk van az utcában, egymás mellett, nagyjából egy 500 méter hosszú és
30-35 méter széles sávban elterülve. Képzeljetek
el egy összesen 1000 méternyi kerületet, vagy egy
nagyjából 12 000 négyzetméteres felületet. Amikor
kijönnek az emberek, nagyon megtelik az utca és a
házak közti tér. Látszik, hogy milyen sokan lakunk
ott. Felnőttek és gyerekek. Nagyjából 800 személy.
Nem lehetséges, hogy elszigetelődjünk egymástól.
Sem a házban. Sem odakint.
Múlt vasárnap szép idő volt. Láttam képeket Facebookon. Az emberek kimentek sétálni a Szamos
partjára. A tiszta levegőre. Nálunk a környék közel
sem olyan szép. Az utcával szemben a cementgyár
található. A Cantonului utcán, aminek most Dez-

mirului a neve, minden nap rengeteg autó halad el.
Személyautók, de kamionok is. Jönnek az ACI-hoz,
hogy lerakodjanak. Vagy a kolozsvári körgyűrű fele
mennek. Vagy a Dezmir piac fele tartanak. S még
tankok is eljárnak, a Selgros melletti katonai egységre. Hátul, a leszerelt vasútvonalon, a katonaság
tankokat és páncélozott autókat vontatott, amikor
a december 1-jei ünnepségre készültek. A horizonton látni a Salprest és az RADP szeméttelepek halmait. Értitek, hogy egyáltalán nem kellemes kijárni
sétálni vagy játszani a Cantonului utcában. Vagy
vízért menni, vagy a közeli üzletbe. Tényleg nem
szórakozás. Képzeljétek el, hogy nálunk mindig
ilyen. Csak kevesek és ritkán engedhetik meg maguknak, hogy a városi parkokba menjenek sétálni a
családjukkal és gyerekeikkel. Most, a megszorítások miatt, még ritkábban. Honnan legyen ezeknek
az embereknek annyi papírjuk, hogy megírják a
nyilatkozataik. Vagy számítógép, nyomtató, semmiképp. És vannak akik írni sem tudnak.
Múlt vasárnap szép idő volt. Néha még felénk is
kisüt a nap. Kimentek az emberek, biztosan többen, mint egy esős napon. Ott köröztek a drónok.
Látnak fentről. Biztosan úgy nézünk ki, mint egy
hangyaboly. Közveszély. Este nyolckor kijöttek a
csendőrök. Két nagy és egy kicsi csendőrautó. És
két rendőrautó. És egy mentő. A csendőrök megijesztették a gyerekeket és néhány félnőttet is.
Könnygázzal fújtak be és ordibálták, hogy üljünk
otthon. Bűnözőknek érezhettük magunkat mind.
De a járvány előtt is gyakran jöttek hozzánk a
rendőrök és a csendőrök. Valami rossz történt a
városban, egy gonosztevőt vagy tolvajt kerestek?
Hozzánk jöttek. Volt, hogy reggel hatkor arra ébredtünk, verik az ajtónkat. Jöttek házkutatást végezni.
Leigazoltattak mindnyájunkat. S nem mondták el,
hogy mit keresnek, miért kérik a személyinket,
miért jönnek be erővel a házainkba. Néha a barakkjainkra festett nagy számok látványára ébredtünk.
Összegyűjtöttek, hogy jobban tudjanak ellenőrizni.
Nyilvántartásba vagyunk véve. Követve. Kontrollálva. Gyanúsítva. Megbüntetve. Mert létezünk.
#
A szükségállapot idejére felfüggesztették az
emberi jogokat. A Cantonului utca lakói esetében
ez már régen megtörtént.
Vincze Enikő és Maria Stoica írása
Fordította Ugron Nóra
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#StămAcasă /#Maradjotthon #NuStămDeoparte /#Nemmaradunktétlenek

Kiáltvány a lakhatási igazságosságért.
A kapitalizmus és a rasszizmus járványa ellen!
Kiáltvány a lakhatási igazságosságért. A kapitalizmus és a rasszizmus járványa ellen
Ideje véget vetni annak a rendszernek, amelyben
az ingatlanfejlesztők, a nagy főbérlők és a privát közüzemi szolgáltatók hatalmas nyereségekre tesznek
szert azok kihasználására támaszkodva, akik egyik
hónapról a másikra élnek! Radikális intézkedésekre
van szükségünk annak érdekében, hogy a válság
utáni gazdaság az egyenlőség és a társadalmi igazságosság szabályai szerint szerveződjön.
Kiáltványunk 14 azonnali és hosszú távú beavatkozási követelést tartalmaz!
I. A járványügyi és gazdasági válság által leginkább érintettek lakhatási problémái
A járvány első figyelmeztető jelzéseitől mi, a lakhatási igazságosság aktivistái, olyan személyek
megélt és elmondott nehézségeinek voltunk tanúi,
akik:
- marginális területeken és túlzsúfolt lakásokban
élnek, közüzemi szolgáltatások hiányában, vagy
szennyezett területeken;
- a járványt megelőzően lakhatási bizonytalanságban és/vagy a kilakoltatás veszélyének kitéve éltek;
- hajléktalanok a szó szigorú értelmében, azaz
nincs tető a fejük felett;
- túlzsúfolt menhelyeken élnek, amelyek lakói
közül a közelmúltban sokan kilakoltatások áldozatai voltak;
- elveszítették munkájukat és szociális segélyekre
szorulnak;
- nem dolgozhatnak tovább az árnyékgazdaságban
a kijárási korlátozások miatt, így megfosztották
őket egyetlen jövedelemforrásuktól;
- kénytelenek dolgozni, annak ellenére, hogy
munkáltatóik nem biztosítanak nekik megfelelő
körülményeket, és szálláshelyeik nem annyira felszereltek, hogy a szigorú higiéniai szabályzásokat
be tudják tartani;
- lefoglalhatják minimális jövedelmüket az állammal vagy a bankokkal szembeni adósságaik miatt,
amely a jelenlegi körülmények között tovább súlyosbítja bizonytalan helyzetüket;
- elvesztették munkájukat, s a kényszerszabadságért fizetett kárpótlás nem elegendő a magánbérleti
díjak és a közműszolgáltatások fizetéséhez, melyek
árai a közelmúltban nagyon megemelkedtek;
- külföldről jöttek vissza, és mivel fiatalok, soha
nem volt saját lakásuk Romániában;
- a munkaerőválság apropóján a hatóságok által
támogatott bevándorlási rendszeren révén érkeztek Romániába.
A fenti kategóriákon belül vannak olyan egyének
és csoportok, akik többfajta prekarizálódásnak,
erőszaknak és marginalizációnak vannak kitéve: a
roma közösségek folyamatosan érzékelik a lakhatási válság hatásait. Amint arra a Lakhatásért BLOKK
korábban is rámutatott, a lakhatási igazságtalanság
rasszista logika mentén alakult ki, mely a roma közösségek és egyének akut, következetes kifosztásában és közterekről való kiszorításában nyilvánul
meg. A jelenlegi válságban a roma közösségek és
egyének kitettebbek a közműszolgáltatásokhoz
való általános hozzáférés és a hatósági kommunikáció hiányának következményeivel szemben.
Továbbá, a lakhatási válság terheit a nők erősebben érzékelik. Általában rájuk nehezedik a család
és a közösség kohéziójának, egészségének és jól-
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létének fenntartása, prekarizált helyzetben vagy
a kilakoltatás veszélyének fennállása esetén is.
A jelenlegi járványügyi és gazdasági válságban a
nőket jobban fenyegeti a családon belüli erőszak
gyakoribb előfordulása, kitettebbek az egészségügyi rendszer elégtelenségeinek (az egészségügyi
alkalmazottak többségükben nők), a gazdasági
válság okozta bizonytalanságoknak, és jelentősen
nagyobb részt vállalnak a gyermekgondozásban
(mivel az iskolák és az óvodák zárva vannak).
A felsorolt okok miatt követeléseinket antiras�szista és feminista szellemben fogalmaztuk meg,
a kapitalizmus kritikájaként. Úgy gondoljuk, hogy
amennyiben a hatóságok a továbbiakban vázolt
lépéseket bármilyen mértékben követni fogják,
mindenkor szem előtt kell tartaniuk az igazságtalanságoknak kitett, az elmúlt három évtized politikái által elnyomott, elhanyagolt rétegek igényeit azokét, akiket az állam által fenntartott kapitalista
rendszer kihasznált és szegénységbe taszított.
Az fent vázolt problémák - és egyre többre számíthatunk a következő hetekben és hónapokban
- azonnali intézkedéseket követelnek. A sürgősségi
rendeletek között szerepel néhány ilyen intézkedés,
de sajnos a legtöbbet még nem ültették gyakorlatba.
helyi szinten.
Több és szigorúbb következetes beavatkozásra
van szükség a legkiszolgáltatottabbak biztonsága
érdekében. Ha nem hoznak következetes szociális
intézkedéseket azok megsegítésére, akiknek nincs
lakhelye, vagy akik nem megfelelő, életveszélyes
körülmények között élnek, az egyenlő ezen emberek halálos ítéletével.
Azonnali és hosszútávú hatásokkal járó követelések
1. A kilakoltatások azonnali leállítása
A köz- és magántulajdonú ingatlanokból megfelelő áthelyezés biztosítása nélküli kilakoltatások
végleges betiltása!
2. Az állami bérleti díjak eltörlése
Az átlagjövedelemnél kevesebb nettó összjövedelmű háztartásoktól igényelt állami bérleti díj
eltörlése ez év végéig. A minimálbérért vagy annál kevesebbért dolgozók elmaradt lakbérfizetése
miatt felgyűlt tartozások és büntetések eltörlése.
3. A magántulajdonú bérleti díjak szabályozása
A lakbérek befagyasztása mellett a következő
6 hónapban el kell törölni az ingatlanok bérleti
díjának fizetését, azon bérlők esetében, akik az
átlagjövedelem alatt keresnek. Az átlagjövedelem
felett kereső bérlők esetében aktuális jövedelmi küszöbük alapján progresszív bérleti díjat kell számolni. Ezzel egyidejűleg a magántulajdonú ingatlanok
bérleti díjának korlátozására is szükség van, olyan
mechanizmusokra, amelynek szabályait a bérlők
érdekeinek figyelembevételével kell kidolgozni.
4. Mindenki számára elérhető közműszolgáltatások
Általános és korlátlan hozzáférést vízhez, gázhoz,
elektromos áramhoz, internethez függetlenül a
szerződés teljesítésétől vagy esetleges adósságoktól! Ezen túlmenően az átlagjövedelem alatt keresők
esetén a közműszolgáltatási díjak ki nem fizetéséért kiszabott szankciók felszámolását kérjük.
Ez utóbbit csak az közüzemi szolgáltatók önkormányzati vállalkozásokká alakítása garantálhatja! És amíg az összes háztartás nem kapcsolódik a
közmű-rendszerhez, mobilis higiéniai állomásokat
kell elhelyezni olyan helyeken, ahol a lakásokban
nincs víz!

5. Szociális lakhatást és szolgáltatásokat a hajléktalan emberek számára
A hajléktalan emberek, a nem megfelelő körülmények között élő egyének és csoportok, a túlzsúfolt
lakásokban, szennyezett területeken élők megfelelő lakhatási körülmények közé helyezése, és azon
személyek áthelyezése, akik szociális lakásigénylést nyújtottak be! Ez a megközelítés egyszerre veszi
figyelembe a housing first (elsőként a lakhatás), és
a szociális védelemhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való feltétel nélküli hozzáférés elvét.
6. Minden túlzsúfolt lakásban élő személy védelme
A diákszállókon, elhelyezőközpontokban és védettházakban, idősotthonokban, börtönökben,
hajléktalanok számára fenntartott menedékeken,
migrációs és menekültügyi központokban, avagy
bevándorló munkavállalóknak fenntartott központokban (amennyiben ezek a központok lakhatás
szempontjából nem megfelelők) élők áthelyezése
a karantén idejére. Ezenkívül követeljük, hogy a
jövőben megfelelően tartsák karban ezeket a kollektív lakótereket!
7. Az üres ingatlanok elfoglalásának dekriminalizálációja
A megfelelő lakhatási körülményekhez hozzáférni nem tudó személyekkel szembeni ingatlanvagyon
ellen elkövetett büntetőjogi szankciók eltörlése, s
ugyanezen személyek szociális lakhatáshoz való
hozzáférésével szembeni korlátozások megszüntetése.
8. Az önkormányzatoknak kifizetendő bírságok
eltörlése azon személyek esetén, akik jövedelme
nem haladja meg az országos minimálbért
A bírságok felhalmozódása korlátozza a legkiszolgáltatottabbak szociális szolgáltatásokhoz való
hozzáférését, melyek feltétele az adósságmentesség. Emellett azon személyek esetében, akik nem
engedhetik meg maguknak a bírság kifizetését, az
adósság behajtásának céljából eszközölt intézkedések korlátozzák formális munkavégzésüket is,
mivel az intézmények a munka révén megszerzett
összegeket automatikusan visszatartják. A minimálbér lefoglalása így életkörülményeik drasztikus
romlásához vezet.
9. Közérdekű kisajátításokat szociális lakások létesítése céljából
Az ingatlanok sürgős és korlátozott idejű hivatalos
birtokbavétele nem elegendő a lakhatási igények
kielégítésére, és csupán az állam rendfenntartó
intézményeinek hatalmát erősíti meg és terjeszti
ki. Az üres ingatlanok kisajátítására van szükség,
szociális lakások létrehozása céljából, hogy azok a
társadalmat szolgálhassák.
10. Az üres önkormányzati ingatlanok szociális lakássá alakítása
A jelenlegi kritikus helyzetben jelentősen több
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra van
szükség, hogy azok otthont adhassanak a hajléktalan embereknek és azoknak, akik túlzsúfolt körülmények között élnek! Ezek az intézkedések a válság
leküzdését is szolgálhatják, amennyiben biztosítják
a lakhatáshoz való hozzáférés egyetemes jogát.
11. A vagyonadó bevezetése
A jelenlegi társadalmi, egészségügyi és gazdasági
válság terheinek méltányos újraelosztása a jövedelem, a tőke és a profit, valamint a nagy ingatlantulajdonosok, magánszemélyek és jogi személyek
progresszív megadóztatásával a felhalmozott vagyon mértékétől függően. Ezen adóból származó
Tégla A lakhatási igazságosság lapja 11-es szám

bevételek egy részét egy szolidaritási alapba kell
fektetni, amelyet szociális lakások építésére fordíthatnak.
12. A bankok profitszerzési lehetőségeinek eltörlése
Az ingatlan- és fogyasztási hitelek törlesztésének és a kamatfelhalmozás ezévi felfüggesztését
kérjük, a hiteltörlesztők pénzügyi helyzetétől függően, a meghosszabbítás lehetőségével. A járványt
követő időszakban végrehajtási eljárás elleni védelmi rendszereket kell létrehozni azok számára,
akik keresete nem haladja meg az átlagjövedelmet,
és akik ellen lefoglalási eljárást indítottak, vagy
akiket érint a válsághoz kapcsolódó bércsökkenés.
13. Pénzügyi támogatást minden olyan egyén számára, akit bevételei elvesztése fenyeget
Státusától függetlenül minden munkavállalónak, önálló vállalkozónak, nem hivatalosan foglalkoztatottnak, alkalmi vagy idénymunkásnak,
amennyiben a tisztességes életvitelhez szükséges bevételeitől esik el, támogatásra van szüksége,
hogy megvásárolhassa az alapvető élelmiszereket,
gyógyszereket, higiéniai termékeket, illetve a gyermekek, időskorú vagy fogyatékkal élő családtagok,
vagy háziállatok gondozásához szükséges termékeket.
14. Lakhatási támogatást minden olyan személynek, akit a családon belüli erőszak veszélyének fokozódása érint
A családon belüli erőszak áldozatainak semmilyen szempontból sincs elegendő menhely és
védettház biztosítva. A lakossági karantén következtében több időt töltenek az agresszorokkal
megosztott lakásokban, ez még több családon belüli
erőszakhoz vezet. A családon belüli erőszak által
érintett nőknek és gyermekeknek sürgős intézkedésekre van szükségük a tisztességes lakhatás
érdekében!
II. Új, állami szintű lakáspolitika
A SARS-Covid-19 világjárvány és következménye, a gazdasági válság első jelei óta egyértelmű
volt, hogy a lakhatási válság az utóbbi évtizedek
tapasztalatai alapján leginkább az alacsony jövedelmű, anyagi és lakhatási bizonytalanságban, illetve
nem megfelelő körülmények között élő embereket
érintik. Prekárius életkörülményeik miatt ezek az
emberek egészségügyi szempontból is kiszolgáltatottak. Alig néhány hét elteltével látható, hogy
egyre több embert érint és fog érinteni munkahelyük megszűnése, az anyagi erőforrások hiánya,
ami hatással lesz lakhatásukra is.
A lakhatási válság, ahogyan azt az eddig is tapasztaltuk, az ingatlantulajdonnal nem rendelkezők
számára túl magas lakhatási költségeket jelent, ide
tartoznak a közműszolgáltatóknak fizetett magas
árak, a csillagászati bérleti díjak, és az ingatlanhitelek magas kamatai. Ha a jelen körülmények között
a megélhetés költségei továbbra is olyan magasak
maradnak, mint amekkorák a járvány kitörése előtt
voltak, exponenciálisan meg fog növekedni a hajléktalan emberek, a még zsúfoltabb körülmények
közé kényszerülők, vagy az informális lakók száma.
Az egészségügyi, munkaügyi és a lakhatási bizonytalanságok összekapcsolódnak. Az „olcsó munkaerő földjén” élők rendkívül kiszolgáltatottak,
erőforrásaik korlátozottak, eladósodásuk egyre
látványosabb méreteket ölt. A kapitalizmus válságainak kezelése érdekében hozott intézkedések, amennyiben a tőkét védik, és a munkavállalók
terheinek növelésével járnak, nem oldják meg a
többség problémáit, csak súlyosbítják azokat. A COVID-19 világjárvány során láthatóvá, érzékelhetővé
vált közegészségügyi kérdések és a kapitalista gazdaságpoltika, a rasszizmus, a rendszerszintű elnyomás egymással összefüggő problémák. A romániai
közegészségügyi rendszer törékenysége emlékeztet bennünket Románia globális kapitalizmusba

való integrációjának árára: olyan országként, ahol
a köztulajdon privatizációja és tudatos leépítése
után - ideértve a lakhatási intézkedéseket is - a
külföldi befektetők számára új lehetőségek nyíltak
a lakosság kifosztására és a tőkefelhalmozásra. Az
ingatlanpiac, az állami szociális lakások hiányában,
a kései kapitalizmus egyik legjövedelmezőbb gazdasági tere lett. Romániában több mint 30000 milliomos él, miközben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak csaknem fele dolgozik minimálbérért,
és az átlagbér felett keresők az alkalmazottaknak
körülbelül 16% -át teszik ki.
A járvány egyszerre teszi láthatóvá és súlyosbítja
a lakhatási válságot. Már a jelenlegi járványügyi
és gazdasági válság előtt is egyértelmű volt, hogy
a lakhatás politikai kérdés. Nyilvánvalóvá vált: a
közegészségügy is politikai kérdés, bár a profitorientált állami politika kedvezményezettjei
igyekeztek elrejteni ezt a tényt. Létfontosságú,
hogy tisztában legyünk vele, és ennek szellemében cselekedjünk, amikor párhuzamos válságok
megoldására törekszünk. A szegénység, az alapvető
szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés és a
gazdasági egyenlőtlenségek, beleértve a lakhatási
egyenlőtlenségeket is, rendszerszerű jelenségek:
az elmúlt harminc évben a megfelelő egészségügyi
és higiéniai feltételeket biztosító tisztességes lakhatás luxussá vált, melyet egyre kevesebb ember
engedhet meg magának. A lakásállomány privatizálása, az állami támogatás szinte kizárólag magánlakások építőire és ingatlanfejlesztőkre nézve
kedvező volta, és kedvező adóintézkedések révén a
lakhatási egységek profitorientált beruházásokká
alakítása vezetett a jelenlegi helyzethez.
Ideje ennek a politikának radikálisan megváltoznia: a lakáspolitikának meg kell felelnie az
emberek igényeinek és tiszteletben kell tartania
a lakhatáshoz való hozzáférés egyetemes jogát!
Ideje a politikumnak arról gondoskodnia, hogy
a jövőben, hasonló járványok idején ne legyenek
hajléktalan emberek, a kilakoltatás veszélyében
vagy túlzsúfolt lakásokban élők, ahogyan az alapvető szolgáltatások biztosítását is garantálnia kell.
Ideje olyan lakáspolitikát bevezetni, amely a
lakhatást nem pénzügyi spekulációk okozta válságoktól teszi függővé!
Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek nem
profittermelő ingatlanok létrejöttének kedveznek
- legyenek azok szociális lakások, szövetkezeti
ingatlanok, vagy hasonló kezdeményezések. Egy
ilyen politika szükséges és radikális változásokat
fog hozni, melyek kihatnak majd a teljes társadalomra és gazdaságra.
III. A kapitalizmus új válságának legyőzése
A jelenlegi sürgősségi szociális intézkedések szigorúak, ám nem elegendőek a járványügyi és gazdasági válságból való kilépés biztosításához. Nem
elegendőek ahhoz, hogy a jövőben csökkentsék
a hasonló válságok drasztikus hatásait, amelyek
elkerülhetetlenek a kapitalizmusban. Alapvetően
fontos, hogy ezt a válságot - a korábbiakkal ellentétben - ne a tőke javára „oldjuk meg”. Alapvetően
fontos a strukturális alkalmazkodási programokat,
amelyek a szabadpiacot és a költségvetési megszorításokat bérescseppként tüntetik fel, megszüntetni, és azokon túlmutató intézkedéseket tenni.
Ezeket az intézkedéseket az elmúlt évtizedekben
olyan nemzetközi szervezetek vezették be, mint
a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap, különös
tekintettel a „fejlődő országokra” és „feltörekvő
gazdaságokra”, új és új kölcsönökért vagy a fejlett
kapitalista államok „jó” világába való integráció
ígéretéért cserébe. Ezek a politikai programok mindenütt és mindig a közszféra elleni intézkedéseket,
megszorításokat és szegénységet jelentettek, az
egészségügy, az oktatás és az állami lakhatás alulfinanszírozását, valamint a kapitalizmus alapvető

logikájának követését: a haszonszerzés elvének
(minden gazdasági és szociális szegmenst érintő)
mindenek fölé rendelését.
A Lakhatásért BLOKK fenntartja állítását: a
válság leküzdése és az emberek érdekeit szolgáló
igazságos társadalmi-gazdasági rend létrehozása
érdekében az államnak be kell fektetnie a közszolgáltatásokba, különös tekintettel a szociális
lakásokra.
Mivelhogy:
•
Szociális lakásokat kell biztosítanunk mindenki számára, akinek szüksége van ezekre, hogy
mindenki egészséges és tisztességes életkörülmények közt élhessen.
•
A szociális lakások építésének a lehető
leghamarabb meg kell kezdődnie, amint vége lesz
a szükségállapotnak; ez a lépés társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt pozitív hatásokkal
bír.
•
Az állami tulajdonban lévő ingatlanokat - legyenek azok kihasználatlan és/vagy elhanyagolt lakások, akár magánszemélyek számára bérbe adott
ingatlanok - szociális lakásokká kell alakítani, és
azokat a leginkább rászorulóknak átadni.
•
Az ingatlanfejlesztést a társadalom szolgálatába kell helyezni.
•
Az ingatlanspekulációt az államnak szigorúan ellenőriznie kell az ingatlanpiaci áremelkedés
megakadályozása érdekében.
•
Senkinek se kelljen többé nem megfelelő
körülmények között élnie, és senkit se kelljen leterheljenek a túlzottan magas megélhetési költségek.
•
Nem elfogadható, hogy egyének és gazdasági szereplők hatalmas vagyonra tegyenek szert
bérelt ingatlanokból, amely az ingatlanpiac áraira
is hatással bírnak.
Mindenki egészsége és jólléte függ lakhatási
körülményeitől! A megfelelő lakhatáshoz való jog
az egészséghez és tisztességes élethez való jogot
is jelenti. Megfelelő lakhatás nélkül az emberek
korlátozottan férhetnek hozzá jól fizetett és a
társadalom által elismert munkákhoz. Elégséges
jövedelmek nélkül egy olyan világban, ahol a lakásokhoz való hozzáférés szinte kizárólag a piacon
keresztül történik, az emberek nem férhetnek
hozzá megfelelő lakhatáshoz. A prekaritás és a
szegénység veszélyes az egészségre és az életre is.
Követeléseinket olyan lakáspolitikára alapozzuk,
amely egyszerre tartalmaz azonnali, a válságból
való kilábaláshoz szükséges, és hosszútávon alkalmazható intézkedéseket. Olyan politikára van
szükségünk, amely méltányosan osztja el a válság
terheit.
Ideje az aránytalanul gazdagoknak visszafizetniük azokat a javakat, amit a munkaerő kihasználása,
az ingatlanspekulációk, és az állami erőforrások
kihasználása révén halmoztak fel a társadalom
rovására. Radikális intézkedésekre van szükségünk annak biztosítása érdekében, hogy a válság
utáni gazdasági rend az egyenlőség és a társadalmi igazságosság szabályai alapján szerveződjön.
Ideje, hogy a világ minden táján élő, óriási profitot
felhalmozó és hatalommal rendelkező kiváltságosak méltányosan vállaljanak részt a társadalomra nehezedő terhekből. Nagyobb mértékben kell
hozzájáruljanak azon intézkedésekhez, amelyek
minden ember egészségéhez és gazdasági biztonságához szükségesek. Ideje véget vetni annak a
rendszernek, amelyben az ingatlanfejlesztők, a
nagy tételben bérlők és a privát közműszolgáltatók hatalmas nyereséget termelnek azok rovására,
akik egyik hónapról a másikra élnek!
Szolidaritással,
Blocul pentru locuire/A Lakhatásért BLOKK
Fordította: Juhász-Boylan Kincső
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Gondolom, ez Romániában is úgy van, hogy amikor
– egyesületként vagy KFT révén – banki kölcsönhöz folyamodtok, rendelkeznetek kell valamilyen
önrésszel. Ez a saját tőke, nálunk körülbelül az ös�szeg harmadát kell kitegye. Az önrészt a különböző
projektek közvetlen kölcsönökből gyűjtötték össze,
vagyis barátok, családtagok vagy olyan személyek
segítsége révén, akik vállalták, hogy támogatják az
adott lakásprojektet. Ilyenkor készül egy szerződés
egy kölcsönről meghatározott vagy megatározatlan
időre. Ezek a közvetlen vagy személyes kölcsönök
fontos támaszt jelentenek a Mietshäuser Syndikat
finanszírozásában.
A pénzügyi adminisztráció, hogy működik? Vannak alkalmazottaitok?
Van egy személy Freiburgban, aki részmunkaidőben látja el a Syndikat könyvelői teendőit, de
minden mást önkéntes alapon végzünk. Az elvégzett munka nagy része önkéntes munka.
Milyen hálózatokban vagytok benne? Vannak
nemzetközi kapcsolataitok is?

Interjú Lina Hurlinnal
Olyan viszonyok között lakni, amelyek függetlenek a szabad piac logikájától, és, ahol emiatt nem
fenyeget a lakásunk elvesztése a növekvő árak, az
ingatlanspekuláció vagy az eladósodás miatt, szinte lehetetlen. Ahogy azt több európai országban a
2008-as válság és az azt követő tömeges kilakoltatások is bebizonyították, még a magántulajdon sem
minden körülmények között garancia arra, hogy az
ember ne veszítse el az otthonát vagy arra, hogy ne
kelljen elhagynia közösségét.
A Mietshäuser Syndikat egy olyan németországi
lakhatási modell, amelyik ezt a problémát radikális
válasszal oldja meg: törvényes keretek között emeli
ki a lakóházakat a szabad piacról. Ez egy összevont
jogi és tulajdonosi struktúra alapján lehetséges,
amely meggátolja az újraprivatizálás lehetőségét
és a albérleti árak piaci alapon való emelését. Ezen
kívül teret ad alternatív közösségeknek és lehetővé teszi hogy azok szabadon dönthessenek a saját
lakókörnyezetükről. Lina Hurlin egy ilyen bérház
lakója és közösség tagja, aki kicsit bővebben mesélt
nekünk a Mietshäuser Syndikatról.
Talán kezdhetünk azzal, hogy szólsz néhány szót
magadról, meg arról, hogyan kapcsolódsz a Miethäuser Syndikathoz.
A Mietshäuser Syndikat a kilencvenes években
alakult meg délen, Freiburgban, én, akkor még
nem voltam része, mivel gyerek voltam. Ahhoz a
lakóprojekthez, amiben én is benne vagyok 2014ben csatlakoztam. 2013-ban találtunk bérházat és
2014-ben léptünk be a Syndikatba. Én, ezen belül,
itt a környéken foglalkozom tanácsadással is, azaz
Lipcsében és a környékbéli városokban. Meg, persze, mi is mindig ott vagyunk az országos (szövetségi
állami, Bundesweit) gyűléseken.
Összefoglalnád, hogy mi is a Mietshäuser Syndikat alapgondolata?
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A Mietshäuser Syndikat, vagyis azok, akik a laksáhálózat tagjai egyetértenek abban, hogy az otthon
nem profittermelésre való, vagyis, hogy a lakások és
a lakóházak azokhoz tartóznak, akik bennük laknak, és nem azt a célt szolgálják, hogy valaki ezek
révén gazdagodjon meg. A lakhatás egy alapvető
szükséglet, egy alapvető emberi jog, ha úgy tetszik,
és emiatt nem szabad profittermelésre használni.
Nagyjából ez az alapgondolata az egésznek. Erre a
gondolatra pedig egyre nagyobb igény van, hiszen
a 2008-as gazdassági világválság következtében az
ingatlanpiac hatalmasat robbant, egyre több lakóépületet vásárolnak fel a piac révén a magánbefektetők. A dzsentrifikáció lett az új jelszó, különösen a
városokban. Nagy gondot jelent, hogy a (be)lakható
terek egyre csak szűkülnek és a városokban a folyamatosan növekvő magas lakbéreket az emberek
nem tudják kifizetni. A Mietshäuser Syndikat lényegében azt csinálja, hogy kivonja a lakóházakat
a piacról és így védelmet nyújt a kilakoltatások és
más típusú kirekesztések ellen; például a dzsentrifikáció ellen, mely az ingatlanokat, a (belső és
külső) közterek használatát érinti. Természetesen,
a Mietshäuser Syndikat a lakásoknak csak egy töredékét tudja megóvni, nincs kapacitása arra, hogy
az összes bérlő számára védelmet nyújtson, vagy,
hogy megváltsa a világot. Jelenleg körülbelül 150
projekt létezik, és van néhány ezer – ha nem tévedek, háromezer – lakónk, akik a Syndikat házaiban
laknak – viszont ez még mindig egy jelentéktelen
töredéke a németországi bérlőknek.
Tehát, te a Mietshäuser Syndikatot inkább úgy
látod, mint több lehetéges struktúra közül az egyiket, melyek együtt képesek volnának mindenki
számára biztosítani a lakhatást.
Igen. Természetesen vannak más modellek is,
amelyek működnek, például a szorosabb értelemben vett szövetkezetek. Én úgy látom, hogy ha
nem is tudjuk az összes létező bérházat átemelni
köztulajdonba, amit eddig a Syndikat mindenképp

bizonyított, az az, hogy nagyon is jól lehet töblettermelésre való beállítottság nélkül lakásokat építeni
és karbantartani. És azt is, hogy mindezt saját kezünkben tudjuk tartani. Mi mindent az önszerveződésre és önigazgatásra építünk, a bérlakásokat
megvásároljuk és felújítjuk, és ezen a munkán keresztül igazoljuk, hogy az emberek lakhatását anélkül is lehet kezelni, hogy abból befektetők profitot
generáljanak maguknak.

Persze, még egy ‘Nemzetközi’ munkacsoportunk
(Internationales) is van, mely kifejezetten külföldi
projektek támogatásával foglalkozik. Ez a támogatás részben arról szól, hogy megvizsgáljuk, hogyan
lehet a GmbH és az egyesület (Verein) kombinációjának modelljéhez hasonlót találni az adott országok jogi rendszerében. Az egyesületek mindenhol
másképp működnek, más a nevük és másak a kötelezettségeik. A nemzetközi munkacsoport arra
törekszik, hogy ismertesse a Syndikat működését,
hogy más csoportok is hasonlóan építkezhessenek.
Léteznek olyan közösségek Ausztriában, Hollandiában, Csehországban is, akikkel kapcsolatban
vagyunk, a barcelonai projektekkel nagyon jó a
viszonyunk, szóval, elég sok mindenkivel tartjuk
a kapcsolatot. Ezek közül pedig a mi szervezeti
formánkhoz nagyon hasonlít az Ausztriában működő habiTAT (https://habitat.servus.at/), vagy a
hollandiai Vrijcoop (https://vrijcoop.org/).

Nagyon különböző viszonyok ezek. Vannak városok,
ahol folyamatosan megpróbálnak akadályokat gördíteni
elénk, és ahol a legkisebb köztérérért is keményen meg kell
küzdeni. Hogyha például azzal
próbálkozunk, hogy köztulajdonban lévő épületeket szerezzünk meg, akkor nagyon
különböző reakciókkal találkozunk. Tübingenben például nyitottabbak, mivel ott egy
olyan városvezetés van jelenleg, amelyik bennünket is
megkérdez, hogy érdekel-e ez
vagy a másik önkormányzati
épület. Ugyanakkor vannak
olyan városok is, ahol inkább
csak kritikákba ütközünk –
de ez semmiképp nem a város méretétől függ, hanem
inkább attól, hogy kik ülnek
a városi tanácsban és attól,
hogy ki mennyire nyitott az
alternatív életformákra. Tübingenben azért jó a viszony,
mert a Syndikat már elég rég
jelen van a városban, és több
háza is van ott.
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A lakbér árának elosztási modellje. A lakáshitel törlesztése után a
többletet saját szolidáris alapukhoz folyósítják. Egyszerűsített ábra.

Lenne még egy technikai
kérdésünk is: hogy szablyátok meg a lakbérleti árakat?
Merthogy eléggé különböző
árakat lehet látni a Syndikaton belül.

Hát, én a kezdeteknél nem voltam jelen, de úgy
tudom, először hosszan fontolgatták a lehetséges
jogi formákat. Vagyis azt, hogy hogy lehetne a kapitalista rendszerben, melyben jelenleg élünk, a
vele járó jogi formák keretében – melyek, ugye,
országonként annyira különböznek, hogy egy az
egyben átvenni és átültetni a Syndikat modelljét
máshol nem lehet – megvalósítani. Mi ezt a GmbH
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung – a korlátoltt felelőségű társasághoz hasonló jogi entitás – szerk.megj) és az egyesület jogi formáinak
összeadásával oldottuk meg, melyek révén, bizonyos megegyezéseken keresztül biztosítjuk, hogy
a bérházainkat soha többé ne lehessen eladni. Lényegében ez az egész az újraprivatizálás ellen nyújt
védelmet úgy, hogy a Mietshäuser Syndikat minden
egyes lakásprojekt, bérlakás GmbH-ban részvényes
és a bérházak eladására vonatkozó döntésekben
vétó joga van, ilyenkor mindig nemet mond, ezért
a bérlakásokat voltaképpen nem lehet eladni. Ez
egy tényeleges lakásszövetkezet (Genossenschaft)
esetében, ugye, másképp működik: a szövetkezet
többségi szavazással dönthet arról, hogy eladja az
ingatlant, a Mietshäuser Syndikatban ez nem történhet meg.
Ami pedig az alaptőkét illeti, a Mietshäuser Syndikat főleg közvetlen kölcsönökből (Direktkredite),
és banki kölcsönökből finanszírozza fenntartását.

Igen, viszont az árakat nem
a Mietshäuser Syndikat szabA G18 projekt épülete Brémában, melyet 2005-ben vásároltak
ja meg, hanem a bérházak a
meg. A beruházás értéke 200.000 € 300 négyzetméternyi lakó- és
saját pénzügyi gyűléseiken.
kereskedelmi felületért. A bérházban hét ember lakik és 2,94 € /
Ők döntik el, hogy milyen
m2 lakbért fizetnek. Forrás: https://www.syndikat.org/en/
házat akarnak, hányan fognak benne lakni, milyen felujítási és karbantartási
tük nincs. Ezt például keresztfinanszírozással
Milyen a viszonyotok a különböző városvezeszinten akarják tartani a házukat, milyen fűtést
(Querfinanzierung) oldjuk meg, ami azt jelenti,
tésekkel? Milyen különbségeket tapasztaltatok
szeretnének, milyen ablakokat vagy egyáltalán
hogy ha a lakbér egy kicsit meghaladná azt, amit
nagyobb és kisebb városok önkormányzataival?
mennyi energiát tudnak belefektetni mindebbe.
a munkanélküli bérlő a munkaügytől (Jobcenter)
Szóval, tényleg vannak házak, ahol a lakók életvikap lakhatásra, néhány ember, akik jól keresnek,
telébe belefér, hogy akár
ideiglenesen átvállalják a bérleti hiány fizetését.
egy félévet is építőteleEz egy lehetséges megoldás, de mást is ki lehet tabanki hitel
direkt kölcsön
pen
töltsenek,
és
vannak
lálni. Általában attól függ ez is, hogy mennyit ad a
~2/3
~1/3
akiknek nem, és akkor a
munkaügyi hivatal, ha a bérlőink munkanélkülivé
ház ennek megfelelően
lettek, úgy oldjuk meg, hogy segítsük át őket ezen
drágább is lesz. De amúgy,
az időszakon. Ha hosszabb ideig az illető nem talál
ami a legnagyobb kümunkát magának, akkor kitalálunk valami mást.
lönbséget oka, az az, hol
van az adott épület. Ha,
Van olyan műhelyalkalom, találkozó vagy hamondjuk egy lakóház egy
sonló, ahová Romániából is tudnánk csatlakozni?
49%
Kft Mietshäuser
ház Kft 51%
szászországi vidéki heMietshäuser Syndikat
egyesülete ház
lyen van, akkor az olcsó
Igen, a taggyűlésre például el lehet látogatni, az
Syndikat egyesülete
(bérlők
lesz, mivel mind a telek,
mindenki számára nyitott, csak jó előre kell szólni,
(az összes
a házból) vétojog az
veto la
mind az építkezési cégek
meg fel kell venni a kapcsolatot a szervezettel. A
bérlő)
eladásra
vânzare
olcsóbbak. Ha viszont
nemzetközi munkacsoportunkkal külön is lehet
München belvárosában,
találkozni, ennek sincs semmi akadálya. A tag�akkor, nyilván, jóval drágyűlések mellett, a nemzetközi munkacsoportnak
lakbér
gább. Tehát, tényleg azon
külön gyűlései is vannak, ők nagyon örülnének,
múlik ez, hogy milyen
ha valaki Romániából érkezne. És persze mi mind
épületről van szó, illetve,
nagyon örülünk, ha kerülnek érdeklődő személyek,
hogy milyen város- vagy
csoportok, akik továbbviszik ezt az elképzelést –
országrészen található az
és mi is szívesen utazunk máshova, Romániába is,
szociális alap
fenntartás
épület. Ugyanakkor, neha éppen egy kapcsolódó rendezvényről van szó!
künk az is fontos, hogy
azok számára is hozzáférhiteltörlesztés
hetőek legyenek a bérháMáthé Péter és Dobrai Zsolt Levente
A Syndikat finanszírozási és tulajdonlási modellje. A GmbH hozzávetőlegzak, akiknek alacsonyabb
es magyar megfelelője a Kft.
vagy semmilyen kerese-
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Ami minket talán a legjobban érdekel, az az, hogyan kezdődött a Syndikat felépítése. Honnan jött
az alaptőke?

A lakbérek és a kilakoltatások felfüggesztése
a nyugati országokban
Németország
– lakbérfizetési moratórium a bérlőknek, akár
két év haladékot is kaphatnak a járvány miatti
tartozásaik rendezésére. A megváltozott lakbértörvény értelmében, ha április és június között valaki bizonyítottan a koronavírus-válság miatt nem
tud lakbért fizetni, akkor ez a tartozás nem jelent
törvényes alapot a kilakoltatásra. Az elmaradást
június 22-ig kell kifizetni, kamattal együtt, ellenkező esetben már fennáll a kilakoltatás veszélye.
Az albérlők nincsenek felmentve a lakbér fizetése
alól az ezt megelőző és az ezt követő periódusban.
Portugália
– Lisszabonban júniusig felfüggesztették a kisösszegű lakbéreket, amennyiben a bérlő fizetésképtelenné válik. Június végétől számítva 18 hónap áll
a lakók rendelkezésére az elmaradt összeg rendezésére, kamatment- és bírságmentesen.

Spanyolország
– a kormány moratóriumot hirdetett a lakáshitelekre. Ugyanakkor bejelentették a kilakoltatások
felfüggesztését, hogyha ez nemfizetés miatt történne. Ez az intézkedés 6 teljes hónapra szól.
Barcelona
– Ada Colau polgármester bejelentette a lakbérfizetések felfüggesztését a járvány idejére. Ez az
intézkedés 12 000 családot érint. Amennyiben a
bérlők nem fizetnek áprilisra, májusra és júniusra,
2021-ig van idejük rendezni ezeket a tartozásaikat.
Olaszország
– a lakáskölcsönök törlesztésének felfüggesztése
18 hónapra a fiatalok lakásvásárlását támogató
kormányprogram keretében.
Svájc
– azok a lakásbérlők, akik a járványügyi megszorító intézkedések nehéz helyzetbe kerülnek, 90

napos haladékot kapnak a lakbér kifizetésére (30
nap helyett).
Írország
– lakbérek befagyasztása és kilakoltatási moratórium a válság idejére, sürgősségi kormányrendelet alapján.
Kanada
– Brit Columbia tartományban a szövetségi
kormány intézkedéseket hozott a lakbérek befagyasztása és a kilakoltatások felfüggesztésének
érdekében
Nagy-Britannia
– a kormány egymilliárd font értékben nyújt lakbérfizetési támogatást, 4 millió rászoruló család
fog részesülni benne
Fordította: Becsey Janka

„Barcelonában a kilakoltatottak nagy része
albérletben élt”
Interjú Jaume Gorriz közgazdásszal, a barcelonai
Vallcarca negyed lakhatási szervezetének tagjával
Hogyan és miért alakult meg a lakhatási jogért
küzdő szervezet?
2008 előtt, az ingatlanbuborék ideje alatt, Spanyolországban többet építkeztek, mint Franciaországban és Németországban együttvéve. Brutális forrongás volt az építkezések terén. Sokan
dolgoztak az építőiparban, az emberek lakásokat
vásároltak, mert rendelkeztek munkahellyel és
jelzálogkölcsönt vehettek fel. Sokan azok közül,
akiknek ilyen jelzálogkölcsöneik voltak, a gazdasági válság következtében már nem tudták ezeket
fizetni. Ekkor jelent meg a PAH-mozgalom [Platforma de Afectados por la Hipoteca – a jelzálog által
érintettek platformja, ford. megj.]. 2011 után a jelzálogkölcsönök száma jelentősen csökkent, mivel
a munkaerőpiac is megváltozott, nem léteznek már
határozatlan időre kötött szerződések, és az emberek már nem vehetnek fel hitelt a bankoktól. A
PAH-mozgalomnak sikerült olyan törvény elfogadását kieszközölni, amely szerint a hitelből vásárolt
lakásból evakuált személyeknek, akiknek már nem
volt lehetőségük tovább fizetni, a lakás átadásával
sikerült törölniük a bankkal szembeni adósságukat.
Milyen adósságról van szó?
Mivel a lakások ára mesterségesen emelkedett az
ingatlanbuborék alatt, a gazdasági válság következtében értékük esett. Még akkor is, ha valaki átadta
a banknak a megvásárolt lakást, az új árat vették
alapul, és az illetőnek ki kellett fizetnie az eredeti
árhoz képest vett különbözetet. A PAH nyomására
e tartozást törölték. De 2016-ra újabb ingatlanválsággal szembesültünk, amely ezúttal az albérletben
élő embereket érinti.
Mert többé nem lehet banki hitelt felvenni lakásvásárlás céljából, és akkor az emberek albérletben
laknak?
Pontosan, a bankokkal nem lehet jelzálogkölcsön-szerződéseket kötni, és az emberek kénytelenek albérletben élni. 2015 előtt a kilakoltatások
a lakást vásárolt, jelzáloggal rendelkezők 70%-át
érintették. De 2016 után a százalékos arány megfordul, és a barcelonai kilakoltatások többsége a
bérlőket érinti. Ezen a ponton csökken a PAH-moz-
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galom összehívó ereje, mivel a
jelzálogkölcsönök nemfizetése
miatt kilakoltatottak segítésére szakosodott, és ezért egyéb
szervezetek jelennek meg
Barcelona negyedeiben. Három évvel ezelőtt alakult meg
a barcelonai lakásbérlők szervezete, amely az egész
városra kiterjed, és csak a bérlési gondokkal foglalkozik. Néhány hónappal később Barcelona minden
negyedében kezdtek megjelenni a lakhatási jogért
küzdő szervezetek. Vallcarcában egyike vagyunk az
első szervezeteknek. A negyedbeli szervezetek és
a barcelonai bérlők szervezete közötti különbség
az, hogy az előbbiek többféle lakhatási kérdéssel
foglalkoznak.
Például?
Olyan emberek ügyeivel, akiknek nincs otthonuk
vagy nincs hozzáférésük szociális lakáshoz, akár
azért, mert ilyen típusú lakások nincsenek, akár
azért, mert az illetők nem felelnek meg a szigorú
kritériumoknak, vagy mert nem rendelkeznek iratokkal, és akkor a szervezetek megpróbálkoznak
egy környékbeli üres lakás elfoglalásával.
Hogyan lép közbe a szervezet?
Az emberek akkor szoktak hozzánk fordulni,
amikor a kilakoltatási eljárásokat már elindították.
Mi azt szeretnénk, ha jóval a kilakoltatás időpontja
előtt keresnének meg. Például vannak olyan emberek, akik jönnek és azt mondják, hogy holnapután kilakoltatják őket; az ilyen esetekben nincs
időnk semmit előkészíteni. Minél több időnk van
a kilakoltatás dátumáig, annál jobb, mert ezalatt
tárgyalni tudunk a tulajdonosokkal. Felkeressük a
lakásregisztert, beszélünk az ingatlantulajdonossal, tárgyalunk a bankkal, ügyvédeink vannak, az
eljárásokat a szervezet végzi.
És amikor a kilakoltatás fázisához érkeztek?
Az ingatlan címére megyünk, ahonnan a bérlőket
kilakoltatják, és megpróbáljuk megállítani a folyamatot. Ez a végső határhelyzet, de sok mindent
megtehetünk korábban. Például az én esetemben,
amely nagy nyilvánosságot kapott a negyedben, nagyon meg akarták emelni a bérleti díjamat. Először
ki akartak rúgni a házból, és mobbingoltak. Nem
akarták megújítani a szerződést, amikor az lejárt.

Egy hónappal a szerződés lejárta előtt kezdtem tárgyalni a szervezet képviselőivel a szerződésemről.
Hogy értve, mobbingot folytattak ellened? Azért,
hogy elhagyd a lakást?
Levágták a vizet, villanyt, zajongtak az épületben,
állandó telefonálások és megfélemlítések zajlottak.
A tulajdonos természetes személy volt vagy egy
bank?
Nem, egy cég vásárolta meg az egész tömbházat.
Azt akarták, hogy hagyjam el a lakást, hogy felújítsák, és dupla áron adják ki. Akkor eljött öt ember
a szervezettől, beszéltek az üzemeltetőkkel, akik
épp az épületben voltak, mert le akarták vágni a
vizem. Ettől a pillanattól kezdve a tulajdonos cég
hozzáállása sokat változott. Amikor látták, hogy
van támogatottságom, megváltozott a viselkedésük
velem szemben. A szervezet segítségével tárgyalásokat kezdtem a tulajdonos céggel, és sikerült szerződést kötnöm hét évre az új törvény értelmében,
amely hétéves szerződéseket tesz lehetővé, mivel
a korábbi törvény legfeljebb három évről rendelkezett, és csökkentették a bérleti díjaimat. Ez volt
az első eset Barcelonában, amikor sikerült elérni a
bérleti díj csökkentését.
Próbáltok az albérleti piaccal alkudozni-tárgyalni…
Igen, jelenleg a szervezet beavatkozásával egy
valamelyest magasabb bérleti díjban lehet kiegyezni a szerződés aláírásakor, viszont ez még mindig
nem olyan magas összeg, mint a piacon, ahol az árak
egy év alatt több, mint 40%-kal emelkedtek. De az
én esetemben sokba került ezt elérni, többször le
kellett üljünk tárgyalni a tulajdonosokkal, végül
pedig 5 eurón vitatkoztunk.
A szervezet jóval a kilakoltatás előtt tárgyal a
tulajdonosokkal, vagy a kilakoltatás pillanatában
hívja össze az embereket…
Igen, de ez akkor történik, amikor már minden
más kudarcot vallott, úgy értem, hogy az embereket
akkor hívják össze a kilakoltatás helyére és idejére.
Ilyenkor megpróbáljuk megakadályozni a kilakoltatást. A közösségi hálózatokon keresztül összehívjuk
a többi szervezetet és a környéken élő embereket, és
mindannyian összegyűlünk a kilakoltatás előtt lévő
személy ajtaja elé abban az időpontban, amikorra
a jogi bizottság várhatóan megérkezik. MegpróbálTégla A lakhatási igazságosság lapja 11-es szám

juk megakadályozni a kilakoltatást, nem mindig
sikerül. Tegnap például nem sikerült. A rendőrség
reggel 6:15-kor érkezett, kilenc furgonnal, mindegyikben 7-8 rendőrt hoztak.
Egy egész hadsereg…
Igen, egy hadsereg. Elzárták az utcát, nem lehetett átmenni, megfélemlítettek minket, két személyt igazoltattak a szervezetből, megmotoztak
egy kollégát. A Bíróság hetedik alkalommal küldte
el a rendőrséget ezt a személyt evakuálni. Egy albérletben élő emberről volt szó. Az összes korábbi
kilakoltatását sikerült megállítanunk.
Ezúttal, a hetedik kísérlet során, valami újjal
szembesültünk: a Bíróság felkérte a rendőrséget a
kilakoltatás végrehajtására, azzal a kiegészítéssel,
hogy abban az esetben, ha ez nem teljesül, a Bíróság
a rendőrség ellen fog eljárást indítani. Ez a második
alkalom, amikor a Bíróság így jár el.
És ki volt a tulajdonos?
Természetes személy volt, aki három apartmannal rendelkezik. Először 30% -kal növelte a bérleti
díjat. A bérbeadó nem akart tárgyalni sem a bérlővel, sem a szervezettel. Tegnap egyik szervezeti kolléga utánaszámolt, hogy ezért a rendőrségi
beavatkozásért, amely kollégánk kilakoltatását
célozta, az állam 16.000 eurót adott ki… egyetlen
személynek a házból való eltávolítására. A ház előtt
80-an voltunk, de nem tehettünk semmit, sokkal
több rendőr volt jelen.
Milyen megoldás létezik most azok számára, akik
ugyan rendelkeznek jövedelemmel, de mégsem
tudják fizetni a bérleti díjat?
Jelenleg van egy eset a szervezetnél, egy fiatal
nőé, aki elvált a férjétől, családon belüli erőszak
miatt. A nőnek van munkája, de csak 700 eurót
keres. Gyereke is van. A legnagyobb problémája
azonban az volt, hogy a gyermekfelügyeleti jogban
nem osztozhatott a volt férjével, mivel egyetlen
szobában élt, nem volt pénze egész lakás bérlésére. Ebben az esetben a szociális szolgáltatások
nem adták meg az anyának a gyermekfelügyeleti
jogot, mert úgy vélték, hogy nem rendelkezik optimális életkörülményekkel. Bizonyítania kellett,
hogy egyedül bérel lakást, amelyet nem oszt meg
más családdal.
Egyedül kell bérelnie egy teljes lakást?
Igen, ha csak egy szobát bérelt a lakásban, akkor
a gyámügyi osztály azt sem engedte meg a gyermeknek, hogy néhány napot az anyjával töltsön.
A szervezeten keresztül felhívást intéztünk a la-

kástulajdonosoknak, akiktől olyan lakást kértünk,
amelyet hozzáférhető áron bocsájtanának rendelkezésre, nem piaci áron. Egy személynek, aki kapcsolatban áll a szervezetünkkel, volt egy földszinti
lakása, amelyet alacsonyabb áron adott bérbe. Ilyen
módon a gyámügyi osztály engedélyezte a nő számára a gyermek gondozását. Kapcsolatba léptetjük
azokat, akiknek lakásra van szükségük, azokkal a
tulajdonosokkal, akik a piaci ár alatt adnak bérbe.
Másrészt pedig lakásfoglalás is zajlik…
Igen, de ez nem a szervezet opciója, ez nem
olyasvalami, amit szívesen csinálunk. Az elfoglalt
lakások főleg a polgármesteri hivatal tulajdonában vannak, olyan kisajátított lakásokról van szó,
amelyeket még nem bontottak le, vagy amelyek
a bankok tulajdonában vannak és üresen állnak.
Miért sajátították ki ezeket az ingatlanokat?
Vannak olyan épületek, amelyeket az új városi
tervek szerint le fognak bontani. A kisajátításokat
ebben a negyedben például a polgármesteri hivatal
vagy a Nuñez Navarro ingatlancég végezte. Aztán
jött a válság, és nem építettek semmit ezekre a
területekre, amelyek tíz éve üresen állnak. Ha ezeket a kisajátított lakásokat még nem bontották le,
akkor elfoglaljuk őket. A jövőben azt akarjuk megtárgyalni a polgármesteri hivatallal, hogy azok az
emberek, akik lakásokat foglaltak el a még le nem
bontott épületekben, szociális bérleti díj fejében
maradhassanak ott.
Ha holnap kilakoltatnának, milyen megoldásra
számíthatok? Mi a válasz a szociális szolgáltatások
és a negyedbeli lakáshivatal részéről?
A negyedbeli lakáshivatalnál (amely a polgármesteri hivatal egyik szolgáltatása) szerzett tapasztalataink alapján a várakozási listák nagyon
hosszúak. Egy idős személlyel voltam ott a múlt
héten, ez egy nagyon súlyos eset, és azt mondták nekünk, hogy reménykedjünk valamilyen csodában.
Szó szerint. Mert semmilyen opciót nem tudtak
felajánlani.
Mert nincsenek szociális lakások?
Nincsenek. Tegnap egy kilakoltatott kollégánknak szociális sürgősségi központba kellett mennie,
ahol 3-4 éjszakára helyet kap. Később lehetőség
nyílik valamilyen panzióra, de nincs lehetősége
szociális lakáshoz jutni.
Továbbá a lakáshivatalnál van egy „sürgősségi
tömeg”, számukra sürgősségi eljárással keresnek
lakásokat, de meg kell felelni bizonyos feltételeknek, és folyamatban kell lennie a kilakoltatásnak.

Egy idős asszony, akinek a helyzetével foglalkozunk, 11 hónapja várja, hogy lakást kapjon ezen
a rendszeren keresztül. A „sürgősségi tömegbe”
való bekerüléshez állandó jövedelemforrásra is
szükség van.
És a spanyolországi tartózkodási engedéllyel nem
rendelkező külföldiek esetében mit lehet tenni a
szervezeten keresztül?
Az ő esetükben csak annyit tehetünk, hogy megpróbálhatjuk megakadályozni a kilakoltatásukat.
Miben áll a Generalitat [de Catalunya, a katalán
kormány – szerk. megj.] szociális lakbérekre vonatkozó új rendelete? Hogyan lehet megpróbálni
az albérleti árakat korlátozni?
Korábban a bérleti szerződések öt évre szóltak,
majd három évre csökkent az időtartamuk. Másrészről, az elmúlt néhány évben a kilakoltatások
folyamatát jelentősen megkönnyítették jogi szinten, az egész folyamat a tulajdonos számára nagyon
egyszerűvé vált. Amikor a Szocialista Párt [PSOE]
arra kényszerült, hogy kormányszövetségre lépjen
a Podemosszal, a Podemos [spanyolországi baloldali
populista párt – ford. megj.] nyomásgyakorlására,
két rendeletet adtak ki, amelyek megpróbálják szabályozni a bérleti árakat. A Podemos arra szólította
fel a polgármesteri hivatalokat, hogy szabályozzák
az albérletárakat. Különféle viták után végül jóváhagyták az ötéves, ha pedig a tulajdonos egy cég,
akkor a hétéves bérleti szerződések megkötését.
Aztán azt is szabályozták, hogy a bérleti díj nem
emelhető minden évben a szerződés lejárta előtt.
Másrészt létezik egy rendelet, amelyet 2019 decemberében tettek közzé. Ha valaki hat hónapnál
hosszabb ideig foglal el lakást, és a tulajdonos több
mint tizenöt ingatlannal rendelkezik, akkor utóbbi
köteles szociális bérleti díjat felajánlani, mielőtt az
illető bérlő kilakoltatásának procedúráját beindítaná.
Corina Tulbure
Fordította: Codău Annamária

Illusztráció: Adina Marincea

A spanyol kormány intézkedései a szükségállapot
idején
-A magánkorházakat a közszféra rendelkezésére
bocsátották az állami korházak túlterheltsége miatt. A cikk írásakor Spanyolországban a fertőzöttek
száma 33 089 volt, és az új megbetegedések száma
pedig elérte a napi ötezret. A kormány 30-50 ezer
egészségügyi dolgozó (orvosok, asszisztensek, ápolók) alkalmazása mellett döntött, akik a nyugdíjas
orvosok, rezidensek, magánkorházak orvosai és
végzős orvostanhallgatók közül kerültek ki.
-A magántulajdonban levő öregotthonok közhasználatra bocsátása az autonóm közösségekben az
esetek számától függően.
-A szállodák átengedése a karanténba helyezettek számára.
-Éjszakai szállók létrehozása a hajléktalanok számára. Barcelonában sor kerül egy több mint ezer
férőhelyes éjszakai szálló létrehozására. Mivel a
karantén első hetében a hajléktalanok továbbra
is az utcákon aludtak, elsőként rájuk szabtak ki
büntetéseket az társadalmi elszigetelődés szabá-

lyainak áthágása miatt. A média nyomására, miután
több erről szóló cikk is megjelent, a helyi hatóságok
elhatározták a szálló előkészítését, és egy új, száz
férőhelyes szálláshely megnyitását.
-A bankok fizetési haladékot tűztek ki a jelzáloghitelek törlesztésére a válság által érintett
munkavállalóknak. A haladékot azok kaphatják,
akiknek csökkent a jövedelmük, illetve azok, akik
munkanélkülivé váltak a szükségállapot következtében, mint például a turizmusban és autóiparban
dolgozók.
-A víz-, áram- és- gázellátás biztosítása minden
személy számára a válság teljes idejére. Amennyiben szükséges, a kormány átvállalja a szükséges
mennyiségű villanyáram és gáz szolgáltatását.
-A társadalombiztosító vállalja a válság idején
elbocsátott személyek biztosítását a munkanélküliségük időtartamára: megkaphatják a munkanélküli segélynek megfelelő értékű pénzösszeget
akkor is, ha nem tudták teljesíteni a munkanélküli

alaphoz való minimális hozzájárulást. Ugyanakkor ebben az időszakban a cégek mentesülnek az
alkalmazottjaik társadalombiztosításának fizetése alól, ezeket állami pénzből finanszírozzák a
tömeges elbocsátások fékezése érdekében, amik a
legkorábbi becslések szerint körülbelül 4.5 millió
embert érintenek majd.
-Az egyéni vállalkozásokban (autonomo) dolgozók havi 600 euró támogatást kapnak erre az időszakra, ha bebizonyítják, hogy a válság következtében elveszítették a tevékenységi körük hetvenöt
százalékát.
-300 millió euró támogatás a szociális szolgáltatások számára, melynek nagy részét az idős személyeket érintő szolgáltatásokra fordítják: lakhatási
támogatást, élelmiszersegélyeket biztosítanak az
egyedül élő időseknek és a hajléktalanoknak.
Fordította: Erőss Réka
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https://www.facebook.com/ColectivaUrzica/
Vrei să scrii în Cărămida?

Megosztanád az írásod a Téglával?

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

Várjuk szöveged a lakhatáshoz való jog tágabb
témájában cikk, riport, elemzés, interjú, kommentár vagy rövid esszé formájában. A lakhatáshoz 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 illusztrációkat, fényképeket, karikatúrákat, mémeket,
képregényeket. A munkáitokat és/vagy kérdéseiteket a casisocialeacum@gmail.com címre
küldjétek.

Mulțumim!

Köszönjük!
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Tégla. A lakhatási igazságosság lapja
A “Căși sociale ACUM!/
Social housing NOW!” kezdeményezése
A lapszámhoz hozzájárultak:
a szem, Anghel Anna, Becsey Janka, Colectiva Urzica,
Erőss Réka, Radu Gaciu, Gecse Barbara, Alexandru
Greta, Alex Liţă, Magyari Noémi, Adina Marincea,
Máthé Péter (szerkeztés, grafika), Claudiu Lorand
Maxim, Miklósi Dénes (grafika), Manuel Mireanu
(szerkesztés), Maria Stoica, Corina Tulbure, Vincze
Enikő, George Zamfir, Linda Greta Zsiga
Készült a Desire Alapítvány keretében és a Human
Rights Initiative/OSF támagatásával

Honlap: www.desire-ro.eu
www.casisocialeacum.ro
Email: desire_cluj@yahoo.com
Telefonszám: 0728015085
Facebook: Căși sociale ACUM/ Social housing NOW
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