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Acest număr din Cărămida
este dedicat lucrătorilor şi
lucrătoarelor în salubritate.
Căşi Sociale Acum! sprijină
şi se solidarizează cu eforturile lor pentru o viaţă mai
bună. Aceştia şi acestea au
lucrat inclusiv în timpul carantinei. Fără munca lor Clujul ar fi fost înecat de gunoaie. Cu toate acestea, primesc in continuare salarii
mici şi abuzuri din partea şefilor. Nu au protecţie
sanitară corespunzătoare, deşi lucrează în condiţii
ne-igienice. Mai mult, zi de zi suferă şi abuzuri din
partea oamenilor din Cluj, care-i dispreţuiesc. E
timpul să facem vizibilă munca acestor oameni,
care este crucială pentru funcţionarea oraşului.
Societatea noastră produce în prezent mai mult
gunoi decât în orice alt moment al istoriei. Oraşul
capitalist se bazează pe consumul în masă, care
produce deşeuri în masă – cantităţi imense de lucruri aruncate. Aceste lucruri nu dispar de la sine.
Consumul nu este total. Rămăşiţele sale ocupă în
continuare spaţiu, au în continuare efecte – de la
miros la boli, toxicitate şi poluare. Clujul capitalismului sălbatic are nevoie de consumerism, dar resturile consumului trebuie excluse din oraş. Pentru
mulţi orăşeni, gunoiul aparţine ‘marginii’, este ceea

ridici vocea să-ţi ceri drepturile, tot munca ta cu
gunoiul te face să îţi pierzi job-ul.
Trebuie să ne schimbăm relaţia cu gunoiul din
acest oraş. Dacă vrem ca el să fie în continuare
scos de pe străzile noastre şi dus la margine,
trebuie să încetăm a-l mai confunda cu oamenii
care lucrează cu el. Lucrătorii şi lucrătoarele din
salubritate merită respect, apreciere şi condiţii
decente de muncă. Persoanele care mătură străzile, care descarcă tomberoanele, care conduc camioanele, care sortează, curăţă etc – toate fac un
job, nu execută o pedeapsă. Nu e drept ca ele să
fie insultate, alungate, ignorate şi evitate. A lucra
în salubritate nu este mai degradant ca a lucra
într-o bancă sau, Doamne fereşte, în politică!
ce e mereu în plus, ceea ce încurcă, murdăreşte.
Consumul face oraşul să fie ‘civilizat’, smart, afluent – gunoiul îl degradează şi sărăceşte.
Cu toate acestea, gunoiul face parte din politica
oraşului, este intim legat de spaţiul urban. Deşeurile devin o miză a politicilor administratiei
locale de reînnoire, gentrificare, înfrumuseţare
şi în cele din urmă, de siguranţă publică. Gunoiul
are capacitatea de a trasa graniţa dintre ‘incluşi’
şi ‘excluşi’, dintre ‘civilizaţi’ şi ‘marginali’, dintre
cetăţenii ‘buni’ şi cei ‘periculoşi’. Precum un virus,
gunoiul ‘infectează’ cu marginalitate stigmatizantă pe oricine atinge. A lucra cu gunoi te degradează, te face mai puţin om, mai ‘murdară’, mai
‘de evitat’, mai ‘periculoasă’. Mai mult, a lucra cu
gunoi înseamnă că primeşti un salariu mai mic,
ca eşti tratată cu mai puţin respect de şefi, că poţi
fi trimisă oricând în concediu fără plată. Şi dacă

Pentru că poate într-o zi camioanele nu vor mai
descărca la Pata Rât, ci în piaţa Unirii...

Manuel Mireanu
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Munca în salubritate
În luna mai, Căşi Sociale Acum! a facilitat o
discuţie cu lucrători și lucrătoare în domeniul
salubrității. Unul dintre sectoarele economice
care nu și-au oprit activitatea în timpul epidemiei
Covid-19 este industria salubrizării. Lucrătorii
și lucrătoarele din acest domeniu sunt printre
muncitorii esențiali ai societății noastre. Totuși,
ei și ele nu primeau nici până acum recunoaștere financiară și simbolică adecvată din partea
societății. Au fost deposedați de drepturi privind sindicalizarea, le-a fost tăiat sporul pentru
munca în condiții degradante civic, veniturile lor
situându-se doar cu un pic peste salariul minim
pe economie în funcție de câte ore suplimentare
lucrează noaptea sau la sfârșit de săptămână. Datorită gradului de dificultate și toxicității acestei
munci, salariații din salubritate se confruntă cu
diverse boli. Acum, au pierdut și mai multe drepturi. Pe deasupra, nu primesc sprijin de la firme
nici pentru a se proteja față de infectarea cu noul
virus. Datorită veniturilor lor mici, continuă să
fie cei mai dezavantajați în a-și procura o locuință
adecvată la prețul pieței. Asta în condițiile în care
în localități nu există suficiente locuințe sociale.
Discuţiile au fost despre ce înseamnă munca de
șofer și încărcător sau măturător stradal, de ce
este dificilă sindicalizarea în acest domeniu, ce
s-a întâmplat cu lucrătorii în perioada pandemiei,
cu ce probleme de locuire se confruntă ei, și ce ar
trebui să se schimbe înspre bine.
Întreaga discuţie a fost înregistrată sub forma
unui podcast, si poate fi ascultată aici https://
www.youtube.com/watch?v=InMb-q7GTTs. Am
transcris pentru Cărămida câteva fragmente din
ce au spus oamenii. Le-am structurat în jurul a
două teme care ni s-au părut deosebit de relevante: felul în care publicul percepe lucrătoarele
şi lucrătorii în salubritate ca făcând o muncă
degradantă, care îi face respingători şi care se
intersectează cu stereotipurile rasiste existente; şi importanţa auto-organizării lucrătorilor şi
lucrătoarelor ca soluţie la abuzuri şi discriminare.
Percepţia publică
“Lucrând în oraș, în salubritate înseamnă că ești
ultima persoană din lume, așa ești văzut în ochii
publicului.”
“Am observat persoane care treceau pe trotuar
pe lângă incarcatorii mei și strigau de la zece
metri ‚stai acolo nu te apropia de mine!’, deci vă
dați seama unde s-a ajuns, discriminările sunt
la un punct maxim. Zonele astea vulnerabile
întotdeauna au fost ignorate, cum e zona Pata
Rât, pentru că practic interesul instituțiilor este
limitat.”
“E destul de greu ca o persoană să lucreze în gunoaie și să se întoarcă la familia ei tot în gunoaie.
Să nu ai unde să mergi să te odihnești în liniște,
să ai unde să faci un duș.”
“Nu știu dacă și-ar permite muncitorii din salubritate și spații verzi să își plătească chirii în
oraș, dacă vor să scape de ghetoul în care locuiesc, cum li se sugerează să o facă. Oricum, o
familie cu 3-4 copii nu va găsi chirie în oraș, sau
nu va fi bine primită de majoritari în oraș, să le fie
vecini.”
“Cum lucrăm pe drum, mai un praf mai una alta,
suntem înjurați, ‚nii mă, nu se oprește, mă murdărește!’ Sau vine un încărcător sau spălător, spală,
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stropește din greșeală
pe om. Suntem huliți,
batjocoriți înjurați,
alții sunt și bătuți.”
Sindicatul
“S-a înființat în urmă
cu trei ani, dacă nu
mă înșel [de către
angajații companiei
Brantner Vereș]. Am
auzit de d-l Dohotaru,
un prieten și un om
care s-a implicat în
comunitatea noastră.
Am luat legătura cu el
pt că mă săturasem să
fiu exploatat și să nu
mi se dea drepturile.
Până la momentul înființării sindicatului
m-am simțit, și mulți
dintre noi ne-am simțit exploatați. Sunt oameni
care au lucrat 40 de ani fără drepturi, fără mănuși. Oamenii erau loviți. Mulți nu recunosc pt
că le e frică să își piardă locul de muncă. Oamenii
erau înjurați, dați afară în funcție de cum voiau
șefii.
Auzind că putem să ne facem noi personal un
sindicat, am decis să luăm atitudine. Am vorbit
cu colegii mei, care erau de o vârstă cu mine, și
angajați cam în același an, sau erau mai vechi cu
un an – doi ca mine. Fiind acolo de aprox 20 de
ani, cunoșteam pe majoritatea colegilor, șefilor,
toți. Am zis haideți să ne facem noi un sindicat că
e benefic pt noi, și ne apărăm noi drepturile. O să
învățăm legile, o să ne alegem câțiva oameni care
să lupte pentru noi. Ne-am întâlnit cu o persoană de la Sindicatul Alfa care a pregătit actele și
ne-a făcut acest sindicat, care se numește ‚Salubritate’. Numele l-am pus ca în cazul în care alți
oameni de la alte firme vor să se alăture, să îi
putem reprezenta.
Ar trebui să facem o ședință mare pe Cantonului
și în Dalas, că să înțeleagă lumea ce important
e sindicatul acesta. Dacă noi nu am fi avut sindicatul, șefii ar fi vrut să introducă vechimea
la salariul de bază, ceea ce înseamnă că am fi
pierdut bani. Noi nu am fost de acord. Sindicatul
este foarte important. Ne-am înscris cam 70-80
de oameni. Cei ce nu s-au înscris le-a fost teamă
că vor fi dați afară, li s-a zis că sindicatul nu are
putere, așa că s-au speriat și nu au avut încredere. Trebuie să facem oamenii conștienți.
După ce mi-am dat demisia nu am știut că mai pot
reprezenta oamenii. Acum am aflat că aș putea.
Am hotărât că mă întâlnesc cu ceilalți să vedem
ce putem face.
Înființarea unui sindicat nu e grea, trebuie minim
15 oameni uniți, care vor să aibă sindicat. Noi
îi putem ajuta. Mai departe, oricine poate intra
dacă face o cerere. Vorbim de lucrătorii din celelalte firme de salubritate din Cluj.

trecut de când am renegociat salariile am obținut
5% spor de salubritate; este un început bun, chiar
dacă sunt puțini bani. De când am pierdut drepturile, le recâștigam mai încet. Mănușile se dădeau
cum se dădeau, dar sindicatul a obținut mănuși
lună de lună. Gândiți-vă iarna, în condițiile grele,
oamenii se trezesc la ora 5, sau chiar la 4 jumătate, ca să ajungă la 6 la serviciu. Există la sediul
firmei două toalete, dar care sunt închise, sunt
doar pentru șefi. La insistențele noastre ni s-au
pus toalete ecologice afară. Nu avem dușuri. S-a
dat legea că dacă oamenii miros pe mijloacele de
transport public, să fie dați jos. Spuneți-mi vă rog,
oamenii aceștia când termină lucrul în salubritate, ce să facă? Vara sunt anumite străzi în care
se ridică gunoiul o singură dată pe săptămână.
Mâncarea fierbe în tomberon la temperatura aia.
Lichidele sunt foarte toxice. De multe ori aceste
lichide cădeau pe noi. Dați-vă seama cum miroseam în autobuze. Cu tot cu sindicat încă nu am
reușit să facem niște dușuri, dar ne luptăm. Oamenii aceștia au nevoie de ajutor, de oameni care
să se implice care să ceară drepturile, dar trebuie
să le facem cunoscut ce drepturi au.
Organizarea o facem cu un coleg, așa cum știm
și cum ne pricepem. Pentru ce nu știu, sun și mă
interesez, cer sfaturi, nu mi-e rușine. Aș vrea să
spun că oamenilor care lucrează în domeniul de
salubritate trebuie să nu le fie frică să își înființeze un sindicat. Trebuie numai 15 oameni ca să legalizeze un sindicat. Nu costă mult. Și voi trebuie
să luptați pentru drepturile voastre. Sunt oameni
care vor să vă ajute, să se implice. Sindicatul vă
ajută să va cereți drepturile. Haideți la unitate!
Mulți nu-și cunosc drepturile. Trebuie să lupte și
să înceapă să meargă la meeting-uri, să se organizeze, să fie uniți, așa cum am fost și noi, cei
de pe Coastei. Este foarte importantă unitatea
lucrătorilor – să fie uniți toți romii. Trebuie să
ne unim! Să ne cerem drepturile. Avem drepturi
ca orice om., ca orice locuitor din Cluj. Noi ne-am
născut în Cluj și avem drepturi egale, și trebuie să
luptăm pentru aceste drepturi!”

Ce face sindicatul? Apară drepturile muncitorilor
și muncitoarelor. Înainte noi aveam un spor de
salubritate de 30%. Voi credeți că acest spor încă
există, dar nu e adevărat. Nu ni s-a mai dat niciun
spor, până nu am înființat acest sindicat. De anul
Cărămida Ziarul dreptății locative
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Noi am lucrat și în pandemie pentru ca
Clujul să arate aşa cum voi îl știți, „curat”
În perioada pandemiei pentru noi muncitorii în salubritate nu a fost deloc
ușor, firma ne-a dat când și când câte
o mască, iar câțiva din colegi au avut
norocul să primească și câte o sticlă
mică de spirt și o punguţă de detergent.
Cu toate că noi credem că noi am fost
foarte expuși, firmei nu i-a păsat, ba
dimpotrivă, au început unii șefi să fie
aroganți cu noi și să ne spună: „nu-ți
place poți pleca... Azi am eu plăcerea
de a te lăsa liber.”
Au început în perioada pandemiei să
ne dea în concediu de odihnă și de am
vrut și de nu.
Firma a preferat să ne trimită în
concediu de odihnă decât să ne dea în
șomaj tehnic.
Mie mi-au dat două săptămâni de concediu, după care m-am întors la lucru și după o săptămână de lucru m-au
trimis din nou în concediu două săptămâni, cu toate că am zis că am nevoie
de concediu doar în vară.
În aceeași perioadă au început să nu
ne mai plătească orele suplimentare
decât o parte (16 ore).
Dar și asta doar la unii, nu la toată
lumea și în general ei preferă să ne
dea zile libere.
În perioada pandemiei am luat salariu
de 910 lei și rest de plată 600; as-

ta-i salariul pentru noi, care am fost
cel mai expuși virusului și pentru
care suntem de cele mai multe ori jigniți de cei cărora noi le facem curat.
Mulți au impresia că noi câștigăm
bine (că avem salariu bun), dar nici
pe departe nu este aşa, munca noastră
nu este plătită după cum am merita noi
cei care vă ținem orașul curat...
Este greu să lucrezi în salubritate,
fie ca măturător sau încărcător; ești
văzut rău de oameni, poți vedea cum
lumea se ferește de tine și te mai
și jignește.
Cei care spun că oamenii din comunitatea de la Pata Rât nu muncesc și stau doar pe ajutorul
social, să-și amintească că sunt
aceiași oameni care lucrează la
firmele de salubritate (măturători, încărcători și șoferi)
și ei le mențin clujul de
lux, ei, cei care, după
ce le curăţă lor gunoiul se întorc să se
odihnească în condițiile precare în
care locuiesc (și
asta doar datorită autorităţilor
care i-au dus la
margine de oraș,
„la gunoi”).
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Drepturile lucrătorilor în salubritate: cum și ce au
reușit să obțină sindicatele internaționale
Personalul medical, cel din serviciile sociale și poliția au fost adesea, și pe bună dreptate, portretizați drept eroi din prima linie în lupta cu virusul.
Meritele altor categorii profesionale, cum ar fi
angajații din comerț și cei din salubritate, au fost
adesea uitate sau ignorate. În privința salubrității, există însă și exemple pozitive. Acest articol
descrie două tipuri de exemple de acțiuni întreprinse de sindicate ale lucrătorilor din salubritate
din mai multe țări europene. Primul se referă la
măsuri obținute pentru protecția muncii în timpul pandemiei COVID-19. Al doilea merge mai în
spate și prezintă beneficii câștigate de muncitori
din domeniu prin activitate sindicală în ultimii
ani.
În mod obișnuit, munca în salubritate înseamnă
expunerea continuă la elemente toxice care pun
viețile lucrătorilor în pericol. Din nefericire, din
această cauză, puțini ajung la pensie, mai ales
dacă locuiesc în apropierea rampelor de gunoi.
Pandemia a ridicat și mai sus gradul de periculozitate, mai ales din cauza contactului direct cu
măști de protecție uzate și multe alte obiecte care
ar putea conține noul virus. Dacă în Cluj, companiile de salubritate se laudă că au oferit angajaților echipamente de protecție, mărturiile acestora
spun aproape opusul. De exemplu, chiar și când au
primit mănuși, au fost puține și de slabă calitate.
Tot în pandemie, la jumătatea lunii iunie, 400 de
angajați la SC Salubriserv SA din Târgu Mureș
erau în pericol de a-și pierde locurile de muncă
din cauza amânării licitației pentru servicii de
salubritate. Conform Agerpress, primarul Florea
declara referitor la cei ieșiți în stradă că „li s-a
spus foarte clar ce înseamnă acest contract şi să
nu îşi facă nicio problemă că, dacă sunt serioşi
şi le place munca, să nu îi doară capul de angajamentele pe care le vor avea”. Din păcate, această
atitudine este comună multor primari care nu
respectă oamenii ce mențin orașele curate.

În schimb, există exemple din alte țări europene, unde sindicatele au reușit recent să obțină
câștiguri pentru angajații și angajatele din salubritate. Pe 31 martie 2020, lucrătorii afiliați la
sindicatul englez Unite 1 din orașul Turrock din
zona metropolitană a Londrei, au reușit să obțină
două măsuri importante pentru protecția muncii
în timpul pandemiei. Prima se referă la introducerea distanțării sociale, adică angajații nu mai
erau nevoiți să să adune la depou, ci puteau merge
personal direct în sectorul de activitate. A doua
măsură obținută este curățarea profundă și regulată a mașinilor de lucru și echipamentelor.
În 2018, angajații din orașul englez Cheshire,
afiliați aceluiași sindicat Unite 23, au votat în
cadrul sindicatului declanșarea grevei din cauza
turelor neplătite. Peste 78 la sută dintre membrii
au votat pentru acțiune. După o lună de negocieri
au reușit să obțină acordul conducerii companiei
ca, dacă lucrează a șasea tură pe săptămână, să
primească drept compensație plată și timp liber.
În luna mai 2020, sindicatul STAL al angajaților în
servicii municipale din Portugalia, afiliat la Sindicatul European al Serviciilor Publice 4 (European
Public Service Union) a reușit să câștige după
negocieri dreptul la un bonus de 300 de euro pentru fiecare angajat, cât și protejarea veniturilor
acelora care sunt afectați de măsurile de izolare.
Sindicatul olandez FNV, de asemenea afiliat la
Sindicatul European al Serviciilor Publice 56, a
câștigat la începutul anului creșteri salariale
de 3.75 la sută la negocieri în numele a 7.000 de
angajați, cât și contracte permanente de muncă
pentru câteva sute de angajați care aveau doar
contracte flexibile. Pe lângă acestea, urmează
discuții despre posibilitatea pensionării anticipate în baza faptului că este o muncă grea. Acestea
sunt noi câștiguri după ce în decembrie 2019, același sindicat obținuse deja o creștere a salariilor
de 6 la sută pentru următorii doi ani.
Un alt exemplu de îmbunătățire a condițiilor de lucru vine
din Italia. În 2016, sindicatele
Fp Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti
și Fiadel 7 (www.fiadel.it) au
reușit să negocieze un acord
privind contractul colectiv
național pentru muncitorii din
salubritate. Salariile au fost
crescute cu 120 de euro și s-a
obținut și un bonus de 200 de
euro pentru perioada de vacanță. Toate acestea au rezultat nu
doar din negocieri, ci și în urma
a două zile de grevă și programarea a altor două zile.

https://www.facebook.com/ColectivaUrzica/
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Pe lângă problema salarizării, sindicatele au o
importanță și în privința condițiilor de lucru. Recent, câteva sindicate au adus la lumină încercări
de monitorizare extremă din partea angajatorilor, cum ar fi introducerea de camere video live
în mașini sau brățări electronice pentru localizare, demonstrând că progresul tehnologic poate
îmbunătăți condițiile de lucru, dar poate dăuna
autonomiei angajaților. Aceștia trebuie să aibă
mereu un cuvânt de spus despre retehnologizare,
care adesea poate fi folosită împotriva lor.
Organizarea muncitorilor din salubritate are un
istoric mai lung. Merită amintită forța lor în grevele istorice din New York și Memphis în 1968 9.
Drepturile lor lipseau nu doar din cauza nerespectării muncii, ci și din cauza rasismului, căci cei
mai mulți angajați erau african-americani. Ieșirile lor în stradă s-au înmulțit imediat în orașele
din SUA. Astfel, au contribuit nu doar la îmbunătățirea muncii în salubritate, ci la un progres
istoric împotriva discriminării rasiale.
George Zamfir
https://unitetheunion.org/news-events/
news/2020/march/union-action-secures-social-distancing-for-waste-collection-workers/
1

https://unitetheunion.org/news-events/
news/2018/november/cheshire-waste-workersoverwhelmingly-back-strike-action-in-row-overunpaid-shifts/
2

https://unitetheunion.org/news-events/
news/2018/december/cheshire-waste-strikes-suspended-as-workers-accept-new-offer/
3

https://www.epsu.org/epsucob/2020-epsu-collective-bargaining-news-may-10/union-signs-deal-waste-company-safety-and-covid
4

https://www.epsu.org/epsucob/2020-epsu-collective-bargaining-news-february-04/waste-processing-workers-get-375-pay-rise
5

https://www.epsu.org/epsucob/2017-december-epsucobnews-22/union-welcomes-deal-pay-and-jobs-waste-sector
6

https://www.fiadel.it/2016/07/11/comunicato-stampa-igiene-ambientale-sindacati-siglata-intesa-per-rinnovo-contratto-aziende-pubbliche/
7

https://www.epsu.org/epsucob/2018-january-epsucobnews-02/union-achieves-major-pay-boost-waste-workers
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https://www.workers.org/2018/02/35662/

Angajații din Germania afiliați
la sindicatul ver.di 8 au reușit
să negocieze la începutul anului 2018 creșterea salariilor pe
acel an cu 18 la sută și cu 7.5 la
sută pentru 2019. Succesul a
fost atribuit numărului mare
de angajați care fac parte din
sindicat.
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Știri, noi apariţii, campanii şi acţiuni
• Cărămida, ziarul dreptății locative, a fost tradus
în maghiară și engleză. Numărul precedent al ziarului nostru a fost tradus în maghiară cu ajutorul
grupului A Szem. Am tradus, deasemenea, în
limba engleză şi numărul 9, care este un număr
special dedicat relației dintre locuire și muncă.
Ambele traduceri sunt disponibile pe site-ul nostru: https://casisocialeacum.ro/caramida/
• Campania „Sunt gunoaiele toxice? Împreună
aflăm dacă în Pata Rât se poate locui”: campania
noastră de strângere de fonduri pentru procesul
împotriva autorităților locale a fost un succes.
Mulțumim tuturor celor care au donat! Pe platforma de crowdfunding (https://gogetfunding.
com/sunt-gunoaiele-toxice-impreuna-aflam-daca-in-pata-rat-se-poate-locui/) am strâns peste
3000 euro, la care se adaugă și banii strânși în
urma donațiilor de la concertul Zimbru din decembrie 2019 și de la alte evenimente. Procesul
nostru e în derulare. Persoana care îndeplineşte
rolul de ”expert juridic” a vizitat Pata Rât, însă
activitatea i-a fost, se pare, blocată de pandemie.
• Criza umanitară, ecologică și locativă în Pata
Rât: Căşi Sociale Acum! a contribuit la documentarea făcută de Raportorul Special pe Dreptul
la Locuire al ONU despre „Covid-19 și dreptul la
locuire”. Mai multe detalii aici: https://casisocialeacum.ro/archives/4997/criza-umanitara-ecologica-si-locativa-in-zona-pata-rat-cluj-napoca-romania/
• Apeluri către candidați: Căşi Sociale Acum! a
lansat două apeluri către candidații la alegerile locale din Cluj-Napoca din 2020, în care li
se solicită punerea pe agendele lor electorale
a problemelor locuirii din oraș: chiriile mari,
lipsa locuințelor sociale, locuirea supraaglomerată, evacuări etc. Apelurile pot fi găsite aici:
https://casisocialeacum.ro/archives/4977/
apel-catre-toti-cei-care-se-pregatesc-sa-candideze-la-alegerile-locale-din-2020-pentrupozitia-de-primar-si-consilier-local-in-municipiul-cluj-napoca/; https://casisocialeacum.ro/
archives/5030/al-doilea-apel-catre-candidatii-alegerilor-locale-2020/
• Revista Strada, numarul 4: grupul Dreptul la
Oraș din Timișoara a lansat pe 12 iulie numarul 4
din revista Strada, care are ca tematică „legătura
dintre sfera muncii și cea a locuirii, abordate prin
activitatea sindicatelor.” Tovarășele și tovarășii
din Timișoara explică: „în acest număr explorăm conexiunile dintre problema muncii și cea
a locuirii, militând pentru introducerea temei
scăderii costurilor aferente locuinței pe agenda
sindicatelor și pentru formarea unei alianțe între mișcarea pentru justiție locativă și mișcările
sindicale”. Revista se găsește aici: https://dreptullaorastimisoara.com/strada_issue_04.html
• Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire: în București a avut loc o nouă victorie pentru mişcarea
noastră! FCDL a avut câștig de cauză în sesizarea
făcută față de criteriile de selecție în atribuirea
de locuințe sociale, hotărâte abuziv de Consiliul
Local sector 2 București. „Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a votat în unanimitate pentru amendarea Consiliului Local sector
2 și revizuirea criteriilor, reclamate de noi ca
producând discriminare directă în cazul persoanelor cu dizabilități și categoriilor sociale deza-

vantajate, discriminare indirectă asupra persoanelor rome și discriminare multiplă prin cumulul
limitărilor pe care le impun”. Mai multe detalii
aici: https://bloculpentrulocuire.ro/2020/07/08/
victorie-la-cncd/
• Blocul pentru Locuire a realizat o serie de podcast-uri, pe teme legate de muncă şi locuire, pe
care le puteţi asculta aici: https://www.youtube.
com/channel/UCl3qIz_Pf7W1ev3MHS9dLEw.

persoanelor non-conforme de gen.” „În românia
(sic), persoanele de sub umbrela transgen, persoanele non-conforme de gen, persoanele intersex, sunt deja marginalizate, iar existența lor
supusă la o violență perpetuă pe stradă, acasă, în
fața legii, în fața sistemului medical etc. Simpla
lor existență este o luptă și o revoltă împotriva
unei societăți care nu le vrea”. Acțiunile din București și Cluj au fost pricinuite de un proiect de
lege care doreşte interzicerea „ideologiei de gen”.

• Fond de întrajutorare:
grupul Țara muncii ieftine și Colectiva Urzica au
lansat o campanie de strângere de fonduri pentru
Alin Rotaru, un muncitor
român care a suferit un accident de muncă la ferma
din Bornheim, Germania
(unde toți muncitorii s-au
revoltat pentru a-și primi
salariile). Mai multe detalii
aici: https://www.facebook.
com/TaraMunciiIeftine/
photos/a.1165351333327
06/154042069582012/?ty
pe=3&theater
• Revista Bună, numărul 7:
Fotografie: Editura Pagini Libere
după un an de întrerupere,
a aparut numărul 7 din „Revista Bună” (Zeit• Chiria. O misiune ușoară: acesta este titlul unei
schrift für Befreiung & Emanzipation – nicht nur
serii de cinci filme scurte realizate de artistul
in Rumänien), în limba germană. Revista conține
Doru Taloș, care surprind „tensiunea reală din
un articol despre greva muncitorilor din Bornhejurul întâlnirii dintre proprietar și chiriaș”. Ele
im, un interviu cu Mahala - Comunitatea Munpot fi vizionate aici: https://www.fundatia9.ro/
citorilor Militanți, precum și câteva recenzii ale
proiect/chiria-o-misiune-usoara
unor cărti anarhiste, dintre care una apărută la
Editura Pagini Libere. Revista poate fi citită aici:
• Texte nou apărute:
https://revistabuna.wordpress.com/2020/07/02/
- Asumare sau anonimat? Cum împăcăm nevoia
sommer-ausgabe-2020-des-libertaeren-rumaede siguranţă cu asumarea publică în activism, de
nien-magazins-buna-erschienen/
A.M., pe Pagini Libere: https://pagini-libere.ro/
asumaresauanonimat/
• Munca în Austria: organizația Drept pentru în- De ce nu au căzut statuile până acum? de Veda
grijire (https://www.facebook.com/dreptpentruPopovici, in Revista Arta: http://revistaarta.ro/
ingrijire/) este dedicată persoanelor care lucrearo/de-ce-nu-au-cazut-statuile-pana-acum/
ză ca îngrijitoare / îngrijitori și tuturor celor care
- Patrimoniul industrial transilvănean: căile fedoresc să se alăture cauzei lor. După cum declară
rate și ruinele lumii habsburgice (I) de Sorin Gog,
tovaraşele din organizaţie, „Dorința noastră
pe Criticatac: https://www.criticatac.ro/patrimoeste să creăm o comunitate de sprijin pentru
niul-industrial-transilvanean-caile-ferate-si-ruîngrijitoarele 24/24 din Austria. În același timp,
inele-lumii-habsburgice-i/
oferim sprijin și milităm pentru îmbunătățirea
- Cine are grijă de noi? Muncă reproductivă,
condițiilor noastre de muncă.” „D.R.E.P.T stă
iubire, burn-out, de Iox, in Revista Cutra: http://
pentru Dreptate Respect Egalitate Protecție
cutra.ro/cine-are-grija-de-noi-munca-reproducTransparența în domeniul îngrijirii persoanelor
tiva-iubire-burn-out/
la domiciliu în Austria”.
- Sărăcirea forței de muncă în contextul „relansării economice” a României, de Enikő Vincze,
• Contrasens: Cel mai nou serial pe care îl putem
in Gazeta de Arta Politica: http://artapolitica.
aștepta vine vara asta de la podcastul Contraro/2020/05/27/saracirea-fortei-de-munsens. Fiind cunoscută pentru discuțiile cu cerca-in-contextul-relansarii-economice-a-romanicetătoare și cercetători din domeniul științelor
ei/
- Carte, cocon, cochisociale, echipa podcastului face un experiment
lie, cameră, chirie, de
și realizează și o serie despre mișcările activiste.
Carolina Vozian, in
După activismul vegan, a venit și rândul actiRevista Cutra: http://
vismului urban, pentru dreptul la oraș, pentru
cutra.ro/carte-codreptul la locuire și lupta pentru chirii accesibicon-cochilie-camele tuturor. Nu ratați cele trei episoade! În unul
ra-chirie/
dintre ele apar și membre ale echipei de redacție
a ziarului nostru. Link: https://soundcloud.com/
contrasens/sets/mi-c-ri-n-contrasens
• Acțiunea anti-transfobă: pe 19 iunie a avut loc
în Bucureşti, iar pe 21 iunie la Cluj, un flashmob
„împotriva transfobiei și împotriva discriminării
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“Nu avem vestiare la locul de muncă”
“Măști și mănuși și un spirt ne-au dat o singură dată în t
“Orele suplimentare nu ni se plătesc”

“Oamenii din oraș mai strigă la noi, că îi prăfuim sau le
“Lucrând în salubritate, înseamnă că ești ultima persoan
“Dintre oamenii din oraș unii ne înjură”
“Ni se dau prea multe străzi de făcut în 8 ore”
“La noi așa se fac contractele, pe trei luni, și cu prelung

ACUM! SPRIJINĂ ŞI SE SOLIDARIZEAZĂ
CU EFORTURILE
LUCRĂTORILOR ŞI LUCRĂTOARELOR
ÎN SALUBRITATE DIN CLUJ
PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ

timpul pandemiei”
prăfuim mașinile”

nă din lume”

giri, din trei în trei luni”

A început sezonul evacuărilor în Timişoara!
Dacă pe timpul pandemiei evacuările au fost
sistate, birocrații și birourile de executori judecătorești au muncit cu spor pentru ca, de îndată ce
este permis, să poată da afară oamenii din casele
lor. În Timișoara, două evacuări forțate au aruncat zeci de oameni în stradă imediat ce moratoriul
pe evacuări a fost ridicat.
În data de 15 mai, imediat după încetarea stării
de urgență, şase familii au fost evacuate dintr-un
imobil situat în zona Pieței Traian. La scurt timp
după ce au cumpărat clădirea, noii proprietari
i-au forțat pe locatari să-și părăsească locuințele

într-o singură zi, chiar dacă aceștia locuiau aici
de zece ani. Evacuarea a fost realizată de către
poliția locală, fără o hotărâre a unei instanțe
judecătorești. Celor evacuați nu li s-a oferit nici o
alternativă, deși printre persoanele evacuate se
numără și copii și oameni în vârstă.
Iar pe 12 iunie, dimineața la ora 6:00, în cartierul Torontalului din Timișoara, o comunitate de
aproximativ 10 oameni a fost evacuată în mod
violent. Oamenilor nu li s-a oferit nici o alternativă, nici un sprijin ci au fost pur și simplu aruncați
în stradă. Cele 11 mașini de poliție au venit pe

intimidare și amenințări, distrugând adăposturile
locatarilor.
Comunitatea din Torontalului locuiește acolo de
patru ani. Odată ce terenul a fost privatizat, situația lor a devenit fragilă, putând fi aruncați oricând în stradă. În timpul pandemiei, amenințările
și jignirile au curs la adresa lor, oamenii fiind puși
în situația de a-și găsi singuri o alternativă într-o
perioadă în care nu se putea circula pe străzi.
Imaginile sunt de înainte și după distrugerea
barăcilor comunității din Torontalului.

Fotografii de Tania Strizu
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Condiţii de cazare pentru muncitorii sezonieri români
din Bornheim/Germania
Sindicatul Freie ArbeiterInnen-Union
Un grup de 200 de români care recoltau sparanghel şi căpșuni pentru o companie din oraşul
german Bornheim a încetat lucrul pe 15 mai
2020, în semn de protest faţă de plata derizorie a
salariilor.
Anarho-sindicatul Freie ArbeiterInnen-Union,
care s-a solidarizat cu protestul şi care, în prezent, îi reprezintă juridic pe muncitorii români,
a publicat următorul text despre condiţiile de
cazare de la ferma din Bornheim. Şi alţi migranţi
care lucrează în Germania
locuiesc în similare.
„Asta e cazarea pentru care am plătit”
Muncitorii şi muncitoarele de la ferma de sparanghel şi căpşuni Ritter sunt cazaţi, de ani buni,
într-un complex împrejmuit de containere de
pe strada „Am Ühlchen”, din Bornheim. Aceste
blocuri – container de două etaje au, pe fiecare
etaj, în jur de 30 de dormitoare, câteva duşuri şi
toalete, un spaţiu de depozitare şi o spălătorie şi
uscătorie. Trei astfel de blocuri se află pe terenul
firmei, între o cale ferată şi o staţie de tratare a
apei.
Din 2015 până în 2016, o parte dintre actualele
containere au fost închiriate de către administraţia oraşului Bornheim pentru cazarea refugiaţilor din Siria, Afganistan, Iran şi Albania. Stadiul
acestor spaţii era, încă din momentul respectiv,
îndeajuns de prost ca responsabilul departamentul de afaceri sociale, Markus Schnapka, să
declare pentru General – Anzeiger Bonn: „Acest
cazări nu corespund în nici un caz standardelor
noastre, sunt acceptabile doar ca soluţie temporară.” Administraţia oraşului a suportat costurile
pentru a renova şi extinde o parte a complexului,
pe care o închiriase la un preţ ridicat de la Ritter
(plătea, lunar, 15,53 € pe m2 tarif de bază, plus
5,07 € pe m2 tarif de consum). Lucrările au inclus,
printre altele, dotarea temporară a containerelor
neîncălzite cu instalaţii de încălzire şi renovarea
completă a instalaţiilor sanitare defecte.
După ce, începând cu 2016, refugiaţii au fost
mutaţi în alte facilităţi, complexul de containere
a fost din nou folosit ca spaţiu de cazare pentru
muncitori şi muncitoarele sezoniere de pe câmpurile firmei Claus şi Sabine Ritter Gbr. Se pare
că pentru aceştia standardele oraşului Bonn nu
au fost niciodată valabile. În câteva luni, unităţile
de cazare, ale căror costuri de renovare fuseseră
suportate de administraţia oraşului, se aflau din
nou în condiţiile iniţiale din cauza lipsei de întreţinere şi a gradului ridicat de ocupare.
În cursul grevei muncitorelor şi muncitorilor
începute pe 15 mai, FAU a cerut operatorului
fermei de sparanghel şi căpşuni accesul la unităţile de cazare ale membrilor de sindicat. Accesul
a fost refuzat pe motiv că aceste terenuri nu
aparţin companiei. De fapt, muncitorii şi muncitoarele locuiesc ca într-o închisoare, izolaţi de
agenţi de securitate care nu permit vizite şi care
îi împiedică pe muncitori şi pe muncitoare să
îşi primească prietenii sau cunoscuţii în spaţii-

le în care locuiesc. Întreaga situaţie aminteşte
de infamele unităţi de cazare ale muncitorilor
temporari din China, care sunt închişi pe teritoriile fabricilor cu scopul de a fi controlaţi şi de a
împriedica orice fel de rezistenţă.
În Bornheim, muncitorii şi muncitoarele sunt
trasportaţi, de la cazarea securizată, la lucru, cu
autobuze publice scoase din uz. Ei pot, într-adevăr, părăsi cazarea în timpul liber şi, cum mulţi
dintre ei au venit cu maşinile proprii, părăsesc
campul pentru a conduce la cumpărături. Acolo
unde locuiesc pe parcursul şederii lor în Germania nu au, însă, posibilitatea să organizeze
seri sociale sau grătare împreună cu oameni din
afară. Practic, se deplasează de câmpurile pe care
lucrează, unde sunt supravegheaţi şi grăbiţi de
către superiori, la cazarea care arată ca o închisoare, unde agenţii de securitate de la poartă le
indică constant separarea strictă de societatea
locală. Este un camp şi un regim de lucru rasist,
pe care se bazează producţia de sparanghel şi
căpşuni din Germania.
Pentru a-şi documenta condiţiile de cazare, muncitorii şi muncitoarele de la Spargel Ritter le-au
făcut vizibile într-un Video pe Youtube (https://
youtu.be/9W29ipQ7UVw). Ceea ce se vede în
aceste imagini clarifică rapid de ce condiţiile nu
sunt, aparent, verificate, sau de ce nu trebuie făcute publice. O privire în spaţiile locative dezvăluie întreaga problematică a cazărilor muncitorilor şi muncitoarele sezonieri/sezoniere.
Contractul de închiriere pe care muncitorii şi
muncitoarele l-au semnat cu firma Claus şi Sabine Ritter GbR asigură o suprafaţă de 15 metri pătraţi şi împărţirea facilităţilor comune. Aceasta
corespunde aproximativ suprafeţei camerelor de
zi individuale, respectiv dormitoarelor individuale din containerul de 14.2 metri pătraţi. Potrivit
contractului de închiere fiecare muncitor/muncitoare este îndreptăţit(ă) să primeasă unul dintre
aceste spaţii. În complexul cu trei blocuri-container se află 150 de astfel de camere.
Acum, însă, lucrează considerabil mai mulţi români şi românce la recoltat sparaghel şi căpşuni
şi toţi sunt chiriaşi în acest complex de containere. Astfel, mulţi dintre ei trebuie să împartă
spaţiul, în timp ce din salarii le este dedusă chiria
pentru o cameră întreagă. Aceasta este o afacere
excelentă pentru operator, care încasează banii
de mai multe ori fără să asigure serviciile corespunzătoare.
Pe lângă încălcarea mărimii suprafeţei de cazare
asigurate prin contract, există şi norme legale
care, în mod evident, nu sunt respectate la firma
Claus und Sabine Ritter GbR. În Germania, pentru
celulele din penitenciar ocupate de două persoane se respectă un standard de 7 m2 pe persoană.
Normele de muncă prevăd, pentru mai puţin de
şase persoane, un standard minim de 8m2 pentru fiecare persoană. În cadrul reglementărilor
privind „Hrana şi cazarea muncitorilor sezonieri”,
Zoll face trimitere la “Directiva pentru cazarea
muncitorilor temporari în Republica Federală
Germană din 29 martie 1971”, potrivit căreia, de

asemenea, cel puţin 8 m2 de persoană trebuie să
fie asiguraţi.
După cum arată un plan al camerelor de zi şi
dormitoarelor în astfel de containere, spaţiile
normale de dormit pentru două persoane au o suprafaţă de 14.2 metri pătraţi, adică mai puţin de
8 metri pătraţi de persoană. În materialul video
se poate observa că există şi camere duble în care
muncitorii şi muncitoarele dorm în paturi suprapuse. Ei relatează că, în unele cazuri, până la cinci
sau şase oameni au locuit în astfel de camere,
ceea ce înseamnă o suprafaţă semnificativ mai
mică de 8 metri pătraţi de persoană. Deci, nici
măcar cerinţele minime de cazare din 1971, care
datează dintr-un timp al politicii rasiste a „recrutării muncitorilor temporari”, la care statul face
referire şi astăzi, nu sunt, aşadar, respectate aici.
Pentru că multe dintre sistemele de încălzire
improvizate erau defecte, muncitorii a trebuit
să îşi cumpere propriile calorifere ca să reziste
nopţilor încă foarte reci de aprilie şi mai.
Nu trebuie uitat că aceste imagini au fost surprinse în mijlocul pandemiei COVID19. Chiar şi
ocuparea spaţiilor, care au o lăţime doar puţin
mai mare de 2 metri pătraţi, cu doar două persoane ar reprezenta un risc prea mare de infecţie
şi este, de aceea, o încălcare gravă la Infektionsschutzgesetz (legea germană privind protecţia
împotriva infecţiilor). Nici nu mai menţionăm
rata de ocupare. Protecţia muncitorilor şi muncitoarelor împortiva infecţiilor/contaminării
nu pare să se afle printre priorităţile fermei de
sparanghel şi căpşuni Ritter.
Şi instalaţiile sanitare sunt, în mod evident, într-o stare mizerabilă, chiar dacă înainte de vizita
Ministrei Muncii din România, Violeta Alexandru, pe 20 mai 2020, li s-au adus rapid îmbunătăţiri. În locul unei centrale pentru apă caldă sau a
încălzitoarelor instananee, vedem un boiler mic
pentru o chiuvetă şi un boiler pentru duşuri, care
au o capacitate limitată. Multe dintre toalete nu
pot fi folosite şi nu au fost reparate.
Aşa cum arată parcursul camerei, despărţirea de
etajul superior se face printr-un grilaj, prin care
cade toată mizeria, ceea ce este tot o încălcare
a reglementărilor Zoll, care prevede ca podelele
să fie acoperite cu o suprafaţă care să menţină
căldura la nivelul picioarelor. La o inspecţie a Departmentul de Sănătate, acesta a fost contestat,
însă firma s-a scuzat, motivând că modificarea
ar dura două săptămâni. Imaginea prin gratiile
în etajul de sus întăreşte imaginea unei spaţiu de
cazare asemănător unei închisori.

https://www.fau.org/
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Statul și Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu au nicio
obligație față de chiriașii lor?
În dialog cu Vasile Roșca
V-ați întrebat vreodată cum decide Primăria
Municipiului Cluj-Napoca ce imobile (terenuri,
clădiri) oferă căror persoane, drept compensare
pentru imobilele ce nu pot fi restituite în natură
pe baza legislației românești a retrocedărilor?
Noi am văzut câteva HCL-uri cu privire la astfel
de decizii, dar nicăieri nu am găsit explicații de ce
tocmai imobilele respective au fost alese (dincolo
de referirea formală la a fi în domeniul privat al
municipiului și a fi libere de orice sarcini), sau la
cum s-a luat decizia cu privire la selecția beneficiarilor acestor compensări, dar nici cu privire
la cum se respectă drepturile foștilor chiriași în
astfel de situații.
Poate primăria să dea în compensare un imobil
care este închiriat ca locuință din fondul de stat,
fără să ofere o locuință alternativă fostului chiriaș ce urmează să fie evacuat de pe urma acestei
proceduri, chiar dacă el a respectat toate obligațiile sale timp de 40 de ani? În orașul Cluj, se pare
că poate. Dar, foarte probabil, statul poate să facă
asta în toată România.
Adică față de chiriașii săi, primăria nu are nicio
obligație atunci când urmează o procedură în
vederea respectării „drepturilor proprietarilor”?
Să lăsăm deoparte toate suspiciunile cu privire
la cât de îndreptățite au fost toate persoanele
cărora li s-au oferit imobile prin procedurile de
restituire în natură sau compensare. Și să ne
concentrăm doar asupra acestui aspect al cazului
nostru: Primăria Cluj-Napoca nu avea nicio obligație față de chiriașul căruia nu i-a prelungit contractul tocmai cu scopul de a da în compensare apartamentul în care el a locuit timp de patru decenii?
Sau avea obligații, dar le-a încălcat? Primăria nu a
găsit niciun alt apartament gol, sau spațiu cu altă
destinație, sau teren, ca să dea în compensare,
doar această garsonieră chiar și cu prețul de a-și
pune chiriașul pe drumuri fără nicio compensare
sau despăgubire?
Locuință de stat cu chiriaș, transformată în proprietatea unei terțe părți
Vasile Roșca ne-a împărtășit istoria sa locativă și
ne-a pus la dispoziție câteva acte administrative
și judiciare care descriu situația sa. Reconstituim
aici pe scurt povestea lui ca un punct de plecare al
unui demers prin care dorim să îl susținem în lupta sa de a-și face dreptate cât mai repede posibil.
Apartamentul de tip garsonieră de 24 metri
pătrați dintr-un bloc din cartierul Mănăștur (de
pe str. Câmpului nr. 42) i-a fost atribuit domnului
Roșca printr-o repartizare în 11 septembrie 1980
din partea fabricii Someșul.
„Atunci venisem din armată, și eram activist UTC,
răspundeam de casele de copii din regiunea Cluj.
Eu însumi am crescut la casa de copii. Locuința
mi-a dat-o atunci. După 1990, de la primărie au
venit o singură dată să vadă locuința, că stau
singur, că nu o dau o în chirie la alții, asta eraîn
1996.”
În septembrie 2004, în urma trecerii în administrarea municipiului Cluj-Napoca a locuințelor
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(nevândute și netrocedate încă) din vechiul fond
de stat, primăria reprezentată de primarul Emil
Boc precum și de șefii serviciului locativ și al
direciei de patrimoniu au semnat cu Vasile Roșca
un contract de închiriere pe garsoniera numită
„locuință.” În acest contract, cu privire la încetarea contractului erau amintite doar situații de
neplată a chiriei și/ sau a utilităților, de comportament ce face imposibilă conviețuirea sau crează
stricăciuni însemnate, de părăsirea domiciliului
de către chiriaș, sau decesul său.
„Prima oară am vrut să cumpăr garsoniera în
1993. Atunci doamna Botea de la primărie mi-a
zis că primăria nu o poate vinde. Prin 1996 am
adunat ceva datorii, am avut o perioadă mai grea
în viață, și atunci mi-au spus că nu o pot cumpăra
din cauza acestor datorii. Apoi am depus o cerere de cumpărare în 2014. Era o cerere pe care
am scris-o cu mâna, și am atașat la ea, precum
trebuia, o adeverință de venit și o adeverință de
la asociația de proprietari care dovedea că nu am
datorii. Nu am primit răspuns la această cerere.
Tot în 2014 am depus și cererea pentru prelungirea contractului de închiriere. Pe aia au aprobat-o. M-am dus în 2015 la doamna Miron de la
primărie, mi-a zis doar așa verbal, mai treceți pe
aici, mai vorbim. Când m-am dus să văd cum este
dosarul meu, acea cerere, și adeverințele nu erau
la dosar. Au dispărut.”
Contractul de închiriere al lui Vasile a fost prelungit printr-un act adițional în octombrie 2014.
Acesta stabilea ca termen de închiriere al apartamentului ziua de 27.07.2019, și menționa următoarele condiții noi (față de cele din contractul
din 2004): „contractul de închiriere încetează la
împlinirea termenului, iar proprietarul va notifica chiriașul prin intermediul executorului
judecătoresc ca să elibereze imobilul în termen de
30 de zile de la data comunicării.”Dar între timp,
în 2017, primăria a dat apartamentul lui Vasile în
compensare.

un singur lucru, că trebuie să merg mai departe,
să repar toate lucrurile. Nu mi-am pierdut puterea. M-am dus la primărie să anunț, și să îi chem
să vadă. Au venit după o lună zile, după ce casa
era aproape terminată, deși ar fi fost obligați să
vină ca proprietari să contribuie la reparații.Eu
mi-am refăcut locuința din banii mei, m-a costat
vreo 30000 lei. Când au venit după o lună, au făcut poze, dar nu mi-au dat nimic ca și contribuție.
Și nici proces verbal nu au făcut. Toată investiția
mea a rămas la primărie. Și în timp ce, sau după
ce eu am investit atâția bani și am pățit ce am
pățit, primăria s-a decis să îmi dea apartamentul
la niște oameni care trebuiau să primească înapoi
undeva în oraș un teren, și în locul acelui teren
tocmai garsoniera mea au găsit-o să le-o dea. Dar
pe atunci, în 2017 încă nu știam despre asta. Îmi
vedeam de treburile mele.”
„Și mai mult decât atât, în aprilie-mai 2019,
primarul Emil Boc a venit la noi la Presa Universitară, eu atunci lucram deja acolo. Nu știam nici
eu, nu știa probabil nici el ce mi se întâmpla chiar
în momentele în care vorbeam, că eram pe cale
să îmi pierd garsoniera. A venit pentru că a vrut
să își scoată o carte și el, și soția lui. Atunci i-am
arătat ce diplomă am eu din războiul din Golf și
am făcut o poză împreună. Eu am aflat despre
procesul împotriva mea, în care oamenii cărora
primăria le-a dat garsoniera mea cereau să fiu
evacuat, abia în iunie 2019, și tot atunci am aflat
că toată treaba aceasta au început-o cu doi ani în
urmă.”

„Mie nu mi-au comunicat nimic. Când am aflat
în 2019, deja era prea târziu. Doamna Miron
mi-a zis că mi-au trimis o scrisoare cu o firmă
de curierat. Dar la mine cu siguranță nu a ajuns.
Când am întrebat-o de ce au dat locuința mea
în compensare cu doi ani în urmă fără ca eu să
fi știut despre asta, mi-a răspuns așa: pentru că
dumneata nu prea ai stat acasă, și eu credeam că
locuința este goală. Dar chiria mea era plătită, nu
aveam restanțe. Deci, precum s-a adeverit, exact
locuința mea a fost vânată încă din 2017.”
„În 2017 s-a mai întâmplat ceva. În 8 ianuarie mă
uitam la televizor, și dintr-o dată a pușcat caloriferul electric pe ulei, și de acolo a început incendiul. Am încercat să sting focul. Am sărit și am
pus pătură pe calorifer, dar s-a extins focul, totul
a ars pe dinăuntru. Pompierii au venit în 15 minute, am procesul verbal de intervenție care spune
că motivul incendiului a fost scut circuit la caloriferul electric, și atestă că mi-au ars toate bunurile din apartament în proporție de 90%, s-au
degradat pereții, geamurile, ușile. Eu am ajuns la
spital cu arsuri grave. M-am dus acasă, am stat
doar 3 zile la spital, și m-am tratat eu precum am
știut, mă pricepean, sunt asistent medical. Știam

Aflăm informații despre faptul că apartamentul
lui Vasile a fost dat în compensare încă din anul
2017 la patru persoane reprezentate de un avocat, din Decizia civilă 197/A/2018 a Curții de Apel
a județului Cluj care a făcut referire la Decizia sa
civilă anterioară 391/A/2017: Primăria Municipiului Cluj-Napoca a atribuit două apartamente în
compensare reclamanților (unul de pe str. Castanilor mr. 6 ap 19, și celălalt de pe str. Câmpului nr.
42 ap. 44), pentru imobilul ce nu putea să le restituie conform Legii 10/2001 (un teren în suprafață
de 594 mp de pe str. Teleorman nr. 48). Conform
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instanței, contractele de închiriere pentru cele
două apartamente trebuiau respectate de reclamanți doar până la data exprirării lor, adică până
în 27.06.2019. Deoarece actul de împroprietărire
a reclamanților nu a fost un act de restituire în
natură, ci un act de compensare, spunea Decizia
Curții, dincolo de această dată, aceștia nu aveau
obligații față de foștii chiriași ai apartamentelor
pe care le-au primit în compensare.
„Eu am aflat doar în iunie 2019 despre toate
aceste procese vechi, respectiv despre faptul că
primăria dorea să mă evacueze. Scrisoarea zicea
așa: <Prin prezenta vă rugăm să fiți prezent la
imobil în 4 iulie 2019 ora 15.00 pentru a pune
în aplicare Dispoziția 567/ 04.02.2019 a Primarului municipiului Cluj-Napoca, emisă în baza
Legii 10/2011>. Adică se referea la faptul că a dat
apartamentul meu în compensare, și se aștepta,
poate ca eu să părăsesc locuința de bună voie.
Eu însă nu am făcut asta. Era să fac infarct de la
scrisoarea aceea. Aveam chiria plătită la zi, nu
am avut restanțe la nimic. Știam că eram chiriaș lao locuință de stat, trebuia să mă întrebe pe
mine dacă nu cumva vreau să o cumpăr. M-am
dus a doua zi la primar, îmi zicea doar atât, că mă
trece pe locuință de necesitate și să îmi depun
cerere pentru locuință socială pe 2019, că nu
are ce să facă, pentru că este hotărâre judecătorească definitivă despre evacuarea mea, și el nu
o mai poate schimba. Eu îi ziceam că primăria ar
fi obligată să îmi dea altă locuință dacă m-a pus
astfel pe drumuri, dar el că nu și nu, trebuie să
îmi depun cerere și să îmi aștept rândul. Eu i-am
zis că din 2017/2018 primăria nu mai dă locuință
în compensare, mi-a zis că știu prea multe. Deci
primăria vinde locuințele de stat ca să facă bani
din asta. Deci tu spui că vrei să cumperi case
sociale de pe piață și tu le vinzi pe care le ai? Este
absurdul lui Boc. I-am spus așa la despărțire: <de
acum încolo o să aveți un adversar foarte mare în
mine>.”
În august 2019 Vasile a primit o Notificare de la
un executor judecătoresc, care îl soma în numele noilor proprietari ai locuinței să părăsească
imobilul până la data de 6 septembrie 2019, în
caz contrar îi puneau în vedere că îl dau în judecată. Asta s-a și întâmplat. Prin Hotărârea Civilă
din 18 decembrie 2019, Judecătoria Cluj-Napoca
a dispus evacuarea lui. Domnul Roșca a căutat
un avocat, și a contestat această hotărâre, cerând totodată introducerea în cauză a Primăriei
Cluj-Napoca, dar a pierdut apelul. A primit comunicarea respectivă în 10.01.2020, și putea să
citească propriile argumente care au fost respinse de judecător:
Recunoaște dreptul noilor proprietari, dar consideră că primăria nu și-a îndeplinit obligațiile
față de el, drept urmare el nu are unde locui.A
fost indus în eroare de reprezentanții primăriei
care l-au asigurat că i se va prelungi contractul
de închiriere și au tergiversat soluționarea cererii sale de a i se atribui o nouă locuință socială.
Nu poate părăsi imobilul până nu i se pune la dispoziție o nouă locuință. În plus, primăria trebuia
să ofere alte imobile în compensare, nu pe cele
care erau ocupate de chiriași. Primăria ar trebui
obligată la penalități în favoarea reclamanților.
A arătat că a adus îmbunătățiri imobilului în care
locuiește. În ianuarie 2017 apartamentul a fost
devastat de un incendiu în proporție de 90%, șiel
a plătit toate reparațiile.În schimbul acestei investiții, el cerea termen de grație până când i se
va atribui o nouă locuință. Reclamanții nu au fost
de acord nici cu introducerea primăriei în proces,

nici cu acordarea perioadei de grație. În plus, au
susținut că îmbunătățirile nu au relevanță, deoarece imobilul nu le-a fost retrocedat ci le-a fost
dat în compensare.
Vasile nu și-a părăsit locuința. Drept urmare, în
21.05.2020, a primit o Somație de la un executor
judecătoresc, care spunea: „în termen de 8 zile să
evacuați imobilul, și în termen de o zi de la primirea acestei somații să plătiți 2100 lei cheltuieli
de judecată și 3300 lei reprezentând cheltuieli de
executare silită. Termenul pentru evacuare a fost
fixat pe 03.06.2020, ora 10.00.”
„În 3 iunie i-am așteptat acasă. A venit executorul și niște jandarmi. Nu aveau ce să facă mare
lucru. Mobila mi-am dus-o eu undeva dinainte,
am golit tot apartamentul. Deja plăteam și datoriile, că executorul mi-a pus proprire pe salar.
Apoi am făcut cerere la UBB, astfel că acum stau
la căminul nr. 17, am unde să îmi pun capul. Am
depus și o cerere pentru un apartament din cele
oferite pentru personalul UBB, ca să pot să stau
acolo, până îmi dă primăria o locuință. Am aflat
între timp, că pe cererea mea de locuință socială
depusă în 2019 mi-au dat 90 de puncte, așa că
sunt pe locul 65 al faimoasei liste de priorități a
primăriei.”

pentru asta, precum au cerut alții, susținând că
au participat la revoluție. Eram în timpul serviciului, și am considerat că mi-am făcut datoria,
trebuia să salvez vieți de om, asta făcea parte din
serviciul meu.
Mi-a plăcut aventura, am fost foarte bun în
urgențe. M-am prezentat la o recrutate pentru
războiul din Golf, și am fost selectat ca subofițer,
cadru medical. A fost o selecție aspră, din Cluj am
fost selectat doar eu, și am plecat sub protecția
englezilor în Kuweit. Lor le trebuia om de acțiune, care dacă vede sânge, nu pică jos, un om cu
integritate psihică foarte puternică, care să nu
se sperie, să nu facă diferețe între oameni, să știe
exact cine poate fi salvat, indiferent de vârstă.
Eram plutonier major, am lucrat și la triere, când
au ajuns elicopterele cu răniții. Acolo am văzut
ce putea să ajungă viața omului. Am stat 6 luni,
după ce s-a treminat războiul m-am întors acasă.
Dar această experiență m-a marcat pe toată viața. Pentru acest serviciu nu am cerut niciodată
recunoaștere de la primăria clujului, chiar dacă,
mă gândesc, măcar acum, când m-a evacuat din
locuința în care am stat 40 de ani, ar putea să mă
recompenseze cu o altă locuință socială.”

În 2020, primăria a
repartizat 5 locuințe
printre cei 400 de solicitanți din 2019.
De ce este Vasile
Roșca îndreptățit la
locuință socială
De ce a presupus
primăria încă din
2014, că nu va putea să prelungească
contractul de închiriere pe apartamentul
lui Vasile după iunie
2019? În orașul Cluj
mai sunt multe locuințe în această situație,
precum sunt și locuințe goale. De ce nu a dorit
să vândă acest apartament între timp domnului
Roșca, care îl închiria de 40 de ani? De ce nu are
primăria grijă de fondul locativ de stat pe care îl
are în administrare? Sau, de ce nu s-a gândit timp
de 5 ani să identifice măsuri prin care să ofere
locuință socială alternativă chiriașului după data
încetării acestui contract? De ce nu s-a gândit la
astfel de măsuri măcar începând din 2017, când
știa deja că actualul său chiriaș bun platnic va fi
fost evacuat de proprietarii cărora primăria le-a
dat în compensare acest apartament? De ce nu a
dat primăria în compensare orice alt spațiu al său
care aparținea de domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca sau putea să fie trecut cu ușurință în acest domeniu cum se procedează de obicei
și care era liber de orice sarcini (terenuri, spații
cu altă destinație decât locuințe), mai ales că
beneficiarilor trebuia să le fi restituit un teren ?
Dincolo de modul în care a fost evacuat din locuința care i-a fost repartizată de la locul de muncă
în 1980 și în care a locuit timp de patru decenii, și
dincolo de eligibilitatea lui în funcție de veniturile sale, în momentul în care primăria i-a luat
locuința trebuia să îi fi dat o locuință alternativă
și din motivele de mai jos:

Recent, Primăria municipiului Cluj-Napoca
propunea introducerea pe lista de criterii de
eligibilitate și de selecție în vederea atribuirii de
locuințe sociale a următorului criteriu punctat
cu 40 de puncte, Caz de excelență, definit precum
urmează: „Cazurile de excelență sunt cazurile
solicitanților care și-au adus aportul la creșterea
prestigiului Municipiului Cluj-Napoca sau a țării
prin performanțe intelectuale, culturale, sportive, civice, etc.”
Va primi Vasile Roșca cele 40 de puncte pe eventuala sa cerere depusă în acest an?
Enikő Vincze

„În 1989 lucram la urgențe la salvare. Revoluția
m-a prins la salvare. Eu l-am luat pe Călin Nemeș
de pe jos. Nu am cerut adeverință de revoluționar
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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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