a lakhatási igazságosság lapja

12. SZÁM

2020 SZEPTEMBER
INGYENES

telettudóan veled, hogy bármikor fizetés nélküli
szabadságra küldhetnek. Ha pedig felemeled a
hangod,hogy kiállj a jogaidért, kirúghatnak szintén azért, mert te „csak” a szeméttel dolgozol.

A Tégla jelen számát a köztisztaságért felelős
dolgozóknak szántuk. A Căși sociale ACUM!
támogatja és szolidaritást vállal életszínvonaluk
javításáért folytatott erőfeszítéseikkel. Ők a
karantén ideje alatt is dolgoztak. Az ő munkájuk
nélkül Kolozsvárt ellepte volna a szemét. Ennek
ellenére fizetésük alacsony marad és folyamatosan főnökeik visszaéléseivel kell szembesüljenek. Nem rendelkeznek a tisztálkodás biztonságával, noha nem higiénikus körülmények között
dolgoznak. Mi több, napról napra visszaélésekkel
szembesülnek azon kolozsváriak részéről, akik
megvetik őket. Itt az idő, hogy láthatóvá tegyük
ezen emberek munkáját, mely nélkülözhetetlen
a város működése számára.
Társadalmunk több szemetet termel manapság,
mint korábban bármikor. A kapitalista város a
tömegfogyasztásra épül, tömegesen termeli a
hulladékot – az eldobott dolgok roppant tömegét.
Ez az irdatlan hulladéktömeg nem tűnik el magától. A fogyasztás nem totális. Ami megmarad,
továbbá is teret foglal el – hatást fejt ki: a szagtól

a betegségeken keresztül a
toxicitás és szennyezésig.
A vadkapitalista Kolozsvárnak szüksége van a
konzumizmusra, viszont a fogyasztás maradékát
száműzni kell a városból. A legtöbb városlakó
számára a szemét olyasvalami, ami a város pereméhez tartozik, ami mindig pluszban van, ami
zavart, akadályt okoz, ami mocskos. A fogyasztástól a város „civilizált”, smart, gazdag lesz – míg
a szemét degradál, szegényít.
Mindennek ellenére a szemét a várospolitika szerves részét, a városszövet intim elemét
képezi. A hulladék a városvezetés rehabilitációs,
dzsentrifikáló, szépítő folyamataiban bír téttel, de a közbiztonság szempontjából is számít.
A szemétnek módjában áll meghúzni a határt
„bevontak” és „kirekesztettek” között, a civilizáltak és a marginalizáltak, a jóés a veszélyes
polgárok között. A vírushoz hasonlóan a szemét
megbélyegző marginalitással fertőzi meg azt, aki
a közelébe kerül. A szeméttel dolgozás degradál,
kevésbé leszel ember, „mocskosabb” leszel tőle,
„elkerülni-való”, „veszélyes” stb. Ugyanakkor, ha
szeméttel dolgozol, azt jelenti, kevesebb fizetést
kapsz, hogy főnökeid kevésbé viselkednek tisz-

Meg kell változtatnunka szeméthez való viszonyunkat ebben a városban. Ha azt szeretnénk,
hogy a továbbiakban is elszállítsák és a város peremén gyűjtsék, nem azonosíthatjuk többé a szemetet azokkal, akik dolgoznak vele. A köztisztaságért felelős dolgozók tiszteletet, megbecsülést
érdemelnek és méltányos munkakörülményeket.
Az utcáinkat felseprő emberek, akik kiürítik a
kukákat, a kamionsofőrök, a válogatók és takarítók stb. – mind munkát végeznek, nem büntetést
teljesítenek. Nincs rendben, ha megalázzák, elűzik, mellőzik, elkerülik őket. A köztisztaságért
dolgozni nem degradál inkább, mint bankban
dolgozni vagy – ne adj’ Isten – a politikában!
Mi lenne, ha egy napon a szemeteskocsik nem
a Patarétre, hanem a Főtérre szállítanák ki a
szemetet?
Manuel Mireanu
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

CONSULTAŢI-NE!

Lapszámunk tartalmából:
>>
A köztisztasági dolgozók munkájáról –
beszélgetés, 2. o.
>>
Mi a járvány idején is azért dolgoztunk,
hogy Kolozsvár olyan legyen, amilyennek ismerjük: „tiszta”, 3. o.
>>
A köztisztasági munkavállalók jogai:
hogyan és milyen módon sikerült elérni a nemzetközi szakszervezeteket, George Zamfir, 4. o.
>>
Hírek, új megjelenések, kampányok és
tevékenységek 5. o.
>>
Megkezdődött a temesvári kilakoltatások időszaka! 8. o.
>>
A bornheimi román szezonális munkások
szálláskörülményei, FAU9. o.
>>
Az állam és a kolozsvári önkormányzat
semmilyen felelősséggel nem tartozik az albérlőivel szemben? Vasile Roșca és Vincze Enikő
beszélget 10. o.

ROMII NU SUNT GUNOAIE

1

A köztisztasági dolgozók munkája
Májusban a Szociális lakásokat MOST! aktivistacsoport a köztisztaságért felelős dolgozókkal
beszélgetett. A köztisztasági munkálatok azon
gazdasági területek közé tartoznak, amelyek
nem álltak le a járvány alatt. A köztisztasági
dolgozók társadalmunk egyik nélkülözhetetlen
ágazatához tartoznak. Ennek ellenére, társadalmunk nem részesíti őket a megfelelő anyagi, sem
a nekik kijáró szimbolikus tiszteletben. Megtagadták tőlük a szakszervezetbe szerveződést, a
méltatlan körülmények között végzett munkáért
járó fizetéspótlékot csökkentették úgy, hogy
mai fizetésük csak kevéssel haladja meg a minimálbért – miközben annak nagysága azon múlik,
hogy éjszakánként vagy hétvégenként mennyit
sikerül túlórázniuk. A köztisztasági munkával
járó toxicitás miatt az alkalmazottak különböző
betegségekben szenvednek. Ebben az időszakban
méginkább jogfosztottakká váltak. Ráadásul, alkalmazóik a legelemibb higiéniai eszközöket sem
biztosítják számukra, hogy az új vírussal szemben
megvédjék magukat. Alacsony jövedelmük miatt
nem engedhetik meg maguknak, hogy hozzáférhessenek egy piaci áron kínált lakáshoz. Ehhez
az állapothoz az is hozzájárul, hogy Kolozsváron
és a szomszédos településeken nincsen elegendő
szociális lakás.
A beszélgetés során szó volt arról, milyen szemetesautó sofőrjének vagy éppen utcaseprőnek
lenni, miért nehéz a szakszervezetalapítás, mi
történt a dolgozókkal a járvány ideje alatt, milyen
lakhatási gondokkal küzdenek, és minek kellene
változnia ahhoz, hogy javuljanak körülményeik.
A beszélgetést podcast formájában rögzítettük és
a következő linken hallgatható meg: https://www.
youtube.com/watch?v=InMb-q7GTTs. Néhány
mondatot átírtunk a Tégla hasábjaira abból, amit
az emberek mondtak. Ezeket két olyan téma köré
csoportosítottuk, amelyeket rendkívül fontosnak
találtunk: egyrészt, a városlakók általános véleménye a köztisztaságért dolgozó emberekről az,
hogy munkájuk alábbvaló és ez visszataszítóvá
teszi őket a szemükben – ez a viszonyulás pedig a
létező rasszista sztereotípiákkal kereszteződik;
másrészt pedig, a dolgozók szövetkezeti önszerveződésének kérdése az őket ért visszaélésekkel
és a diszkriminációval szemben.
Közvélekedés
„Ha köztisztasági munkálatokat végzel, úgy
tekintenek rád, mintha a világ utolsó embere
volnál.”
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„Megfigyeltem, hogy egyesek, akik az én rakodószemélyzetem mellett haladtak el a járdán,
tízméternyi távolságból kiáltották nekik, hogy:
»maradj ott, ne közeledj hozzám!«, szóval, látják,
milyen ponton van a diszkrimináció, ez a csúcsa.
A Pataréthez hasonló sérülékeny övezeteket mindig is mellőzték, mivel az intézmények érdekei
korlátoltak.”
„Elég nehéz úgy dolgozni a szeméttel, hogy mire
hazaér az ember a családjához, ugyancsak a
szemét között találja magát. Nincs egy hely, ahol
csendben megpihenhet, ahol zuhanyozhat.”
„Nem tudom, a köztisztasági és zöldövezeti dolgozók közül, hányan engedhetik meg maguknak,
hogy a városban albérletet fizessenek, amint
azt egyesek javasolják nekik, ha meg akarnak
szabadulni a gettótól, ahol jelenleg élnek. Amúgy
meg egy 3-4 gyerekes család nem talál magának
albérletet a városban, vagy a többségiek nem
néznék jó szemmel, ha szomszédjuk lesz.”
„Amikor az utcán dolgozunk, por keletkezik, ezaz, máris káromolnak bennünket »odanézz, te, ez
nem állna meg«. Vagy ha egy rakodó, aszfaltmosó
mos, véltelenül lespriccel egy járókelőt. Szidnak,
káromolnak, egyeseket meg is ütnek.”
A szakszervezet
„Ha nem tévedek, három éve alakult [a Brantner
Veres cég dolgozói alapították]. Dohotaru úrtól
hallottam, aki egy jó barátunk, többször segített
a közösségünkön. Felvettem vele a kapcsolatot,
mivel elegem lett a kizsákmányolásból és abból,
hogy nem érvényesülhetnek a jogaim. A szakszervezet megalakulásának pillanatáig kizsákmányolva éreztem magam, többen ezt éreztük.
Van, aki 40 évet ledolgozott úgy, hogy tudott
volna a jogairól, kesztyűk nélkül stb. Egyeseket
meg-megütöttek. Sokan attól tartva, hogy elveszítik munkahelyüket nem beszéltek róla. Pedig
káromolták őket, a főnökök kényük-kedvük szerint menesztették őket. Amint megtudtuk, hogy
mi magunk is tudunk szakszervezetet alapítani,
úgy döntöttük, hogy lépünk. Beszéltem a kollégákkal, akik többnyire velem egyidősök voltak,
körülbelül egyidőben alkalmaztak minket, egykét év különbséggel. Lévén, hogy én 20 éve ott
dolgoztam a legtöbb kollégát, főnököt ismertem,
azt mondtam, csináljunk egy szakszervezetet,
mert hasznunkra válik, megvédjük mi magunk a
jogainkat. Megtanuljuk a jogszabályokat, választunk néhány embert, aki küzdeni fog értünk.
Találkoztunk valakivel az Alfa Szakszervezettől,
aki előkészítette a papírmunkát és megcsinálta
nekünk a szakszervezetet Salubritate néven. A
nevet úgy választottuk, hogy más cégek dolgozói
is csatlakozhassanak, ha azt akarják, őket is képviseljük. Gyűlést kéne összehívjunk a Cantonului
és a Dallas lakói között, hogy megértse mindenki,
mennyire fontos lehet ez a szakszervezet. Ha
a szakszervezet nem lett volna, a főnökök az
alapjövedelmet a régiséggel kötötték volna össze,
ami azt jelenti, hogy pénzt veszítettünk volna.
Ezért nem egyeztünk ebbe bele. A szakszervezet
nagyon fontos. Körülbelül hetvenen, nyolcvanan
iratkoztunk be. Akik ezt nem tették meg, attól
féltek, hogy ki fogják őket rúgni, azt mondták
nekik, hogy a szakszervezet erőtlen, megijedtek
és elbizonytalanodtak. Meg kell értessük az emberekkel, miről szól.

Amikor benyújtottam a felmondásom, nem tudtam,hogy a továbbiakbanmódom áll képviselni az
embereket. Most tudtam meg, hogy ez lehetséges.
Úgy döntöttem, találkozom a többiekkel, lássuk
mit tudunk csinálni.
A szakszervezetalapítása nem nehéz, minimum
15 összetartó ember kell hozzá, akik meg akarják csinálni. Mi miden lépésben tudunk segíteni.
Bárki csatlakozhat, ha benyújtja a csatlakozási
kérelmét.Azok a dolgozók is, akik más hulladékgyűjtő vagy takarító vállaltnál dolgoznak.
Mit csinál a szakszervezet? Megvédi a munkások
jogait. Korábban a köztisztasági dolgozóknak járt
egy 30%pótlék. Ti azt hiszitek, hogy ez a pótlék
még létezik, de ez nem igaz. A pótlékot mindaddig
nem fizették, amíg szakszervezetet nem alapítottunk. A múlt év óta, amióta a bérek újraszámolásáról tárgyaltunk, kapunk belőle 5%-ot; annak
ellenére, hogy ez az arány kicsi, kezdetnek nem
rossz.
Amióta elvesztettük jogainkat, lassan nyerjük
vissza. A kesztyűket úgy adták, ahogy adták, de a
szakszervezet hónapról hónapra beszerezte őket.
Képzeljék el, télen, nehéz körülmények között, az
emberek ötkor vagy akár négykor kelnek, hogy
hatra beérjenek a munkába. A cégnél két WC van,
de mindkettő zárva, mert kizárólag a főnökök
használhatják. Nyomásgyakorlásunk eredményeként ökovécéket helyeztek el számunkra az
udvaron. Nincs zuhanyfülkénk. Törvénybe foglalták, hogy ha az emberek bűzlenek a buszon, le
kell őket szállítani. Kérem, mondják meg nekem,
mit csináljanak a köztisztasági dolgozók miután
lejárt a munkaidejük? Nyáron egyes utcákon
van úgy, hogy egy héten csak egyszer hordják el
a szemetet. A kukákban a kaja felfő. A belőlük
áradó folyadékok nagyon mérgezőek. Gyakran
ezek a folyadékok ránk ömlenek. Képzeljék el,
milyen szagunk lehet ezek után a buszon. Még
a szakszervezettel sem értük el azt, hogy zuhanyzófülkéket szereljenek fel nekünk, de nem
adjuk fel. Ezeknek az embereknek segítségre van
szükségük, olyan emberekre, akik tudják, hogyan
álljanak ki a jogaikért, de előbb a jogaikat kell
megismertetnünk velük.

Mi a járvány idején is azért dolgoztunk, hogy
Kolozsvár olyan legyen, amilyennek ismerjük: „tiszta”
A járványidőszak számunkra, köztisztasági dolgozók számára minden volt csak
könnyű nem; a cég néha-néha adott nekünk egy-egy maszkot, s néhány kollégánk
volt annyira szerencsés, hogy kapott
egy fertőtlenítőt és egy kisebb zacskónyi mosószert. Annak ellenére, hogy úgy
látjuk, fokozottan ki voltunk téve a
fertőzésnek, a céget ez nem érdekelte,
sőt, egyesek a főnökök közül azt mondták nekünk: »ha nem tetszik, el lehet
menni… Ma engem ér az a megtiszteltetés,
hogy kirúgjalak«. A járvány idején szabadságra küldtek, ha akartunk menni, ha
nem. A cég kényszerszabadság helyett inkább szabadságra küldött. Nekem kéthetes
szabadságot adtak, miután visszamentem
dolgozni, dolgoztam egy hetet és megint
szabadságra küldtek két hétig – annak
ellenére, hogy mondtam, nekem csak nyáron lesz szükségem szabadnapokra. Ugyancsak ebben az időszakban történt, hogy a
túlóráinknak csak egy részét (16 órát)
fizették ki. Ezt is csak egyeseknél, nem
mindenki kapott pénzt – de a szabadnapokat általában mindenkinek kiosztották.
A járványidőszakban 910 lej volt a havi
bérem, 600 az előleg; ennyi a mi bérünk;
pedig mi vagyunk a leginkább kitéve a
fertőzésnek, miközben gyakran megaláznak azok, akik érdekében takarítunk.
Sokan úgy vélik, mi jól keresünk (hogy
jó a fizetésünk), de ez messze nem így

van, nem úgy fizetnek a munkánkért, mint
ahogyan a város tisztaságáért felelős
embereknek járna…
Nehéz a köztisztaságban dolgozni, akár
utcaseprő vagy, akár rakodó; az emberek rossz szemmel néznek rád, látod,
amint vonakodnak tőled az utcán és még
meg is aláznak. Azok, akik azt mondják, hogy a patarétiek nem dolgoznak és
csak segélyekből élnek, jusson eszükbe,
hogy ugyanazokról az emberekről beszélnek, akik a köztisztasági cégek alkalmazottjai (utcaseprők, rakodók,
sofőrök). Ők azok, akik a puccos
Kolozsvárt puccosan tartják, akik,
miután összeszedték a kolozsváriak szemetét, visszatérnek megpiheni prekárius „otthonukba” (amit
az önkormányzatnak köszönhetnek, hiszen oda lakoltatta ki
őket, a város peremére, a
szeméttelepre)
Fordította:
Dobrai Zsolt Levente

A szervezőmunkát egy kollégával végezzük
legjobb tudásunk szerint. Ha valamit nem tudok,
telefonálok, kiderítem, tanácsot kérek, nem
vagyok szégyellős. El szeretném mondani, hogy
a köztisztasági dolgozók ne féljenek a szakszervezetalapítástól. Csak 15 emberre van szükség,
hogy a szakszervezetet be lehessen jegyezni. Nem
kerül sok pénzbe. Harcolnotok kell a jogaitokért.
Vannak emberek, akik segíteni akarnak nektek.
A szakszervezet segít abban, hogy követeljétek,
ami jár nektek. Gyertek, fogjunk össze!
Sokan nincsenek tisztában a jogaikkal. Harcolniuk kell, el kell kezdjenek járni a gyűlésekre, meg
kell szervezzék magukat, hogy fogjanak össze,
amint mi is, a Coastei/Karjala utcaiak összefogtunk. Nagyon fontos a dolgozók egysége – hogy
összefogjon minden roma. Össze kell fognunk!
Hogy követelhessük a jogainkat. Mert nekünk is,
mint minden városlakónak, vannak jogaink. Kolozsváron születtünk s egyenlő jogokkal rendelkezünk, és harcolnunk kell ezekért a jogokért.”
Fordította : Dobrai Zsolt Levente
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A köztisztasági munkavállalók jogai: hogyan
és milyen módon sikerült elérni a nemzetközi
szakszervezeteket
Az egészségügyi személyzetet, a szociális munkásokat és a rendőröket gyakran és jogosan tüntették fel élvonalbeli hősökként a járvány elleni
küzdelemben. A más területen dolgozók érdemei
- például a kereskedelmi és köztisztasági munkásoké gyakran elfelejtődtek vagy figyelmen kívül
maradtak. A köztisztaság tekintetében vannak
azonban pozitív példák is. Ez a cikk kétféle példát
mutat be a köztisztasági dolgozók szakszervezetei által több európai országban meghozott intézkedésekre. Az első a COVID-19 világjárvány alatt
hozott munkavédelmi intézkedéseket érinti. A
második mélyebbre megy: a szakterületen dolgozók elmúlt évekbeli szakszervezeti tevékenysége
nyomán kieszközölt javításokat mutatja be.
A köztisztasági munka rendszerint a munkavállalók életét veszélyeztető mérgező elemeknek
való folyamatos kitettséget jelent. Sajnos, emiatt,
kevesen érik el a nyugdíjas kort, különösen, ha a
szemétrámpák közelében élnek. A járvány még
nagyobb veszélyt jelent, főként azért, mert közvetlenül érintkeznek használt maszkokkal és sok
más olyan tárggyal, amely potenciálisan terjesztheti az új vírust. Míg Kolozsváron a köztisztasági
cégek azzal dicsekednek, hogy alkalmazottjaikat
védőfelszereléssel látták el, az alkalmazottak
vallomásai majd minden esetben cáfolják ezt.
Például, ha kaptak is kesztyűt, általában keveset,
és rossz minőségűt.
Szintén a világjárvány idején, június közepén, a
marosvásárhelyi Salubriserv Kereskedelmi Rt.
400 alkalmazottjának került veszélybe munkahelye a köztisztasági szolgáltatásokra vonatkozó
pályázat késői kiírása miatt. Az Agerpres szerint
Dorin Florea polgármester az utcára vonulókról
azt nyilatkozta, hogy „nagyon világosan elmondták nekik, mit jelent ez a szerződés, és ne aggódjanak, hogy ha komolyak, ha dolgoznak, nem kell
tartaniuk semmitől”. Sajnos, elterjedt hozzáállás
ez, sok polgármester nem tiszteli azokat az embereket, akik a városok tisztántartásán dolgoznak.
Ezzel szemben vannak olyan európai országok,
ahol a közelmúltban a szakszervezetek már értek
el sikereket a köztisztaságban dolgozók ügyeit
illetően. 2020 március 31-én a London metropo-

liszövezetébe tartozó Turrock városbeli Unite1
szakszervezet tagjainak két fontos követelése
teljesült - mindkettő a járvány idején dolgozó
munkások védelméhez kapcsolódik. Az első a
közösségi távolságtartás bevezetéséhez kapcsolódik: a munkavállalóknak már nem kellett előbb
az előbb a telephelyen összegyűlniük, hanem
egyenesen saját körzetükbe megettek. A második
elnyert intézkedés a munkagépek és berendezések alapos és rendszeres tisztítására irányult.
2018-ban a brit Cheshire város dolgozói, akik
ugyanahhoz a szakszervezethez tartoznak (Unite23 ), sztrájkba léptek a fizetetlen műszakokért.
A tagok több mint 78%-a szavazott erre a lépésre.
Egy hónappal a tárgyalások után sikerült megállapodásra jutniuk a vállalat vezetőségével, hogy
az egy héten belül ledolgozott hatodik műszak
után fizetéskiegészítést és szabadnapokat kapjanak.
2020 májusában az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetséghez4 (European Public
Service Union) tartozó portugál közszolgálati
szakszervezet (STAL) tárgyalásokat követően
elnyerte alkalmazottankénti 300 eurós bónuszhoz való jogot, valamint a közösségi távolságtartás által érintett munkavállalók jövedelmének
védelmét.

4

A köztisztasági dolgozók önszerveződésének
hosszú története van. Meg kell említenünk az
1968-as9 New York-i és memphiszi sztrájkok
során felmutatott erejüket is. Jogaik nemcsak az
általuk végzett munka lenézettsége miatt sérültek, hanem a rasszizmus miatt is, ti., a legtöbb
alkalmazott afro-amerikai volt. Az általuk szervezett tüntetések száma gyorsan nőtt az Egyesült
Államokban. Így nemcsak a köztisztasági munka
viszonyainak javításához, hanem a faji megkülönböztetés elleni küzdelem történelmi fejlődéséhez
is hozzájárultak.
George Zamfir
Fordította: Juhász-Boylan Kincső
https://unitetheunion.org/news-events/
news/2020/march/union-action-secures-social-distancing-for-waste-collection-workers/

A holland FNV szakszervezet, amely szintén kapcsolatban áll az Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetséggel56 , 7000 alkalmazott számára
3,75 %-os béremelést alkudott ki, és több száz,
addig csak határozott időre szóló munkaszerződéssel dolgozó alkalmazott számára állandó
munkaszerződéseket. További tárgyalásokat
folytatnak a nehéz fizikai munka által indokolt
korai nyugdíjba vonulás lehetőségéről. Ezek új
győzelmeknek számítanak 2019 decembere óta,
amikoris ugyanaz a szakszervezet 6%-os béremelést alkudott ki a következő két évre.

https://unitetheunion.org/news-events/
news/2018/november/cheshire-waste-workers-overwhelmingly-back-strike-action-in-row-over-unpaid-shifts/
https://unitetheunion.org/news-events/
news/2018/december/cheshire-waste-strikessuspended-as-workers-accept-new-offer/
3

https://www.epsu.org/epsucob/2020-epsu-collective-bargaining-news-may-10/union-signsdeal-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
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A munkakörülmények javításának egy másik
példája Olaszországból származik. 2016-ban a
FpCgil,Fit-Cisl, UilTrasporti és Fiadel7 (www.
fiadel.it) szakszervezeteknek sikerült megegyeznie a köztisztaságban dolgozók országos szintű
kollektív szerződését illetően. A fizetések 120
euróval nőttek, a szabadság idejére pedig 200
eurós bónuszt kaptak a munkavállalók. Mindez
nem csak tárgyalásoknak köszönhető, hanem
két nap sztrájknak és további két nap sztrájkra
készülésnek.

•
A Tégla, a lakhatási igazság lapja megjelent magyarul és angolul - a szem munkatársai
segítségével újságunk előző példányát magyarra
fordítottuk. Lefordítottuk a 9-es számot is angolra, ez a szám a lakhatás és a munkaviszonyok
közötti kapcsolatokról szól. Mindkét fordítás
elérhető honlapunkon: www.casisocialeacum.ro/
caramida
•
Kampány: „Mérgező szemét? Lehet-e lakni
a Pataréten?”: a helyi hatóságok ellen indított
eljárás finanszírozására létrehozott adománygyűjtési akciónk sikeresen zárult. Köszönjük
mindenkinek, aki adományozott! A crowdfunding
platform segítségével (www.gogetfunding.com/
sunt-gunoaiele-toxice-impreuna-aflam-daca-in-pata-rat-se-poate-locui) több mint 3000
eurót gyűjtöttünk, ehhez adódnak hozzá a Zimbru koncert (2019 decembere), valamint egyéb
rendezvények bevételei. A tárgyalás folyamatban
van. Jogi szakértőnk ellátogatott Patarétre, de
munkáját érzékelhetően akadályozta a járvány.
•
Humanitárius, ökológiai és lakhatási válság a Pataréten: A Szociális bérlakásokat MOST!
/ Căși Sociale Acum! hozzájárult az ENSZ különjelentésének („Covid-19-ről és a lakhatáshoz való
jogról”) dokumentációjához. További részletek
itt: www.casisocialeacum.ro/archives/4997/criza-umanitara-ecologica-si-locativa-in-zona-pata-rat-cluj-napoca-romania/

1

2

A németországi ver.di8 szakszervezetbe tömörült
munkavállalók a 2018-as év elején azévi 18%-os
béremelést sikerült kialkudniuk, valamint további 7.5%-os, 2019-ben történő béremelést. Sikerük a szakszervezet tevékenységében résztvevő
munkások magas számának tudható be.

https://www.facebook.com/ColectivaUrzica/

az autókba szerelhető biztonsági kamera, vagy az
elektronikus karszalagok használatának kötelezése. Látható, hogy a technológiai fejlődés szolgálhatja ugyan a munkakörülmények javulását,
viszont sértheti a munkavállalói autonómiát. A
munkásoknak mindig beleszólásuk kell legyen a
technikai újításokba, tekintettel arra, hogy ezek
könnyen felhasználhatóak ellenük.

Hírek, új megjelenések, kampányok és tevékenységek

https://www.epsu.org/epsucob/2017-december-epsucobnews-22/union-welcomes-deal-payand-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-payboost-waste-workers
8
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https://www.workers.org/2018/02/35662/

A bérezési kérdés mellett a szakszervezetek a
munkakörülmények milyensége szempontjából
is fontosak. Az utóbbi időben több szakszervezet hozott nyilvánosságra munkáltatók részéről
tapasztalt ellenőrzési kísérleteket. Ilyen például
Tégla A lakhatási igazságosság lapja 12-es szám

•
A jelöltekhez intézett felhívások: A Szociális bérlakásokat MOST! / Căși Sociale Acum!
két felhívást intézett a Kolozsvári önkormányzati választások 2020-as jelöltjeihez, amelyben
felkértük őket, emeljék be programjaikba a helyi
lakhatási problémákat: ilyenek a magas bérleti
díjak, a szociális lakások hiánya, túlzsúfolt lakások, a kilakoltatások stb. A felhívások itt találhatók: www.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/; www.casisocialeacum.ro/
archives/5030/al-doilea-apel-catre-candidatii-alegerilor-locale-2020/
•
A Strada újság, 4. lapszám: a temesvári
lakhatási csoport (Grupul Dreptul la Oraș Timișoara) július 14-én jelentette meg az újság
4. számát, „a munka és a lakhatás közötti kapcsolatokat a szakszervezetek munkásságának
szempontjából megközelítve.” Ahogy temesvári
elvtársaink kifejtik: „ebben a lapszámban a
munka és a lakhatás összefüggéseit vizsgáljuk,
azon dolgozunk, hogy a szakszervezetek tűzzék
napirendre a lakhatási költségek csökkentésének kérdését, illetve azon, hogy alakuljon ki a
lakhatási csoportok és a szakszervezetek között
együttműködés”. Az újság itt található: www.
dreptullaorastimisoara.com/strada_issue_04.
html/
•
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire:
Bukarestben új győzelmet aratott mozgalmunk!
A FCDL a szociális lakások elosztásának kritériumai kapcsán indított pere számunkra kedvező
döntéssel zárult; a kritériumokat korábban Bukarest 2. kerületitanácsaszabálytalanul határozta meg. „A Nemzeti Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) pénzbírságot rótt ki Bukarest 2. kerületi
tanácsára, és egyhangúlag megszavazta azon

elosztási kritériumok felülvizsgálatát, amelyek
állításunk szerint a fogyatékossággal élő és szociálisan hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni hátrányos megkülönböztetéshez járulnak
hozzá közvetlenül, közvetve pedig a romákkal
szembeni hátrányos megkülönböztetéshez, valamint többszörös megkülönböztetéshez a korlátozások összesítéséttekintve”. További részletek
itt: www.bloculpentrulocuire.ro/2020/07/08/
victorie-la-cncd/
•
Blocul pentru Locuire:a lakhatáshoz és a
munkához kapcsolódó podcast-sorozatot készített, ezt itt hallgathatjátok meg: www.youtube.
com/channel/UCl3qIz_Pf7W1ev3MHS9dLEw

•
A transzfóbia elleni tüntetés: június 19-én
Bukarestben, június 21-én pedig Kolozsváron a
transzfóbia és a nem-bináris személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen szerveztek tüntetést. „romániában (sic), a transznemű
személyek ernyőfogalom alá tartozó emberek
– a nem genderkonform, illetve interszexuális
emberek következetesen marginalizálódnak, és
állandó utcai, otthoni, intézményes (az igazságszolgáltatás vagy az egészségügy intézményeiben) erőszaknak vannak kitéve. Puszta létezésük
küzdelem és lázadás egy olyan társadalom ellen,
amely nem akarja elfogadni őket.” A bukaresti és
kolozsvári tüntetések apropója egy, a „nemi ideológia” betiltására irányuló törvényjavaslat volt.

•
Önsegélyezési alap: az Olcsó Munkaerő
Országa csoport (Țara muncii ieftine) és a Csalán
kollektíva (Colectiva Urzica) adománygyűjtő
kampányt indított Alin Rotaru munkahelyi balesetet szenvedett román munkavállaló megsegítésére, akit a németországi bornheimi gazdaságban érte a baleset (ugyanitt lázadtak fel a
munkavállalók bérük kifizetésének késleltetése
miatt). További részletek itt: www.facebook.com/
TaraMunciiIeftine/photos/a.116535133332706/
154042069582012/?type=3&theater
•
Revista Bună, 7. szám: egy év megszakítás
után megjelent Revista Bună 7. száma német
nyelven (Zeitschrift für Befreiung & Emanzipation – nicht nur in Rumänien). A publilált cikkek között a bornheimi munkások sztrájkjáról,
egy a Mahala – Militáns Munkások Közössége /
Mahala – Comunitatea Muncitorilor Militanți
csoporttal készült interjú és számos izgalmas
anarchista könyv recenziója olvasható – utóbbiak egyike az Editura Pagini Libere gondozásában
jelent meg. Az újság itt olvasható: www.revistabuna.wordpress.com/2020/07/02/sommer-ausgabe-2020-des-libertaeren-rumaenien-magazins-buna-erschienen
•
Munka Ausztriában: az organizația Drept
pentru îngrijire (a Gondoskodó munkához való
jog; www.facebook.com/dreptpentruingrijire)
csoportot a gondoskodó munkát végző dolgozók
és jogérvényesítési munkájukhoz csatlakozni
vágyók számára hoztuk létre. „Olyan közösséget
szeretnénk létrehozni, amely a teljes munkaidőben gondoskodó munkát végzők jogaik érvényesítésében segíthet. Támogatjuk és szerveződünk
a gondoskodó munkát végzők munkakörülményei javításának érdekében.” „A D. R. E. P. T.
betűszó jelentése: Dreptate, Respect, Egalitate,
Protecție, Transparență (Igazság, Tisztelet,
Egyenlőség, Biztonság, Átláthatóság) – az ausztriában magánszemélyeket gondozók számára.”.
•
Contrasens: a Contrasens podcast általunk leginkább várt sorozata jelent meg ezen
a nyáron. A szerkesztők szociális területeket
kutató szakértőkkel készített beszélgetéseikről
ismertek, most viszont egy aktivista mozgalmakról szóló sorozattal kísérleteznek. A vegán
aktivizmusról készült anyagot a városi aktivizmusról szóló követte, a közterekhez, a lakhatáshoz való jogért, és a kifizethető lakbérekért
folyó küzdelmeket mutatták be. Ne hagyd ki ezt
a három részt! Ezek egyikében szerkesztőségünk
egy tagja is szerepel. Link: www.soundcloud.com/
contrasens/sets/mi-c-ri-n-contrasens/

Fotó: Editura Pagini Libere
•
Lakbér. Egy egyszerű küldetés / Chiria. O
misiune ușoară: ez a címe az öt rövidfilmből álló,
Doru Taloş által készített sorozatnak, amely „a
főbérlő és az albérlő közötti találkozások körül
felmerülő feszültségeket” rögzíti. Itt tekinthető
meg: www.fundatia9.ro/proiect/chiria-o-misiune-usoara
•
Új szövegek:
o
Nyilvánosság vagy névtelenség? Hogyan
egyeztethetjük össze a magánélet biztonságát az
aktivizmushoz szükséges nyilvános szerepvállalásokkal A.M. tollából, a Pagini Libere oldalán:
www.pagini-libere.ro/asumaresauanonimat/
o
Miért nem romboltuk már le a szobrokat?
Veda Popovici, Revista Arta: www.revistaarta.ro/
ro/de-ce-nu-au-cazut-statuile-pana-acum/
o
Erdélyi ipari örökség: a Habsburg korszak
vasútjai és romjai (I) Sorin Gog, Critatac: www.
criticatac.ro/patrimoniul-industrial-transilvanean-caile-ferate-si-ruinele-lumii-habsburgice-i/
o
Ki gondoskodik rólunk? Reproduktív
munka, szerelem, kiégés, Iox, Revista Cutra:
www.cutra.ro/cine-are-grija-de-noi-muncareproductiva-iubire-burn-out/
o
A munkaerő elszegényedése Románia
„gazdasági fellendülésével” párhuzamosan,
Vincze Enikő, Gazeta de Artă Politică:
www.artapolitica.ro/2020/05/27/saracirea-fortei-de-munca-in-contextul-relansarii-economice-a-romaniei/
o
Könyv, gubó, csigaház, szoba, albérlet,
CarolinaVozian, Cutra: www.cutra.ro/carte-cocon-cochilie-camera-chirie/
Fordítottta: Juhász-Boylan Kincső
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Szociális Lakásokat MOST! TÁMOGATJA
ÉS SZOLIDARITÁST VÁLLAL A
KÖZTISZTASÁGI DOLGOZÓK
ÉLETSZÍNVONALUK JAVÍTÁSÁT
CÉLZÓ ERŐFESZÍTÉSEIVEL

„Nincs öltözőnk a munkahelyen”
„A járvány idején egyszer kaptunk maszkokat, kesztyűket és fertőtlenítőt”
„A túlórákat nem fizetik”
„A városban az emberek ránk kiáltanak, hogy ne porozzuk össze az autóikat”
„A köztisztaságban dolgozni azt jelenti, hogy egy utolsónak néznek”
„A városi emberek közül egyesek káromolni szoktak minket”
„8 óra alatt túl sok utcával kell végezzünk”
„Nálunk így kötik a szerződést, három hónapra, és három hónaponként hosszabbítanak”

Megkezdődött a temesvári kilakoltatások időszaka!
Bár a járvány alatt leállították a kilakoltatásokat,
a bürokraták és a végrehajtóirodák keményen
dolgoznak azon, hogy amint lehetségessé válik,
újra kilakoltathassák az embereket otthonaikból.
Temesváron két kényszerkilakoltatás tucatnyi
embert tett utcára közvetlenül a kilakoltatási
moratórium megszűnte után.
Május 15-én, közvetlenül a szükségállapot zártával, hat családot lakoltattak ki egy Traian-téri
épületből. Röviddel azután, hogy megvették az
épületet, az új tulajdonosok arra kényszerítették
a lakókat, hogy egy nap alatt hagyják el otthona-

ikat, annak ellenére, hogy már tíz éve ott éltek. A
kilakoltatást a helyi rendőrség végezte, bírósági
határozat nélkül. A kilakoltatottak számára nem
kínáltak alternatívát, bár gyermekek és idős
emberek is voltak köztük.
Június 12-én, reggel 6:00-kor, a temesvári Torontalului negyedben egy közel tízfős közösséget
lakoltattak ki erőszakosan. Az embereknek nem
ajánlottak fel alternatívákat, egyszerűen kidobták őket az utcára. Az odavezényelt 11 rendőrautó megfélemlítés céljából érkezett, majd lebontották az ott élők menedékét.

A torontalului-i közösség már négy éve élt ott. A
helyszín privatizálása után még bizonytalanabb
lett a helyzetük, ugyanis bármikor utcára vethették volna őket. A világjárvány miatt fenyegetve
érezték magukat: alternatívát kellett találniuk,
mivel nem élhettek továbbra az utcán.
A képek a torontalului-i közösségi barakkok
megsemmisítése előtt és után készültek. Tania
Strizu képei.
Fordítottta: Juhász-Boylan Kincső

A bornheimi (Németország) román szezonális
munkások szálláskörülményei
FreieArbeiterInnen-Union Szakszervezet (FAU)
Egy 200 fős román csoport, akik epret és spárgát szedtek a német Bornheim város egyik cége
számára, 2020 május 15-én leállt a munkával
a röhejes bérezésekkel szembeni tiltakozásuk
jeléül.
A tüntetéssel szolidaritást vállaló anarcho-szindikalista FreieArbeiterInnen-Union jelenleg
jogi úton küzd a csoport jogérvényesítéséért
és a következő szöveget közölték a bornheimi
munkások elszállásolásának körülményeiről.
Más németországi vendégmunkások is hasonló
körülmények között élnek.
„Ezért a szálláshelyért fizettünk”
A Ritter spárga- és eperfarm dolgozóit évek óta
itt szállásolják el, egy bekerített konténerkomplexumban a bornheimi „Am Ühlchen” utcában. A
kétszintes konténerblokkok minden emeletén
körülbelül 30 hálószoba, néhány zuhanyzó és WC,
egy raktárhelyiség, egy mosoda és szárító található. Három ilyen tömb van a vállalat tulajdonában lévő földterületen, amely egy vasútvonal és
egy víztisztító üzem között helyezkedik el.
2015-től 2016-ig a konténerek egy részét Bornheim városa bérelte Szíriából,
Afganisztánból, Iránból és Albániából érkező
menekültek befogadására. A konténerek állapota akkoriban annyira rossz volt, hogy a szociális
ügyosztály vezetője, Markus Snapka a következőt nyilatkozta a General – Anzeiger Bonn
számára: ezek a szállások semmiféleképpen nem
felelnek meg szabványainknak, csak ideiglenes
megoldások lehetnek.” A városvezetés a komplexum felújításának és kibővítésének egy részét
állta – ezt a komplexumot akkoriban emelt áron
bérelte a Ritter cégtől (havi 15.53 euró alapdíjat
fizetett négyzetméterenként, ezen kívül négyzetméterenként további 5.07 euró használati
díjat.) A munka magában foglalta többek között a
fűtetlen tartályok fűtőtestekkel való ideiglenes
felszerelését és a hibás vízvezeték teljes felújítását.

Fotók: Tania Strizu

2016-tól kezdődően a menekülteket más létesítményekbe helyezték át, a konténerkomplexumot
pedig ismét a Claus és Sabine Ritter területén
dolgozó munkavállalók és idénymunkások elszállásolására használják. Úgy tűnik, hogy rájuk
a bonni normák nem vonatkoztak. Néhány hónapon belül a városáltal felújított szállásegységek
karbantartás hiányában és a magas lelakottság
miatt újból leromlottak.
A május 15-én megkezdett munkássztrájk során
a FAU kérte a spárga-és eperfarm üzemeltetőjétől, hogy engedje közel a szakszervezeti tagok
szálláshelyeihez. A hozzáférést azon az alapon
tagadták meg, hogy ezek a földterületek nem a
társaság tulajdonában állnak. Valójában a munkavállalók börtönszerű intézetben élnek, biztonsági őrök által elkülönítve, akik nem engedélyeznek látogatásokat, és akik megakadályozzák a
munkavállalókat abban, hogy barátaikat, ismerőseiket a lakóterükben fogadják. Az egész helyzet
a Kínában dolgozó szezonmunkások elszálláso-

8

Tégla A lakhatási igazságosság lapja 12-es szám

lására emlékeztet, akiketaz üzemek területére
zárnak be, hogy felügyelhessék őket és bármiféle
ellenállást megelőzzenek.

séről szóló 1971. március 29-i irányelvekre hivatkozik, amely szerint személyenként legalább
8 négyzetméternyi lakóteret kell biztosítani.

Bornheimben a munkavállalókat szálláshelyeikről használaton kívüli városi buszokkal szállítják
munkába. Igaz, elhagyhatják a szálláshelyüket
szabadidejükben, és mivel közülük sokan saját
autójukkal jöttek, ezzel járnak bevásárolni. Ha
azonban ezeken a németországi szállásokon
tartózkodnak, nem szevezhetnek közösségi alkalmakat vagy grillezést külsősök bevonásával.
Alapvetően a munkájuk helyszínéről, ahol feletteseik felügyelik és siettetik őket, a börtönhöz
hasonló szállásig ingáznak, ahol biztonsági őrök,
kapusok gondoskodnak arról, hogy a körülöttük
lévő társadalommal ne érintkezzenek. Ez egy
munkatáborszerű, rasszista üzemmód, amire a
németországi spárga- és epertermesztés épül.

A konténerekben található nappali és hálószobák tervrajzai alapján egy két személy számára
kijelölt lakótér területe 14.2 négyzetméter,
amely kevesebb a személyenkénti nyolc négyzetméternél. A videóanyagban továbbá olyan szobák
is láthatóak, amelyekben a dolgozók emeletes
ágyakon alszanak. Elmondásuk szerint egyes
esetekben akár öt vagy hat ember is élhetett egyegy ilyen szobában, ezekben az esetekben tehát
8 négyzetméternél jelentősen kevesebb lakótér
juttott egy főre. Tehát még az 1971-es, egy ras�szista politikákkal teli időszakból származójogszabály minimális előírásait sem tartják be.

A szálláskörülmények dokumentálása érdekében a Spargel Ritter dolgozói létrehoztak egy
Youtube-videót (https://youtu.be/9W29ipQ7UVw). Ebből világosan látszik, hogy az intézmények ellenőrizetlen szálláskörülményei miért
nem publikusak. A lakóterek látványa rámutat a
vendégmunkások szálláskörülményeinek teljes
problematikájára.
A Claus és Sabine Ritter és a dolgozók által aláírt
bérleti szerződés 15 négyzetméteres területet
biztosít, valamint a közös helységek közös használatát. Ez egy 14.2 négyzetméteres konténeren
belül körülbelül egyetlen nappali területének,
vagy egyetlen hálószoba területének felel meg.
A bérleti szerződés szerint minden munkavállaló jogosult ezen terek egyikének használatára.
A három konténertömbös komplexumban 150
ilyen szoba található.
Most azonban jelentős számú román nemzetiségű vendégmunkás szed spárgát és epret, és
mindannyian ezekben a konténerekben élnek
bérlőként. Így sokan másokkal kell megosszák
ezeket a szobákat, annak ellnérte, hogy bérükből
egy teljes szoba bérleti díját vonják le havonta.
Ez az üzemeltetőnek kiváló üzletet jelent, aki
anélkül halmoz fel több pénzt, hogy megfelelő
szolgáltatásokat biztosítana.
Amellett, hogy a bérleti szerződésben leírt szállás területét helytelenül jelölik, egyéb jogszabályokat is áthág a Claus und Sabine Ritter. Németországban egy kétszemélyes börtöncellának
szabványszerűen legalább 7 négyzeméteresnek
kell lennie személyenként. A munkaügyi szabványok, hat főnél kisebb lakóközösség esetén
személyenkény
legalább 8 négyzetméteres lakóterületet írnak elő. A Zoll
az idénymunkások
élelmezéséről és elszállásolásáról szóló rendeletekben a
Német Szövetségi
Köztársaságban az
ideiglenes munkavállalók elhelyezé-

Mivel az improvizált fűtőberendezések sok esetben meghibásodtak, a dolgozóknak saját fűtőberendezéseket kellett vásárolniuk, az áprilisi és
májusi hideg éjszakák idejére.
Fontos megjegyezni, hogy ezek a felvételek a
COVID-19 világjárvány alatt készültek. A csak
valamivel több mint 2 négyzetméter széles lakóterekben, még két lakó esetében is túl magas a
fertőzés kockázata, ez a német fertőzések ellen
hozott törvény (Infektionsschutzgesetz) áthágását is jelenti. Nem is beszélve a térhasználat
arányáról. Úgy tűnik, hogy a Ritter spárga- és
eperfarm prioritásai között nem szerepel a munkavállalók fertőzéstől való védelme.
A vízvezetékek is nyilvánvalóan rossz állapotban
vannak, még akkor is, ha a román munkaügyi
miniszter, Violeta Alexandru látogatása előtt,
május 20-án, 2020-ban, gyorsan megjavították
őket. Kazán vagy átfolyós vízmelegítő helyett,
egy kis kapacitású boilerrel látták el a kézmosót,
és egyetlen kis kapacitású boilerrel a zuhanyzókat. Több WC használhatatlan és nem is volt
megjavítva.
A szobákat egy rács választja el a felső emelettől,
amely további Zoll-előírásokat sért meg; ezek
szerint a padló felületének borítása hőszigetelő
kell legyen. A közegészségügyi hatóságok vizsgálata után felelősségre vonták a céget, mire annak
képviselői megígérték, hogy két héten belül
elvégzik a szükséges javításokat. A felső emeleti
rácsokon keresztül készül kép felerősíti a szállás
börtönjellegét.
Fordította: Juhász-Boylan Kincső

https://www.fau.org/
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Az állam és a kolozsvári önkormányzat semmilyen felelősséggel nem tartozik az albérlőivel szemben?
Miért erre a garzonlakásra esett a választása, ami
azzal járt, hogy az albérlőt az utcára teszik anélkül,
hogy őt iskárpótolják?
Harmadik fél tulajdonává tett lakott önkormányzati lakás
RoșcaVasile megosztotta velünk történetét és
megmutatta nekünk azokat az önkormányzati és bírósági dokumentumokat, amelyekaz ő
lakhatásának helyzetéről rendelkeznek. Most
röviden bemutatjuk, mi történt vele és reméljük,
hogy ezzel mi is segíthetünk neki az őt ért igazságtalanság orvoslásának folyamatában.1980
szeptember 11-én a Someșul gyár egy lakás-újraosztás következtében Roșca úr számára kiutalt
egy 24 négyzetméteres garzonlakást a Monostor
negyedben (a Câmpului utca 42 szám alatt).

Vasile Roșca és Vincze Enikő beszélget
Felmerült bennetek valaha az a kérdés, hogy
vajon hogyan dönti el a kolozsvári önkormányzat,
kinek, milyen ingatlanokat (telkeket, épületeket)
ajánl fel kártérítésként a természetben vissza
nem szolgáltatható ingatlanokért? Megvizsgáltunk néhány erre vonatkozó helyi tanácshatározatot, viszont sehol nem találtunk magyarázatot
arra, hogy miért az adott ingatlanokra esett a
választás (azon a formális hivatkozáson túl, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanról
van szó) vagy hogyan döntötték el, kik legyenek
a kártalanítások kedvezményezettjei, de arról
sem, hogyan védik meg a volt albérlők jogait ilyen
helyzetekben.
Hogyan lehetséges, hogy a polgármesteri hivatal
olyan ingatlant kínáljon fel kártalanításként,
amely az önkormányzati lakásállomány egysége
és albérlők lakják, úgy, hogy közben ne bocsásson
egy másik lakást az albérlők rendelkezésére?
Illetve úgy, hogy az ott lakók 40 éven át miden
kötelezettségüket teljesítették a főbérlővel
szemben, de ennek ellenére a kilakoltatás veszélye fenyegeti őket? Kolozsváron, úgy tűnik,
ez lehetséges. Valószínű az állam ugyanígy jár el
Románia más részein is.
A régi tulajdonosok jogainak érvényesítési folyamatában tehát, a városházának semmilyen kötelezettségenem volnasaját albérlőivel szemben?
Azon gyanúnkat, hogy a természetbeni visszaszolgáltatás során vagy a kártalanítás gyanánt
felkínált ingatlanok nem mindig a jogos örökösökhöz kerülnek, egyelőre tegyük félre. Most
összpontosítsunkaz ügy központi aspektusára:
Kolozsvár önkormányzatának semmilyen kötelessége nem volt azon albérlőjeiránt, akinek szerződését nem hosszabbította meg pontosan amiatt,
hogy azt a lakást, amelyben ő negyven éven át
lakott, felkínálhassa egy harmadik fél kártalanítására? Vagy éppenséggel van ilyen jellegű kötelezettsége, de nem aszerint járt el? Nem sikerült a
városházának találnia egy másik üres lakást, teret
vagy telket, amit kártalanításképpen odaadhat?

10

„Akkor szereltem le a katonaságnál és KISZ
aktivista voltam, a gyermekotthonokért feleltem
Kolozs tartományban. Én is gyerekotthonban
nőttem fel. A lakást akkor kaptam. 1990 után a
városházáról csak egyszer látogattak meg, hogy
megnézzék, egyedül lakom-e, nem-e adom ki
másnak bérbe a lakást, ez 1996-ban volt.”
2004. szeptemberében, miután a régi állami
lakásállomány (az el nem adott és vissza nem
szolgáltatott része) a kolozsvári önkormányzat
kezelésébe került,Vasile Roșca és a polgármesteri hivatal, Emil Boc polgármester, a lakáskezelő
szolgálat és az örökségkezelő igazgatóság vezetői
képviseletében aláírtak egy albérleti szerződést
a garzonlakására. A szerződésben a szerződés érvénytelenné válására vonatkozó helyzetek között
a bérleti díj és a közköltségek ki nem fizetése,
a szomszédi együttélést ellehetetlenítő magatartás, jelentős anyagi károk okozása, az albérlő
kiköltözése vagy elhalálozása szerepeltek.
„Először 1993-ban akartam megvenni a garzont.
Akkor Botea asszony a hivataltól azt mondta,
hogy a városházának nem áll módjában eladni
azt nekem. 1996-ra felhalmoztam valamennyi
adósságot, az életemnek egy nehezebb időszakát
éltem, és akkor azt mondták, hogy az adósság
miatt nem vehetem meg. Aztán 2014-ben benyújtottam egy megvásárlói kérvényt. Kézzel
írott kérvény volt, amihez csatoltam, amint elő
volt írva, egy igazolványt a jövedelmemről és egy
másikat a lakóegyesülettől, ami azt bizonyította,
hogy nincs adósságom. Nem kaptam rá választ.
Ugyancsak 2014-ben adtam le az albérleti szerződésem meghosszabbítására a kérelmet. Azt jóváhagyták. 2015-ben Miron asszonyhoz mentem
a városházára, szóban mondta volt, hogy nézzek
még be hozzájuk, hogy beszéljünk meg. Amikor
megnéztem, hogy áll a dossziém, sem a kérvényemet, sem a csatolt igazolványokat nem találtam
benne. Eltűntek.”
Vasile albérlői szerződésének meghosszabbításáról egy 2014 októberében kelt kiegészítő
dokumentum rendelkezik.Ez a lakás bérleti
határidejét 2019. július 27.-ben határozta meg és
a következő (a 2004-es szerződéshez képest) új
feltételeket sorolja fel: „jelen szerződés a határidő lejárta után megszűnik, a tulajdonos bírósági
határozaton keresztül értesíti a bérlőt, hogy az

értesítéstől eltelt 30 napon belül szabadítsa fel az
ingatlant” Időközben azonban 2017-ben a polgármesteri hivatal Vasile lakásátodaítélte valaki
másnak kártalanításképpen.
„Velem semmit nem közöltek. Amikor 2019ben kiderült, már túl késő volt. Miron asszony
azt mondta, futárcéggel küldték ki, levélben.
Csakhogy ez hozzám biztosan nem jutott el.
Amikor megkérdeztem, miért adták a lakásom
oda másnak két évvel azelőtt, hogy én tudtam
volna róla, azt a választ kaptam: mert maga nem
nagyon volt otthon, és azt hittük, a lakás üres. De
az albérletet fizettem, nem voltak elmaradásaim.
Beigazolódott tehát, hogy az én lakásomra 2017
óta vadásztak.”
„2017-benmég történt valami. Január 8-án a
tévét néztem, amikor egyszer csak az elektromos fűtőtest lőtt egyet és onnan indult a tűzvész.
Megpróbáltam eloltani a tüzet. Felugrottam s
rádobtam a pokrócot a kaloriferre, de a tűz nem
alud ki, belül minden égett. A tűzoltók 15 perc
múlva érkeztek meg. Megvan a jegyzőkönyv, miszerint a tüzet az elektromos fűtőtest rövidzárlata okozta és igazolja, hogy a dolgaim 90% -a
odaveszett, a falak, az ablakok és az ajtók megégtek. Én is súlyos égésekkel kerültem kórházba.
Három nap múlva kiengedtek, haza mentem, s
otthon kezeltem magam, ahogy tudtam, orvosi
asszisztens vagyok. Meg voltam róla győződve,
hogy tovább kell lépnem, meg kell javítanom az
összes cuccom. Nem gyengültem el. Elmentem a
városházára, hogy értesítsem őket a történtekről, hogy hívjam, jöjjenek, nézzék meg. Egy hónap
múlva jöttek el, amikor a lakás majdnem készen
volt, bár tulajdonosként kötelességük lett volna
hozzájárulni a javító munkálatok költségéhez. Én
saját pénzből javítottam meg a lakást, nagyjából
30.000 lejembe került. Amikor egy hónap után
megjöttek, fényképeket készítettek, de önrészt
nem ajánlottak fel. Jegyzőkönyvet sem állítottak
ki. A befektetésem teljes értéke a városházánál
maradt. Miközben vagy miután én annyi pénzt
fektettem a lakásba, úgy jártam, ahogy jártam,
a hivatal úgy dönt, odaadja olyan embereknek
a lakásom, akiknek eredetileg valamilyen telek
járt volna valahol a városban és a telek helyett
pont az én garzonomat akarták odaadni nekik.
Mindezt 2017-ben nem tudtam. Én éltem a magam életét.”
„Ráadásul 2019. április-májusában, Emil Boc
bejött az Egyetemi Kiadóhoz – én akkor már ott
dolgoztam. Én sem tudtam, valószínű ő sem tudta, mi történik velem, amikor beszéltünk, hogy
éppen a lakásom fogom elveszíteni. Azért jött,
mert ki akart adni egy könyvet, ő is és a felesége
is. Megmutattam neki, milyen diplomát szereztem az Öbölháborúban és készítettünk egy közös
fényképet. Én csak 2019 júniusában értesültem
az ellenem indított perről, melyet azok indítottak, akiknek a hivatal átadta a lakásom, és azt
kérték, hogy engem lakoltassanak onnan ki, és
akkor azt is megtudtam, hogy mindez két évvel
korábban kezdődött.”
Azt, hogy Vasile lakását már 2017-ben megkapta négy ügyvéd által képviselt személy a Kolozs
megyei Ítélőtábla197/A/2018 döntéséből tudtuk
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meg, amely egy korábbi polgári peri döntésre
hivatkozott, a 391/A/2017-re: Kolozsvár önkormányzata két lakást ajánlott fel (az egyik a Castanilor/Gesztenyék utca szám alatti, 19. lakrész,
a másik Câmpului/Mező utca 42 szám alatti 44.
lakrész) kártalanításképpen a felperesek számára egy olyan telekért (594 négyzetméter, a
Teleorman 48. szám alatt) cserébe, amelyet nem
állt módjában visszaszolgáltatni a 2001/10-es
törvény alapján. A bírósági döntés értelmében
a felperesek mindössze a bérleti szerződések
lejártáig, azaz 2019.06.27-ig kellett tiszteletben
tartaniuk a két lakás albérlőinek jogait. A felperesek tulajdonba helyezése nem természetbeni
visszaszolgáltatás volt, hanem kártalanítás,
mondja még a döntés, és az említett dátumon kívül az új tulajdonosoknak semmilyen más kötelezettséget nem szab meg az albérlőkre nézve.
„Én 2019 júniusában tudtam meg, hogy ezek a
tárgyalások lezajlottak, és azt is, hogy a városháza arra készül, hogy engem kilakoltasson. A
levélben ez állt: »Jelen levélben arra szólítjuk
fel, hogy 2019 július 4-én 15:00 órakor legyen a
lakásán, hogy a Kolozsvár polgármestere által a 2011/10 törvény értelmében jóváhagyott
567/04.02.2019 rendeletet végre tudjuk hajtani.« Vagyis arról értesített, a lakásom kártalanításként át lett adva másnak, és elvárta, hogy
önszántamból elhagyjam a lakást. Nem hagytam
el. Majdnem infarktust kaptam attól a levéltől.
Az albérletet időben fizettem, elmaradásom sem
volt. Tudtam, hogy állami lakás bérlője vagyok,
tőlem kellett volna előbb megkérdezni, nem-e
akarom megvenni. Másnap elmentem a városházára, ahol csak annyit mondtak nekem, hogy
bevezetnek a szükséglakások listájára, hogy
adjak le egy kérést szociális lakásra, mivel nem
tehetnek semmit, a bírósági döntés végleges. Én
azt feleltem, hogy a városházának kötelessége
volna felajánlani egy másik lakást, ha már az
utcára vetett. Nem, nem, nyújtsak be egy kérelmet, mondták. Azt válaszoltam, 2017/2018 óta a
városháza már nem ad kárpótlásként lakásokat,
mire azt felelték, túl sokat tudok. Tehát a hivatal
volt állami lakásokat értékesít. Tehát: egyfelől
azt állítja, hogy a piacról vásárol szociális lakásokat, másfelől eladja azokat, amikkel már
rendelkezik? Boc abszurduma. Azt mondtam:
»mostantól kezdve elszánt ellenfele leszek.«”
2019 augusztusában Vasile kapott egy értesítést
a végrehajtótól, amely arra szólította fel az új
tulajdonosok nevében, hogy 2019 szeptember
6-ig hagyja el a lakását, ellenkező esetben perre
viszik az ügyet. Mindez be is következett. A
kolozsvári bíróság a 2019.12.18. kelt polgári peri
döntés révén elrendelte a kilakoltatást. Roșca
úr ügyvédet keresett, megfellebbezte a bíróság
döntését és azt kérte, hogy vonják be a polgármesteri hivatalt is a tárgyalásba, végül azonban
elvesztette a pert. 2020. január 10-én kapta
kézhez a döntést.
Elismeri az új tulajdonosok jogát a lakáshoz,
de úgy véli, a városháza nem élt vele szembeni
kötelezettségével, és ezért most nincs hol laknia.
Azok a hivatali alkalmazottak, akik azt ígérték,
meghosszabbítják a szerződését és akik halogatták szociális lakáskérelmének feldolgozását,
félrevezették. Az ingatlant nem hagyhatja el,
amíg rendelkezésére nem bocsátanak egy másik lakást. Az önkormányzatnak más ingatlant
kellett volna kártalanításképpen felajánlania,
nem azokat, amelyekben bérlők laktak. Az önkormányzatot kötelezni kéne, hogy kielégítse a
feleket. Vasile bizonyította, hogy feljavította az

ingatlant, melyben lakott. 2017 januárjában otthona 90%-át felégette a tűz és neki kellett kifizetnie a károkat. Erre a beruházásra hivatkozva
kért haladékot addig, amíg új lakáshoz juttatja az
önkormányzat. A felperesek sem a városháza bevonását a perbe, sem a haladékadást nem voltak
hajlandóak megfontolni. Ráadásul azt állították,
hogy a tűzvész utáni javítások mit sem számítanak, mivel az ingatlant nem visszaszolgáltatták,
hanem kártalanításképp került hozzájuk.
Vasile tehát, nem hagyta el a lakását. Ennek
következtében 2020.05.21. kelt felhívást kapott
a végrehajtótól, melyben ez állt: „8 napon belül
hagyja el az ingatlant, és e felszólítás kézbesítése után egy nappal fizesse ki a 2.100 lej érétkű
perköltséget, valamint a 3.300 lej kényszerintézkedési költséget is. A kilakoltatás időpontja:
2020.06.03, 10:00 óra.”
„Június harmadikán otthon vártam őket. A végrehajtó és néhány zsandár jött. Jóformán nem
maradt semmi dolguk. A bútorzatot korábban
elvittem én, kiürítettem teljesen a lakást. A tartozásaimat is fizettem már, mivel a végrehajtó
fagyasztotta a bankszámlám. Aztán a BBTE-hez
adtam le kérést, így most a 17-es bentlakásban
lakom, ott alszom. Benyújtottam egy kérvényt az
egyetemi személyzetnek fenntartott lakásokhoz
is, hogy lakhassak ott, amíg a hivatal kioszt nekem egy új lakást. Időközben tudtam meg, hogy
a 2019-es szociális lakáskérelmemre 90 pontot
kaptam, vagyis ezzel a 65. helyre kerültem a
hivatal híres elsőbbségi listáján.”
2020 folyamán a városháza az előző évi 400
lakáskérelem közül ötöt oldott meg.
Miért nem jár Vasile Roșca-nak egy szociális
lakás? Milyen oka lehetett a városházának azt
feltételezni már 2014-ben, hogy nem fogja tudni
meghosszabbítani Vasile albérleti szerződését
2019 júniusa után? Kolozsváron több lakás van
hasonló helyzetben, miközben több üresen áll.
Miért nem akarta a város eladni Roșca úrnak a
lakást, aki 40 éve bérelte már? Miért nem ügyel a
hivatal az önkormányzati lakásállományra? Vagy
miért nem gondolt, mondjuk, öt évvel korábban
arra, hogy a szerződés érvénytelenné válásának
dátumát követően egy másik szociális lakást biztosítson az albérlője számára? Miért nem gondolt
hasonló intézkedésekre 2017-ben, amikor tudta

már, hogy bérlője, aki naprakész fizet, ki lesz
lakoltatva az új tulajdonosok által? Miért nem
választott az önkormányzat egy másik ingatlant
az érintettek kártalanítására? Könnyen találhattak volna egy olyan ingatlant (telket, nem lakásfunkcióval rendelkező teret), melyet semmilyen
más tényező nem terhel.
„1989-ben a sürgősségin dolgoztam a mentőknél.
A forradalom nekem a mentőn köszöntött be. Én
vettem fel a földről Călin Nemeș-t. Nem kértem
érte forradalmár-igazolványt, amint azt egyesek
tették, mondván, hogy cselekvő alanyok voltak.
Munkaidőben voltam, s úgy véltem, kötelességemet teljesítem, az életmentés volt a feladatom.
Kalandkedvelő voltam, jól dolgoztam a sürgősségekkel. Részt vettem egy öbölháborús toborzáson és beválogattak altisztként orvosi személyzetnek. Kemény szelekció volt, Kolozsvárról csak
engem vettek be, majd az angolok védelme alatt
elindultunk Kuvaitba. Olyan cselekvőkész emberre volt szükségük, aki, ha vért lát, nem ájul el,
erős pszichével rendelkezik, nem ijed meg, nem
különbözteti meg hátrányosan a sérülteket, aki
tudja, kit lehet korától függetlenül megmenteni
stb. Szakaszparancsnok voltam, majd a mentőhelikopternél kötöttem ki. Ott láttam, mivé lehet az
ember élete. Hat hónapig voltam ott, amint vége
lett a háborúnak, hazajöttem. Meghatározó élmény volt. Szolgálatomért semmilyen elismerést
nem kértem a kolozsvári önkormányzattól, noha
talán most, hogy kilakoltattak abból a lakásból,
ahol 40 évet leéltem, nem ártana, ha „kitüntetnének” egy másik szociális lakással.”
Nemrég, a városháza újabb kritériumot kezdeményezett bevezetni a szociális lakások jogosultsági és szelekciós szempontjai közé, amely 40
pontszámot érne – a Kiválóság esetét, amelyet
a következőképpen határoztak meg: „Kiválósági esetnek számít, ha a kérelmező Kolozsvár
vagy az ország presztízsének növeléséhez járult
hozzá intellektuális, kulturális, sport-, polgári
stb. tevékenysége révén.” Megkapja vajon Vasile
Roșca még az idén azt a 40 pontot miután leadja
a kérését?
Vincze Enikő
Fordította: Dobrai Zsolt Levente
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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!/
Szociális lakásokat MOST!” kezdeményezése
A lapszámhoz hozzájárultak:
a szem, Colectiva Urzica, Freie ArbeiterInnen-Union,
Vasile Roşca, Radu Gaciu, Alexandru Greta, Alex Liţă,
Magyari Noémi, Máthé Péter (grafikai szerkesztő),
ClaudiuLorand Maxim, Manuel Mireanu (szerkesztő),
Maria Stoica, Tania Strizu, 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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