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Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor 
de acolo. În 2020, însă, marcând 10 ani de la evacuarea de pe str. Coastei și 
relocarea forțată a celor evacuați în Pata Rât, reconstituim ultimul deceniu 
din viața trăită la casele modulare și pe str. Cantonului, dar și ceea ce înseam-
nă munca oamenilor din Dallas pe rampele de deșeuri, precum și activismul 
politic din Cluj pentru dreptate locativă văzut ca un proces de continuă for-
mare. Expoziția realizată de noi (10 ani – lupta continuă), precum și broșura 
de față contribuie la acest scop. Cea din urmă se concentrează asupra apariți-
ei și evoluțiilor mișcării, prezentând diversele sale etape atât dintr-o perspec-
tivă conceptuală sau ideologică, cât și din punctul de vedere al materialelor 
create cu scopul de a contribui la conștientizarea în rândurile unui public larg 
și la responsabilizarea statului cu privire la mai multe fenomene interconec-
tate: ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sărăcite, rasismul institu-
țional și structural manifestat în evacuări forțate, segregarea teritorială și 
socială, locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate, criteriile de atribuire 
de locuințe sociale, fondul locativ public, preponderența producției de locuin-
țe pentru profit prin dezvoltare imobiliară, împovărarea unor categorii largi 
de oameni cu costurile locuirii și criza locuirii în general.           

Anul 2010 a decurs cu pregătirile minuțioase ale Primăriei Municipiului 
Cluj-Napoca în vederea implementării planului de realizare de “locuințe soci-
ale” dedicate romilor cu domiciliul pe str. Coastei, str. Cantonului și str. Pata 
Rât în proximitatea rampelor de deșeuri. Din păcate, încercările Asociației 
Amare Phrala și Fundației Desire, susținute de mai multe organizații civice 
rome și în primul rând de Romani Criss, nu au reușit să oprească planul auto-
rităților publice locale. Calendarul lor politic a culminat în 17 decembrie 2010 
cu evacuarea pe cale administrativă a 350 de persoane de pe strada Coastei la 
minus 20 de grade, demolarea imediată a locuințelor de acolo, o mare parte 
dintre ele utilizate în regim de închiriere de la primărie, precum și cu muta-
rea forțată a persoanelor în casele modulare construite la sub 1000 de metri 
de rampa de deșeuri. Acel moment tragic a însemnat și începutul luptei lor 
împotriva nedreptății. Din ianuarie 2011, Grupul Local al Organizațiilor Ci-
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vice (GLoc) a organizat numeroase evenimente, printre ele un atelier pentru 
copiii din Pata Rât și elevi ai Școlii Elf. În cadrul acestuia, copiii au inventat și 
desenat bufnița salvatoare – inspirați fiind din simbolistica ei, multă vreme 
acțiunile noastre au fost marcate de imaginea sa. 
 

Activismul politic pentru dreptate locativă din Cluj – prezentat mai jos pe 
marile sale etape – a fost, este și va fi alături și împreună cu toți locuitorii 
din zona Pata Rât. Precedat fiind de mai multe acțiuni începând din 2010, în 
ultimii trei ani Căși sociale ACUM! a crescut de la a fi o campanie a Funda-
ției Desire înspre o mișcare în continuă extindere, parte din Blocul pentru 
Locuire, precum și din Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Lo-
cuire și la Oraș. În 2015, în cadrul atelierelor derulate sub egida programului 

ROMEDIN al Fundației Desire, copiii din Pata Rât și-au 
imaginat crocodilul din râul Someș. Creația lor 

a stat la baza conceperii siglei noastre. Căși 
sociale ACUM! militează pentru o poli-

tică justă și antirasistă de locuire, și 
în mod particular pentru creșterea 
fondului locativ public ca soluție la 
criza locuirii în municipiul Cluj-Na-
poca, care, în paralel cu dezvoltarea 
urbană pentru profit, a devenit cel 
mai scump oraș al pieței imobiliare 
din România. 



4

La sfârșitul lunii martie 2010, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, László 
Attila a declarat presei: “pentru a găsi o soluţie pentru cei circa 1500 de romi 
care locuiesc pe strada Cantonului și Coastei, precum și în Pata Rât, liderii 
administraţiei locale iau în calcul zona din aproprierea rampei de gunoi de la 
Pata Rât.” Hotărârea de Consiliu Local 127/30.03.2010 a aprobat efectuarea 
demersurilor necesare identificării de terenuri în zona Pata-Rât în vederea 
achiziţionării sau efectuării unor schimburi. La baza acestui proiect făcut 
din inițiativa primarului Sorin Apostu a stat Referatul Nr. 64778/451.1 din 
25.03.2010 elaborat de Direcţia de Patrimoniu a Municipiului și Evidenţa 
Proprietăţii. Pe atunci, fostul primar Emil Boc începea măsurile de austeritate 
în calitatea sa de premier al României.

Acțiuni împotriva ghetoizării romilor în 

Pata Rât (2010)

Într-un următor pas, prin HCL 197/ 11.05.2010 primăria a demarat proce-
durile schimbului de teren între Primărie și S.C. Strict Press S.R.L., pe baza 
căruia societatea din urmă a obţinut 300 mp pe strada Nădășel în schimbul 

Planșa nr 3 din seria 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă
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unui teren de 3000 mp în zona Pata Rât. Apoi, prin Decizia Nr.106271/43/ 
20.05.2010, Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism (Corina 
Ciuban director urbanism, Ligia Subțirică arhitect șef), a avizat oportunitatea 
întocmirii documentației PUZ Pata Rât. Scopul acestui demers a fost intro-
ducerea în intravilan și stabilirea de reglementări urbanistice care să permită 
construirea și amenajarea zonei pentru locuințe într-un mai larg teritoriu 
industrial, poluat de rampa de deșeuri chimice Terapia și rampa de gunoaie 
nonecologică a orașului. 

Conform HG nr. 349/2005, depozitul de deșeuri neconform clasa B Pata 
Rât Cluj-Napoca trebuia să își sisteze activitatea la data de 16 iulie 2010. În 
acel an, muntele de gunoi era format din 1,9 milioane metri cubi de deșeuri 
și ocupa o suprafață de 22 de hectare. Dar activitatea de depozitare nu s-a 
sistat la termenul stabilit, licitația pentru închiderea și ecologizarea ei s-a 
făcut abia în 2014, finalizându-se abia în 2018. În 2014, firmele câștigătoarea 
ale licitației au constatat existenţa unei cantităţi suplimentare de deșeuri de 
541.835 mc faţă de cele 1,9 milioane de metri cub existente în 2010. În plus, 
s-a estimat existența a încă 367.010 mc de deșeuri generate de depozitarea 
ilegală pe amplasament după data de 16 iulie 2010.

Planșa nr 5 din seria 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă
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Față de planurile primăriei cu privire la construirea de locuințe sociale pentru 
romi, în anul 2010 Asociația Amare Phrala și Fundația Desire, colaborând cu 
mai multe organizații rome din București, în primul rând cu Romani Criss, au 
inițiat mai multe acțiuni prin care s-au împotrivit acestor planuri laolaltă cu 
oamenii afectați direct de măsurile planificate, după cum urmează: 
Aprilie 2010: 

•   Petiție împotriva ghetoizării romilor.
•   Cauza online împotriva ghetoizării romilor. 
•   Solicitare de informații publice privind pregătirea mutării romilor în Pata 
Rât.
•   Propunere către primărie pentru organizarea mesei rotunde Comunitatea 
de romi din Pata Rât și dreptul la locuire în contextul planurilor de relocare în 
Pata Rât a romilor.

Mai 2010: 

•   Invitația adresată primăriei la masa rotundă Comunitatea de romi din Pata 
Rât și dreptul la locuire. 
•   Documente predate reprezentantului primăriei privind situația romilor de 
pe str. Cantonului, din Dallas și de pe str. Coastei.

Planșa nr 11 din seria 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă
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•   Proces verbal de la masa rotundă Comunitatea de romi din Pata Rât și 
dreptul la locuire.
•   Comunicat de presă privind masa rotundă Comunitatea de romi din Pata 
Rât și dreptul la locuire.
•   Propunere către primărie cu privire la încheierea unui protocol de colabora-
re pe tema situației locuirii romilor în Cluj în contextul planurilor de relocare 
în Pata Rât.
•   Solicitările reprezentanților romilor de pe str. Cantonului și din Pata Rât cu 
privire la planurile primăriei declarate în martie 2010. 

În ochii primăriei nu a contat nicio acțiune care a demonstrat ilegalitatea, 
ilegitimitatea și inumanitatea planului de a muta persoane de etnie romă sau 
persoane fără adăpost în mediul toxic al rampelor de deșeuri. Nu au contat 
nici scrisorile semnate de către 336 de locuitori posibili direct afecțați, nici 
memoriul semnat de 30 de activiști și 20 de organizații civice rome, nici cele 
296 semnături ale petiției și nici cei 826 de susținători ai cauzei „Împotriva 
ghetoizării romilor în Pata Rât.” Precum nu a contat nici propunerea comisiei 
de negociere formată din locatari de pe strada Cantonului și Pata Rât, pre-
cum și din reprezentanți ai organizaţiei Amare Prhala și Fundaţiei Desire de 
a încheia un protocol prin care primăria să își asume că va soluționa proble-

Planșa nr 16 din seria 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă
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mele locative ale romilor de pe Coastei, Cantonului și din Dallas într-un mod 
care să respecte dreptul la locuire adecvată și dreptul de a locui într-un mediu 
sănătos. Prin Scrisoarea Nr. 111351/803/ din 12.07.2010 a Consiliului Local 
al Municipiului Cluj-Napoca și a Direcţiei de Asistenţă Socială și Medicală, 
semnată de primarul Sorin Apostu și de director executiv Aurel Mocanu, 
autoritățile au refuzat încheierea unui protocol de colaborare cu locuitorii 
vizați. Primarul, viceprimarii și conducerea tuturor direcțiilor Primăriei Mu-
nicipiului Cluj-Napoca au lucrat în continuare la elaborarea și implementarea 
procedurilor pe care le-au considerat necesare în vederea mutării persoanelor 
rome în locuințe construite cu dedicație pentru ele lângă rampa toxică din 
Pata Rât. 

În septembrie 2010 activiștii au mai depus primăriei un Referat de con-
statare cu privire la situația locuirii în Pata Rât, dar nici asta nu a pus capăt 
pregătirilor, mai ales că acestea erau deja avansate la acea oră. Până în ultima 
clipă, primăria nu a anunțat pe cine va muta în casele modulare construite la 
o distanță de sub 1000 de metri de rampele de deșeuri. Însă nimeni nu a pu-
tut să oprească evacuarea de unde se dorea relocarea. În 17 decembrie 2010, 
la minus 20 de grade, primăria a evacuat forțat 350 de persoane de pe str. 

Planșa nr 19 din seria 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă
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Coastei, atât din locuințele improvizate, cât și din cele cu contracte de închiri-
ere. Pe 21 decembrie 2010 Asociația Amare Phrala și Fundația Desire au adus 
în atenția opiniei publice Situația locuirii în Pata Rât (inclusiv la casele modu-
lare, în Dallas, pe str. Cantonului, pe rampe) printr-un comunicat de presă.
Acest moment tragic a însemnat condamnarea celor mutați forțat în casele 
modulare din Pata Rât să locuiască într-un mediu toxic, ce pune în pericol 
sănătatea și viața lor. Dar el a însemnat și începutul luptei acestora împotri-
va nedreptății suferite. Activismul politic pentru dreptate locativă din Cluj 
a fost, este și va fi alături și împreună cu ei și cu toți locuitorii din zona Pata 
Rât.

Acțiuni împotriva segregării teritoriale 

și pentru dreptul la locuire (2011-2015)

Imediat după evacuarea forțată a 350 de persoane rome de pe str. Coastei în 
decembrie 2010 și mutarea lor în casele modulare construite de primărie în 
Pata Rât, la o distanță de sub 1000 de metri de la rampele de deșeuri, oamenii 
au ieșit în stradă protestând împotriva a ceea ce li s-a întâmplat, fiind susți-
nuți de Asociația Amare Phrala și Fundația Desire. Curând după protest, cele 

Sunt rom vreau să trăiesc în demnitate, ianuarie 2011

din urmă, bucurându-se 
de susținerea mai mul-
tor intelectuali din Cluj 
(profesori universitari, 
artiști, sau oameni din 
organizații neguverna-
mentale) au inițiat crea-
rea unei rețele informa-
le care s-a și constituit 
sub forma Grupului de 
Lucru al Organizațiilor 
Civice (GLOC) în ianua-
rie 2011. 
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Până în 2014, GLOC-ul a avut diverse inițiative, de la identificarea proble-
melor urgente ale familiilor mutate forțat în Pata Rât în timp de iarnă, prin 
documentarea experienței și efectelor evacuării și relocării lângă rampa de 
deșeuri, până la depunerea unei petiții la adresa Consiliului Național Pentru 
Combaterea Discriminării. Observând că demersurile grupurilor locale nu au 
impact asupra primăriei, GLOC-ul, susținut de câteva organizații rome din 
București, în iunie 2011 a inițiat o vizită a unor organizații internaționale în 
Pata Rât. Reprezentanți ai Comisiei Europene (DG Regio), UNDP, Amnesty 
International, ERRC, Open Society Institute, dar și ai unor organizații de 
drepturile omului din România au participat la această acțiune, după care 
UNDP a semnat un acord de colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Na-
poca în vederea găsirii unor soluții la segregarea rezidențială a romilor din 
Pata Rât. Câteva persoane din GLOC s-au implicat pro bono în elaborarea 
unui proiect pilot integrat de locuire ca soluție la această problemă, colabo-
rând la definirea concepției și a unui pachet de programe ce urmau să încea-
pă procesul de desegregare. Din păcate, proiectul scris și depus de primărie 
spre finanțare la POR a fost declarat neeligibil deoarece nu s-a solicitat suma 
minimă necesară eligibilității, astfel încât nici unul dintre cele trei imobile ce 
urmau să fie renovate cu scopul de a se transforma în locuințe sociale nu și-au 
putut îndeplini scopul dorit.  

Marșul pentru dreptate socială, decembrie 2011
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Timp de 5 ani, mai multe membre ale GLOC-ului au formulat o multitudine 
de recomandări către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca 
cu privire la nevoia de a elabora un plan de desegregare pentru Pata Rât și de 
a realiza locuințe sociale pentru a asigura relocarea în oraș, ca soluții asuma-
te instituțional și finanțate din bugetul local, completat din alte fonduri. Pe 
lângă aceste demersuri, GLOC-ul a susținut comunitățile din Pata Rât (de la 
casele modulare, de pe str. Cantonului și din colonia Dallas) în efortul lor de 
a transmite mesaje în atenția clujenilor și autorităților publice locale, printre 
altele prin acțiunile stradale comemorative organizate anual după evacuarea 
de pe str. Coastei. Producțiile artistice realizate în această perioadă realizate 
de mai multe echipe de artiști au contribuit și ele la întărirea acestor mesaje. 
În acești ani, Bufnița a devenit simbolul mișcării noastre, ideea fiind tran-
spusă într-un fel de logo dintr-un desen realizat de copii în decembrie 2011 
(“super-bufnița salvează oameni”) în cadrul unei acțiuni interculturale la Casa 
Tranzit. 

Romi împinși la margini, decembrie 2012
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Observând tergiversarea asumării și implementării soluțiilor necesare, o par-
te din echipa GLOC-ului a decis să schimbe strategia de acțiune, punând tot 
mai mare accent pe susținerea persoanelor din Pata Rât pentru a se mobiliza 
în vederea revendicării drepturilor lor locative. Pentru noi, cei care ulterior 
am creat Căși sociale ACUM!, anul 2015 a fost un an de tranziție de la pri-
mii cinci ani de activism către o nouă perioadă marcată de problematizarea 
politică a situației din Pata Rât în contextul politicilor mai largi de dezvoltare 
urbană și de locuire, dar și printr-o multitudine de acțiuni și instrumente 
prin care activismul clujean pentru dreptate locativă a învățat să transforme 
experiențele trăite ale oamenilor în mesaje politice. O altă parte din vechea 
echipă GLOC, împreună cu persoane implicate mai târziu, au decis să partici-
pe în proiectul Pata Cluj. Din 2014, GLOC-ul nu a mai fost activ ca organiza-
ție umbrelă, membrii săi implicându-se, deci, în mai multe inițiative diferite. 
Îmbinarea cunoașterii/ documentării cu acțiunea directă a rămas o carac-
teristică a activismului celor care ulterior au înființat Căși sociale ACUM!, 
continuând politizarea temelor legate de segregare rezidențială, deposedare 

Scoateți-ne din Pata Rât, decembrie 2013

locativă și ne-
dreptate spațială. 
În timp, analiza 
noastră a deve-
nit mai critică, 
iar acțiunile mai 
radicale, renun-
țând la discursul 
recomandărilor 
de politici în fa-
voarea practicilor 
revendicative.  

2011: 

Analize și recomandări privind politicile de locuire:

•   Ianuarie: Organizarea Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice (GLOC) și 
primele sale acțiuni 
•   Ianuarie: Scrisoarea ERRC, Fundația Desire și Amare Prhala către autorită-
țile publice române privind evacuarea de pe str. Coastei în decembrie 2010
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•   Aprilie: Apel pentru solidaritate împotriva segregării romilor în Pata Rât
•   Aprilie: Depunerea petiției privind evacuarea de pe str. Coastei și mutarea 
forțată în Pata Rât a 350 persoane de etnie romă 
•   Iunie: Risc de evacuare pe str. Cantonului (petiție împotriva evacuării for-
țate, procesul în instanță intentat de CFR împotriva oamenilor)
•   Iulie: Notă de informare adițională către CNCD legată de petiția privind 
evacuarea forțată de pe str. Coastei
•   Octombrie: Draft Integrated housing and social inclusion strategy, elaborat 
de UNDP cu participarea GLOC  
•   Noiembrie: Hotărârea CNCD cu privire la discriminarea manifestată în 
evacuarea forțată a romilor de pe str. Coastei și mutarea lor în Pata Rât
Acțiuni:

•   Ianuarie: Protest Sunt rom, vreau să trăiesc în demnitate!
•   Aprilie: Participarea copiilor din Pata Rât la maratonul din Cluj 
•   Mai: Protest pe str. Coastei, locația evacuării forțate, cu ocazia alocării 
terenului în folosință gratuită pentru construirea unui campus al Facultății 
de Teologie Ortodoxă a UBB 
•   Iunie: Vizită internațională de lucru în Pata Rât și lansarea producțiilor 
artistice realizate de ȘPAC
•   Octombrie: Protest de Ziua Mondială a Locuirii
•   Decembrie: Marș pentru dreptate socială
Lucrări artistice: 

•   ȘPAC: materiale realizate în cadrul atelierului “Ești în Pata Rât”, ca parte a 
unei initiative privind arta militantă/ activistă (http://protokoll.conset.ro/
street/patarat.html) 

2012: 

Analize și recomandări de politici publice:

•   Scrisoare deschisă cu privire la locuitorii din Pata Rât (ianuarie)
•   Scrisoare deschisă adresată primăriei cu privire la bugetul municipiului pe 
anul 2012 (februarie)
•   Scrisoare deschisă către Inspectoratul Școlar Județean (martie)
•   Scrisoare deschisă cu privire la situația locuitorilor din Pata Rât și la noul 
centru de management al deșeurilor (martie)
•   Dezideratul clujului incluziv în contextul alegerilor locale (iunie)

http://protokoll.conset.ro/street/patarat.html
http://protokoll.conset.ro/street/patarat.html
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•   Revendicări legate de comunitățile marginalizate din Pata Rât în contextul 
alegerilor locale din 2012 (iunie)
•   Suggestions for the pilot integrated project for marginalized Roma com-
munities from Pata Rât (July)
•   Integrated housing project package for inclusion and desegregation of 
marginalized people from Pata Rât, by UNDP with the participation of GLOC 
(July)
•   Suggestions regarding the housing component of the pilot integrated pro-
ject for disadvantaged Roma from Pata Rât (October)
•   Locuire, incluziune socială și drepturile omului (noiembrie)
Acțiuni:

•   Decembrie: Pata Rât 2012. Romi împinși la margini (protest stradal, dezba-
tere publică la UBB, și expoziție la tranzit.ro)
Lucrări artistice:

•   Expoziția “NU ESTE LOC PENTRU ROMI?”, tranzit.ro, în cadrul eve-
nimentului “Romi împinși la margini” (http://ro.tranzit.org/ro/expozi-
tii/0/2012-12-17/tranzitro-cluj---nu-este-loc-pentru-romi) 

2013: 

Analize și recomandări de politici publice:

•   Integrated housing program for marginalized communities. Recommenda-
tions for public authorities (January)
•   Briefing to the Romanian Government on the Right to Adequate Housing 
with Regard to the Marginalized Roma Communities, by ERRC, Amnesty 
International and Desire Foundation (January)
•   Bugetarea participativă. Instrument al dezvoltării urbane incluzive (fe-
bruarie) 
•   Propuneri privind bugetarea politicilor locale de incluziune și coeziune 
socială și teritorială. Cazul zonei de locuire defavorizată din Pata Rât (martie)
•   Rampa de deșeuri și rasismul de mediu. Cazul Pata Rât (aprilie)
•   Campania anti-segregare din Cluj. O analiză auto-reflexivă (august)
•   Comunități marginalizate de romi și abordarea integrată a dezvoltării 
socio-teritoriale (iunie)
•   Prevenirea și combaterea evacuărilor forțate: instrument al eliminării mar-
ginalizării sociale (octombrie)

http://ro.tranzit.org/ro/expozitii/0/2012-12-17/tranzitro-cluj---nu-este-loc-pentru-romi
http://ro.tranzit.org/ro/expozitii/0/2012-12-17/tranzitro-cluj---nu-este-loc-pentru-romi
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Acțiuni:

•   Octombrie: Protest cu ocazia Zilei Mediului: Opriți rasismul de mediu, 
https://www.desire-ro.eu/?p=498
•   Decembrie: Protestul Scoateți-ne din Pata Rât

2014: 

Analize și recomandări de politici publice:

•   Cluj 2020: Oraș incluziv - capitol elaborat pentru Strategia de Dezvoltare 
Locală 2014-2020 (februarie)
•   Orașul Cluj. Oraș fără excluziune teritorială?! (iunie)
•   From anti-segregation activism to recommendations for desegregation 
policies (March)
Acțiuni:

•   Aprilie: Activismul rom din Cluj. Drepturi locative pentru toți 
•   Decembrie: Romii din România. 4 ani de luptă pentru justiție (spectacol de 
teatru, Memoriu pentru interzicerea evacuărilor forțate și asigurarea dreptu-
rilor locative)

Mișcarea romilor din Cluj pentru dreptate locativă pentru toți, aprilie 2014

https://www.desire-ro.eu/%3Fp%3D498
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Teatru:

•   “La Harneală”, spectacol realizat de teatrul Giuvlipen, prezentat la Casa Tran-
zit (https://mihaela-dragan.com/2014/12/17/la-harneala-in-cluj/) 

2015: 

Analize și recomandări de politici publice:

•   Solicitare către prefectură privind identificarea și implementarea unor măsuri 
în vederea asigurării siguranței locative și accesului la locuințe sociale pentru 
locatarii de pe str. Stephenson nr. 15 (martie)
•   Descrierea situației de nesiguranță locativă de pe str. Cantonului și câteva 
propuneri preliminare (aprilie)
•   Descrierea situației de nesiguranță locativă de pe str. Stephenson și câteva 
propuneri preliminare (iunie)
•   Declarație de caz de forță majoră din partea locuitorilor din zona caselor 
modulare din Pata Rât (iulie)
•   Memoriu colectiv cu privire la cererile de locuințe sociale depuse de locuitori 
de pe str. Cantonului (august)

Suntem egali, nu inegali, decembrie 2015

https://mihaela-dragan.com/2014/12/17/la-harneala-in-cluj/
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Campania Căși sociale ACUM! (2016)

Mișcarea Căși sociale ACUM! a pornit ca o iniţiativă civică activistă în cadrul 
Fundație Desire (www.desire-ro.eu), în continuarea luptei acesteia împotriva 
ghetoizării și rasismului instituțional, începută la rândul ei din 2010.

În mod direct, de acest ultim demers a ținut realizarea și publicarea volumului 
“Pata”. El conține documente, interviuri și analize cu privire la formarea Pata 
Rât ca zonă rezidențială, precum și reflecții la evoluțiile mișcării anti-ghetoiza-
re până în 2016 și cronologia ce marchează mari evenimente atât în viața oa-
menilor marginalizați în Pata Rât, cât și în emergenta mișcare pentru dreptate 
locativă din orașul Cluj. Filmele noastre documentare realizate în acest an au 
contribuit și ele la reconstituirea seriilor de evacuări care în timp au împins la 
margini, în zona rampelor de deșeuri din Pata Rât, sute de familii rome:  filmul 
“Dreptate socială în Pata Cluj” reflectă asupra evacuării de pe str. Coastei din 
decembrie 2010 și mutarea forțată în casele modulare din Pata Rât; iar filmul 
“Dislocări. Rutele evacuărilor către str. Cantonului (1996-2016)” arată procesul 
îndelungat al deposedării de la dreptul la locuință decentă a oamenilor care 
și azi locuiesc pe actualul Calea Dezmirului alături de noile generații de tineri 

•   Petiție privind nesiguranța locativă de pe str. Stephenson, către Prefectură, 
GALIL ȘI ANR Nord-Vest (august)
•   Comunicat de presă GALIL. Susțineți modificarea criteriilor de atribuire de 
locuințe sociale (noiembrie)
•   Punct de vedere cu privire la modificarea criteriilor de atribuire de locuințe 
sociale (noiembrie)
Acțiuni:

•   Iunie: Marșul Solidarității rome Oraș pentru oameni, nu pentru profit
•   Decembrie: Protestul stradal Suntem egali, nu ilegali
Expoziție și spectacol:

•   Iunie: Producții ale Atelierului de educație vizuală & Atelierului de teatru 
comunitar, realizate în cadrul proiectului ROMEDIN. Educație pentru incluzi-
une și dreptate social, cu participarea copiilor din Pata Rât

http://www.desire-ro.eu%20
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născuți acolo. Un demers critic la adresa rasismului de mediu a fost campania 
noastră “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie”, derulată în ultimele luni ale 
anului 2016 prin acțiuni specifice (de exemplu acțiunea “Hai pe ultimul loc!”), 
materiale informative și filme. Printre altele, această campanie și-a propus 
să contribuie la recunoașterea importanței muncii celor ce locuiesc în vechea 
colonie Dallas și în barăcile de pe rampe, care lucrează la sortarea deșeurilor 
pe rampele vechi și noi din Pata Rât. Am urmărit acest lucru în mod direct 
prin filmul documentar “Oamenii care lucrează în beneficiul Clujului”, și prin 
diseminarea unor mesaje video de solidarizare și conștientizare despre ce 
înseamnă să locuiești și lucrezi în Pata Rât. În Documentele zonale despre 
Dallas, str. Cantonului f.n, case modulare din Pata Rât și Stephenson 15 am 
analizat situația locativă nesigură și inadecvată din aceste locații, solicitând 
autorităților publice locale soluții adecvate la aceste situații.   

Prin campania “Căși sociale ACUM!” din 2016, Fundația Desire anunța nevo-
ia de a politiza locuirea socială în orașul Cluj în contextul reducerii drastice a 
fondului locativ de stat și al transformării locuirii în afacere imobiliară, cât și 
al limitării accesului la locuinţe sociale tocmai persoanelor care sunt îndrep-

Pata rămâne a tuturor, decembrie 2016
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tăţite să le ocupe. Cu acest scop, echipa noastră a analizat politica de locuire 
de la nivel național și local, a studiat evoluția în timp a sistemului local de 
criterii de atribuire de locuințe sociale, a realizat și diseminat materiale 
informative (majoritatea adunate și în “Dosarul politicii de locuințe sociale 
din Cluj”), și a formulat mai multe revendicări către guvernanții locali și în 
contextul alegerilor locale din 2016 (sintetizate în “Inițiativa cetățenească 
pentru o politică justă de locuire socială”). Iar după ce administrația locală 
a refuzat modificarea sistemului de criterii de atribuire de locuințe sociale, 
echipa campaniei a pregătit demersuri legale pe acest subiect (în 2016 depu-
nând o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, lucrând 
în acest an și la pregătirea unei acțiuni în instanță). În paralel cu demersurile 
locale, prin analizele echipei campaniei Căși sociale ACUM! am participat la 
formularea mai multor propuneri de politici din domeniul locuirii adresate 
Guvernului României. Logo-ul campaniei (crocodilul) a fost inspirat dintr-o 
lucrare a copiilor realizată în iunie 2015 în cadrul “Atelierelor de educația 
vizuală și teatru comunitar” din proiectul ROMEDIN implementat de Funda-
ția Desire.  

Forum pentru locuințe sociale, octombrie 2016
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Acțiunea din 17 decembrie 2016 “Pata rămâne a tuturor” a exprimat efortul 
de solidarizare între diferitele comunități ce locuiesc în Pata Rât, a expus 
multiplele noastre materiale în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, și 
a demonstrat încă odată clujenilor că mutarea în Pata Rât a sutelor de familii 
nu este opțiunea lor pentru a locui într-un mediu poluat, ci rezultă din eva-
cuări multiple gestionate de administrația publică locală sau din constrângeri 
economice și lipsa de alternative.   

2016

Acțiuni:

Septembrie - decembrie 2016: Campania Consultați-ne. Romii nu sunt gu-
noaie 
Campania Căși sociale ACUM!  care include:
•   Realizarea Dosarului politicii de locuințe sociale în Cluj
•   Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială (elaborare, 
strângere de semnături, depunere la primărie)
•   Octombrie: Forum pentru locuințe sociale
•   Octombrie: Petiția CNCD privind criteriile de atribuire de locuințe sociale 
discriminatorii (elaborare și depunere)
•   17 Decembrie 2016: Pata rămâne a tuturor
Publicații: 

•   Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Noémi Magyari: ROMEDIN – Educație 
pentru incluziune și justiție socială, volumul proiectului, Editura Desire, Cluj, 
2016
•   Adrian Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze (editori): Pata, Editura 
EFES, Cluj, 2016
Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii:

•   Dosarul politicii de locuințe sociale în Cluj (care include și textul Inițiativei 
cetățenești pentru o politică justă de locuire socială)
•   Scrisoare introductivă la depunerea în atenția primăriei și consiliului local 
a Inițiativei cetățenești pentru o politică justă de locuire socială
•   Stocul de locuințe din fondul locative de stat și atribuirea locuințelor socia-
le în Cluj-Napoca (1997-2016)
•   Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al 
dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare
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•   Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe din 
fondul locative public  în Municipiul Cluj-Napoca
•   Document resursă pentru politici locale de locuire și procedure privind 
intrarea în legalitate a locuințelor informale
•   Propuneri privind HG privind modificarea Notelor metodologice privind 
implementarea Legii locuinței 114/1996
•   Propuneri către Guvernul României, MDRAP privind Strategia Națională a 
Locuirii
•   Scrisoarea deschisă către Guvernul României privind valorificarea patri-
moniului comunitar nefolosit ca instrument al creșterii fondului de locuințe 
sociale din fondul locativ de stat
•   Scrisoare deschisă către CL al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la politi-
ca locuirii în Cluj cu ocazia depunerii Inițiativei cetățenești pentru o politică 
justă de locuire socială
•   Document zonal str. Stephenson nr. 15
•   Document zonal str. Cantonului f.n
•   Document zonal casele modulare de pe str. Pata Rât
•   Document zonal colonia Dallas din Pata Rât
•   Document resursă privind intrarea în legalitate a locuințelor informale
•   Scrisoare deschisă către primărie: Arde Clujul!
Filme:  
•   Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016), film 
documentar, august 2016 (Szilárd Miklós), https://vimeo.com/194308421
•   Hai pe ultimul loc. Film despre participarea Campaniei „Consultați-ne. Ro-
mii nu sunt gunoaie” la Crosul Companiilor din orașul Cluj, septembrie 2016 
(Radu Gaciu), https://www.youtube.com/watch?v=ybMZ3wBbmMY&featu-
re=emb_logo
•   Dreptate socială în Pata Cluj (colaj documentar din filmările din perioada 
2011-2016), octombrie 2016 (Tibor Schneider), https://www.youtube.com/
watch?v=tafjsl0r7ek&feature=emb_logo
•   Mesaje de solidaritate cu locuitorii din Pata Rât și de conștientizare a si-
tuației din zona rampelor de deșeuri, octombrie 2016 (Radu Gaciu), https://
www.desire-ro.eu/?cat=120
•   Oamenii care lucrează în beneficiul Clujului, noiembrie 2016 (Radu Gaciu), 
https://www.youtube.com/watch?v=G_vTBDgbaUc&feature=emb_logo

https://vimeo.com/194308421
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DybMZ3wBbmMY%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DybMZ3wBbmMY%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtafjsl0r7ek%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtafjsl0r7ek%26feature%3Demb_logo
https://www.desire-ro.eu/%3Fcat%3D120
https://www.desire-ro.eu/%3Fcat%3D120
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG_vTBDgbaUc%26feature%3Demb_logo
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•   Film pentru expo Pata Rămâne a Tuturor, 17 decembrie (Radu Gaciu), htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=zJQYrAL23eI&feature=emb_logo
•   Film despre evenimentul Pata Rămâne a Tuturor, 17 decembrie (Radu Ga-
ciu), https://www.youtube.com/watch?time_continue=459&v=yBGLh8_wau-
A&feature=emb_logo
Expoziție și spectacol:

•   Martie: Producții ale Atelierului de educație vizuală & Atelierului de teatru 
comunitar, realizate la Casa TRanzit, în cadrul proiectului “ROMEDIN. 
Educație pentru incluziune și dreptate socială” derulat de Fundația Desire în 
colaborare cu alte organizații, cu participarea copiilor din Pata Rât

Căși sociale ACUM!: 

de la campanie la mișcare (2017-2018)

Scopul de a transforma campania Căși sociale ACUM! într-un motor al 
mișcării locale pentru locuire publică și dreptate locativă a prins contur prin 
acțiunile noastre începând cu toamna anului  2017. Susținând revendicarea 
unei politici juste antirasiste de locuire, până la finalul anului 2018 am deru-
lat mai multe acțiuni în care am urmărit să extindem cercurile celor implicați 
în acțiunile inițiate și să creștem solidaritatea în jurul acestui scop, dincolo de 
problematica ghetoizării și rasismului de mediu din Pata Rât. 

Locuințe nu umilințe, aprilie 2017   

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzJQYrAL23eI%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzJQYrAL23eI%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D459%26v%3DyBGLh8_wauA%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D459%26v%3DyBGLh8_wauA%26feature%3Demb_logo
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În 2017 și după, Căși sociale ACUM! a continuat să susțină persoanele de 
etnie romă aparținând clasei lucrătoare pauperizate pentru a deveni un actor 
public care luptă pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică. Defi-
nim această politică ca un instrument pentru asigurarea apartenenței la oraș 
în sensul larg de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, ci de a și participa 
la deciziile politice privind dezvoltarea sa. Acțiunile noastre în acest sens au 
inclus susținerea depunerii anuale a peste 100 de cereri de locuințe sociale cu 
scopul de a atrage atenția autorităților asupra nevoii de mai multe locuințe de 
acest fel. Pe baza analizei obstacolelor ce stau în calea solicitanților de locuin-
țe sociale am pregătit acțiunea în instanță în vederea susținerii lor printr-un 
sistem de criterii de atribuire care respectă legea cu privire la accesul la fondul 
locativ de stat. În paralel cu aceste demersuri, am continuat să derulăm și 
manifestări stradale împotriva rasismului și evacuărilor forțate, bazându-ne 
acțiunile activiste pe documentare și analize. În anul 2017 am lansat ziarul 
“Cărămida. Ziarul Dreptății Locative”. Între 2017-2018 am scos șase numere, 
ordonate tematic și în jurul unor subiecte marcate prin zile renumite ale ca-
lendarului local sau internațional, cum sunt: ziua evacuării de pe str. Coastei 

Manifestul de la Cluj împotriva evacuărilor de pretutindeni, decembrie 2017   
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pe care am declarat-o Ziua Locală Împotriva Evacuărilor de Pretutindeni; 
Ziua Mondială a Locuirii; Ziua Internațională a Femeilor; Ziua Internațională 
a Muncii; Ziua Mondială a Luptei Împotriva Discriminării Rasiale. Lansarea 
fiecărui număr a fost făcută în cadrul unor evenimente publice, manifestări 
stradale sau forumuri.  

În iulie 2017, membrii Căși sociale ACUM! (împreună cu Frontul Comun 
pentru Locuire și ERomnja din București, și Dreptul la Oraș din Timișoara) 
au inițiat rețeaua națională descentralizată Blocul pentru Locuire. În 2017 
am lansat împreună “Manifestul Blocului pentru Locuire”, organizând prima 
noastră manifestare stradală comună. În 2018, în cadrul BPL am contribuit la 
cercetarea despre evacuări din România și formularea unor recomandări către 
actori guvernamentali privind interzicerea evacuărilor forțate, precum și la 
producerea unor materiale informative și organizarea forumurilor pentru 
dreptate locativă în București, Cluj și Timișoara.
Din 2018 încoace, Căși sociale ACUM! a atras tot mai mulți susținători din 
orașul Cluj și nu numai, iar celula sa multidisciplinară de lucru s-a extins in-
cluzând mai multe activiste și activiști aparținând unor diverse categorii soci-

performance-ul Rasismul la noi acasă, martie 2018

https://bloculpentrulocuire.ro/
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ale. Atelierul de mobilizare, evenimentul antigentrificare, protestul “Locuirea 
precară ne scoate în stradă” au fost momente importante în intensificarea 
mobilizării împotriva crizei locuirii în orașul Cluj. Căutând aliați în câmpul 
luptei globale pentru dreptate locativă, ne-am alăturat Coaliției Europene de 
Acțiune pentru Dreptul la Locuire și Oraș. Dar am continuat să prioritizăm 
și problema rasismului de mediu, al efectelor dramatice ale locuirii în mediu 
toxic asupra sănătății. La începutul anului 2018 am început procesul în in-
stanță împotriva autorizării așa-numitelor rampe temporare RADP și Salpre-
st în Pata Rât la o distanță de sub 1000 de metri distanță de casele modulare 
construite de primărie în 2010 pentru romii evacuați de pe str. Coastei. 

2017

Acțiuni: 

•   Martie 2017: Proces împotriva administrației publice locale cu privire la 
nelegalitatea criteriilor de atribuire de locuințe sociale în Cluj (depunerea 
actelor la Tribunalul Cluj)
•   Aprilie 2017: Locuințe, nu umilințe. Ziua de acțiune pentru justiție locativă 
anti-rasistă
•   Iulie 2017: Orașe pentru locuit, nu pentru profit! Forumul Justiției Locati-
ve, ediția a III-a, Cluj și manifestarea stradală Transformați clădirile goale în 
locuințe sociale
•   Octombrie 2017: Forum - Locuințe publice, răspuns la criza locuirii
•   Octombrie 2017: Petiție CNCD privind caracterul discriminator al criterii-
lor de atribuire de locuințe sociale (comunicarea deciziei CNCD) 
•   17 Decembrie 2017: Manifestul de la Cluj împotriva evacuărilor de pretu-
tindeni 
Publicații: 

•   Cărămida. Ziarul Dreptății Locative nr. 1 - octombrie 2017
•   Cărămida nr. 2 - decembrie 2017 
•   Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir: După aproape 30 de ani de 
măsuri pro-piață imobiliară, se impune o POLITICĂ ANTIRASISTĂ ȘI JUSTĂ 
DE LOCUIRE PUBLICĂ, in Critic Atac, 12 mai 2017
Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii: 

•   Către parlamentari: Politică justă și antirasistă de locuire. Argumente și 
principii pentru schimbarea legislativă în domeniul locuirii (aprilie 2017)
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Filme: 

•   Romii nu sunt gunoaie, documentar realizat din filmările campaniei 
Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie din 2016, ianuarie 2017 (Radu Gaciu), 
https://www.youtube.com/watch?v=ihP_rs3IOoE&feature=emb_logo
•   Interviuri cu membrii Căși sociale ACUM! Despre procesul privind criteriile 
de atribuire de locuințe sociale: Ne face justiția dreptate?, noiembrie 2017 
(Ioana Bălănescu), https://www.youtube.com/watch?v=mLk0nftCk0w&fea-
ture=emb_logo
•   Film despre evenimentul Manifestul de la Cluj împotriva evacuărilor de 
pretudindeni: Cum ne organizăm împotriva evaucărilor?, decembrie 2017 
(Ioana Bălănescu), https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&-
v=5KCHdYl_x9k&feature=emb_logo

2018

Acțiuni: 

•   21 martie 2018: Rasismul la noi acasă. Performance stradal de Ziua Inter-
națională a Luptei Împotriva Discriminării Rasiale
•   1 mai 2018: Cluj contra Cluj. Fotbal antigentrificare de Ziua Internațională 
a Muncii
•   5 octombrie 2018: Căși sociale ACUM! Atelier de mobilizare 
•   Noiembrie 2018: Forumul Blocului Pentru Locuire. Împreună pentru o 
locuire justă 
•   17 decembrie 2018: Locuirea precară ne scoate în stradă 

Locuirea precară ne scoate în stradă, decembrie 2018

Publicații: 

•   Cărămida. Ziarul 
Dreptății Locative nr. 3 - 
martie 2018
•   Cărămida nr. 4 - mai 
2018
•   Cărămida nr. 5 - oc-
tombrie 2018
•   Cărămida nr. 6 - de-
cembrie 2018

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DihP_rs3IOoE%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmLk0nftCk0w%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmLk0nftCk0w%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D279%26v%3D5KCHdYl_x9k%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D279%26v%3D5KCHdYl_x9k%26feature%3Demb_logo
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Extinderea mișcării Căși sociale ACUM! 

(2019-2020)

Pentru a impulsiona crearea unui oraș pentru oameni, nu pentru profit, din 
2019 încoace - ca mișcare politică-activistă - Căși sociale ACUM! propune 
pentru Cluj un model de dezvoltare urbană care să contribuie la soluționarea 
crizei locuirii. Acesta include dezideratul creșterii fondului locativ local nu 
prin afaceri imobiliare, ci prin extinderea fondului locativ public, inclusiv cel 
de locuințe sociale pentru a produce un stoc cât mai mare de locuințe în afara 
logicii profitului. În 2019 și 2020 am creat ocazii în care am putut transmite 
acest mesaj din Cluj prin evenimente organizate în acest oraș împreună cu 
Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și Oraș. În plus, la 
nivel local și național am participat la inițiative care și-au propus construirea 
unor alianțe între mișcările pentru drepturi locative și cele pentru drepturile 
muncii. Am început să tematizăm relația între muncă și locuire ca fundament Locuirea precară ne scoate în stradă, decembrie 2018

Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii: 

•   Punct de vedere față de metodologia de lucru privind acordare ajutorului 
pentru plata chiriei (ianuarie)
•   Propunere către primăria Cluj cu privire la organizarea unui concurs de 
proiecte de locuințe sociale (septembrie)
Filme:

•   Trebuie să ardem ca să ne vedeți? Video despre participarea Căși sociale 
ACUM! La p ședință de consiliu local, ianuarie 2018 (Ioana Bălănescu), htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=URJj3bcyEBM&feature=emb_logo
•   Videoclip despre evenimentul Rasismul la noi acasă, 21 martie (Ioana Bă-
lănescu), https://www.youtube.com/watch?v=tPPhXVF6x6c&feature=emb_
logo
•   Interviuri cu membrii Căși sociale ACUM! Despre procesul privind criteriile 
de atribuire de locuințe sociale: Legea ne face dreptate, iulie 2018 (Ioana Bă-
lănescu), https://www.youtube.com/watch?v=lCVq2uNTjIA&feature=emb_
logo

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DURJj3bcyEBM%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DURJj3bcyEBM%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtPPhXVF6x6c%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtPPhXVF6x6c%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlCVq2uNTjIA%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlCVq2uNTjIA%26feature%3Demb_logo
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al justiției economice, dar și modul în care salariile mici și prețurile mari ale 
locuirii împreună duc la înrăutățirea traiului celor mulți, precum și relația 
între exploatarea muncii și privațiunile locative cu care se confruntă cei mai 
săraci lucrători, printre ei muncitorii și muncitoarele din salubritate. Prin 
campania “Gunoaiele sunt toxice pentru oameni” (legată și de nevoia de a co-
lecta fonduri pentru costurile procesului în instanță privind rampele de deșe-
uri din Pata Rât) am continuat lupta noastră împotriva rasismului de mediu. 
Și în vederea consolidării mișcării clujene pentru dreptate locativă promovăm 
în continuare nevoia solidarității între diverse categorii de persoane, toate 
afectate de criza locuirii, în particular între chiriași și evacuați.

Manifestul European pentru locuire publică, aprilie 2019

În 2020, pe baza colaborării noastre cu Redacția “a szem”, am publicat nume-
rele ziarului pentru dreptate locativă Cărămida și în limba maghiară (Tégla). 
În acest context, mesajele noastre accentuează că soluția la criza locuirii nu 
este supra-birocratizarea procedurii de solicitare de locuințe sociale și a selec-
ției solicitanților care sunt puși să concureze între ei, sau a introducerii a noi 
și noi criterii de atribuire, ci producerea unui stoc adecvat de locuințe sociale 
care:
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•   asigură cu prioritate accesul la locuințe sociale al categoriilor cu cele mai 
reduse venituri și celor care locuiesc în condiții inadecvate, au fost evacuate 
în trecut, sau sunt sub risc de evacuare și/ sau locuiesc în așezări/ locuințe 
informale; 
•   aspiră la asigurarea accesului la locuințe publice al tuturor subcategoriilor 
sociale îndreptățite la ele conform legii locuinței (cei care câștigă la valoarea 
venitului mediu pe economie).
În contextul pandemiei Covid-19, la nivel local am readus în prim plan 
problema rasismului de mediu și a relației între mediu toxic, locuire inadec-
vată și violarea dreptului la sănătate. De asemenea, în 2020 ne-am adaptat 
tipurile de acțiuni la contextul crizei sanitare și economice. Am continuat 
să fim prezenți în spațiul public clujean cu scopul de a pune presiune asupra 
autorităților de a acorda atenție situațiilor locative caracterizate de privațiuni 
materiale extreme, dar și pentru a investi o parte semnificativă din bugetul 
public în crearea de locuințe publice în condițiile recesiunii economice ce 
slăbește puterea financiară a lucrătorilor. În studiile și apelurile noastre către 
candidații la alegerile locale din 2020 am accentuat diversele manifestări ale 
crizei locuirii, toate legate de dezvoltarea imobiliară pentru profit și de lipsa 
de locuințe publice adecvate și accesibile ca preț în funcție de veniturile oa-
menilor. Am arătat nevoia de a contracara efectele dezastruoase ale faptului 
că azi accesul la locuințe se face aproape exclusiv prin piața de locuințe, care - 
conectată fiind cu piața financiară - este responsabilă și pentru transformarea 
locuinței nu doar în marfă foarte scumpă ci și în obiect de investiție. Credem 
că soluțiile pe care autoritățile trebuie să le implementeze, includ: 
•   alocarea unui buget corăspunzător investițiilor publice în locuințe publice 
pe baza unei strategii multianuale de creare de locuințe adecvate și la un preț 
accesibil raportat la veniturile celor îndreptățiți la astfel de locuințe; 
•   crearea unor structuri economice care asigură construcția de locuințe soci-
ale la costuri cât mai mici, acoperând costurile materialelor de construcție și 
ale forței de muncă, fără a produce profit pentru proprietarii de firme private 
de construcții; 
•   identificarea unor proceduri alternative de creare de locuințe sociale publi-
ce, prin conversia și renovarea ale unor clădiri publice goale;
•   susținerea din bugetul public și modele alternative de locuire, cum ar fi 
diverse forme ale locuirii colective. 

Manifestul European pentru locuire publică, aprilie 2019
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La finalul anului 2020, Căși sociale ACUM! din Cluj a derulat alături de 
grupurile membre din București și Timișoara ale Blocului pentru Locuire 
campania “Locuințe sociale în 2 ani, nu în 20!” Proiectul de HCL, susținut de 
semnăturile colectate la petiție, se va depune noilor consilieri locali din cele 
trei orașe. În decembrie, mișcarea noastră comemorează 10 ani în “Pata Rât, 
10 ani de luptă” prin acțiuni stradale, printr-o dezbatere publică și printr-o 
expoziție-arhivă online.
 
2019

Acțiuni:

•   8 martie 2019: Ea luptă pentru tine. Marșul femeilor 
•   Aprilie 2019: Manifestul European pentru Locuire Publică
•   1 iunie 2019: Desenează-ți orașul! Acțiune de Ziua Internațională a Copilu-
lui
•   Noiembrie 2019: Expoziția Șantier în Lucru pentru Profit și lansarea cărții 
cu același titlu
•   Noiembrie 2019: Proces împotriva administrației publice locale privind 
nelegalitatea criteriilor de atribuire de locuințe sociale (decizia finală a Curții 
de Apel)

Solidaritate între evacuați și chiriași, decembrie 2019
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•   Noiembrie - decembrie 2019: Campania Gunoaiele sunt toxice pentru 
oameni!
•   Decembrie 2019: Marș pentru drepturile chiriașilor și împotriva evacuări-
lor
Publicații: 

•   Cărămida. Ziarul Dreptății Locative nr. 7 - martie 2019
•   Cărămida nr. 8 - iunie 2019
•   Cărămida nr. 9 - octombrie 2019 (număr special realizat de Blocul pentru 
Locuire pe tema relației între muncă și locuire)
•   The Brick. Magazine for Housing Justice nr. 9 - October 2019
•   Cărămida nr. 10 - decembrie 2019
•   Enikő Vincze, Harbula Hajnalka, Attila Seprődi, Péter Máthé: Șantier în 
lucru pentru profit, Cluj: Desire, 2019
•   Contribuție la scrierea broșurii Blocului pentru Locuire: Raport despre 
cercetarea privind evacuările forțate în România (2008-2017), https://blo-
culpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Evacu-
ari-2008-2017.pdf
•   Contribuție la scrierea Ghidului pentru prevenirea evacuărilor forțate, 
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacua-
re-2019.pdf
•   Contribuție la scrierea Apelului BPL către candidate și candidați la alegerile 
parlamentare privind politica locuirii, https://bloculpentrulocuire.ro/wp-con-
tent/uploads/2019/02/BPL_apel-europarlamentare-20febr2019_i.pdf
Analize și revendicări de politici în domeniul locuirii:

•   Punct de vedere asupra proiectului de HCL privind Procedura de achiziție 
de pe piața liberă a unor imobile de locuințe cu destinația de locuințe sociale 
(mai)
•   Contribuție la elaborarea documentului “Recomandări de politici publice 
privind interzicerea și prevenirea evacuărilor forțate în România”, https://
bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/10/Recomandari_pol_
pub_antievacuare_BLOC_catre-ANR_sept2019_final.pdf
Filme: 

•   Film despre evenimentul Solidaritate cu Berlin. Manifestul european 
pentru locuire publică, aprilie 2019 (Bence Schneider), https://www.youtube.
com/watch?v=mjufZiWpHsA&feature=emb_logo

https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Evacuari-2008-2017.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Evacuari-2008-2017.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-Cercetare-Evacuari-2008-2017.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacuare-2019.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/04/Ghid-Evacuare-2019.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/02/BPL_apel-europarlamentare-20febr2019_i.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/02/BPL_apel-europarlamentare-20febr2019_i.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/10/Recomandari_pol_pub_antievacuare_BLOC_catre-ANR_sept2019_final.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/10/Recomandari_pol_pub_antievacuare_BLOC_catre-ANR_sept2019_final.pdf
https://bloculpentrulocuire.ro/wp-content/uploads/2019/10/Recomandari_pol_pub_antievacuare_BLOC_catre-ANR_sept2019_final.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmjufZiWpHsA%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmjufZiWpHsA%26feature%3Demb_logo
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•   Film Alianța pentru Muncă și Locuire, decembrie 2019 (Bence Schneider), 
https://www.youtube.com/watch?v=tUPh8TFjZTg&list=PLin23yKAzTIn-
4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf&index=12
•   Film despre evenimentul Marșul pentru drepturile chiriașilor și împotriva 
evacuărilor, 17 decembrie 2019 (Radu Gaciu), https://www.youtube.com/
watch?v=DlSxTTN450E&feature=emb_logo

Afiș eveniment Un deceniu de luptă, decembrie 2020

2020

Acțiuni:

•   Martie-Decembrie 2020: Mesaje online în seria “10 ani în Pata Rât, 10 ani 
de luptă!”
•   Martie-Septembrie 2020: Apeluri către autorități locale și județene privind 
criza locuirii în Pata Rât văzută în contextul pandemiei Covid-19
•   Martie 2020: Campania Locuințe sociale, nu afaceri imobiliare! (în cadrul 
European Housing Action Day)  
•   Aprilie 2020: Donație și distribuire pachete de alimente pentru 350 de 
familii din Pata Rât

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtUPh8TFjZTg%26list%3DPLin23yKAzTIn4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf%26index%3D12
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtUPh8TFjZTg%26list%3DPLin23yKAzTIn4NEsG37kWtQlXw-Y48Qcf%26index%3D12
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDlSxTTN450E%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDlSxTTN450E%26feature%3Demb_logo
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•   Mai 2020: Participare la campania Blocului pentru Locuire - “1 Mai: 
Locuințe, nu profit. Muncă nu exploatare!”, https://bloculpentrulocuire.
ro/2020/05/01/1-mai-locuinte-nu-profit-munca-nu-exploatare/
•   Mai 2020: Muncitorii în salubritate (dezbatere online cu lucrători în salu-
britate din Cluj)
•   Iulie-august 2020: Apeluri către candidații și candidatele la alegerile locale 
din Cluj-Napoca 
•   August 2020: Ziua Lucrătorului în Salubritate 
•   Octombrie 2020: Măsurători la rampele temporare din Pata Rât pentru 
procesul privind rampele de deșeuri din Pata Rât în relație cu zona caselor 
modulare 
•   Noiembrie 2020: Protestul “Facem vizibilă criza locuirii - costurile locuirii 
sunt foarte mari în Cluj”, în cadrul evenimentului derulat de Blocul Pentru 
Locuire, https://www.facebook.com/events/2076395102494118/
•   17 Decembrie 2020: Evenimentul “Un deceniu de luptă. Un deceniu de la 
evacuarea din str. Coastei în Pata Rât”, ce include: acțiuni stradale (pe fosta 
str. Coastei, la casele modulare, pe str. Cantonului și în centrul Clujului); lan-
sarea expoziției online “10 ani – Lupta continuă”; lansarea nr. 13 al ziarului 
pentru dreptate locativă “Cărămida”; dezbaterea online despre “Critica capita-
lismului prin mișcarea pentru dreptate locativă” 
Publicații: 

•   Cărămida. Ziarul Dreptății Locative nr. 11 - aprilie 2020
•   Tégla. A Lakhatási Igazságosság Lapja 11. Szám - 2020 április  
•   Cărămida nr. 12 - iulie 2020
•   Tégla 12. Szám - 2020 július
•   Cărămida nr. 13 - decembrie 2020
•   Tégla 13. szám - 2020 december
•   Enikő Vincze, George Zamfir, Alex Liță, Manuel Mireanu: Locuirea în 
Cluj-Napoca. Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări, Cluj: Desire, 
2020
Analize și revendicări în domeniul locuirii: 

•   Contribuție la elaborarea raportului Blocului pentru Locuire despre “Mun-
că și Locuire. Împotriva Exploatării Muncii și Deprivării Locative”,  https://
bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-mun-
cii-si-deprivarii-locative

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/01/1-mai-locuinte-nu-profit-munca-nu-exploatare/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/01/1-mai-locuinte-nu-profit-munca-nu-exploatare/
https://www.facebook.com/events/2076395102494118/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative
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•   Contribuție la elaborarea celor două documente ale Blocului pentru Locuire 
în contextul pandemiei Covid-19:
•   Manifest pentru dreptate locativă. Împotriva pandemiei capitalismului 
și rasismului, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pen-
tru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/
•   Memoriu pentru venit minim decent și locuințe sociale pentru persoanele 
afectate de criză, https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-mi-
nim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afectate-de-cri-
za-covid-19/
•   Propunere cu privire la proiectul HCL privind aprobarea Regulamentului 
de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite (februarie)
•   Petiția: Schimbați criteriile de atribuire de locuințe sociale și construiți 
locuințe sociale (august)
•   Contribuție, în cadrul Blocului pentru Locuire, la elaborarea Petiției, Pro-
iectului de HCL și Referatului de Aprobare pe tema “Locuințe sociale în 2 ani, 
nu în 20!” (septembrie)
Filme:
•   Locuințe sociale nu afaceri imobiliare – film de campanie, martie 2020 
(Radu Gaciu), https://www.youtube.com/watch?v=yCbiTNSX6g0&featu-
re=emb_logo
•   Gunoaiele sunt toxice 
pentru oameni - film 
de campanie, februarie 
2020 (Radu Gaciu), htt-
ps://www.youtube.com/
watch?v=w9nJtBa7p-
tE&feature=emb_logo
•   Amintiri de la margi-
ne. Lupta noastră pentru 
locuire., aprilie 2020 
(Ioana Bălănescu)
https://bit.ly/3msZKrv

Mențiune. Toate materialele produse de către mișcarea 

pentru dreptate locativă din Cluj în perioada 2010-2020 se 

pot găsi în expoziția-arhivă online: https://10-ani-lupta-con-

tinua-expo-arhiva.casisocialeacum.ro

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pentru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/02/manifest-pentru-dreptate-locativa-impotriva-pandemiei-capitalismului-si-rasismului/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-minim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afectate-de-criza-covid-19/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-minim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afectate-de-criza-covid-19/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/04/15/venit-minim-decent-si-locuinte-sociale-pentru-persoanele-cele-mai-afectate-de-criza-covid-19/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyCbiTNSX6g0%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyCbiTNSX6g0%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw9nJtBa7ptE%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw9nJtBa7ptE%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw9nJtBa7ptE%26feature%3Demb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw9nJtBa7ptE%26feature%3Demb_logo
https://bit.ly/3msZKrv
https://10-ani-lupta-continua-expo-arhiva.casisocialeacum.ro
https://10-ani-lupta-continua-expo-arhiva.casisocialeacum.ro
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Pata, 2016

Cărămida. Ziarul dreptății locative, 
Nr. 1 din Octombrie 2017

1

Problemele de locuire apar rar la știri, iar politi- 
cienii nu prea ating subiectul, dar criza locuirii ne 
afectează pe toţi. În România, statul european cu 
cel mai mare procent de locuinţe în proprietate 
privată și cu cel mai mare procent al lucrătorilor 
și lucrătoarelor care trăiesc în sărăcie, majoritatea 
locuim îngrămădiţi, adesea două sau trei generaţii 
la un loc din cauza salariilor mici, chiriilor foarte 
mari, cât și a preţurilor crescânde ale locuinţelor 
și utilităţilor. Mulţi dintre noi locuim în condiţii 
proaste pentru că nu avem bani să le îmbunătăţim. 
Unii dintre noi trăiesc pe stradă, fiind persoane fără 
adăpost. Alţii stau sub riscul evacuării. Sunt per-
soane născute în Cluj-Napoca care stau în locuinţe 
improvizate, cu buletin provizoriu, fără toaletă, 
baie, chiar și fără apă curentă și lumină în casă. 
Studenţii care vin în oraș la facultate sunt puși în 
situaţia de a-și stoarce părinţii de bani pentru pla-
ta unor chirii astronomice. Da, Clujul devine un 
oraș european, dar în primul rând din perspectiva 
preţurilor chiriilor și locuinţelor. Asta în timp ce 
mai multe orașe din Vest își protejează locuitorii 
prin oferirea unui număr semnificativ de locuinţe 
sociale, cât și prin reglementarea chiriilor. Clujul 
este dezvoltat pe placul și în avantajul marilor pro-
prietari și al speculanţilor imobiliari. Clujul este un 
oraș unde, deocamdată, prea puţini oameni se mo-
bilizează să lupte împreună pentru dreptate loca-
tivă. Este timpul să schimbăm aceste lucruri.

Cărămida este o publicaţie trimestrială care aduce 
în prim plan diverse manifestări ale crizei locuirii. 
În paginile ziarului publicăm articole despre politi-
ca locală, naţională și internaţională de locuire, dar 
și despre practici curente din diverse ţări legate de 
locuinţe publice și sociale, experienţe și mărturii ale 
oamenilor afectaţi de criza locuirii în diverse feluri 
(de evacuări, de locuirea informală, de speculanţii 
imobiliari, de chirii mari și altele), despre cum ne 
afectează dezvoltarea Clujului imobiliar sau cum ne 
putem proteja drepturile prin apelul la justiţie, dar 
și iniţiative mobilizatoare și acţiuni ale grupurilor 
activiste din domeniu. Problemele de locuire nu sunt 
individuale sau personale, ci sociale și politice. Pen- 
tru a le conștientiza și a revendica dreptate locativă 
și socială, este nevoie de activism politic, de mobi-
lizarea și solidarizarea tuturor celor neîndreptăţiţi. 

Căși Sociale ACUM! este o mișcare locală în de-
venire care a pornit ca o campanie în martie 2016 
cu scopul de a schimba atât viziunea asupra locui-
rii, cât și politica de locuire. Membrii săi sunt acti- 
viști, artiști, academici și persoane afectate direct 
de nedreptăţi locative. Mișcarea noastră se ba-
zează pe eforturile începute de Fundaţia Desire din 
2010 de a aduce în prim plan nedreptăţile suferite 
de persoane evacuate forţat de către organele ad-
ministraţiei locale, dar și excluderea oamenilor de 
la locuinţe sociale în paralel cu susţinerea de către 
autorităţi a dezvoltatorilor imobiliari care împre-
ună cu creditorii bancari beneficiază de profitul 
creat de pe urma costurilor mari ale locuirii pe care 
noi toţi le plătim. În 2017 Căși sociale ACUM! a fost 
printre grupările activiste care au iniţiat platforma 
Blocul pentru Locuire (facebook.com/BloculPen-
truLocuire/) împreună cu Frontul Comun pentru 
Dreptul la Locuire (fcdl.ro/) și E-Romnja (facebook.
com/ERomnja) din București, și Dreptul la Oraș 
(facebook.com/dreptullaorasTM) din Timișoara. 
Împreună luptăm pentru o politică justă și anti-ra-
sistă de locuire în România. 

Considerăm criteriile de alocare a locuinţelor 
sociale ca fiind discriminatorii la adresa oamenilor 
împinși în sărăcie, printre ei persoane de etnie 
romă. Persoane care s-au născut, au crescut, și au 
muncit în Cluj, indiferent de etnie, s-au găsit sau 
se pot găsi în situaţia de evacuare. Oamenii depun 
cereri de locuinţe sociale an de an, unii repetând 
acest lucru de peste zece ani, ei fiind declaraţi ori 
neeligibili, ori primesc punctaje mici, ori chiar și 
cu punctaje mari nu li se alocă locuinţe pentru că 
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca au foarte 
puţine locuinţe sociale de distribuit și nu consi- 
deră importantă creșterea acestui fond de locu-
inţe. Susţinem că multe din criteriile de alocare a 
locuinţelor sociale adoptate de consiliul local sunt 
nelegale, nerespectând prevederile Legii Locuinţei 

114/1996. Susţinem că fiecare dintre noi are drep-
tul la a locui decent în oraș. 

Susţinem iniţiativa B308 din 2017 de modifi-
care a Legii Locuinţei, în prezent depusă la Senat și 
semnată de către parlamentari din toate partidele. 
Aceasta ar conduce la schimbări necesare pentru ca 
administraţiile locale și centrale să investească în 
creșterea numărului de locuinţe sociale și să folo- 
sească criterii adecvate pentru atribuirea acestora.

Susţinem campania Coaliţiei Europene de Acţiune 
pentru Dreptul la Locuire și Dreptul la Oraș (housing 
notprofit.org), prin care aceasta atrage atenţia asu-
pra financializării locuirii, revendicând următoarele 
de la autorităţile din toată Europa: Să nu mai susţină 
băncile și dezvoltatorii prin politicile de locuire! Să 
oprească privatizarea locuinţelor din fondul public! 
Să nu mai permită speculanţilor imobiliari să creas- 
că preţul locuinţelor și drept urmare să ne scoată 
afară din case și din orașe! Să interzică evacuările! 
Să impună măsuri de control al chiriilor private!

Enikő Vincze și George Zamfir

Vă invităm la Casa Tranzit în data de 27 octom-

brie 2017, ora 17.00, la Forumul pentru locuinţe 

publice pentru o discuţie despre problemele lo-

cuirii cu care ne confruntăm și despre nevoia de 

creștere a fondului de locuinţe publice și sociale 

ca răspuns la criza locuirii. 

Următorul număr al ziarului Cărămida va apărea 

pe 17 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Locale Îm-

potriva Evacuării, pe care o comemorăm ca atare 

de la evacuarea în decembrie 2010 a 74 de familii 

de pe strada Coastei și strămutarea lor forţată în 

Pata Rât, și care pe plan local a devenit un simbol 

al protestului faţă de evacuări.

Urmăriţi acţiunile noastre la adresa Facebook.

com/CasiSocialeACUM, precum și analizele și 

informaţiile pe care le producem pe blogul www.

desire-ro.eu. Vă chemăm să vă alăturaţi acţiunilor 

prin care revendicăm dreptate locativă și asigu-

rarea efectivă a dreptului la locuire pentru toată 

lumea prin investiţiile în locuinţe publice/sociale. 

Clujul bogat își poate permite să susţină prin fon-

duri locale ridicarea de noi locuinţe sociale sau 

renovarea unor clădiri cu acest scop sau trans-

formarea unor clădiri goale în locuinţe sociale, de 

care au urgentă nevoie: oameni împinși în sără-

cie, cu venituri mici, fără proprietăţi; pensionari; 

evacuaţi din clădiri retrocedate; persoane evacu- 

ate din alte locuinţe; angajaţi care, chiar dacă 

lucrează, nu au bani pentru chiriile private și/sau 

credite imobiliare; studenţi; tineri care vor să se 

mute din locuinţa părinţilor, dar nu își pot permite.

Împreună suntem mai puternici! Contactaţi-ne la 

adresa: desire_cluj@yahoo.com sau pe Facebook, 

sau la numărul de telefon 0735.148.849.

Locuinţe publice: 
răspuns la criza 
locuirii

Cărămida este mediul prin care contribuim la creșterea mișcării politice pentru dreptate locativă în 

orașul Cluj, și nu numai. Cărămidă-cu-cărămidă, construim cunoaștere reciprocă, încredere în pro-

priile forţe și solidaritate care ne întărește. Conștientizăm adevăratele cauze ale crizei locuirii, ale 

cărei consecinţe le suportă lucrătorii, atât clasa muncitoare pauperizată, cât și clasa de mijloc pre-

carizată. Cu Cărămida putem lupta pentru o politică justă și antirasistă de locuire, precum și împo-

triva transformării orașului în sursă de profit pentru dezvoltatorii și marii proprietari imobiliari. 

Locuința nu este marfă, 2018
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 Privind orașul de sus sau de la firul asfaltului, nimeni nu 
poate să nu observe multiplele macarale și șantiere în lucru, atât 
în cartierele periferice, cât și în zonele semi-centrale ale Clujului. 
În 2018, Căși sociale ACUM! a ales să documenteze cum se 
întâmplă redezvoltarea urbană în zona Ploiești-Someșului-Anton 
Pann-Abator-Parcul Feroviarilor. ... Orașul magnet funcționează 
în favoarea marilor proprietari și a capitalului. În paralel, prin 
efectele sale contrare, el periferizează: pe unii îi alungă de tot 
de pe teritoriul său; pe alții îi ține prizonieri ai unor condiții de 
locuire nesigure și private de condiții adecvate, în blocuri sau case 
degradate, în apartamente supraaglomerate, sau în locuințele 
neconvenționale din spațiile marginale și rasializate ale Clujului.
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În 17.12.2020 am comemorat împreună evacuarea 
de acum 10 ani de pe strada Coastei din Cluj, 
încurajând laolaltă continuarea mișcării pentru 
dreptate locativă crescută din revolta împotriva ei.


