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Lupta pentru justiție locativă este o luptă de stânga
și este o luptă intersecţională. Lipsa locuirii adecvate,
sărăcia și marginalizarea urbană și represiunea care
vine odată cu acestea sunt resimțite de oameni care
nu sunt oprimați numai pe baza clasei din care fac
parte. În România anului 2021 opresiunea vine din mai
multe surse, iar lupta noastră ține cont de intersecția
acestor opresiuni. Tot așa cum luptăm cot la cot și în
solidaritate cu alte grupuri și mișcări care se străduie
să supraviețuiască în capitalismul sălbatic și pandemic
al acestor timpuri.
Această primăvară este marcată de proteste, acțiuni,
alianțe, lozinci și solidarități. Încă din ianuarie, sindicatele au protestat intens, cerând dreptate socială.
Printre revendicări s-a numărat cea pentru un „program naţional de construcţie locuinţe sociale pentru
lucrătorii cu venituri mici”. Protestele au continuat și
în februarie. Fiind concentrate în Bucureşti, noi din
Cluj am transmis mesaje de solidarizare cu şi am continuat să susţinem eforturile de auto-organizare ale
lucrătorilor şi lucrătoarelor din salubritate. În martie,
ne-am alăturat unui marș pentru protejarea pădurii
Hoia de dezvoltarea imobiliară sălbatică, arătând că
și lupta ecologică se intersectează cu lupta noastră.
Ziua de 8 martie este folosită pentru a evidenția
revendicările feministe din întreaga lume. În acest an,
tovarășele noastre au declarat “Greva esențială” de 8
martie, la nivel transnațional. Printre revendicările
lor a fost “o locuire mai bună și mai sigură”, precum

și “relocarea imediată a persoanelor care au trecut
prin violență domestică”. În stradă, am participat de
8 martie la un flashmob în fața prefecturii Cluj numit
“cade una, sărim toate!” Am strigat pentru dreptate locativă, condiții de trai decente și încetarea represiunii
și violenței împotriva femeilor. Celelalte evenimente
din săptămâna feministă sunt menționate la rubrica
noastră de Știri.
Principala acțiune pe care am organizat-o în martie a
fost ziua internațională pentru dreptul la locuire. Avem
pregătit un material amplu despre această acțiune în
paginile acestui număr. Ca și în eforturile precedente
din timpul acestei pandemii, am decis să combinăm
propaganda pe internet cu acțiunea în stradă. Rezultatul a fost o pleiadă de tactici care ne-au amplificat
vocile impotriva dezvoltarii imobiliare pentru profit.
Lupta noastră a fost și va fi întotdeauna în strânsă
solidaritate și sincronizare cu alte mișcări, multe din
ele intrând, poate, în categoria pe care unii o numesc
“stânga identitară”. Asemenea etichete și clasificări
între ce e o mișcare de stânga autentică și ce nu, nu
fac însă decât să slăbească impactul pe care îl putem
avea laolaltă. Să nu mai vorbim de faptul că se neagă
experiențele de viață ale unor oameni și grupuri lovite
de sistem, a căror rezistență le e vitală pentru supraviețuire. Aceste persoane nu sunt doar muncitoare:
sunt persoane rome, refugiate, lucrătoare sexuale, persoane fără adăpost, persoane lesbiene, gay, bisexuale
și trans, persoane cu dizabilități de orice fel, persoane

care se luptă zilnic cu un sistem și o societate care le
vrea dispărute, duse la margine, reprimate, omorâte.
Cu toate aceste persoane, redacția ziarului dreptății
locative își declară explicit solidaritatea!
Manuel Mireanu
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Punct de vedere privind pregătirea Strategiei de Locuire
pentru Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj
În ianuarie 2020, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a contractat Banca Mondială pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Zona Metropolitană
Cluj (2021-2030) care include și un capitol privind
Strategia de Locuire.
În februarie 2021 am participat și noi la trei ateliere tematice, în cadrul cărora am accentuat printre
altele ideile de mai jos, așteptând să vedem care
dintre ele vor fi incluse în această strategie:
Atelierul despre locuințe pentru comunitățile marginalizate
- accesul la locuințe pentru comunitățile marginalizate trebuie abordat în cadrul unui plan general
de creștere a fondului de locuințe sociale, un aspect
care s-a neglijat în ultimii ani, chiar dacă în strategia
2014-2020 adoptată de Consiliul Local s-a prevăzut
deja acest lucru (realizându-se ZERO locuințe sociale în perioada 2015-2020).
- locuințele adecvate și accesibile în proprietate
publică sunt instrument al incluziunii sociale, dar și
mijloc prin care se susțin toate categoriile sociale cu
venituri din care nu își pot achiziționa sau închiria
o locuință de pe piață (conform legii locuinței, cei
sub pragul venitului mediu pe economie).
- pentru a evita perpetuarea competiției anuale între solicitanți de locuințe sociale, și pentru a
asigura locuințe sociale în 2 ani de la prima cerere,
evitând așteptarea de ani și zeci de ani, este nevoie de identificarea și soluționarea nevoii reale de
aceste locuințe în oraș.
- în orașul Cluj nu avem așezări informale unde
condițiile de locuit și de mediu ar fi adecvate, astfel
încât în aceste cazuri, imposibilitatea legalizării
acestora trebuie să se decidă laolaltă cu asigurarea de locuințe sociale alternative celor afectați de
această reglementare.
- în vederea asigurării de locuințe adecvate persoanelor marginalizate și/ sau grupurilor vulnerabile, este nevoie de prevenirea evacuărilor în cazul
acestora, prin măsuri de intervenție adaptate la
fiecare caz în parte.
- locuințele sociale sunt soluții locative pentru

multe categorii sociale, planul creșterii numărului
lor în următorii 10 ani trebuie să identifice toate
aceste nevoi la nivel local.
Atelierul despre lanțul valoric al locuințelor
- în prețul locuințelor realizate de către dezvoltatorii imobiliari nu intră doar costurile terenului,
mijloacelor de producție și forței de muncă (precum
aceștia ar vrea să ne sugereze), ci și profitul, cea din
urmă componentă fiind, în lipsa oricărei reglementări, responsabilă pentru costurile exorbitante ale
locuirii în Cluj-Napoca.
- prețul locuințelor nu rezultă din simpla relație
între cerere și ofertă, pentru că de câțiva ani, cererea pe piața rezidențială din orașul Cluj include
și “cererea” de a face profit din construcția și/ sau
tranzacționarea locuințelor.
- dezvoltatorii imobiliari afirmă că recurg la soluția de a vinde locuințele în faza de proiect, pentru a
evita creditele bancare (în acordarea cărora, băncile
le cer să dovedească că au în proprietate terenul
și au autorizația de construcție); această soluție
pune toată responsabilitatea și toate riscurile pe
cumpărători, asigurându-le investitorilor profitul
în orice situație de risc.
- este nevoie de un alt model de business, unul
care împarte riscurile între cei care fac profit din
construcție/ tranzacționare/ speculații și cei care
cumpără pentru că au nevoie de locuință pentru a
locui în ea.
- regenerarea urbană și eficientizarea energetică
a clădirilor va duce la creșterea costurilor locuirii,
de aceea aceste intervenții ar trebui să fie completate de măsuri de reglementare a prețurilor pe
piața rezidențială.
- creșterea fondului de locuințe sociale nu înseamă rabat de la calitatea locuințelor.
- fiind vorba de o strategie pe 10 ani, planurile
privind creșterea fondului de locuințe sociale ar
trebui să fie ambițioase.
- Banca Mondială ar putea să sugereze Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca, dar direct și Guvernului
României, ca cel din urmă să susțină includerea în

Planul Național de Redresare Economică și Reziliență fonduri pentru creșterea stocului de locuințe
sociale respectând cerințele eficienței energetice
și nevoia de a implementa, în paralel, reforme aferente în politica locuirii.

CÂTEVA IDEI DESPRE BUGETUL CLUJULUI
(după prezentarea făcută de primarul Emil Boc, în mod
particular despre bugetul pe locuire)1
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Atelierul 3: Planificare urbană pentru locuințe în
zona metropolitană
- în studiul nostru Locuirea în Cluj-Napoca, printre
altele am arătat care au fost marile trenduri spațiale ale dezvoltării rezidențiale în oraș și zona metropolitană după 1990 încoace, precum și faptul că în
perioada de criză și cea a politicilor de austeritate,
dezvoltarea imobiliară a găsit nișe de supraviețuire
prin investiții în comunele din jurul orașului.
- mulți participanți la această discuție au arătat
cum problemele locative (urbanism sufocant, prețuri mari, probleme de mobilitate) sunt înrădăcinate
în logica dezvoltatorilor imobiliari de a investi acolo
unde profitul este mai mare și de a exploata lacunele legislative și urbanistice, în faptul că statul
s-a retras din domeniul locuirii lăsând dezvoltarea
fondului locativ pe seama pieței, dar și în privatizarea planificării urbane sau lipsa planificării urbane
adecvate.
- pornind de la cele de mai sus, ar trebui să tragem
concluzii care să indice acțiuni ce acționează asupra
cauzelor enumerate, precum: reglementarea pieței
imobiliare; reabilitarea statului ca producător de
locuințe; schimbarea paradigmei neoliberale în
ceea ce privește planificarea urbană; revizuirea
presupoziției că piața rezolvă criza locuirii.
- oportunitatea structurală pentru schimbarea
politicii locuirii constă în faptul că ajutoarele de
stat alocate companiilor private în vederea salvării
economiei schimbă gândirea despre relația între
stat și piață: dacă intervenția statului în piață este
justificată acum, atunci ar trebui să fie justificată
și implicarea directă a statului în producția de locuințe.
Enikő Vincze

sursa: actualdecluj.ro

Încă un episod de hărţuire al poliţiei în Pata Rât

În execuția bugetară a municipiului Cluj-Napoca
din 31.03.2020 putem observa că în acel an, pentru
marele capitol de cheltuieli numit „Locuințe, servicii
și dezvoltare publică”, au fost prevăzute 231.870.000
de lei.
Iar din figura atașată postării reiese, că în 2021
domeniului „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” i s-au alocat 22.8% din totalul bugetului pentru
dezvoltare (1.043.877.576 lei), adică 238.004.087 lei.
DECI: doar cu vreo 6 milioane lei mai mult față de
cât a fost în 2020. Ceea ce înseamnă, că alocarea pe
acest capitol a crescut doar cu cc. 2.6%, în condițiile
în care bugetul anului 2021 este cu 22% mai mare
decât cel al anului trecut, și mai mult, bugetul pentru
dezvoltare în 2021 este cu 45.27% mai mare decât cel
pe anul 2020.
Asta înseamnă că, în continuare, domeniul locuirii
este neglijat, chiar dacă figura de mai sus sugerează
că “Locuințele, serviciile și dezvoltarea publică” este
a doua mare prioritate a fondului de dezvoltare, și
chiar dacă dezbaterile din lunile trecute pe această
temă au sugerat importanța schimbării politicilor de
locuire și de locuire socială.

Astăzi în jurul orelor 10 – 11 dimineață a sosit un
echipaj de la Poliția Locală la noi pe strada Cantonului, împreună cu un echipaj de hingheri. Au luat
câțiva câini și au vrut să plece, cu toate că era loc
de încă doi câini. Mai mult, erau în preajmă niște
câini agresivi. Când oamenii au insistat să mai ia
din câini, a intervenit un domn de la poliția locală. O vecină i-a spus că unul din câinii rămași este
foarte agresiv, deoarece în decembrie pe copilul
ei l-a mușcat de cap și de picior. Atunci polițistul a
întrebat-o ce caută copiii pe afară, dacă ar trebui să
fie înăuntru la ore online. Când i-am zis că aici sunt
copii care nu au nicio resursă la orele online, mi-a
zis că sigur au primit și le-au băgat în amanet (de
parcă ar fi mers din casă în casă, așa de sigur era că
s-au băgat la amanet).
Eu vorbeam de școala specială, iar el de şcoala
Traian Dârjan şi nu vrea nici cum să înțeleagă că
chiar există copii care nu au primit tablete. Iar ca
să continue să ne jignească, a început să zică că
noi toți avem ajutor social. M-am simțit jignită în
acel moment deoarece nu am avut niciodată ajutor
social, nici eu nici concubinul, amândoi muncim, nu

În continuare, din formatul publicat al bugetului nu
reiese nici în acest an, precum nu a reieșit nici în anii
trecuți, câți bani se prevede a se cheltui din totalul
alocat marelui capitol “Locuințe, servicii și dezvoltare
publică” pe creșterea fondului de locuințe sociale, pe
renovări, și/sau pe mentenanța/ reparațiile fondului
existent, sau pe alte tipuri de costuri aferente stocului
de locuințe aflate în administrarea primăriei.
Lipsa de transparență în legătură cu defalcarea
acestor cheltuieli, precum și cu stricta urmărire a
direcției în care se reatribuie sumele necheltuite,
ridică suspiciuni cu privire la buna gospodărire a banilor publici și bunului public din acest domeniu. Iar
solicitanții de locuințe sociale continuă să rămână
frustrați an de an, când citesc în bugetele anuale, că
s-au bugetat sume pentru locuințe, dar observă că stocul de locuințe din fondul primăriei nu a crescut, din
contra, este în scădere (datorită continuării vânzărilor
și/ sau scoaterii din circuitul locativ a apartamentelor
aparținând vechiului fond de stat).
Din enumerarea făcută ieri de primar a unor exemple privind investițiile prioritare în anul 2021, cu
privire la locuințe s-au menționat doar următoarele
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stăm pe ajutor social. Și asta e valabil nu doar pentru
noi, majoritatea lumii de aici muncește. Mereu se

pun astfel de etichete pe romii din Pata Rât.
Maria Stoica - 12 ianuarie
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obiective foarte puține și neclar definite:
∆ Finalizarea locuințelor de pe str. Ghimeșului (nota
bene, este vorba despre 12 apartamente, într-un proiect care este implementat și bugetat din 2010 încoace, precum arată tabelul realizat de noi anul trecut,
atașat postării). În paralel cu aceasta observăm, că
proiectul de locuințe sociale de pe str. Sighișoarei,
dupa 12 ani de pregatire, a dispărut cu totul – ne întrebăm de ce? Și, dacă el nu poate fi realizat din cauza
unor motive eventual bine întemeiate, ne întrebăm
de ce nu s-a gândit de atâția ani o alternativă pentru acest proiect eșuat, care să se fi finalizat în anul
2021, după finalul perioadei strategice 2014-2020,
în condițiile în care în ultimii cinci ani nu s-a făcut
nicio locuință socială?
∆ Cumpărare de locuințe de pe piață (fără anunțarea
vreunui plan cu privire la numărul lor, și la măsuri
care să fie mai eficiente decât cele adoptate anii trecuți ce au rezultat în cumpărarea a 3 locuințe).
∆ Continuarea subvenției chiriilor private pentru
persoanele marginalizate (fără vreun plan cu privire

la numărul lor, sau la măsuri de implementare mai
adecvate decât cele utilizate anii trecuți, care au făcut
ca acest program să nu fi adus rezultatele așteptate).
În general, după dezbaterile derulate în lunile
trecute de către primărie și Banca Mondială despre
Strategia locuirii 2021-2030, când ni s-a transmis
că locuințele sociale sunt o prioritate pentru decada
următoare, este un semn cât se poate de negativ faptul că în prezentarea bugetului și a marilor priorități
pe 2021 nu s-a alocat un capitol aparte capitolului
Locuire, precum s-a alocat celorlalte mari domenii,
precum Mobilitate, Zone Verzi, Educație, Sănătate,
Digitalizare.
Mai mult, noi ne-am fi așteptat ca echipa de experți
a primăriei și a Băncii Mondiale să fi făcut un plan de
măsuri pentru locuire pe anul 2021, care să fi marcat
începuturile prevăzutei strategii pe acest domeniu,
a cărei elaborare în sine a fost o investiție financiară
considerabilă din banii publici.
Enikő Vincze
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Între 22 şi 28 martie am organizat o serie de acţiuni protestatare sub egida “Housing Action Day”, un eveniment internaţional organizat de European
Action Coalition. Timp de o săptămână am spus în fel şi chip că “dezvoltarea imobiliară pentru profit ne sufocă!” Vă prezentăm în continuare câteva din
aceste acţiuni. Prima, şi cea mai de amploare, a fost o serie de postări despre proiecte imobiliare care ne sufocă. În urma acestei acţiuni, care a durat
întreaga săptămână, am decernat simbolic “Premiul imobiliarelor de rahat”.
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Afacerile cu imobiliare includ nu doar
imobile rezidențiale, ci și comerciale și
de birouri. Multe dintre ele au trecut deja
prin faimoase tranzacții extrem de profitabile, și cu siguranță vor continua să fie un domeniu
privilegiat al investiției și acumulării de capital. Sunt
exemple foarte clare ale profitabilității transformării
spațiului urban în obiect financiar și sursă a profitului.
În contextul evenimentului nostru, Dezvoltarea
imobiliară pentru profit ne sufocă, am ales să atragem atenția aici asupra unei clădiri de birouri cu o
amplasare spațială spectaculoasă.
Ea se află în construcție pe Calea Turzii: beneficiara/
proprietara imobilului este Marina Properties Construct SRL; conceptul său aparține SQM Architecture
SRL; iar proiectantul lui este Transform SRL.
În paralel, Marina Properties acționează ca și constructor la imobilul office de pe str. Brâncuși, înspre
beneficiul Arobs Business Centre în colaborare cu

proiectantul SC Arhimar Serv SRL. Arobs Business
Centre este o companie înregistrată în 2018 în domeniul închirierii și subînchirierii bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate.
În ceea ce privește Marina Properties, ea este o societate înființată în 2014 de către Alexandru Viorel
Marina, reîntors din SUA în contextul boom-ului imobiliar de pe la mijlocul anilor 2000, pe urmele zvonului
privind faimoasa natură înnăscută a românului ca
proprietar. În 2019, MP SRL a avut vânzări de peste
1.6 milioane euro, dar un profit net declarat doar de
cc 126 mii de euro.
Până nu demult, în Cluj, Marina Properties a câștigat
teren pe piața rezidențială de exemplu prin blocul de
pe colțul străzilor Antonn Pann și Parcul Feroviarilor,
dar și în alte cartiere ale orașului și alte localități din
România. Clădirea de pe AP&PF este unul dintre investițiile care joacă un rol crucial în restructurarea
urbană a Pieței Abator, beneficiind de regenerarea

Parcului Feroviarilor din bani publici.
Hotelul în construcție de pe str. Avram
Iancu nr. 23-25 (2S+D+P+2E+2M) a generat foarte multe controverse, probabil încă de la data începerii proiectului
în 2009, până nu demult, în februarie-martie 2021.
Acum, pe platforma Clujul Civic, au explodat criticile a zeci de persoane, rezultând în exprimarea mai
multor nemulțumiri față de practicile urbanistice
din Cluj. Sau, precum a menționat Declic într-una
din petițiile sale recente, față de domnia mafiei
imobiliare în oraș.
Panoul actual afișat pe imobilul de pe str. Avram
Iancu se referă la lucrări de Modificare executată pe
parcursul lucrărilor, inclusiv modificări la fațadă pe
baza Autorizației de construcție 1218/05.10.2015.
Pentru unii, clădirea este pur și simplu o hidoșenie
arhitecturală. Pentru alții, este un exemplu de complicități practicate de-a lungul avizării proiectului
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1 - Imobilul Marina Properties Construct SRL de pe Calea Turzii
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între Primăria Municipiului Cluj-Napoca (responsabilă pentru lipsa unui PUZ pentru centrul istoric),
Comisia Națională a Monumentelor Istorice, dar
și instanța judecătorească, care a respins toate acțiunile în instanță formulate împotriva acestuia.
Proprietarul construcției este Pritax Invest SRL,
o companie înregistrată în Cluj în 1995 în domeniul comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule în magazine specializate. Ulterior,
societatea a devenit activă în industria hotelieră,
combinându-se cu Polish group Orbis, partenerul
strategic din Europa de Est al grupului hotelier
francez AccorHotels. Ea a realizat printre altele
Hotel Golden Tulip Ana Dome Cluj pe str. Observatorului nr. 129, dar și două hoteluri în Sibiu. În
2017, Pritax Invest SRL a avut o cifră de afaceri de
6.8 milioane de euro, și un profit net de 2.1 milioane
de euro.
În aceste condiții, pentru noi cazul este o manifestare a unui fenomen pregnant și în România, unde
antreprenorii români își plasează profitul obținut
din alte afaceri în imobiliare, o practică pe care
am observat-o și în cazul rețelei imobiliare Platinia realizată în Cluj de un afacerist din domeniul
salubrității din Maramureș.
De aceea, noi susținem: urbanismul haotic nu se
rezolvă doar prin reglementări urbanistice. Pentru
a schimba radical practicile din ultimele decenii ce
azi ne aruncă în față monstruozitățile care ne sufocă, este nevoie ca ele să fie stopate prin punerea
urbanismului în slujba interesului public și prin
reglementări financiar-fiscale din domeniu.

2 - Hotelul de pe Str. Avram Iancu
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Pe pagina de internet a Vista Gallery
Apartments, proiect a cărui beneficiar și constructor este Societatea
de Construcții Napoca SA, putem citi
următoarea chemare: “Ce poate fi mai plăcut decât să trăiești în cel mai vibrant punct al Clujului
savurându-ți cafeaua pe terasa locuinței tale și admirând priveliștea orașului? Panorama de invidiat
a noului tău apartament va oferi o notă romantică
și de prestigiu vieții tale sociale! Alege să trăiești
în concordanță cu aspirațiile tale!”, https://www.
vistagalleryapartments.ro/.”
În spatele acestei fantezii locative se află o societate de construcții, care s-a înființat în 1991 prin
divizarea Trustului de Construcții Montaj Cluj, la
rândul său o întreprindere de stat cu o istorie de
60 de ani. Din portofoliul SCC Napoca SA fac parte
și extinderea pistei la Aeroportul Internațional
Avram Iancu Cluj-Napoca, dar și expertiza pentru
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj.
Am citit în presă, că în 2017 firma avea afaceri
de 58 de milioane de lei și un profit de numai 0.1
milioane. În momentul de față, pagina de internet a
SCC Napoca este suspendată. Iar panoul construcției de pe str. Tăietura Turcului anunță lucrări de
Modificări pentru lucrarea începută cu o autorizație din aprilie 2018 pe o locație cu grave alunecări
de teren. Totuși: 6 din cele 30 de apartamente cu
o cameră, 12 din cele 18 de apartamente cu două
camere, și 6 din cele 14 apartamente cu 3-4 camere,
deja sunt vândute.
Dar este evident că nimeni nu locuiește nici acum
în această clădire. Suprafața utilă din această clădire ce stă goală, a fost scoasă la vânzare la un preț
de peste 2000 euro/ mp încă din faza de proiect.
Ce s-a întâmplat cu banii plătiți de cumpărători în
condițiile în care în martie 2019 compania a anunțat câteva proceduri de evitare a insolvenței prin
Compania Asset Recovery din Cluj?
Oricum ar fi, este bine de știut că Napoca Construcții a făcut parte din imperiul de afaceri al
lui Ioan Bene, care a mai deținut, printre altele,
și platforma industrială Unirea, iar la un moment
dat, prin firma Napocamin și hotelul Continental.

3 - Imobilul de pe Str. Tăietura Turcului
El a fost condamnat la închisoare, dar nu a fost
extrădat de Italia, unde are locuință și firmă. Azi,
acționarul majoritar al Napoca Construcții este IT

Transilvania Invest. În ianuarie 2021, valoarea pe
piață a acțiunilor Societăţii de Construcţii Napoca
se afla în jurul a 34 milioane de lei.
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Clădirea de 95 de metri, cu 25 etaje
și 5 etaje de parcare de pe Calea Florești nr. 139 din Cluj-Napoca, este
vândută nu doar ca un câștigător al
competiției celor mai înalte blocuri de locuințe din
România. Acest obiect(iv) de consum crează consumatorul presupus ideal, care “privește cu mândrie
către Occident”: câștigătorul competiției capitaliste,
atât din punct de vedere financiar, cât și simbolic:
“un aventurier urban, cu spirit cosmopolit, care
caută un loc emblematic, plin de inovații” (citate
preluate de pe site-ul West City Tower).
Ne-am obișnuit deja cu acest discurs de promovare al dezvoltatorilor, care ne transmite astfel de
mesaje de parcă nici nu am avea nevoie de bani, de
parcă ar trebui doar să ne dorim să locuim în cele
mai bune locuri, ar trebui doar să ne placă înălțimile,
să fim inovativi, să vrem “să privim Clujul cu alți
ochi, în ascensiune”. Cealaltă parte a acestor mesaje,
cea ascunsă sau implicită, ne spune: cei care nu ajungem la astfel de înălțimi, suntem lipiți pământului,
fiind captivi ai unor gesturi nedemne pentru omul
competitiv cel nou, gen de împărțit salariul între
plătit mâncarea, chiria, utilitățile, eventual medicamentele, știți, captivi ai unor “practici comuniste”,
pe care dacă le avem, nu merităm să locuim în acest
oraș magnet ce îi atrage pe investitori.
Firma Imperial Development a lansat proiectul
în 2007, obținând în aprilie 2008 o derogare din
partea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca
prin care s-a modificat Planul Urbanistic Zonal în
privința înălțimii. Înființată în 2007, precum putem citi pe site-uri despre firmele din România,
o companie cu acest nume ocupă locul 1 în Topul
Afacerilor din România în domeniul Producției de
energie electrică.
Proiectul West City Tower s-a aflat printre marile planuri de construcții elaborate în contextul
boom-ului imobiliar clujean dinainte de criză. El
a generat încă de atunci proteste, din păcate fără
succes, din partea oamenilor care locuiesc în zonă în
vechile blocuri de 10 etaje. Apoi, construcția a stat
în așteptare. Omul de afaceri Radu Vlas a preluat
firma în 2012, devenind proprietar al terenului de
2773 mp, precum și al proiectului, studiilor și avizelor aferente. Vlas este proprietarul televiziunii
Alpha TV și a complexului Leul din Piața Mihai Viteazu, dar și al societății Rasimo, care s-a ocupat de
administrarea spațiilor verzi din Cluj-Napoca până
în 2011. În momentul preluării, el declara: “Vrem
să facem acest proiect, să ne apucăm de lucru. Este
greu să ne raportăm la ceea ce se întâmplă azi în
piaţă, dar acesta este un proiect care se va întinde
pe trei ani, iar piaţa se mai schimbă până atunci. Noi
mizăm tocmai pe înălţime: se caută panorama.” Cei
care au foarte mulți bani (nici nu ne mai întrebăm

4 - Imobilul de pe Calea Florești
de unde), își permit să investească în diverse domenii, inclusiv în imobiliare și să aștepte contextul
prielnic în care aceste investiții încep să facă profit.
În ceea ce privește prețurile, în ianuarie-februarie
2021, pe pagina de facebook a investiției puteam
citi chemarea: “Apartamentele sunt disponibile
începând cu etajul 6. În funcție de etaj, orientarea
sud/nord și suprafață, prețul apartamentelor diferă.
Pentru oferte personalizate de preț, vă invităm să
ne contactați.”
Proprietarii West City Tower ne spun clar ce în-

5 - Locuințele sociale de pe Str. Ghimeșului
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seamnă transformarea unui oraș și a locuințelor
sale în obiect de investiție financiară, sau ce înseamnă dezvoltarea imobiliară pentru profit: “De ce să
investești în Cluj? Un oraș vibrant, multicultural, cu
istorie și cultură bogată! Un oraș care te uimește în
fiecare zi și în fiecare anotimp! Investește în Cluj!
Investește în West City Tower!”

5

Povestea din spatele acestei poze are
două componente, cu două investiții,
una privată și alta publică, pe un teren
la o distanță de doar câțiva metri de
la calea ferată. Este îmbucurător să vedem apropierea celor două blocuri, în sensul de a conecta
spațial locuințele sociale de cele private. Ceea ce ne
deranjează în această poveste este în primul rând
tergiversarea din 2010 încoace a construirii blocului de către primărie, reducerea la jumătate în acest
răstimp a numărului de apartamente realizate, în
condițiile în care este clar că în proximitate mai
era teren pentru construcție. Și ne mai întrebăm,
cum se va asigura reducerea poluării fonice în zonă.
Blocul cu 12 apartamente de locuințe sociale, încă
în construcție, este realizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca pe un teren de 740 mp. Proiectul
are o istorie lungă de peste 10 ani: poate cunoaște
cineva de ce s-a tergiversat atât de mult chiar și
după 2012, când primăria a renunțat la a construi
acolo un bloc de ANL (pentru că Agenția Națională
de Locuințe probabil nu a mai alocat banii promiși)
și a decis construirea a doar 12 locuințe sociale pe
același teren. În 2016, conform declarației primaruCărămida Ziarul dreptății locative Nr 14 Aprilie 2021

lui Emil Boc procedura de licitație pentru locuințe
sociale se afla în plină derulare, urmând ca până în
jurul datei de 1 septembrie să fie finalizată. Etapa
post-criză era promițătoare, dar bugetul consistent
al orașului de-a lungul ultimelor 5 ani, din păcate,
nu a adus beneficii stocului de locuințe sociale.
În 2019, primarul dădea asigurări că proiectul
de locuințe sociale cu 12 apartamente va fi dus
la bun sfârșit în acel an, la fel a declarat și pentru
2020. Apoi, în 2020, am aflat că firma contractată,
SC Ceconi SRL, nu poate efectua lucrările, având
probleme financiare, fiind amenințată cu penalizări
de primărie.
Acum, în bugetul de peste 400 milioane de euro
pe anul 2021, primăria clujeană anunță din nou
fonduri pentru cele 12 locuințe sociale de pe str.
Ghimeșului.
Unde sunt fondurile alocate de-a lungul celor 10
ani? Cei 400 de solicitanți de locuințe sociale aud
anual că se fac investiții pe str. Ghimeșului, și tot
așa anual observă că locuințele prevăzute tot nu au
ajuns să fie repartizate, sute de persoane fiind lăsate pe lista de așteptare, unele chiar și de 20 de ani.
În imaginea atașată ni se mai arată un bloc privat
în construcție cu adresa Calea Traian Vuia nr. 2,
realizat pe baza unei autorizații de construcție din
iunie 2020, eliberată ca răspuns la cererea depusă
în aprilie 2020 de beneficiar, la rândul său bazată
pe un proiect scris în 2018. Regimul de înălțime al
blocului este: S+P+2E+Etaj retras, și el include 30
de apartamente. Proprietar: Gighibanda SRL, care,
în 2019, cu zero angajați, a avut o cifră de afaceri
de peste 9.5 milioane de euro, și un profit net de
aproape 2.5 milioane euro.
Firma a fost înființată în 2005, pe domeniul de
activitate dezvoltare imobiliară, construind în
Cluj-Napoca și în Florești, cu cifră de afacere zero
între 2010-212, revenindu-și încet după criza financiară. Proprietarii firmei au mai multe companii, prin care au realizat lucrări cum ar fi: Valley Residence Florești, Bella Vista Complex Rezidențial,
Family Park, Fabricii Panoramic, Complex Rezidențial Sun Garden (în apropierea Cartierului Europa,
unul dintre cele mai râvnite cartiere din Cluj, unde
prețul la metru pătrat ajunge până la 2500 euro).
De pe Korter am aflat că apartamentele din blocul
de pe Ghimeșului/ Calea Traian Vuia nr. 2, numit
Hidden Residence, se vând de la 1470 euro/ mp +
TVA de către firma Cluj Rezidențial, un alt nume
prin care se promovează blocul realizat de SC Gighibanda SRL.
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Îl poți vedea pe proprietarul SDC
Imobiliare, Ștefan Berciu, pe pagina
Ministerului Afacerilor Externe în
calitate de consul onorific al Republicii Burgundi în Cluj, dar și pe platforma Property
Forum, de unde afli cele mai semnificative știri
despre piața imobiliară din Europa de Sud-Est. Iar
emblema SDC Properties pusă pe clădirile sale o
poți vedea peste tot în Cluj, în centru și prin diverse
cartiere, precum arată harta atașată și ea la această postare, descărcată de pe pagina de internet a
firmei înființate în 2010. Citeam despre Berciu,
pus în topul dezvoltatorilor imobiliari locali, că
deja în 2017 livrase peste 1200 de apartamente în
Cluj, pregătind la acea oră încă alte peste 1000 de
apartamente.
În imagine vedeți o parte din ansamblul de imobiliare compus din corpurile A, B, C și D, realizat pe
baza unui Plan Urbanistic Zonal de restructurare
urbană pentru str. Anton Pann nr 12-16, aprobat de
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca în 2016.
Scopul acestui PUZ a fost restructurarea terenului
în vederea valorificării potențialului de dezvoltare
urbană. Pe el au figurat ca proprietari SC Carpimez,
SC Mezagro, SC Sompan Invest și mai multe per-

6 - Imobilul de pe Str. Anton Pann
soane fizice, iar ca beneficiar SDC Imobiliare. 📢  De 
altfel, întregul teritoriu mai larg din zona străzilor
Someșului, Pieței Abator, Parcul Feroviarilor și dincolo de ele până la blocurile din cartierul Mărăști,
apare pe PUG-ul din 2014 al orașului ca “zonă de
restructurare urbană: spațiu cu caracter rezidențial
de tip periferic, dezvoltat pe un parcelar cu clădiri
de factură modestă, … caracterizat de un proces de
declin urban; restructurarea zonei având ca scop
transformarea sa în teritoriu urban cu caracter
mixt, de tip subcentral.”
Bine plasat, deci, acest ansamblu de blocuri, pe
terenul vechii fabrici de mezeluri, legat în trecut
de abatorul din apropiere, aflat în mijlocul unui teritoriu urban unde planificarea socialistă a păstrat
vechile case, pentru că spațiul era prea dens locuit
și ar fi fost nevoie de prea multe apartamente de
bloc de dat proprietarilor în schimb. SDC Imobiliare a păstrat probabil regimul de înălțime impus
de PUG, arată ciudat doar față de cele câteva case
rămase în vecinătatea sa care, împreună cu actualii
lor locatari, cu siguranță vor dispărea în curând
făcând loc altor noi imobile corespunzătoare noilor
timpuri și aspirații. Ansamblul Anton Pann 12-16 a
respectat și norma multi-funcționalității, are spații
comerciale scoase la vânzare sau înspre închiriere
la parterele celor patru blocuri (am văzut acolo
anunțuri de la agenții imobiliare precum Blitz,
Rems și Bia Look Imobiliare). A creat însă o aglomerare pe strada înfundată, contribuind la creșterea
traficului atât acolo, cât și pe strada Someșului cu
noile sale imobile (printre ele Scala Center pe terenul fostei Fabrici Napochim, City Casa, Centrul
de Cercetare al firmei Bosch, sau clădirea firmei
IT Taco Developments înălțat pe scheletul fostei
Fabrici Flacăra) - am scris despre ele în volumul
nostru din 2019, “Șantier în lucru pentru profit”.
În 2017, SDC Imobiliare avea vânzări în valoare de
aproape 9.5 milioane de euro și un profit net declarat de peste 2 milioane euro. Aceste cifre au scăzut
în 2018, iar în 2019 dezvoltatorul a declarat doar
un profit net de 139476 euro. Însă asta, desigur,
nu înseamnă că firma și-ar reduce din activitate.
Din contra, tot pe Property Forum citeam într-un
articol din decembrie 2020, că SDC Imobiliare, cu
o realizare de 15000 de apartamente și alte câteva
spații comerciale și de birouri în Cluj-Napoca, se
pregătește pentru cel mai mare proiect de dezvoltare imobiliară din România desfășurat pe 35 de
hectare, numit Transylvania Smart City, pregătit
de realizare din ianuarie 2021 pe baza unui PUZ
vechi din 2007. Și mai mult, în martie 2021, dintr-un interviu acordat de Berciu platformei Lumea
banilor aflăm că primul bloc al mini-orașului scos
la vânzare a fost deja rezervat în totalitate.

Adevărul este, că se pare că orașul mare, The
smart city of Cluj-Napoca, cu un buget de doar
430 milioane de euro, a rămas în urma plănuitului
smart-mini-oraș în valoare de 700 de milioane de
euro. Smart să fii, noroc să ai.
Dar stai, nu este chiar imposibil nici pentru tine
să îți cumperi un apartament aici, și să ai parte mai
repede decât restul clujenilor rămași în urmă, un
bulevard privat, autobuze electrice, telegondolă,
heliport, stație pentru drone cu care vor fi livrate
pachete la domiciliu, două lacuri, amfiteatre, nemaivorbind de hotel și aparthotel, hypermarket,
supermarket, pază și sistem de supraveghere și
monitorizare. Totul este posibil, pentru că poți lua
credit chiar de la dezvoltator, care acționează, deci
și ca instituție financiară, și pentru ca ție să îți fie
bine, a avut grijă să se asocieze cu mai multe companii românești și străine precum și cu fonduri de
investiții din afara țării.
De ce în Cluj-Napoca, te întrebi? Îți spune Berciu:
“pentru că ne-am dorit nu doar să răspundem nevoii
de locuințe la nivelul Clujului, un oras în remarcabilă expansiune, în administrația Emil Boc, ci să
facem un pas în ceea ce înseamnă viitorul locuințelor și al locuirii.”
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Str. Caracal nr. 13-15 este una dintre
deocamdată puținele locații unde firma Tekton Real Estate SRL, conectată
la compania grecească Tekton Properties Real Estate, a început să construiască în Cluj.
Cea din urmă cumpără și vinde, respectiv închiriază
o multitudine de vile și apartamente luxoase peste
tot în Grecia, dar oferă și servicii de management de
clădiri pentru alți proprietari, sau chiar și asistență
în obținerea așa-numitului “Golden Visa Residence
Permit” atribuit de către Guvernul Greciei investitorilor non-naționali care cumpără proprietăți
imobiliare în Grecia de peste 250000 de euro. Un
alt nivel al financializării locuirii decât cel până am
ajuns noi, dar suntem pe "drumul cel bun".
Compania Tekton Real Estate a fost înregistrată
în orașul nostru în 2016, deci într-un context caracterizat de avântul puternic al dezvoltării imobiliare și creșterii prețurilor de după criză. Activitatea principală a firmei este cea de tranzacții
imobiliare, o activitate ce se poate efectua cu zero
angajați într-un sediu de apartament de bloc de pe
str. Alexandru Vaida Voevod. Cu nicio vânzare de
atunci, cu un profit net pe 2019 de doar 543708
euro, Tekton Real Estate mai are în pregătire încă
un bloc în Cluj, un pic mai modest decât cel din poza
atașată postării, pe str. Parcul Feroviarilor nr. 12.
Cum își prezintă Tekton Real Estate SRL pe pagina sa de internet afacerea:
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7 - Ansamblul imobiliar de pe Str. Caracal
”În anul 2016 am investit într-un teren situat în
centrul orașului Cluj-Napoca pe str. Feroviarilornr.
12. Scopul nostru a fost predarea terenului cu autorizația de construire,transferată clientului nostru,
cel care a cumpărat proiectul pentru dezvoltare în
continuare.”
”Al doilea proiect dezvoltat de compania noastră
în orașul Cluj-Napoca este situat pe str. Caracal la
nr. 13-15, la 400 metri distanță de Gară și la 1,3 km
de Piața Unirii. Ansamblul imobiliar oferă spre
vânzare 49 de apartamente și 3 spații comerciale.
Proiectul este în curs de dezvoltare cu partenerii noștri. Locația proiectului, foarte aproape de
centrul orașului, oferă o oportunitate de investiție
pentru viitor.”
“În 2020 am cumpărat și reconstruit o proprietate
în Grecia,în apropierea portului Piraeus.”
Blocul de pe str. Caracal nr. 13-15 se cheamă Cantemir Residence, fiind în apropierea Universității
Dimitrie Cantemir.
Cine ar fi crezut acum câțiva ani, că direcția de
urbanism a primăriei va acorda în 2018 o autorizație
de construcție pe această stradă, printre vechile
case, pentru un bloc cu subsol, parter, 5 etaje și un
etaj retras? Cine ar fi crezut că asta va deveni norma
urbanistică în zonă, pentru că odată apărută în peisaj, domină totul în așa fel încât doar alte construcții
de dimensiuni similare se vor simți “adecvate” în
apropierea lor.
Asemeni multor altor investiții, și ea promite să
vină în “întâmpinarea nevoilor publicului tânăr”, de
data asta celui “care își dorește să locuiască aproape de locul de muncă sau studiu.” Construcția este
realizată de Coratim Home, firma care a făcut și
închiriază Coratim Business Centre, dar și hale industriale în Florești și Baciu, precum și multe unități rezidențiale, printre ele: 1400 de apartamente
în Ansamblul rezidențial Calea Turzii, 83 unități
locative în Complexul Moților, 80 în Complexul Moș
Ion Roată și 100 de apartamente în Complexul Borhanci cu 4 imobile.
Am scris despre acest dezvoltator, pentru că el
este un exemplu din contextul nostru imediat al
unui fenomen foarte des întâlnit în lumea imobiliarelor: cel al companiilor internaționale cu mii de
proprietăți în diverse teritorii ale capitalismului
global, pe care le tranzacționează sau închiriază,
repetând până la nesfârșit circuitul producerii banilor din bani, mutându-și investițiile dintr-un loc
în altul. Alături de fondurile de investiții, bănci,
și fonduri speculative de genul vulture funds ce
investesc în datorii, acești landlorzi internaționali
sunt actorii principali ai financializării locuirii ce
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se întâmplă și prin dezvoltarea imobiliară pentru
profit sau prin folosirea spațiului urban ca teritoriu al acumulării de capital. Acest fenomen, fiind
necontrolat nu doar urbanistic ci și financiar, ba
chiar promovat și susținut de stat, a devenit tot mai
agresiv și la noi.
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Platinia Shopping Center de pe Calea
Moților 2-6 (cu vreo 300 apartamente, vândute ca locuințe sau închiriate
drept camere de hotel), face parte din
așa-numita Comunitate Platinia din Cluj (care mai
include Platinia Lounge Residence cu 89 de apartamente de pe str. Constanța nr. 12, și Platinia Elite
Residence cu 86 de apartamente de pe str. Dorobanților 33-37), ambele având și spații închiriate
ca birouri. Proprietarul acestei “comunități” este
SC Florisal (companie de salubritate din Satu Mare)
deținută de Vasile Pușcaș, care în 2011 a mai cumpărat încă o firmă (și) pentru derularea afacerilor
sale imobiliare (SC Drusal SA). Pe lângă Comunitatea Platinia, Pușcaș și-a plasat bine capitalul și în
alte investiții în alte zone valoroase ale orașului (de
exemplu pe str. Avram Iancu și str. Pasteur).
Vasile Pușcaș ne spune de ce: "Am făcut această
achiziţie ca investiţie. Terenuri bune în oraşele mari
nu poţi să cumperi când vrei, ci când apar oportunităţi" (2014). "Pentru că este cel mai mare proiect
în derulare din Cluj-Napoca, oraș cu perspective
excelente pe piața imobilară, lucru esențial pentru orice bancă. De asemenea, proiectul în sine are
caracteristici deosebite, întrucât se află în centrul
orașului și, în acest moment, peste două treimi din
apartamente sunt deja vândute" (2016).
Un pic de reminder, pentru a plasa clădirea despre
care vorbim în fluxul capitalului imobiliar clujean
de după 2000 (dincolo de rețeaua de rudenie care
l-au legat la un moment dat pe Vasile Pușcaș de celebrul Ioan Rus, proprietarul unui întreg imperiu de
afaceri, ce includea până în 2011 și SC Construcții
Napoca, preluat atunci de celălalt faimos om de
afaceri, Ioan Bene):
În 2011, firma Drusal SA a cumpărat terenul de
pe str. Dorobanților 33, printr-o ipotecă de la Banca
Transilvania pentru a construi un ansamblu imobiliar; terenul a fost în proprietatea firmei ASIT
Real Estate SRL, deținut de Allianz Țiriac Asigurări,
care avea din 2007 o Hotărâre de Consiliu Local, ce
autoriza PUZ-ul de care era nevoie, completat cu un
PUD aprobat de CL în 2011.
În 2012, compania Florisal SA a primit aviz favorabil din partea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului pentru un imobil cu funcțiuni mixte

de 7 etaje la colțul străzilor Constanța și Ploiești.
Realizatorii PUG-ului și vecinii au contestat acest
aviz, așă că planul final de construcție care a primit
autorizație, a inclus "doar" o clădire de birouri de 6
etaje, și două corpuri de câte 4 etaje pentru locuințe.
Vizavi, pe celălalt colț, din 2015 s-au pregătit clădirea firmei Imoinvest SA și apoi noul imobil al lui Alin
Tișe, ambele închiriate acum de NTT Data, al cărui
CEO, prin EBS Real Estate Investment a construit
și el mai multe imobile (de exemplu un ansamblu
rezidențial în vecinătatea Maurer Panoramic din
Piața Abator).
După ce în 2010 Ursus Breweries a anunțat că va
înceta tradiționala producție de bere din Cluj-Napoca, în 2013 a obținut un certificat de urbanism
pentru elaborarea unui PUZ pe Calea Moților unde
dorea să construiască un ansamblu mixt de până
la 10 etaje (rezidențial, comercial, servicii), și a și
început demolarea clădirilor vechii fabrici.
În 2014, Vasile Pușcaș a achiziționat de la Ursus
Breweries 1 hectar din terenul fostei fabrici de bere.
Citeam că asta s-a întâmplat prin biroul firmei de
arhitectură Arhimar (care a făcut planurile pentru
toate proiectele imobiliare ale societăţilor Drusal
și Florisal). Diana Klusch, corporate affairs director
al Ursus Breweries declara: "considerăm că terenul
fostei facilităţi de producţie industrială a berii trebuie să capete o nouă destinaţie, care să integreze
şi să sprijine planurile de dezvoltare a oraşului".
În 2015 SC Florisal și SC Drusal au obținut autorizația de construcție imediat după un PUZ care a
transformat destinația terenului, lucrările fiind
începute printr-un credit ipotecar semnificativ de
la Libra Bank. Platinia Shopping Center a fost deschisă oficial în 8 aprilie 2017.
Încă din faza sa de proiect, Platinia Shopping Center se vindea ca o super-investiție și prin următorul
argument expus pe pagina sa de internet: “Proiectul
este important atât din punct de vedere economic
cât și pentru comunitate, datorită construirii unui
drum de patru benzi care va uni strada Calea Mănăștur cu zona stadionului și a Sălii Polivalente”.
Cine plătește acest drum (cu exproprierile aferente) ce contribuia de la bun început la creșterea
valorii de piață a investiției de pe Calea Moților 2-6?
Ulterior am aflat că Primăria Municipiului
Cluj-Napoca, din bugetul public: după ce în 2019
a finanțat studiile de fezabilitate, iar în octombrie
2020 Consiliul Local a votat proiectul de hotărâre
privind "aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții Modernizare Calea Moților
- Calea Mănăștur - str. Uzinei Electrice - str. Oțetului - str. Mărginașă”. Știm argumentele privind
traficul, cunoaștem ceva și din vechile planuri (cele
elaborate în mai multe valuri din perioada sistematizării socialiste) privind zona. Nu ne gândim
la alte legături acum. Pentru că, până la urmă este
sâmbătă. Așa că, relax și chill.
Drumul a fost anevoios de la vechiul manufacturier de bere “Czell Frigyes és Fiai” din 1903, transformat în 1937 în “Ursus - fabrica de bere”, iar în 1941
în “Ursus Egyesült Kolozsvári és Tordai Sörgyárak
Rt.”, în 1943 în “Ursus sörgyár”, naționalizat fiind
în 1948 sub numele fabricii "Înainte". Ursus ce părea un etern clujea, după 1990 a fost prima fabrică
din Cluj privatizată prin licitație publică, ajungând
apoi în proprietatea producătorului sud-african de
bere SABMiller, închisă și demolată în efervescența
imobiliară a noilor timpuri, cu atenta contributie a
fostului director Octavian Buzoianu, un alt mester
local al imobiliarelor.
După ce va fi gata acest nou drum cu patru benzi
pe Calea Moților, poți răsufla liniștit, și nu îți va mai
rămâne altceva de făcut decât să savurezi Platinia,
care “este un stil de viață, este confortul tău de zi cu
zi, este eleganță, fiind acasă cu o nouă semnificație.”
Cărămida Ziarul dreptății locative Nr 14 Aprilie 2021
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Cazul casei umbrite de bloc de pe
strada Câmpului din Cluj-Napoca” a
devenit emblematic în ultima vreme
în orașul nostru. În 2020, după 10 ani
de lupte în instanță, familia reclamantă a câștigat
procesul: s-a constatat că primăria a emis o autorizație de construcție nelegală pentru constructorul
blocului, și apoi nu a dispus desființarea construcției edificate ilegal; până la urmă, hotărârea judecătorească a stabilit o despăgubire de peste 280 mii
de lei reclamanților, din motiv că blocul a scăzut
valoarea imobiliară a casei lor.
Dincolo de “casa umbrită de bloc”, întregul mediu
construit de pe str. Câmpului a fost marcat de multă
vreme de multiple conflicte. În ele se manifestă
vaste probleme sistemice ale dezvoltării urbane
clujene de după 1990. Dar în același timp, prin ele
se articulează interese economice concrete ale
unor actori concreți, conflictele respective fiind
articulate în relațiile de putere dintre afaceriștii
imobiliari și primărie, între diverși actori ai afacerilor imobiliare (dezvoltatori, agenți, bănci, fonduri de investiții) care în cazuri conflictuale sunt
reprezentați de avocați sau case de avocatură; dar
și între urbaniști care reglementează și firme de
arhitectură în căutarea unor dezvoltatori tot mai

puternici și proiecte cât mai spectaculoase; precum
și între mici proprietari și mari dezvoltatori, între
proprietarii/ constructorii de case familiale și investitorii în ansambluri rezidențiale/ blocuri; și
nu în ultimul rând între ecologiștii care protejează
spațiile publice verzi și cei care susțin sfințenia

proprietății private dobândite prin privatizare (de
multe ori abuzivă) chiar și în sensul dreptului de a
construi locuințe în păduri ce ar trebui să rămână
bunuri publice.
Parțial, conflictele mai sus amintite se datorează
modificărilor efectuate în reglementarea urbanistică locală de după 1990, chiar dacă aceasta a
avut o constantă atitudine negativă față de ideea
planificării urbane publice. După cum știm, str.
Câmpului traversează o zonă verde unde pe baza
vechiului PUG s-au construit case familiale din anii
1990; care apoi, prin noul PUG a fost definită ca
Zonă_Ve unde se interzice locuirea de orice tip (fiind parte dintr-un teritoriu menit să contribuie la
extinderea spațiilor verzi din oraș); și unde, în mod
efectiv cel puțin din 2010 încoace au apărut mai
multe blocuri între case, sau chiar și ansambluri
rezidențiale. Cum este “Mănăștur Forest” de pe str.
Edgar Quinet, dezvoltat de Agenția imobiliară „Nicole Rezidențiale Cluj”. Sau “Citadella Residence”, o
realizare a conglomeratului Alber Holding format
din 12 companii, prezentat în 2015 la MIPIM (cel
mai mare eveniment al pieței imobiliare globale).
Noi considerăm, că până la urmă toate cazurile
de dezvoltări imobiliare pentru profit aduse în discuție în această săptămână prin nominalizările la
“Premiul Imobiliarelor de rahat” sunt și manifestări
ale planificării urbane privatizate. Iar asta nu putea
să rezulte în altceva, decât în haosul imobiliar care,
recunoscut azi de tot mai mulți ca fiind problematic,
este denunțat în diverse feluri.
Cei mai mulți blamează primăria sau primarul
pentru cele întâmplate, sau unele persoane de la
urbanism bănuite de corupție dinainte, în timpul
și după “primarul (interimar) 50-50”.
Unii consideră că este prea multă, alții, din contra,
că este prea puțină intervenție din partea primăriei, dar oricum ar fi, se pare că tema urbanismului și
dezvoltării imobiliare a devenit problema crucială
a regimului Boc.
Nu este de mirare, spunem noi. Pentru că acesta
este un domeniu, unde există mize financiare foarte
mari pe termen scurt, mediu și lung, și dincolo de
posibilele rețelizări ale unor dezvoltatori, toată
lumea vrea să iasă învingătoare din această competiție: propunând noi și noi proiecte imobiliare, tot
timpul mai înalte, mai verzi, mai smart, afirmând că
prin asta vrea să răspundă la nevoile de locuire din
oraș, dar în fapt, pentru că asta este natura dezvoltării imobiliare, urmând multiplicarea profitului.
În spatele haosului imobiliar stă defapt lupta financiară pentru acumularea de capital și până când
primăria va continua să fie instrument în acest
joc, cu siguranță nu va contribui la transformarea
Clujului în oraș pentru oameni și nu pentru profit.
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Scrisoare către consilieri/consiliere locale și reprezentanți/
reprezentante din Cluj în Parlamentul României
Dezvoltarea imobiliară pentru profit ne sufocă! Vrem locuințe sociale!
22-28.03.2021 / Cluj-Napoca
Privesc cu îngrijorare, cu tristeţe şi cu mânie
aşa-numita dezvoltare a Clujului. Oraşul a devenit
locul de joacă al investitorilor, unde interesele celor fără capital sunt ignorate sistematic, inclusiv
în domeniul locuirii. Vă scriu această scrisoare ca
să fie clar, din poziția de cetăţean reprezentat de
Dumneavoastră. Vreau ca epoca dezvoltărilor imobiliare care ne sufocă să se termine. Mă gândesc la
blocurile construite între case, în zone verzi sau
în păduri. Mă gândesc la casele înalte cât un bloc
dominând restul caselor din jur, dar și la turnurile
care modifică structura străzilor sugerând că nu mai
este loc pentru casele cu 1-2 nivele. Și mă gândesc
și la hotelurile apărute în locul unor clădiri-monumente din centrul istoric.
Această dezvoltare imobiliară nu are în vedere interesele clujenilor, ci transformă locuirea din drept
în profit. Scopul e de a produce tot mai mulți bani
dezvoltatorilor şi de a-i alunga pe cei cu venituri
mici uneori chiar și medii, pentru că nici salariile
lor nu mai sunt suficiente pentru plata unei chirii private în acest oraș. Dacă proiectele care azi
sunt în fază de lucru se finalizează în același mod
nereglementat precum cele din ultimii 20 de ani,
terenurile adiacente se vor scumpi, chiriile se vor
scumpi, traficul în zonă va deveni infernal, iar cei
care nu au venituri foarte mari, mai ales chiriașii,
vor fi nevoiţi să se mute la marginile orașului sau
chiar în afara lui. Nici proprietarii mici nu vor fi
în siguranţă: în nenumărate cazuri investitorii îi
hărţuiesc să le vândă casele pentru că le stau în
cale. Dar nici noii cumpărători: adesea, dezvoltatorii
vând apartamentele în fază de proiect, punând întregul risc al îndatorării, al provocărilor din timpul
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construcției și înscrierii în cartea funciară pe seama
cumpărătorilor.
Trebuie ca primăria să pună dezvoltarea urbană în
slujba interesului public. A venit timpul să se facă
dezvoltare urbană și prin investiții publice în locuințe sociale. Locuințele sociale publice răspund la
nevoia de locuire a celor mulți, rămân protejate față
de piața imobiliară dominată de logica profitului,
iar dacă sunt în număr semnificativ, pot contribui
la scăderea prețurilor la locuințele private.
Ca cetăţean reprezentat de Dumneavoastră, vreau
ca oraşul să aibă o strategie a locuirii pentru oameni, nu pentru profit, şi vreau ca primăria să o
implementeze cu determinare. În locul proiectelor
private haotice îmi doresc să văd că administraţia
Clujului îi slujește pe cei mulți prin noi locuințe
sociale pentru care să aloce fondurile necesare, an
de an, pe termen lung.
Fondul de locuințe sociale se poate crește prin
noi construcții și/ sau prin extinderea celor existente pe verticală sau orizontală, precum permit
reglementările urbanistice. Dar acest lucru se poate
obține și prin renovarea/ reabilitarea unor clădiri
publice degradate, precum și prin refuncționalizarea fostelor zone industriale cu acest scop. Primăria
poate să cumpere terenuri pentru a construi și trebuie să își redobândească terenurile cu acest scop.
Doar astfel va dovedi că priveşte locuirea ca pe un
drept al fiecărui clujean şi nu ca pe un privilegiu al
speculanților imobiliari. Odată cu planificarea şi
realizarea locuinţelor sub control comunitar și accesibil unor diverse categorii sociale putem exclude
repetarea scenariilor ghetoizării din Pata Rât şi din
alte zone ale Clujului.

Ca cetăţean reprezentat de Dvs vreau în locul
fanteziei SF a metroului şi a realităţilor distrugerii naturii în zona Hoia, Făget şi Colina, un oraş cu
amprentă ecologică minimă. Proiectul metroului
este nociv pentru că forţează pietonii în subteran
şi lasă suprafaţa maşinilor poluante. În loc de metrou, ar fi mult mai ieftină şi mult mai (eco)logică
soluția unei linii de tramvai pe artera principală
a Clujului, care poate fi dezvoltată spre comunele
adiacente. Iar legat de natura înconjurătoare, vreau
stoparea imediată a construcţiilor de imobile în
pădurile noastre!
Viziunea mea diferă clar de viziunea dominantă
a administraţiei prin care ea a susținut în ultimele
două decenii dezvoltarea imobiliară pentru profit.
Vă scriu această scrisoare pentru ca vocea mea să fie
auzită şi băgată în sfârșit în seamă. Dumneavoastră
sunteţi în Consiliu / Parlament / Guvern pentru a
apăra interesele mele.
Vreau de la Dumneavoastră să regândiți strategia dezvoltării urbane, de locuire, de urbanism, de
funcţionarea Clujului ca ecosistem urban.
Nu vreau niciun fel de paradis tehnologic, smart
city sau oraş magnet pentru oameni de afaceri care
își parchează banii în imobiliare. Vreau ca Clujul
să fie un oraş decent unde se poate trăi. Vreau un
oraş care nu parazitează localitățile din jur, concentrând oamenii şi locurile de muncă într-o metropolă
dăunătoare pentru calitatea vieţii. Să punem stop
atragerii capitalului la Cluj în detrimentul locuitorilor! Stop dezvoltării imobiliare pentru profit
care ne sufocă!

Campania Deutsche Wohnen & Co Enteignen strânge
semnături și generează speranță
E o senzație foarte plăcută să realizezi că ai contribuit cu ceva fizic la o luptă politică pe care o consideri importantă. Munca de organizare și timpul
dedicat discuțiilor prin conferințe video, chaturilor
infinite pe telegram, mail-urilor care vin în avalanșă, are o valoare deosebită atunci când realizezi că
lucrurile se materializează. La final de februarie
am participat la acțiunea de lipit afișe prin Berlin,
o acțiune în care întregul oraș a fost umplut de
afișe galbene în cinci limbi care anunță nevoia de
locuințe accesibile și invită la a semna pentru ca
acest lucru să devină posibil.
Campania Deutsche Wohnen & Co Enteignen (Exproprierea Deutsche Wohnen & Co)* a început în
26 februarie faza a doua de colectare a celor 170
000 de semnături necesare pentru realizarea unui
referendum în toamna lui 2021. La referendum
urmează să se voteze cu da sau nu pentru realizarea unei noi legi care să permită exproprierea
firmelor imobiliare mari care dețin peste 3000 de
apartamente în Berlin. Scopul campaniei și al legii pe care o cere este să readucă peste 50% din
locuințele din Berlin – momentan în proprietatea
firmelor imobiliare gigant - în proprietatea publică,
astfel încât prețurile chiriilor să fie accesibile, iar
administrarea să se facă în interesul și cu participarea locuitorilor.
Începând cu 2020 în Berlin există o lege care limitează prețurile chiriilor pentru o perioadă de
cinci ani, așa numita plafonare a chiriilor. Problema
este că nu se știe ce va urma după expirarea acestui
plafon, nemaivorbind de faptul că multe chiriașe
și mulți chiriași sunt hărțuiți de pe acum cu posibilitatea creșterii exagerate a prețurilor în viitor,
cu posibilitatea plății retroactive a unei chirii mai
mari decât își pot permite, precum și de așa-zisele
„chirii din umbră”. O altă măsură existentă este
dreptul Senatului Berlinului de a cumpăra clădirile
expuse spre vânzare dacă acestea se află într-o
zonă recunoscută ca având nevoie de protecție și
prezervare (în scopul păstrării caracterului zonei
urbane, a mediului social și cultural existent deja).
Aceasta este, de asemenea, o modalitate bună de
a interveni și de a proteja orașul de investitorii
orientați spre profit, dar prin prețul financiar pe
care-l plătește landul berlinez pentru aceste clădiri
se contribuie la speculațiile financiare, neexistând
nicio limită de preț pe care o pot cere vânzătorii.
Așadar, exproprierea firmelor gigant deținătoare de apartamente în Berlin este soluția cea mai
potrivită pentru că are o perspectivă pe termen
lung asupra situației locuirii în oraș și va influența

*Deutsche Wohnen este una dintre firmele imobiliare care deține în proprietate cele mai multe apartamente în Berlin și e una dintre candidatele la expropiere
sustenabil piața chiriilor în contextul în care 82,6%
dintre locuitorii orașului plătesc chirie.
Interesele chiriașilor au o prioritate sporită, acestea fiind reflectate în cadrul politicilor de locuire
ale orașului, în legile care oferă protecție, precum
și în societatea civilă și grupurile angajate politic.

Tot cu ocazia zilei de 28 martie a fost montat acest banner la intrarea în oraş: " Bine ai venit în capitala politicilor de locuire pentru profit!"

Activistele și activiștii pentru drepturile locative
au o pondere și forță de mobilizare deosebită pe
scena orașului, grupuri și organizații cu scopuri și
abordări diferite fiind implicate în organizarea de
consultații și suport legal, demonstrații și proteste,
intervenții spontane în cazul evacuărilor forțate.
Inițiativa Deutsche Wohenen & Co Enteignen este
una dintre aceste multiple manifestări ale luptei
pentru drepturi locative în Berlin și nu numai, ea
reușind să reunească interesele tuturor persoanelor interesate și sensibile la subiectul locuințelor
accesibile, de la organizații activiste, la grupuri
media, de la sindicate, la partide politice și bineînțeles a localurilor comerciale (patiserii și farmacii),
culturale (muzee și librării), sociale (centre de zi și
centre de cartier).
Conform Art. 15 al Constituției Germaniei terenurile și spațiile pot fi expropriate și naționalizate
dacă aceasta este interesul societății largi și dacă
proprietarii primesc o răscumpărare pe măsură.
Deutsche Wohnen & Co Enteignen este o inițiativă
din care fac parte mii de oameni, iar planul publicat
include toate aspectele și etapele exproprierii și
trecerii locuințelor în proprietatea statului și administrarea lor decentralizată, inclusiv costurile
pe care le presupun despăgubirile. De exemplu,
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costul exproprierii provoacă multe discuții și nesiguranțe chiar și printre potențialii susținători.
Planul propus de Deutsche Wohnen & Co Enteignen
este însă de așa natură încât sumele plătite de către
Senatul Berlinului în cazul exproprierii prin această lege vor fi mai mici decât atunci când clădirile
sunt cumpărate în competiția pieței libere. Suma
vehiculată de inițiativă oscilează în jurul sumei de

13 miliarde de euro. Finanțarea întregului proces
urmează să aibă loc prin intermediul creditelor,
plătite ulterior din chiriile acumulate de-a lungul
următorilor aproximativ 40 de ani. Dacă în momentul de față profitul făcut de pe urma chiriilor merge
în conturile private ale acționarilor firmelor imobiliare, un procent minim spre zero fiind reinvestit în
renovări și întreținere, atunci când apartamentele

vor fi proprietatea statului, veniturile vor fi folosite
întâi pentru a plăti prețul exproprierii, apoi pentru
a construi alte locuințe.
Berlinul se află printre orașele cele mai atractive
în ce privește investițiile imobiliare, dar și viața culturală intensă. Aceste două elemente se află într-o
legătură de necontestat, gentrificarea este parte
inevitabilă a acestei forme de organizare politică
și economică în care ne aflăm, numită capitalism,
bazată pe concurență, profit și exploatarea oricăror
forme de capital – material sau imaterial. S-ar părea
că nu există ieșire din acest cerc vicios al orașelor
în care calitatea vieții crește cu prețul evacuării și
dezavantajării celor cu resurse financiare modeste.
Cu toate acestea, la o privire dincolo de paginile
ziarelor conservatoare și o preocupare mai atentă
cu viziunile alternative, între timp descrise și prezentate în duzini de cărți și de articole, propuse și
aplicate de grupuri activiste se întrevăd posibile
ieșiri din situație. Inițiativa Deutsche Wohnen & Co
Enteignen este un asemenea exemplu, este o încercare de mobilizare a argumentelor, a calculelor și a
energiilor politice pentru a oferi orașelor noastre
o alternativă la gentrificare și dislocare. Iar partea
care îmi inspiră încredere mie cel mai mult este că
mii de oameni se implică în lipit afișe și adunat semnături, peste tot în Berlin, pe stradă și în presă se
discută intens, se aduc argumente pro și contra, se
combat inepțiile spuse de politica conservatoare și
se mobilizează mase de oameni enervate de condițiile de locuire și de prețurile chiriilor pierdute de sub
control. Iar acest proces este cum nu se poate mai
vital în aceste vremuri de pandemie, când sensul și
intensitatea multor altor lucruri pe care le făceam
înainte s-a micșorat.
Marina Mironica

Interviu cu Jan Geurtsen din rețeaua Vrijcoop
Vrijcoop este o de locuințe cu chirie din Olanda, fondată în 2015. Scopul rețelei este asigurarea locuirii
solidare pentru toate proiectele care o alcătuiesc și
membrii acestora. Ideea și nevoia locuirii solidare s-a
născut, pe de-o parte, din istoria mișcări de squatting
care și-a propus să transforme imobilele abandonate,
goale în spații comunitare și colective, prin reintroducerea lor în circuitul cultural, comunitar și/sau locativ;
iar pe de altă parte, din recunoașterea tendinței pieței
din Olanda de a deveni tot mai puțin dispusă să ofere
locuințe echitabile și sigure. Locuirea solidară pe baza
modelului Vrijcoop înseamnă că locuințele cu chirie
din rețea sunt administrate după cum le convine cel
mai bine celor care le folosesc. Și asta se întâmplă
în așa fel încât casele afiliate rețelei de locuințe cu
chirie nu mai pot fi revalorificate pe piața imobiliară.
Vrijcoop (după modelul Mietshäuser Syndikat din
Germania) previne vânzarea și recomodificarea locuințelor. Astfel chiria capătă un sens nou: ea nu mai
contribuie la creșterea averii proprietarilor privați,
care chiar și când vine vorba de locuirea oamenilor
își urmăresc propriile interese, ci devine o contribuție la un bun comun, fiind investită în menținerea
locuințelor deja existente în cadrul rețelei și pentru
susținerea unor proiecte noi. Interviul a fost realizat
în cadrul Atelierului de Solidaritate. Versiunea mai
lungă a interviului poate fi citită pe blogul Editurii
Pagini Libere (https://pagini-libere.ro/locuirea-solidara-o-alternativa-la-criza-locuirii-vrijcoop/ ).
Zsolt Levente Dobrai: Să începem cu o scurtă prezentare. Ai putea să ne rezumi care e relația ta cu mișcarea pentru locuire și la ce proiect lucrezi momentan
în cadrul Vrijcoop?
Jan Geurtsen: Mă numesc Jan Geurtsen. Trăiesc în
Amsterdam de câteva decenii. În acești ani am vă-
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zut cum situația locativă devine tot mai dificilă. În
ultimii 15 ani am participat la procesul de obținere
de spații pentru diferite colective ca scop în sine. În
anii precedenți, ca activist, vedeam locuirea colectivă
ca parte a unei mișcări mai generale pentru justiție
locativă, la a cărei extindere contribuiam prin ocuparea de imobile. Acum sunt convins că locuirea e
mult mai importantă decât atât. Sloganul folosit în
munca socială, „locuirea pe primul loc”, este aplicabil
și în privința activismului. Orice inițiativă în direcția
construirii unei societăți puternice își are punctul de
pornire în siguranța locuirii, inclusiv pentru mișcare
și pentru munca acesteia. Deci, da, sunt de părere că

soluțiile nu vin de sus. Sistemul politic e constrâns să
facă ceva abia dacă e confruntat cu un exemplu care
funcționează, nu implorând soluții. Îmi sunt foarte
simpatice mișcări ca Right to the city (Dreptul la oraș),
însă cred că trebuie să începem de mai de jos, de la
solidaritatea comunitară și reciprocă.
Zs. L.D.: Ai putea să ne spui în câteva cuvinte care e
istoria mișcării de squatting* din Amsterdam? Pe pagina voastră am citit că în 2003 din 20 de ocupări, 9 au
fost cu succes. Tot acolo am citit că în Olanda ocuparea
imobilelor abandonate a fost până la urmă criminalizată. Când și cum s-a întâmplat asta? Cum poate
mișcarea supraviețui în asemenea circumstanțe?
Cărămida Ziarul dreptății locative Nr 14 Aprilie 2021

J.G.: Deși am fost implicat în mișcarea de squatting
mai multă vreme decât majoritatea, pot doar să vă
împărtășesc o perspectivă mai generală asupra mișcării. Pe scurt: la fel ca în cazul oricărei mișcări clasice,
rădăcinile ei se află într-o pătură socială mai largă a
societății. Cu un astfel de suport în spate, mișcarea a
reușit să obțină și să beneficieze de protecție legală
pentru squatteri. La începutul anilor '90 s-a ajuns la
un punct de cotitură. Tot mai puțini oameni depindeau
de mișcarea pentru locuire, iar squatting-ul era privit,
oarecum cu prea multă ușurință, ca un drept și ca parte a sistemului locuirii. În același timp, mentalitatea
de consum în ascensiune a dat naștere așa-ziselor firme anti-squatting (Antikraak), care ofereau servicii
proprietarilor prin mutarea chiriașilor în clădirile
goale, cu scopul de a preveni ocuparea acestora. Cei
care s-au mutat primii în asemenea clădiri locuiau
înainte în clădiri ocupate. La început proprietarii erau
cei care plăteau pentru serviciile firmelor anti-squatting, lucru care s-a schimbat între timp: chiriașii
au ajuns să plătească pentru serviciile firmelor, în
timp ce proprietarii beneficiau de un serviciu gratuit.
Într-un final, susținerea activă a mișcării a scăzut
considerabil, lobby-ul companiilor imobiliare a început să dea roade în rândul partidelor politice, iar
discursul politic a virat spre un populism de dreapta.
În ceea ce privește legea locuirii, prima schimbare în
rău a avut loc în 1994. Despre criminalizare s-a vorbit
pentru prima oară în 2003, iar în 2010 (1 octombrie)
legea criminalizării intra în vigoare. După decenii
de luptă, companiile au reușit să întoarcă situația în
favoarea lor. Cândva, în toiul acestor întâmplări, în
2007, am înființat într-un cartier din estul Amsterdamului proiectul Soweto. Am făcut asta pentru că
simțeam că lipsea ceva, dar mai ales pentru că știam
și că se putea face ceva. Așadar, am decis că, pe lângă
ocuparea unor clădiri și critica proprietarilor și a
pieței imobiliare, ar trebui să ne organizăm în așa
fel încât să demonstrăm cum funcționează locuirea
colectivă în practică. Fără proprietari, fără stat și
fără sectorul semi-privat sau semi-public care există
în Olanda.
Zs. L.D.: Ai putea să ne rezumi situația actuală a locuirii în general din Olanda? Cum e piața? Cine poate
să-și cumpere locuință, cine nu? Care e dimensiunea
sectorului public de locuințe și care sunt cauzele micșorării lui?
J.G.: În momentul de față nu mai putem vorbi despre sectorul public ca atare, pentru că nu există așa
ceva. Totul a fost privatizat în anii '90. Nu mai există
entități locative de stat. În locul lor au fost înființate
asociații private care inițial erau strict reglementate
și subvenționate de stat. Dar asta s-a schimbat odată
cu ultimele privatizări. De atunci și până acum, așa-zisele asociații locative (Woningstichting) sunt libere
să facă ceea ce vor, atâta timp cât activitatea lor nu
intră în conflict cu interesele satului.
Au existat câteva scandaluri în vremea crizei bancare din 2008, iar lobby-ul imobiliar s-a folosit de
ele pentru a submina poziția asociațiilor, scopul lor
fiind, practic, să obțină mai multă liberalizare pe piața
imobiliară. De atunci asociațiile au pierdut teren în
fața privaților, însă sunt încă relativ destul de mari.
Unul dintre punctele principale ale luptei celor care
susțineau „piața” împotriva asociațiilor semi-publice
era așa-zisa taxă pe chirie. Evident, taxa viza acele
case care erau închiriate sub o anumită limită (care
se aplică la cazurile sociale – nota Zs. L.D.). Mai rău,
taxa se percepe în funcție de valoarea de piață a imobilului respectiv, ceea ce înseamnă că furnizarea unor
locuințe mai ieftine în zone considerate scumpe este
pedepsită prin taxe.
Zs. L.D.: Care ar fi rolul modelului Vrijcoop într-un
context mai general al mișcărilor anticapitaliste?
V-ați gândit la posibilitatea unei colaborări cu alte
structuri anticapitaliste în vederea formării unui
ecosistem al economiei solidare?

J.G.: Deconstruirea conceptului de proprietar
(landlord), asta e direcția spre care Vrijcoop se mișcă.
Uneori ne referim la această direcție ca fiind una a neutralizării capitalului. Ceea ce înseamnă că pornirile
în mod normal asociate cu capitalismul – de exemplu
încercarea de a face profit pe seama celorlalți – trebuie depășite. Credem că Vrijcoop e deja pe drumul
cel bun în privința asta. Totodată cred că Vrijcoop e
doar una din numeroasele căi posibile prin care putem
ajunge la același rezultat. De fapt, ceva foarte similar
funcționează în alte contexte legale și naționale, cum
ar fi Mietshäuser Syndikat în Germania sau Habitat
în Austria.
Zs. L.D.: Vrijcoop a fost înființată în 2015. Cum arată
exact structura legală a rețelei și cum funcționează finanțarea? Câți chiriași/locatari aveți în total și care e
structura redistribuirii chiriilor și al plății creditelor?
Și care e relația voastră cu Mietshäuser Syndikat?
J.G.: Pe scurt: fiecare proiect are două entități. Una e
formată din locatari și se ocupă de organizarea chestiunilor de zi cu zi. A doua entitate, pe care o numim
entitatea imobiliară (vastgoedvereniging, VaVer), e
formată din asociația locatarilor (bewoners, BeVer)
împreună cu asociația Vrijcoop (vereniging Vrijcoop).
Mai în detaliu: din punct de vedere legal, toate
aceste entități sunt asociații (vereniging). Vrijcoop
și asociația locatarilor sunt amândouă membre și
au drept de veto în cadrul entității imobiliare și în
ceea ce privește deciziile pe termen lung. În felul
ăsta, nici Vrijcoop, nici locatarii nu pot decide să vândă vreun imobil, să sifoneze fonduri sau să schimbe
structura. Toate acestea la un loc fac din tipul ăsta
de structură imobiliară o investiție relativ sigură.
Oamenii pot da împrumuturi știind foarte bine că asta
nu va contribui, de fapt, la îmbogățirea locatarilor,
ceea ce-i face mai încrezători. Organizația locatarilor
plătește chirie organizației imobiliare. În schimb,
entitatea imobiliară investește în întreținere și în
plata creditelor, pe baza planului de investiții elaborat
împreună cu locatarii. La expirarea împrumuturilor,
banii care intră merg înspre finanțarea proiectelor
noi care, tot așa, sunt investiții sigure. Banii împrumutați pot veni din orice direcție: de la locatari, de
la alte proiecte similare, de la persoane din afară.
Dobânda e plafonată la cea mai mică rată și oricine
poate să aleagă să nu ceară dobândă sau să renunțe
la a primi împrumutul înapoi. Totuși, într-un final, în
viitorul apropiat marea parte a finanțării va veni de
la bănci. Banca etică germană GLS are un rol de pionierat în treaba asta, iar noi încercăm să convingem
și alte bănci din Olanda să facă la fel. Deocamdată
rezultatele sunt mici și e un proces lent. Mai avem o
sursă de finanțare care provine din subvenții, care se

obțin după criterii ce țin de destinația imobilelor sau
de sustenabilitatea proiectelor. Apar multe probleme
care țin de taxe, iar sistemul olandez nu e neapărat cel
mai puțin complicat în această privință. Toată cunoașterea acumulată devine extrem de utilă pentru noile
proiecte; reproducerea modelului ne economisește
mult timp. Asta e valabil pentru chestiunile fiscale,
legale, financiare, tehnice, dar și pentru cele care țin
de tot felul de reglementări.
Mietshäuser Syndicat a fost un exemplu pentru noi
din mai multe puncte de vedere, însă cunoștințele
locale sunt ceva ce o rețea trebuie să dobândească în
raport cu contextul național. Chiar și în cazul Germaniei și Olandei diferențele culturale sunt evidente. A
luat și va lua încă mult timp ca Vrijcoop să se miște la
fel de ușor ca Syndicat-ul în ceea ce privește practica
deciziilor consensuale, atunci când e vorba de 200
de persoane la un loc, de pildă. Ne ajută, în schimb,
să ne întâlnim din când în când, să ne împărtășim
din experiențe și povești, să ne vizităm etc. Formal
Syndicat-ul e membru al Vrijcoop, iar Vrijcoop e membru al Syndikat-ului. E frumos să vezi cum tradiția
asta non-ierarhică se extinde peste granițele statelor
naționale. Practic, relația noastră s-a axat pe vizite
reciproce, pe participarea la întâlnirile dintre membri
și/sau la întâlnirile dedicate schimbului de experiențe. La început aceste vizite erau mai frecvente. Însă
acum nu prea e nevoie ca Syndikat-ul și Vrijcoop să
gestioneze multe lucruri împreună.
Zs. L.D.: În afară de MS care sunt partenerii voștri
internaționali? Aveți în vedere vreo strategie de colaborare cu alte rețele de locuințe sau organizații din
economia solidară de pe continent?
J.G.: Personal, sunt curios cum funcționează diferite inițiative în diferite contexte naționale, cum își
construiesc propria versiune a acelorași structuri.
Chiar dacă nu în mod formal, aceste rețele sunt cumva interconectate. Eu, de exemplu, cunosc persoane
din Radical Routes din Anglia, din Le Clip din Franța,
oameni din proiecte catalane etc., deși nici măcar
nu călătoresc așa de mult. Alții cunosc alte rețele și
persoane implicate. Modul ăsta de autoorganizare s-a
răspândit deja pe tot globul, așa că am putea începe
să construim relații solide. Deci, hai să ne lustruim
limbajul și să trecem la treabă!
*squatting – ocuparea clădirilor abandonate și reintroducerea lor în circuitul comunitar, cultural și/
sau locativ.
Zsolt Levente Dobrai
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Ştiri, apariţii, campanii
1. SĂPTĂMÂNA FEMINISTĂ
Pe 1 martie a început #SăptămânaFeministă, o serie
de acțiuni colective organizate de colectivul #MulțumescPentruFlori sub sloganul “Misoginie, cealaltă
pandemie”.
∆ La București, la Cluj și la Timișoara s-au organizat proteste cu ocazia zilei de 8 martie. “Criza social-economică declanșată de pandemie afectează
disproporționat femeie. De 8 martie - ziua internațională de luptă pentru drepturile femeilor - mergem la Guvernul să tragem un semnal de alarmă:
modul în care autoritățile au gestionat pandemia
a agravat multe dintre problemele cu care femeia
se confruntă. Incidența cazurilor de violență sexuală și domestică a crescut, acces la serviciile sociale și medicale a fost îngreunat, munca domestică și
munca de îngrijire apasă și mai tare pe umerii femeilor, pe fondul închiderii școlilor și grădinițelor.”
https://bit.ly/3e4Vb4z
∆ Grupul pentru dreptate locativă din cadrul colectivului #MulțumescPentruFlori a creat un manifest
pentru #SăptămânaFeministă în data de 6 martie
2021 care se intitulează “Sub același acoperiș: Antologia revendicărilor și analizelor pentru dreptate
locativă – o perspectivă intersecțională în contextul
pandemiei COVID-19”. Această broșură face parte
din acțiunile colective organizate de rețeaua feministă #MulțumescPentruFlori în cadrul Săptămânii Feministe 1-8 martie 2021, sub umbrela sloganului din acest an, “Misoginia cealaltă pandemie”.
https://bit.ly/2Q2LFH2
∆ În continuarea #SăptămâniiFeministe, Editura
Pagini Libere a publicat în data de 11 martie o broșură
despre istoriile locale anarcha-feministe încă de la
începuturile lor. Prima astfel de colectivă a fost LoveKills (DragosteaUcide), activă între 2003-2009 în mai
multe orașe din țară printre care Craiova, Timișoara
și București. LoveKills publicau fanzine, organizau
festivaluri, discuții, ateliere, proiecții de filme, lecturi.
https://bit.ly/2Qp8u7V
∆ În data de 25 Martie a avut loc protestul de susținere a femeilor, a persoanelor queer și trans “Solidaritate cu femeia din Turcia. Stop atacului asupra
Convenției de la Istanbul!” “În continuare refuzăm
să fim reduse la tăcere de încercări patriarhatului
de la ne limita drepturilor câștigate cu greu. Nu vom
accepta încercările statului de la ne controla viețile,
corpurile, muncile și vocile. Am ieșit în stradă de 8
martie pentru a revendica ce ni se cuvine. Acum ieșim din nou în solidaritate cu femeia din Turcia pentru că tăcerea în fața opresiunii nu este o opțiune!
Lupta noastră nu a fost și nu va rămâne doar o luptă
locală. în rețele de solidaritate transnaționale împotriva violenței patriarhale, a exploatării capitaliste,

a rasismului și a xenofobiei.” Manifestul împotriva
îngrădirii drepturilor femeilor din Europa centrală
și de Est îl puteți găsi aici:
https://bit.ly/3mMqLbl.
Protest: https://bit.ly/3di99kf
∆ Gazdele podcastului Lenesx Radio au vorbit cu
Carolina Vozian despre ficțiunea speculativă și vizionară, și despre antologia de proză queer-feministă
“Lumile Noastre Posibile”. #SăptămânaFeministă (https://bit.ly/3uSYYJa)

2. HOUSING ACTION DAY 2021
Coaliția Europeană de Acțiune pentru Dreptul la
Locuire și Oraș cheamă la acțiuni și activități pentru
dreptate locativă. Am trecut de această iarnă lungă
pe vreme de pandemie, iar acum primăvara e aici. E
vremea pentru visuri și viziuni, vremea pentru protest și rezistență. Lupta pentru dreptul la locuire și
pentru dreptul la oraș a devenit tot mai intensă în
fața prețurilor și chiriilor crescute în urma comodificării și financializării locuirii. În același timp,
numărul locuințelor decente și accesibile a scăzut
în toate țările europene, iar patrimoniul rezerva de
locuințe publice s-a micșorat până la ultimele picături.
https://housingnotprofit.org/housing-action-day/
∆ Frontul Comun pentru Locuire a iniţiat o campanie
publică prin care a urmărit eliminarea condiționării
beneficiilor sociale de datoriile la bugetul local. Prin
Constituție și prin legislația socială, toți și toate suntem îndreptățite/ți la protecție socială. Dar aceste
drepturi ne sunt negate din cauza amenzilor acumulate, care de cele mai multe ori sunt abuzive și mult
prea mari față de veniturile noastre.

3. ALTE ŞTIRI
Spaţiul social Acasă din Cluj a iniţiat o campanie de
strângere de fonduri: “A.casă este un spațiu (mai) sigur
pentru a ne întâlni, schimba idei, a povesti și a cunoaște
oameni cu viziuni asemănătoare. Centrul social A.casă
este mereu deschis și primitor vizavi de orice persoană din comunități marginalizate sau din grupuri minoritate. A fost mereu important pentru noi să păstrăm
spațiu autonom – liber de influența instituțiilor, a
sponsorilor, a partidelor politice, precum și de comportamente discriminatorii sau opresive.” Poţi dona aici:
https://gogetfunding.com/acasacluj/
∆ Dreptul la Oraş luptă în toate direcţiile, pentru că şi presiunea capitalismului vine de peste tot.
Un interviu cu Robi Blaga – activist al organizaţiei locative din Timişoara, despre problemele cu
care migranţii şi oamenii fără adăpost se confruntă, despre activitatea organizaţiei din care face
parte şi despre nevoia de înţelegere şi sprijin solidar în societatea românească şi în plan local:
https://bit.ly/3mQP9s5

∆ Blocul pentru locuire a iniţiat o petiție cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea
modelului de contract-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație social având ca proprietar/administrator Direcția Socială de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.
https://bit.ly/3aepSmD
Pagini Libere a publicat o serie de Ghiduri cu expresii
uzuale în limbă arabă, dari farsi, farsi, paștună și urdu.
“În ultimele luni, România se află pe traseul multor
oameni care fug de război și sărăcie. Majoritatea dintre aceștia trec frontiera dintre Serbia și România,
ajungând în Timișoara, unde mai multe grupuri de
oameni le oferă ajutor de care au nevoie. Pentru a
facilita acest proces, precum și comunicare, am pregătit o serie de ghiduri cu expresii uzuale în limbă
arabă, dari farsi, farsi, paștună și urdu și cu traducere în limbă română, maghiară, engleză și germană.”
https://bit.ly/3diDpLW
∆ Leneșx Radio organizează Cercul de Lectură:
Somnolențe Literare #1. “Vă invităm sâmbătă (10.04.)
de la ora 17:00 la cercul de lectură Somnolențe Literare, conex podcastului. În general ne vom întâlni lunar, în ultimul weekend al fiecărei luni. Prima
lectură va fi cartea Feminist, Queer, Crip de Alison
Kafer (http://bit.ly/2Pcmhhe). Autoarea acoperă o plajă diversă și interesantă de subiecte legate
de dizabilitate, printr-o lentilă queer și feministă,
și se străduie să imagineze posibilități noi pentru viitoruri crip și alianțe queer/crip/feministe”.
https://bit.ly/3slrstk
∆ Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire: Protest
“Ieșim în stradă pentru locuințe sociale!” în data de
15 aprilie 2021. De o lună și jumătate, lucrările de
construcție la blocul de locuințe sociale din Bd. Prelungirea Ghencea nr. 322-326 sunt sistate! De o lună
și jumătate, familiile care au primit în septembrie
2020 repartiții pentru locuințe în acest bloc, trimit
atât individual cât și alături de organizațiile susținătoare, zeci de petiții, scrisori deschise și mesaje
către Consilierii Generali și către instituțiile responsabile (Primăria Generală, Compania Imobiliara).
https://bit.ly/2RtSWjy
∆ În data de 8 Aprilie, colectivul E-Romnja a organizat panel-ul de discuții “Despre activism local și
grupurile de initiațivă ale femeilor rome. “În munca
în comunitate ne lovim deseori de probleme comune precum plasarea la periferia satelor/orașelor,
segrerarea geografică, rasismul și sexismul institutional, infrastructura deficitară toate conducând
la un acces scăzut la servicii sociale și de sănătate,
utilități, locuire decentă, implicare socială, politică
sau culturală. Problemele femeilor rome sunt deseori subsumate comunității, plasate pe ultimul loc
pe o scală a priorităților și invizibilizate. Fiind conștiente de toate aceste provocări ne întrebăm constant care sunt metodele cele mai potrivite pentru
a ne face vocile auzite? Ce strategii construim la
nivel local pentru a nu mai fi ignorate atât în societate, comunitate și de către administrațiile locale?”
https://bit.ly/2PYhu42
Cristina Bodolan
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" Vă înţeleg suferinţa, doamnă..."

" ...trebuie să ne înţelegeţi şi pe noi."

Scenetă de iarnă cu jandarmi şi lozinci
Drage citititoare şi cititori, în numărul precedent din Cărămida vă anunţam că urmează să facem o serie de evenimente care să comemoreze zece
ani de la evacuările din strada Coastei. În 17 decembrie 2020 am mers pe acea stradă, am mers şi în faţa Primăriei Cluj-Napoca, am ţinut pancarde şi placa comemorativă, am făcut live–uri şi am ţinut scurte discursuri. Spre finalul zilei am mers şi în Pata Rât unde trăiesc familiile evacuate. În puţine minute au sosit câteva echipaje de jandarmi, care ne-au interpelat. Întreaga scenă a fost înregistrată video şi poate fi văzută aici
https://fb.watch/4VfYA0wpYo/. De dragul tragicomicului şi pentru că vorbele zboară dar scrisul rămâne, reproducem aici discuţiile halucinante şi absurde pe care protestatarele şi protestatarii (pe care îi vom nota cu “P”) le-au avut cu băieţii în albastru (J).

J1: cine a cerut aprobare pentru...
P: pentru ce?
J1: păi ce faceţi aici?
P: ne-am adunat, vecinii, să comemorăm
J1: trebuie să vorbim cu cineva care a facut cererea...
există o cerere
P: există cerere pentru comemorare?
J1: cine a organizat? Am nevoie să vorbesc cu cineva
care a organizat
P: pot să răspundă ei, fără să-i întreb eu
J1: asta v-am întrebat, cine e organizator?
P: nu ştiu, dacă nu știu, ce să vă zic? Suntem vecini,
stăm aicea pe stradă, ne ştim de zece ani, s-a făcut o
nedreptate acum zece ani
J1: cunoaştem...
P: dacă nu a fost voie în oraş, am făcut la noi pe stradă, am păstrat distanţa socială, măşti avem...
J1: cine a cerut?
P: [către altcineva] a zis că trebuie cerere făcută
J1: nu, este cerere făcută, cineva a cerut
P: cine?
J1: păi cine? Asta întreb şi eu
P: păi dvs aţi spus că este o cerere
J: deci cineva a cerut să se desfăşoare acest meeting
P: dar nu e un meeting, e o comemorare
J1: [la telefon]
P: e adunare, suntem la noi pe stradă, păstrăm distanţa, avem măşti
J1: am înteles, dar nu v-a spus nimeni nimic. Vreau
să iau legătura cu un reprezentant care a făcut cerere
pentru desfăşurarea acestui meeting
P: dacă şi la rampă se întamplă asemenea lucruri...
J1: [vorbeşte la telefon]
P: [scandează] JOS RASISMUL! JOS RASISMUL!
J2: [vine din spate] nu trebuia să vă manifestaţi aşa!
Deci dvs aţi spus aceste mesaje, este în regulă, frumos...
P: am făcut acelaşi lucru înainte să apăreţi dvs...
J2: nu trebuie să strigaţi, să scandaţi...
P: păi, dar cum comemorăm altfel?
J2: nu strigaţi ‘jos rasismul’ şi aşa...
P: dar nu am zis că dvs sunteti rasist [larmă] ... asta
face societatea civilă, nu vă supăraţi. Aţi venit să ne
provocaţi?
J2: am venit ca să se asigure climatul prielnic în care

să se desfăşoare...
P: dar noi facem asta în fiecare an
J1: da, dar nu v-am zis nimic, doar că trebuie să luăm
legătura cu cineva care a organizat, atât
J2: [vorbeşte cu un protestatar, inaudibil]
P: aţi văzut acţiunea aur, aţi văzut cum au intrat ăia
în parlament? Cum au intrat? Vehement!
J1: nu am venit să vă agităm, am venit doar să discutăm, să asigurăm ordinea [îşi aranjează gulerul]
P: păi era foarte mare ordine până să veniţi dvs, s-a
vorbit normal
J1: v-am spus să nu vorbiţi?
P: dar nu înţelegem atunci...
J1: trebuie să asigurăm ordinea publică în zonă,
condiţii normale, ceea ce deja aveţi. Nu v-a interzis
nimeni nimic
J2: ascultaţi-mă, vă rog. Am vorbit şi cu domnul.
Noi nu avem rolul de a vă sancţiona, ci am venit să
vă aducem la cunoştinţă, frumos, prevederile legale
P: pe care noi le-am respectat
J2: da, le-aţi respectat, dar dacă dvs începeţi să
scandaţi intraţi în preverile legii 60, privind adunările publice, dvs transformaţi aceasta într-o adunare
publică ... doamnă, va rog frumos să mă lăsaţi să vă
explic. Dvs aveţi foarte mare dreptate, înainte nu era
nicio problemă. Dar în contextul pandemiei adunările
publice sunt interzise, şi dacă vă puneţi să scandaţi
‘stop rasismul’ şi aşa mai departe şi folosiţi lozinci,
intraţi sub incidenţa unei adunări publice.
P: na bun, şi cum transmitem mesaje, sub formă
mută?
J2: nu sub formă mută, doamnă, pentru că dvs aveţi
astea [arată spre pancarde]
P: am stat muţi la primărie, am stati muţi pe strada
unde am locuit, aici e strada noastră, am ieşit şi noi
afară să ne exprimăm punctul de vedere şi să cerem
să fim mutaţi înapoi. Cum înţelege primăria dacă eu
nu-i spun ‘mută-mă înapoi în oraş’?
J2: prin pancarde şi însemne
P: deci nu ne este foarte clar, problema, din punctul
dvs de vedere, erau scandările
J2: da, pentru că dacă începeţi să scandaţi, aceasta
se transformă într-o adunare publică
P: bun, atunci putem să ne continuăm actul comemorativ?

J2: fără scandări. Pentru că dvs faceţi o, cum să vă
zic, incitaţi... [cu mâna la piept] vă înţeleg suferinţa,
doamnă, vă aflaţi într-o situaţie foarte grea, vă cred,
dar [cu ambele mâini pe piept] trebuie să ne înţelegeţi
şi pe noi
P: dar pe noi cine ne înţelege?
J2: eu vă-nţeleg ... dar nu mai folosiţi lozinci de genul
‘jos rasismul’
P: nu vă supăraţi, dar vă auziţi ce spuneţi? Să nu mai
punem stop rasism? ... S-au evacuat 76 familii rome.
De ce nu au evacuat 76 familii de români?
J2: eu nu am venit aici să fac polemici
P: dar fix asta faceţi, aţi spus să nu mai spunem ‘jos
rasismul’
J3: v-am dat un exemplu de lozincă
P: puteaţi să alegeţi un alt exemplu, ăsta e cel mai
prost. E chiar jignitor. Lumea asta a avut de suferit
în primul rând din cauza evacuării la care au participat forţele de ordine. Prezenţa dvs aici prelungită,
în contextul în care ne spuneţi că de fapt nu e nicio
problemă nu face decât să adâncească o rană...
J2: deci eu nu vă adâncesc absolut nimic, niciun fel
de rană, doar vă spun că în contextul pandemiei este
interzis să se desfăşoare adunări cu un număr mai
mare de şase persoane... folosiţi şi lozinci, dar lozinci
care să nu aducă atingere anumitor valori
P: care valori?
J2: aşa, în general...
P: anti-rasismul este o valoare
J2: noi nu vorbim aici de anti-rasism
P: păi despre asta aţi vorbit
J2: [începe să scrie pe telefon]
P: din 76 de familii evacuate una a fost de etnie
română, una maghiară, restul de 74 au fost familii
rome. Românii şi maghiarii au primit locuinţe sociale,
s-au mutat şi am rămas noi, romii. Cum îl numeşti
atunci, nu rasism?
J2: doamnă, eu din punctul ăsta de vedere nu vorbesc, pentru că nu cunosc
P: auzi, eşti foarte tânăr copile. Noi acuma comemorăm zece ani. Nu avem treabă nici cu primăria nici
cu jandarmeria.
[video-ul se opreşte]
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Proteste în Berlin
La închiderea ediţiei: Mii de persoane au protestat
în Berlin împotriva deciziei Curţii Constituţionale
de a anula limitarea chiriilor în capitala Germaniei,
decisă de administraţia locală anul trecut. Legea
a fost declarată neconstituţională, în urma unui
apel făcut de 280 parlamentari conservatori şi din
mediul de afaceri. De notat că aceste două grupări
politice nu fac parte din guvernul oraşului Berlin.
Chiriaşii berlinezi sunt îngrijoraţi că această măsură va duce la o explozie a preţurilor chiriilor, care
sunt oricum foarte mari. Mai mult, unele voci susţin că această decizie va demotiva iniţiative din
alte oraşe de a limita chiriile. Aşadar, oamenii au
ieşit în stradă. Banner-ul ținut de protestatarele din imagine scrie: ‘munca sexuală este muncă
dar a fi proprietar nu e!’. mai multe detalii aici
https://www.dw.com/en/angry-berlin-renters-protest-court-ruling/a-57220959 și video aici: https://twitter.com/noemiola/status/1382738307277320194

Sub același acoperiș: Antologia revendicărilor și analizelor pentru dreptate
locativă – o perspectivă intersecțională în contextul pandemiei COVID-19
Salutăm apariţia broşurii Sub același acoperiș:
Antologia revendicărilor și analizelor pentru
dreptate locativă – o perspectivă intersecțională
în contextul pandemiei COVID-19, editată de Nóra
Ugron, cu rezumatele realizate de grupul de lucru
pentru dreptate locativă din rețeaua feministă
#MultumescPentruFlori.
“Această broșură face parte din acțiunile colective
organizate de rețeaua feministă #MulțumescPentruFlori în cadrul Săptămânii Feministe 1-8 martie
2021, sub umbrela sloganului din acest an, „Misoginia cealaltă pandemie”.
De la începutul pandemiei COVID-19 în România,
din martie 2020, ni se spune să stăm acasă, să fim
în siguranță. Într-adevăr nu avem de ales decât să
stăm izolate de alți oameni, ca să nu răspândim virusul. Însă astfel, criza locuirii și situația locativă
precară a multor persoane au devenit mai vizibile
și mult mai urgente decât înainte. Acum au devenit
foarte greu de ignorat întrebări cum ar fi: Suntem
în siguranță dacă nu avem cămin și suntem nevoite
să stăm în stradă? Suntem în siguranță dacă locuim
în spații improvizate, fără acces la utilități, în medii
toxice? Suntem în siguranță dacă stăm în locuințe
supraaglomerate sau cu persoane abuzive?
Ca răspuns la aceste întrebări, mișcările pentru
dreptate locativă s-au consolidat și au produs numeroase articole, rapoarte și analize despre problemele locuirii în contextul pandemiei. Unul dintre
scopurile acestei antologii este să prezinte o selecție a acestor materiale realizate în perioada martie
2020 – martie 2021. Pentru că textele vin din surse
diferite, publicația noastră vrea să faciliteze o vedere de ansamblu asupra problemelor și soluțiilor
legate de locuire, pentru persoanele interesate de

această temă. Antologia este o analiză documentară
subiectivă, care rezumă materiale pe tema locuirii
și care, pe lângă referințe și rezumate, include și
citate din sursele respective, precum și explicații
critice. Cititorul interesat de criza locuirii sau de
mizele dreptății locative și situația locativă a diferitor grupuri din societățile noastre, poate găsi
perspective critice ale acestora răsfoind prezenta
broșură. Scopul educativ și critic al publicației este
foarte important pentru construirea comunităților
reziliente, juste și organizate pe baza ajutorului
reciproc. Credem că prin producerea și prin împărtășirea cunoașterii critice contribuim la lupta
împotriva sistemului capitalist care ne izolează
unele de altele și în afara contextului pandemic.”

VREI SĂ SCRII ÎN CĂRĂMIDA?
Primim articole, reportaje, analize, interviuri, comentarii sau eseuri scurte pe teme legate de dreptul
la locuire, cum ar fi:
•problema chiriilor
•gentrificarea
•evacuări
•represiune din partea statului şi a actorilor privaţi
•rezistenţă, protest şi solidaritate
•justiţie și 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
Mulțumim!
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