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A KÜZDELEM FOLYTATÓDIK!
Tíz év telt el, amióta
a Coastei utcáról 350
személyt kilakoltattak.
Tíz éve küzdünk együtt a
városhoz és a lakhatáshoz
való jogért.
10 év Pataréten, 10 év küzdelem
Menet a társadalmi igazságosságért, 2011

Pataréten nem 2010 óta élnek emberek. Az
ott lakók harca a mindennapokkal sem akkor
kezdődött. 2020-ban viszont tíz éve annak, hogy
a Coastei/Karjala utcai családokat erőszakkal
kilakoltatták a Patarétre. Tekintsük át az elmúlt
évtizedet: miként zajlott az élet a moduláris házakban és a Cantonului/Karjala utcában, milyen
munkát végeznek a Dallas lakói a hulladékhalmokon, illetve, miben állt a kolozsvári lakhatási
igazságosságért folytatott politikai aktivizmus,
melyre egy folyamatként tekinthetünk. Az
általunk szervezett kiállítás (10 év – A küzdelem
folytatódik) és a Szociális lakásokat MOST! által
összeállított Egy évtizednyi küzdelem a lakhatási igazságosságért c. brosúra ugyancsak a kollektív önszerveződés ezen mérföldkövére emlékezéshez és megünnepléséhez járulnak hozzá.
Ezen az évfordulón elkerülhetetlen, hogy
visszatekintsünk a mozgalom megjelenésére és
fejlődésére, amely tíz év alatt több szakaszon
ment keresztül. Tudjuk és érezzük, hogy erre
az önvizsgálatra mind elméleti vagy ideológiai
szempontból, mind a létrehozott termékekre,
tartalmakra tekintettel szükség van. Célja pedig

a közvélemény figyelemének felkeltése, illetve
az állam felelőssé tétele olyan kérdések dolgában, amelyek keresztezik egymást: az elszegényedett roma személyek lakhatási gettósodása,
az erőszakos kilakoltatásokban megnyilvánuló
intézményesített és strukturális rasszizmus, a
territoriális és szociális szegregáció, a szennyezett környezetben és rossz körülmények között
lakás, a szociális lakások jogosultsági kritériumai, az önkormányzati/állami lakásállomány,
a profitszerzés céljából épített lakások aránya
a kolozsvári ingatlanfejlesztésben, a városfejlesztés eltulajdonítás révén, a lakosság jelentős
részének elszegényítése a magas lakhatási
költségek révén és általában a lakhatási válság
kérdésére akarjuk felhívni a fiegyelmet.
A lakhatási igazságosság mozgalmának fontosabb szakaszai
A 2010-es évre emlékezünk. Ennek az évnek
egyik meghatározó mozzanata az volt, hogy a
kolozsvári önkormányzat gondosan rákészült
arra, hogy a Coastei/Karjala, a Cantonului és a

Lapszámunk tartalmából:
• Tíz év küzdelem és közvetlen cselekvés, 2. o.
• December 17-ei akcióink, 4. o.
• Tíz éve annak, hogy a városháza elrabolta az
életünket, 4. o.
• Élhetetlen körülmények között élnek és dolgoznak a köztisztasági dolgozók, 5. o.
• A lakhatás igénye – pszichológiai perspektíva,
Carmen Moraru, 5. o.
• Emberek kerülhetnek utcára Kolozsváron a
helyi érdekeltségű vasút miatt? Maria-Rozalia
Stoica, 8. o.
• A petíció mint mozgósító eszköz – a „Szociális
lakásokat két, nem húsz éven belül” kampány,
George Zamfir, 8. o.
• Online oktatás a Canton utcai közösségben,
Maria-Rozalia Stoica, 9. o.
• Hírek, események és publikációk, Cristina
Bodolan, 10. o.
• „Minden, amit csináltak, mások szenvedésébe és könnyeibe került” (részlet) Linda Greta
Zsiga, 12. o.
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Patarét utcai romáknak szánt „szociális lakások”
felállításának tervét gyakorlatba ültesse – a
hulladékgyűjtő telepek aljában. Sajnos az Amare
Phrala Egyesületnek és a Desire Alapíványnak,
több roma civil szervezet támogatásával együtt
sem sikerült megakadályoznia a helyi hatóságok tervezett lépéseit. Ez a szakasz volt tehát, a
romák pataréti gettósítása elleni akciósorozat
szakasza.

az évtizedek óta tartó pataréti humanitárius,
környezeti és lakhatási válsággal szemben. 2016ban, a fent említett eseményeket követően, a
Szociális Lakásokat MOST! a szociális lakáskritériumok igazságosabbá tétele érdekében indított
kampányként kezdődött, a Desire Alapítvány
égisze alatt. Ez a kampány egyaránt támogatta a
pataréten lakó személyek szociális lakásigénylésének folyamatát, és az 1990 utáni romániai
lakáspolitikák és lakhatással kapcsolatos
jogszabályok tanulmányozását, elemzését. Erre a két vonalra építettünk, amikor a hatóságokkal
szemben bírósági eljárást
indítottunk.

A városháza politikai naptárának tetőpontja 2010. december 17., amikor
350 embert lakoltatott ki mínusz
20 fokban a Coastei/Karjala
utcáról, majd az onnan erőszakkal áttelepített lakáso2017-ben, amikor
kat, melyek jelentős része
kiadtuk a Cărămida első
albérletet fizetett az önkorlapszámát, elkezdődött a
mányzatnak, lebonttatta és
kampány mozgalommá
a lakókat erőszakkal áttealakítása helyi szinten,
lepíttette a pataréti hullaA szuperbagoly megmenti az embereket
de egyúttal országos
dékteleptől kevesebb mint
szinten is a Lakhatásért
1000 méternyi távolságban
Blokk országos platformjának megalapításáfelállított moduláris otthonokba. Ugyanakkor ez
nak kezdeményezése révén. Nemzetközi szintű
a tragikus nap jelentette a kezdetét az igazságszerveződésünk azzal járt, hogy csatlakoztunk a
talanság elleni küzdelemnek. 2011. januárjában
Lakhatáshoz és a Városhoz való Jog Európai Akcia Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice (GLOC,
ószövetségéhez.
Civil Szervezetek Munkacsoportja) több esemény
szervezésébe kezdett: ezek között volt a pataréti
A Szociális Lakásokat MOST! mozgalom bővígyerekeknek és az Elf iskola tanulóinak szertésének folyamata 2019-ben kezdődött. Újabb
vezett műhely. A műhely keretében a gyerekek
és újabb szövetségeseket kerestünk, hogy egyre
kitalálták és megrajzolták a megmentő baglyot.
militánsabb módon álljunk ki az antirasszista
Jó ideig utcai akcióink egyik ismertető jegye ez a
és igazságos lakáspolitikák mellett. Különösen
bagoly maradt. A 2011-2015 közötti szakaszban
arra igyekszünk kiélezni a küzdelmünket, hogy
a területi szegregációval szemben és a lakhatási
a kolozsvári lakhatási válságra megoldásként az
joggal jogért álltunk ki miközben egy sor olyan
önkormányzati lakásállomány növelését tudjuk
követelést fogalmaztunk meg, amelyet a hatósáelfogadtatni. Ugyanis Kolozsvár, az elmúlt öt év
gokhoz címeztünk.
alatt, az ingatlanberuházásoknak köszönhetőn
az ország legdrágább városa lett. Ezen túlmenően
2015-ben a Desire Alapítvány ROMEDIN progpedig olyan kezdeményezésekkel szövetkeztünk,
ramja keretében megtartott műhelyeseményen
amelyek az állami szolgáltatások állami támogaa pataréti gyerekek kitalálták, milyen lehet a
tását szorgalmazzák, az egészséges környezethez
Szamosban élő krokodil. Az ő alkotásuk alapján
és a lakhatáshoz való jogot támogatják, vagy
készült a mi logónk, amely azóta bevett képi
elemmé vált minden helyi, általunk kiadott-aláírt olyan non-profit lakhatási modell létrehozásán
dolgoznak, amely más mint az állami szociális
anyagnak.
bérlakás.
A kolozsvári lakhatási igazságosságért folySzemély szerint azt gondolom, hogy ez utóbtatott politikai aktivizmus mindig is a pataréti
binak közpénzből kell megvalósulnia önkoremberek szövetségese volt. Ennek a szövetségmányzati vagy állami vállaltok révén, hogy az
nek során megtanultunk radikálisabbá válni

építkezési vagy felújítási költségek merüljenek
ki a munkaerő és a munkaeszközök kifizetésében
– kiküszöbölve ezáltal a profittermelés lehetőségét, amelyet a magánvállalatok közpénzből fel
akarnak maguknak számolni. Mind az önkormányzati lakások köztulajdonban tartásának
biztonsága, mind a bérekhez igazított, kifizethető
albérleti díjak attól függnek, hogy miként határozzuk meg a köztulajdont. Ez alapvetően az
állam és az albérlők közös tulajdonaként kéne
létezzen, garantálva ezúttal ez utóbbiak demokratikus kontrollját a lakások felett.
A küzdelem folytatódik
A Covid-19 világjárvány és a jelen gazdasági
válság kontextusában ezúttal is szolidárisak vagyunk azokkal, akiket ezek a jelenségek a leginkább érintenek és szenvednek miattuk, és amiatt
is, hogy a jelenlegi kormányzati intézkedések
mellőzik alapvető szükségleteiket. A továbbiakban is a már bevett gyakorlatokból és eszközeinkből merítünk magunknak erőt:
• a politikai aktivizmus dokumentálásra/ismeretekre, valamint az emberek közötti bizalomra és
szolidaritásra, a reciprocitás hálózatiara alapozunk
• a lakhatási válság strukturális okainak, melyek
a kapitalizmus szerves részét képezik, megértésére épülő politikai elköteleződésre
• a megfosztás és a kizsákmányolás tapasztalatainak politikai üzenetekké alakítására
• azon határozott elkötelezésre, amely a tőkés
érdekeket kiszolgáló állam felelőssé tételén dolgozik, hogy az állam tartsa szem előtt az emberek
lakhatási igényeit és teljesítse azon kötelességét,
hogy a közszolgáltatásba való közberuházások
révén működjön, mindenki jóltétét szolgálva, ami
többek között egy megfizethető lakásállomány
létrehozását is jelentené
A Szociális Lakásokat MOST! keretében és szövetségeink révén törekszünk életben tartani az
egyenlőségen, az igazságosságon és a szolidaritáson alapuló társadalom politikai reményét!
Vincze Enikő
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

Tíz év küzdelem és közvetlen cselekvés
Nem sokkal 2010-es 350 roma személy decemberi erőszakos kilakoltatása, majd a városháza
által a pataréti moduláris otthonokba költöztetése után, melyek a hulladékhalmoktól kevesebb
mint 1000 méterre lettek felállítva, az emberek
az Amare Phrala Egyesület és a Desire Alapítvány
támogatásával az utcára vonultak. Az ellen tüntettek, ami velük történt. A tüntetést követően az
említett szervezetek több kolozsvári értelmiségi
(professzorok, művészek, civil szervezetek tagjai)
közreműködésével 2011. januárjában létrehozták a Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice
(Civil Szervezetek Munkacsoportja) nevű informális hálózatot.
A kellő intézkedések felvállalásának halogatását
látva, a GLOC (Civil Szervezetek Munkacsoportja)
csapatának egy része úgy döntött, hogy taktikát váltanak és nagyobb hangsúlyt fektetnek a
pataréti személyek mobilizálásának megszervezésére, lakhatási jogaik tiszteletben tartásának
követelése érdekében. Számunkra, akik utólag
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létrehoztuk a Szociális Lakásokat MOST! csoportot, 2015 egy olyan átmeneti évnek számított,
amely révén aktivizmusunk első öt éves szakaszát követően egy újabb szakaszba léptünk át,
és belekezdtünk a pataréti állapotok politikai
problematizálásába. Ez a tágabb értelemben vett
városfejlesztési és lakhatási politikák kritikájával és egy sor olyan akciózással és más eszközökkel járt együtt, amelyek révén a kolozsvári
lakhatási aktivizmus megtanulta az emberek
tapasztalatait politikai üzenetekké formálni. A
régi GLOC csoport másik része pedig, más, később
csatlakozott emberekkel együtt úgy döntött, hogy
a Pata Cluj nevű projektben szeretnének dolgozni. 2014 óta a GLOC tehát megszűnt ernyőszervezetként működni; tagjai külön kezdeményezés
keretében folytatták a munkájukat. Azok, akik
később a Szociális Lakásokat MOST! csoportot
létrehozták a dokumentációs munkát és a közvetlen cselekvést ötvözve dolgoztak. A lakhatási
szegregációval, a lakhatási megfosztással és a
térbeli igazságtalansággal kapcsolatos kérdések

politizálásával foglalkoztak. Idővel elemzéseink
kritikusabbá, akcióink radikálisabbá váltak.
Felhagytunk a szakmai tanácsadás diskurzusával
és áttértünk a revendikatív érdekérvényesítő
gyakorlatokra.
A továbbiakban a kolozsvári lakhatási igazságosság érdekében megszervezett közvetlen
cselekvések sorozatának rövid kronológiáját mutatjuk be. Részletek itt: https://casisocialeacum.
ro/actiuni-stradale/
2011
• Január: Roma vagyok, méltányos körülmények
között akarok élni! c. tüntetés https://www.youtube.com/watch?v=yx3UOQkskgg
• Április: a pataréti gyerekek részt vesznek a
kolozsvári maratonon
• Május: tüntetés a Coastei/Karjala utcában, amiért a BBTE Ortodox Teológiai Tanszékén díjmentes építkezési jogot kapott azon a területen, ahol
a kilakoltatás történt egy évvel korábban
• Június: nemzetközi képzőművész csapat paTégla A lakhatási igazságosság lapja 13-as szám

Roma vagyok, méltányos körülmények között akarok élni! c. tüntetés, 2011

taréti látogatása és a ȘPAC (Școala Populară de
Artă, Képzőművészeti Népiskola) által késztett
alkotások bemutatása
• Október: tüntetés a lakhatás világnapján
• December: menetelés a társadalmi igazságosságért
2012
• December: Patarét 2012. Romi împinși la margini / Romák a város peremén (utcai tiltakozás,
közvita a BBTE-n, kiállítás a tranzit.ro kiállító
térben)
2013
• Október: Állítsuk meg a környezeti rasszimust!
c. tüntetés a környezeti világnapon, https://www.
desire-ro.eu/?p=498
• December: Scoateți-ne din Pata Rât! / Ne hagyjatok minket a Pataréten! c. tüntetés
2014
• Április: Activismul rom din Cluj. Drepturi
locative pentru toți / A roma aktivizmus Kolozsváron. Lakhatási jogokat mindenki számára!
• December: Romániai romák. 4 évnyi küzdelem
az igazságosságért (színdarab, az erőszakosan
kilakoltatottak emléktáblája)
2015
• Június: A roma szolidaritás menetelése. A város az embereké, nem a profité!
• December: Suntem egali, nu ilegali / Egyenlőek
vagyunk utcai tüntetés https://www.youtube.
com/watch?v=4_zrpeVuMe4
2016
Szeptember-december 2016; Egyeztessenek velünk, rólunk. A romák nem szemetek c. kampány
A Szociális Lakásokat MOST! kampány, amely
magában foglalja a következőket:
• A kolozsvári szociális lakáspolitikák dossziéjának összeállítása
• Polgári kezdeményezés egy igazságos szociális-lakáspolitikáért (kidolgozás, aláírásgyűjtés,
benyújtás a városházán)
• Október: fórum a szociális lakásokról
• Október: CNCD (Országos Diszkriminációellenes Tanács) petíció a szociális lakások diszkriminatív jogosultsági kritériumai miatt (kidolgozás
és benyújtás)
2016. december 17. Pata rămâne a tuturor! / A
Patarét mindenkié!
2017
• Március: az önkormányzat ellen indított per a
kolozsvári szociális lakások jogosultsági kritériumainak illegalitása miatt (a kolozsvári bíróságra benyújtott dokumentumok)
• Április: Locuințe, nu umilințe! (Lakásokat, ne
megalázást!) Az antirasszista lakhatási igazsá-

gosság akciónapja.
• Július: Orașe pentru locuit, nu pentru profit!
(Lakható városokat, nem profitgócpontokat!),
A harmadik Lakhatási Igazságosság Fóruma,
Kolozsvár, és a Transformați clădirile goale în
locuințe sociale! (Alakítsák át az üres épületeket
szociális lakásokká!)
• Október: Fórum: a szociális lakások, mint a
lakhatási válságra adott válasz.
• Október: A CNCD-hez (Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz) intézett petíció a szociális
lakások jogosultsági kritériumainak diszkriminatív jellege miatt (a CNCD döntésének kommunikálása)
• December 17.: Menetelés a kilakoltatások
ellen; kolozsvári lakásmenet
2019
• Március 8: Ea luptă pentru tine (Ő érted is
küzd) Nőmenet
• Április: Állami- és/vagy önkormányzati lakások európai kiáltványa
• Június 1.: Fesd ki a városod! Akció a nemzetközi gyermeknapon
• November: Șantier în Lucru pentru Profit
(Profitnak alárendelt építkezési telep) c. kiállítás; az azonos című dokumentációs füzet bemutatása
• November: a jogszabályba ütköző szociális
lakások jogosultsági kritériumainak pere (a
bíróság döntése)

• November-December: Gunoaiele sunt toxice
pentru oameni! / A toxikus hulladék nem ember
mellé való
• December: Marș pentru drepturile chiriașilor
și împotriva evacuărilor / Menetelés az albérlők
jogaiért és a kilakoltatások ellen
2020
• Március-December: 10 ani în Pata Rât, 10 ani
de luptă! / 10 év Pataréten, 10 év küzdelem! sorozat (online üzenetek/kommunikáció)
• Március-Szeptember: A Covid-19 világjárvány
okozta új egészségügyi helyzetre hívtuk fel az
önkormányzat figyelmét a pataréti lakásválság
vonatkozásában
• Március: A Locuințe sociale, nu afaceri imobiliare! / Szociális bérlakásokat, ne ingatlanmutyikat! kampány (a European Housing Action Day
keretében)
• Április: 350 pataréti család számára gyűjtöttünk és juttattunk el élelemkiegészítő csomagokat
• Május: 1 Mai: Locuințe, nu profit. Muncă nu
exploatare! / Május 1.: Lakást, nem profitot.
Munkát, nem kizsákmányolást. a Lakhatásért
Blokk (BpL) kampánya
https://bloculpentrulocuire.
ro/2020/05/01/1-mai-locuinte-nu-profit-munca-nu-exploatare/
• Május: A köztisztasági dolgozók (online beszélgetés a kolozsvári köztisztasági dolgozókkal)
• Július-Augusztus: a 2020-as választásokon
induló kolozsvári jelöltekhez intézett felhívássorozat
• Augusztus: a köztisztasági dolgozók napja
• Október: az ideiglenes pataréti hulladékhalmok okozta szennyezés és a moduláris házaknak
viszonyának mérése
• November: Láthatóvá tesszük a lakhatási
válságot – a lakhatás költségei nagyon magasak
Kolozsváron c. tüntetés (a Lakhatásért Blokk
eseményének keretében)
https://www.facebook.com/
events/2076395102494118/
• December: Utcai akciók (a volt Coastei/Karjala
utcán, a moduláris házaknál, a Cantonului utcában és a város központjában), a 10 év – a küzdelem folytatódik! c. kiállítás megnyitása, online
beszélgetés: Critica capitalismului prin mișcarea
pentru dreptate locativă / A kapitalizmus kritikája a lakhatási mozgalom szemszögéből
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

Suntem egali, nu ilegali / Egyenlőek vagyunk, utcai tüntetés, 2015
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December 17-ei akcióink
Az Un deceniu de luptă (Egy évtizednyi küzdelem)
című esemény, amelyet az Asociația Comunitară
a Romilor din Coastei és a Szociális Lakásokat
MOST! közösen szervezett a 10 évvel ezelőtti kilakoltatásra emlékezett, amikor 350 roma etnikumú személyt erőszakkal áthelyzetek a Patarétre.
Sajnos minden kezdeményezést a Covid-19 világjárvány miatt bevezetett korlátozásokkal összhangban voltunk kénytelenek megszervezni.

1. Utcai akciók 2020. 12. 17-től
• a Coastei/Karjala utcán leszünk
• a városháza előtt
• a moduláris házak mellett
• a pataréti Cantonului utcán
2. Online események december 18-án 19:00 órától
• Online közvita https://www.facebook.com/
events/965889987270520
• A beszélgetésben olyan aktivisták vettek részt,
akik különböző szociális és politikai ügyek érdekében tevékenykedtek az elmúlt tíz év alatt és
valamilyen formában hozzájárultak a kolozsvári

antirasszista lakhatási igazságosságért folytatott mozgalom munkájához. Megívottak: Mihaela
Drăgan, Ioana Florea, Carmen Gheorghe, Linda
Greta, Claudiu Lorand Maxim, Magda Matache,
Veda Popovici, Maria Stoica, Ugron Nóra, Vincze
Enikő, George Zamfir. Moderált: Sorin Gog.
• az online archívum-kiállítás megnyitása
Az online archívum-kiállítás a kolozsvári polgármesteri hivatal 2010-es intézkedései, a moduláris otthonok számára kialakított pataréti övezet,
a Coastei/Karjala utcai kilakoltatás, a Cantonului
utcai prekárius életvitelek, a toxikus hulladékhalmok újratermelése és a Dallas kolónia lakhatási helyzete közötti viszonyt mutatja be. Ugyanakkor az archívum-kiállítás azt is bemutatja,
miként keresztezték egymást ezek a történések,
amíg kialakult a kolozsvári lakhatási igazságosság mozgalma, hogyan formálódott az elmúlt tíz
során annak a tartalmas együttműködésnek az
eredményeként, amely a pataréti emberekkel
időközben létrejött és miként igyekezett reagálni a városháza azon intézkedéseire, amelyek
elmélyítették és táplálták azt a humanitárius,
környezeti és lakhatási válságot, amelyet eleve
maga idézett elő.
• A kolozsvári lakhatási mozgalom brosúrája
3. Az Amintiri de la margine: Lupta noastră
pentru locuire [Emlékek a peremről: Küzdelmünk
a lakhatásért] című filmet a Szociális Lakásokat
MOST! csoport készítette 2020 áprilisában: https://www.youtube.com/watch?v=sHlD4C5zvqI
Együtt emlékezünk a 2010. 12. 17-ei kilakoltatásra és bátorítunk mindenkit az azóta kialakult
mozgalom folytatására.
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

Tíz év küzdelem; 2010-2020: tíz év a Coastei utcáról Patarétre való kilakoltatás óta
plakát 2020 December 17.

Tíz éve annak, hogy a városháza
elrabolta az életünket
2010. december 17-én 76 családdal együtt, akikkel a Coastei/Karjala utcában laktunk, kilakoltattak bennünket és áttelepítettek a pataréti
szemétlerakat mellé. Attól a mozzanattól kezdve, megfosztottak az életünktől: az életünktől,
méltóságunktól és gyerekeink jövőjétől. Azóta
az új modulok közösségében (a volt Karjala utcai
családok) élő összes család a túlélésért küzd a
pataréten. Ott, ahol nincs hozzáférésűnk a városi
közművekhez. Ott, ahova a helyi hatóságok csak
a választások előtt jönnek látógatóba. Ott, ahol
mindenki, a hatóságok és Kolozsvár lakosai, megfeledkeznek rólunk.
Minden évben, december 17-én megemlékezünk
az önkormányzat tíz évvel ezelőtti erőszakos kilakoltatására. Több személy támogatását tudhatjuk magunk mögött, de legfőképpen a Szociális
Lakásokat MOST! csoportét.
Tíz év telt tehát el amióta megfosztottak bennünket életeinktől, gyerekeink jövőjétől. Közösségünk több tagja azóta úgy halt meg, hogy fájdalmában, nyomorában és betegségében is abban az
igazságban bízott, hogy egy nap visszaköltözhe-
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tünk abba a városba, ahol születtünk, nevelkedtünk és több évtízedet eltöltöttünk.
Úgy emlékezem a kilakoltatásunk pillanatára,
hogy nap mint nap kísértenek azok a pillanatok
és nem hiszem, hogy valaha el tudnám felejteni
őket.
Egy nagyon hideg napon történt. Hajnali 5 órakor
több száz zsandár, a helyi rendőrség emberei,
városházi hivatalnokok, traktorok és buldózerek érkeztek, hogy
kilakoltassanak. Hét nappal karácsony előtt. Ez volt a mi karácsonyi „ajándékunk” az önkormányzat részéről. Abban az időben
Sorin Apostu volt a polgármester. A közösség gyerekei azon a karácsonyon nem mentek kántálni,
hiszen trauma érte őket. Egyik napról a másikra
a civilizációtól távol találták magukat, tévékábel,
internet nélkül, szeméthalmok között, ahol se
fűtés, se víz nincs. 36 család elhelyezésben sem
részesült – még abból a 16 négyzetméteres kis
lakhelyből sem, melyet 40 család megkapott. Ők,
tél közepén, hajlék nélkül maradtak. Miért bán-

tak ennyire könyörtelenül velünk a hatóságok?
Mert romák vagyunk, és úgy vélték, hogy a mi
helyünk a Pataréten, a szeméttelep mellett van.
Tíz éve küzdünk a lakhatási igazságosságért.
Ebben az évben a városházával szembeni perünket, amelyben – az összes romániai jogi eszközzel élve – rámutattunk, hogy a kilakoltatásunk
erőszakosnak és jogsértőnek minősül, elveszítettük. Folytatni fogjuk ügyünket az Emberi Jogok
Európai Bíróságán, ahol, nagyon bizakodó vagyok
afelől, hogy biztosan nyerni fogunk.
Tíz év telt el a kilakoltatásunk óta és emlékeztetni szeretnénk a városházát a következőre:

KOLOZSVÁR, NE FELEDD
A PATARÉT A TE ARCOD!
Linda Greta Zsiga
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

Tégla A lakhatási igazságosság lapja 13-as szám

Élhetetlen körülmények között élnek és dolgoznak a
köztisztasági dolgozók
A kolozsvári köztisztasági dolgozók többsége a
pataréti közösségekben él. Ugyanazok az emberek, akik tisztán tartják városunkat, gyakran
nem tudják kifűteni lakásaikat (barakkjaikat), és
a személyi higiéniára sem tudnak fordítani lakhatási körülményeik miatt - ennek ellenére dolgoznak. Gyakran köpködnek utánuk és átkozzák
őket az emberek, csupán azért, mert alantasnak
számító munkát végeznek. Olyan munkát, amely
nincs is megfizetve a dolgozók érdemei szerint.
Néhányukat több mint egy évtizede elfelejtettek a hatóságok, miután otthonaikból a pataréti
közösségekbe lakoltatták ki őket.
Most, a világjárvány idején nem változtak
sokat a körülményeink, épp ellenkezőleg, csak

rosszabodtak. A köztisztasági cég, ahol dolgozunk, csak egy maszkot adott nekünk havonta;
alacsonyabb béreket kaptunk, és úgy küldtek
bennünket szabadságra, hogy mi azt nem kértük.
Voltak olyan sofőrök, akik elkapták a koronavírust, és azokat az embereket, akik ezekkel
a járművezetőkkel dolgoztak kettő-négy napig
hazaküldték, ezeket a napokat viszont a szabadságból számolták le, nem betegszabadságként
adták meg.
Volt egy másik eset is: amikor egy hulladékrakodó megfázott, COVID-teszt nélkül hazaküldték, és hogy még rosszabb legyen, szabadságolták, ami befolyásolta fizetését és étkezési
utalványait is.

Nagyon nagy veszélyben vagyunk, mert mi
szállítjuk el a kórházakban termelt hulladékot is
naponta. De a céget ez nem érdekli. Most még egy
problémánk akadt a cég gondatlansága mellett: a
Rosal CCP (közúttisztítás) alvállalata elvesztette
a licitet, és azt a városrészt, amelyet eddig mi
fedtünk le, átveszi a Supercom cég. A CCP munkásai aggódnak, attól tartanak, hogy elveszítik
munkájukat.

Czanka Alexandru
Fordította: Juhász-Boylan Kincső

A lakhatás igénye – pszichológiai perspektíva
Az alábbiakban a lakhatási
igényt Abraham Maslow szükséglethierarchiájának első két
szintje szempontjából fogom
vizsgálni. A fiziológiai és biztonsági szükségleteket fogom
tárgyalni. Az első kategória magában foglalja az élelmiszer, az
alvás, az anyagcserefolyamatok
stb. szükségleteit. A második kategóriában – a biztonsági szükséglet, a védettség, a védelem
szükségessége jön szóba (hogy
védett légy a természeti viszontagságoktól, hogy legyen tető a
fejed felett, alattad egy hely, ahol
aludhatsz, legyen egy hely, ahova
mindig visszamehetsz, amit otthonodnak hívhatsz).
Emberi lényként akkor érzed
magad biztonságban, ha van egy
tető a fejed felett, ha egy átdolgozott nap után menedéket találsz
egy olyan helyen, ahol megnyugszol, amelyet az otthonodnak
hívhatsz. Egy ilyen hely, amelyet
sajátodnak nevezhetsz, amely
meghatározza a személyiségedet,
lelki nyugalmat, önbizalmat ad,
az életmódod részévé válik.
Egy ilyen hely, tér hiánya,
amelyet otthonodnak hívhatsz,
negatív érzelmeket generálhat: a bizonytalanság,
a szorongás, a félelem, a stressz stb. érzeteit. A
továbbiakban az Albert Ellis által kifejlesztett
ABC-modellről fogok beszélni, a negatív érzelmek kezeléséhez kapcsolódóan. Az elmélet
szerint, nem adott helyzet generálja negatív
érzelmeinket, hanem az, ahogyan értelmezzük a
helyzetet. Legtöbbször korábbi tapasztalataink
alapján értelmezünk egy helyzetet.
Hányszor ismétlődött meg egy adott helyzet úgy, hogy arra egy bizonyos módon reagáltunk, minekutána egy várható eredménnyel
szembesültünk? Így létrejött egy agyi mechanizmus: „Ha ez a bizonyos helyzet megtörténik, és
így viselkedek, akkor megkapom a várt eredményt.” De ha – ugyanabban a helyzetben – új
eredményt akarok elérni, akkor mit tehetek?
Mit változtatok meg?

fotó: Adrian Nemeti

Minden ember egy sor érzelem, tapasztalat,
törekvés, álom, eszme és még sokminden más
együttese. Ebből a szempontból mind egyformák
vagyunk. A kitartásunk és lelki erőnk határoznak meg minket.
Ebből a szempontból mind egyenlőek vagyunk.
Mindannyian kijárjuk az élet iskoláját. Ami
kevésbé egyenlővé tesz minket, az az életterünk,
vagyis a lakhatáshoz való egyenlő hozzáférés.
Persze, beszélhetünk társadalmi státuszról, amelyet mindenki elnyer élete során, de – bármilyen
státuszt töltessz be, laksz valahol. A tény, hogy
valahol laksz, ad egy belső pszichés biztonságot,
melynek hatására azt érezheted, hogy önmagad
főnöke vagy, életed a saját kezedben van, harcolhatsz azért, amit igazán szeretnél, bátor lehetsz.
Bátorságod lehet valóra váltani álmaidat, és
másokat is segíteni álmaik valóra váltásában.

Ezeket szerettem volna elmondani a lakhatáshoz való jog pszichológiai aspektusairól.
Az otthon az a hely, ahol jól érzed magad, ahol
önmagad lehetsz, egy olyan hely, ahol fejlesztheted magad, hogy akadálytalanul barangolhasd be
lelked. Az otthonod a világról alkotott képed, a
saját paradicsomod kis sarka.
Carmen Moraru
Fordította: Juhász-Boylan Kincső
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A Coastei utca a kilakoltatás elött (2009) és miután lebontották a kilakoltatottak lakásait (2011)			

				

képek: Google Maps

Az önkormányzatnak van tudomása rólunk, arról, hogy itt lakunk, hiszen ők hoztak ide bennünket; nem a mi választásunk, hogy itt lakjunk.

Egyik projekt a másik után a spektakuláris Kolozsváron! Nem azt mondom, hogy ez baj volna. De
azért szeretnénk, ha azoknak az embereknek is
járna egy projekt, akiket jó egy évtizede lakoltattak ki. Lesz metró Kolozsváron, de szociális lakások mikor? Mindenki hallott a külvárosi részeket
összekötő metróról, az Apahidáig nyúló helyi vasútról, nos, a reptér melletti Cantonolui utcán, a
városháza „jóvoltából” egy 700 fős közösség lakik.
Nekik gőzük nincs arról, mi fog velük történni. A
tévéből értesülünk erről a projektről. Miért nem
értesített bennünket közvetlenül senki?

Én már több kilakoltatáson túl vagyok, de a
gyerekem még nem tudja, milyen az; ha innen is
ki fognak bennünket lakoltatni, ki felel az őt ért
traumáról? Ide, ahol mi most lakunk, egy Park +
Ride típusú parkolót terveznek. Egy olyan beruházást, mely profitot termelhet.
De mi nem fogjuk engedni, hogy ismét csúfot
űzzenek belőlünk! Küzdeni fogunk és fizikai
ellenállást fogunk tanúsítani, hogy megvédjük
magunkat és a családjainkat!
Maria Stoica
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

A petíció mint mozgósító eszköz – a „Szociális
lakásokat két, nem húsz éven belül” kampány
2020. szeptember elején, a helyi választások
táján, a Lakhatásért BLOKK (Blocul pentru Locuire) elindított egy petíciót, amely azt a követelés
tartalmazza, hogy a kolozsvári, a bukaresti és a
temesvári helyi tanácsok szavazzanak egy olyan
határozattervezetről, amely kötelezi a városházákat szociális lakások megvalósítására a kérelemtől számított legfeljebb két éven belül.
A fő üzenet a szociális lakások megszerzésének
rendkívül hosszú várakozási idejére való figyelemfelhívás. A jelenség nem egyik vagy másik
városra jellemző. Ez az általános tapasztalat
Romániában szinte minden olyan ember számára,
akinek otthonra van szüksége. És ugyanez a
tapasztalat a Blokk csoportjainak megfigyelései
alapján is.
A fő követelés tehát látszólag radikális: hogyan
lehetne elegendő szociális lakást létrehozni
mindössze két év alatt? Ha azonban megnézzük
az építkezés négyzetméterárát, kizárjuk a spekulációból származó nyereséget, valamint a
lakásigénylők számát, a költségek nem annyira
magasak. Például a kolozsvári városháza által
2008-ban az egykori Ószer területén épített
közel 300 állami lakás leltári értéke 11 millió
euró, ami a város 2020-as költségvetésének csak
néhány százaléka. Innen nézve tiszta sor, hogy a
probléma az erőforrások újraelosztására irányuló
politikai akarat hiányában van, és nem abban,
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hogy nem volna rá keret. Ezért, ebben az időszakban tárgyalásokat kezdeményezünk az említett
városok újonnan megválasztott helyi tanácsosaival annak érdekében, hogy a petíciók aláíróinak
kérelmeit továbbítsuk.
Egészen bizonyos, hogy ez nem oldja meg a
lakhatási problémák hátterét. Jól ismerjük az
önkormányzatok abbéli taktikáját, hogy elbátortalanítsák a szociális lakásokat igénylőket. Az lakásigénylés eljárása nagyon bonyolult, és nagyon
kevés lakás áll a rendelkezésre. Évente sokan felhagynak a teljes okmánycsomag elkészítésével,
vagy egyáltalán nem is próbálkoznak, még akkor
sem, ha otthont szeretnének.
Célunk éppen az, hogy a lakhatás problémáját,
valamint annak kézzelfogható megoldását is
visszaemlejük a közbeszédbe. A világjárvány
idején a rendelkezésünkre álló eszközöket használtuk fel az önkormányzati lakások ügyének
népszerűsítésére. Eddig inkább a legkiszolgáltatottabbakkal való összedolgozásra összpontosítottunk, most a szélesebb közönség előtt tesztelünk
mozgósító üzeneteket, többek között egy kolozsvári óriásplakáton és videókkal a bukaresti
metróban.
Ezt a lépést nehéz időszakban tettük meg, mivel a kapitalizmus elveinek a világjárvány idején
történő felbomlása még mindig nem teljesen
nyilvánvaló. A „normális kerékvágásba” való viss-

zatérésért pedáloznak. De bármennyire is igyekeznek a kapitalizmus fő szereplői a „piacgazdaság” legújabb mechanizmusai feltámadásának
igazolására, a császár meztelen. A profit termelésének folytatása csak azoknak a kategóriáknak
a feláldozásával lehetséges, amelyet – ironikus
módon – alapvetőeknek neveznek.
Ami a lakhatáshoz való jogot illeti, már a válság
előtt egyértelmű volt, hogy a jelenlegi mechanizmusok a történelem legeredményesebb gazdasági
periódusában sem biztosították a hozzáférést
mindenki számára. A lakhatás mint a társadalom
minden tagjának alapvető jogaként való újragondolása, és az önkormányzati lakásokhoz való
hozzáférés a megaláztatásból méltósággá átalakítása nélkül egy olyan társadalmi-gazdasági
rendszer csapdájában maradunk, amelyben bármennyire is erőlködünk, túlnyomó többségünk
nem élhet tisztességes életet. Függetlenül attól,
hogy miért és hogyan járulunk hozzá a városhoz,
amelyben élünk.
Csatlakozzatok a kolozsvári, bukaresti és
temesvári Lakhatásért BLOKK erőfeszítéseihez,
hogy mindenki számára valósággá váljon a lakáshoz- és a városhoz való jog!

Túl sokat fizetsz a lakhatásért? Tájékozodj! Kapcsolódj be! - a Blocul pentru locuire/ a Lakhatásért Blokk kampánya		

Online oktatás a Canton utcai közösségben
Ez az időszak minden gyermek számára nehéz,
de a pataréti gyermekek számára még nehezebb:
általános tapasztalat, hogy nincs saját szobájuk,
hanem 7-8 másik emberrel élnek ugyanabban a
szobában. Hogyan tudnának összpontosítani a
gyermekek egy ilyen helyzetben?

Amióta online tartják az óráikat, a gyermekem
csak egyszer tudott bekapcsolódni az angolórába.
Még csak másodikos. Ahogy számára is új, hogy a
tanárait és a tanítóit a képernyőn látja, nekünk,
szülőknek is az. Négy órán keresztül ülök vele,
amíg tartanak az órái, és amikor nem ért vala-

mit, mert megszakad az internet, gyakran látom,
mennyire aggódik. Vannak olyan szülők, akik
nem tudnak megbirkózni a technológiával, és
emiatt gyerekeik egy ideig nem tudtak bekapcsolódni az órákba, ami ahhoz vezetett, hogy elves�szenek a leckék között.
Amikor olyan sok ember él egy házban, természetes, hogy valaki megjelenik a háttérben, és
emiatt Ioanát például megszidták a tanárai, mikor egy bizonyos személy láthatóan ott volt vele a
szobában. Többször is megdorgálták, amíg el nem
magyarázta egy tanárnak, hogy milyen körülmények között élünk.
Gyakran esik nehezükre a felelés, amikor őket
kellene hallgassák, mert ugyanabban a szobában
két-három gyermek próbál egyszerre részt venni
online órákon. Előfordult, hogy két gyermeknek
egyszerre kellett felelnie, és egyikőjük igazolatlan hiányzást kapott, mert tanára azt hitte, az
óráján gúnyolódik, mikor a másik lányt is hallotta
beszélni.
Stoica Maria-Rozalia
Fordította: Juhász-Boylan Kincső

George Zamfir
Fordította: Gecse Barbara

Tégla A lakhatási igazságosság lapja 13-as szám
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Veda, Vulturilor utca,
Bukarest; innen lakoltattak
ki 2014-ben 100 személyt;
napjainkban pedig erős
dzsentrifikáció figyelhető
meg a környéken.

Néhány kép azokról a személyekről, akik részt
vettek a november 5-ei figyelemfelkeltő akciónkon.
Maria a Ghimeșului utcában,
ahol tíz éve épül egy szociális
blokklakás.

Alexandru, a Cantonului utca
lakója, köztisztasági dolgozó
éjszakai váltásban.
Nóra, a szászfenesi
úton; mögötte „az
ország legmagasabb”
ingatlanprojekte.

Tania, Temesvár, ahol az idei
karantén után kilakoltattak egy
közösséget.

Hírek, események és publikációk
• Szociális lakásokat 2 és nem 20 éven belül!
Majdnem 1100 aláírás gyűlt össze Kolozsváron
a Szociális lakásokat 2 és nem 20 éven belül!
elnevezésű petíciónkra. Köszönjük mindenkinek,
aki aláírásával támogatta a Lakhatásért Blokk
(Blocul pentru Locuire) széleskörű kampányának
akcióját városunkban.
• Videó a kolozsvári ingatlanpiacról: Az utóbbi
5 évben Kolozsvár a romániai ingatlanpiac
legdrágább városává vált. Ennek több oka
is van. Úgy gondoljuk, hogy ez a lakhatási
válságnak a megnyilvánulása városunkban,
mert a lakhatási költségek egyre több ember
számára válnak egyre nagyobbá a jövedelmükhöz
képest; mert ez a lakások túlzsúfoltságához
vezet; mert a fiatalok a lakhatási költségek
túlterheltsége miatt nem engedhetik meg
maguknak, hogy Kolozsváron maradjanak. A
közigazgatás is tulajdonképpen felelős ezért az
állapotért, mert központi szerepet játszanak
abban, ahogy városunk lakásalapja fejlődött:
többek között a szociális lakásokra vonatkozó
politikájukkal és az ingatlanfejlesztők kikötések
nélküli támogatásával, amely lehetővé teszi,
hogy egyre több lakást a profit érdekében
építsenek fel. Tekintsd meg a videónkat itt:
https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/
videos/836618137169308
• A kolozsvári önkormányzat elutasítása:
A Kolozsvári Tömegközlekedési Vállalat
(CTP, Compania de Transport Public ClujNapoca) elutasította reklámanyagainkat
a #SzociálisLakások, #2nem20évenbelül
kampányunkról, azzal az érvvel, hogy ez nem
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hoz profitot, ugyanis társadalmi célú, és a CTP
autóbuszaira csak olyan reklámokat tesznek ki,
amelyek profitot hoznak a magánvállalatoknak.
Egy hónap várakozás után megtudtuk a CTPtől, hogy a pénzünk, amellyel társadalmi célú
üzeneteket szerettünk volna néhány buszon
megjeleníteni Kolozsváron, nem olyan értékes,
mint azoknak a pénzük, akik kereskedelmi
hirdetéseket tesznek közzé.
• Tüntetés: tegyük láthatóvá a lakhatási
válságot! A Lakhatásért Blokk november 5-én
szimultán akciót szervezett Temesváron,
Kolozsváron és Bukarestben. Az akció a mostani
lakhatási válság láthatóvá tételét tűzte célul.
„A lakhatási válság jóval a Covid-19 járvány
előtt kezdődött. A kilakoltatások, a szegregáció,
a dzsentrifikáció, a hatalmas bérleti díjak és
a kényszerítő erejű végrehajtói intézkedések
mintegy normálissá váltak az életünkben. Ez
az az úgy nevezett „normalitás”, amelyhez a
Covid-19 egészségügyi válság hozzáadódott.
Ismersz valakit, akit kilakoltattak? Vagy valakit,
aki túl magas lakbért fizet? Valakit, akinek alig
sikerül kifizetnie a rezsit? Talán épp te vagy
az? A saját szemeddel láttad, hogy egy nagyon
szeretett környéket hogyan pusztítottak el az
ingatlanfejlesztők? Hogyan vált az utcád a sok
pénzzel rendelkezők játszóterévé, és hogyan
mellőzték lépésről-lépésre a szomszédjaidat?” A
tüntetés élő Facebook-videókból állt, amelyek
aktivisták helyszíni beszámolói tartalmazzák
a lakhatási válságról. További információ és a
videók itt található: https://bit.ly/3qaG1PL

• Workshop: Lakhatási válság. Hogyan hat ránk
és mi a teendő. Az Accept Alapítvány (Asociația
Accept) az SWC-vel (Sex Work Call, a Romániai
Szexmunkások Jogaiért Küzdő Alapítvány), a
Mad Pride Romániával és a FCDL-vel (Frontul
Comun pentru Dreptul la Locuire / Közös Front a
Lakhatási Jogért) közösen műhelyt szerveztek,
amely keretében arról beszélgettek „hogyan
hat a lakhatási válság a queer és a transznemű
személyekre, a szexmunkásokra, a mentális
szenvedéssel küzdőkre, illetve a prekárius
körülmények között élőkre. Hogyan függnek
össze ezek a dolgok és hogyan foghatunk
össze, hogy megvédjük a lakhatáshoz való
alapjogunkat. Spoiler: ez hosszú távú munka, de
az út csak előre vezet.” Információk itt: https://
www.facebook.com/events/3477373335616811/
• Győzelem: Az Egyesült Államokban a
legnagyobb önszerveződő lakáskisajátítás
során a Philadelphia Housing Action sikeresen
arra kényszerítette a várost, hogy ötven üres
házat átadjon egy közösségi földalap számára.
Hat hónapig az aktivisták lakásfoglalásokat és
táborokat szerveztek. Ötven hajléktalan anya
és gyerek elfoglaltak tizenötöt az üresen álló
házakból, és ott is fognak maradni. A házak
többi része a tüntetőtáborok hajléktalan
személyeit fogja elszállásolni. Részletek:
https://philadelphiahousingaction.info/
release-philadelphia-housing-action-claimsvictory-after-6-month-direct-action-campaignforces-city-to-relinquish-50-vacant-homes-tocommunity-land-trust/
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• A Politikai Színház Digitális Évadja (Stagiune
de Teatru Politic): Az Egyetemes Dolgozó
(Lucrător Universal) színházi előadás a Mon
Ami elnevezésű, fiktív bukaresti áruház
négy dolgozójának élményeiről, személyes
történeteiről és munkaviszonyairól mesél.
Romániában több mint 800 ezer személy
dolgozik a kereskedelemben, azon a területen,
ahol az országban a legnagyobb a munkavállalók
száma. Ebből 83 ezren dolgoznak multinacionális
cégeknél. Információk: https://www.facebook.
com/events/366696888096080/
• Kérés a bukaresti önkormányzat tulajdonában
levő ingatlanok kilakoltatásainak felfüggesztésére:
A világjárvány és a tél közepén a fővárosi
önkormányzat kilakoltatna egy négygyerekes
családot a Puțul cu Plopi utca 6. szám alól az
1. kerületben. Ez nem az egyetlen eset, amiről
tudunk ugyanis a szükségállapot vége óta, az
Ingatlanalap Közigazgatása (Administrația
Fondului Imobiliar) folytatta az állami
ingatlanok kilakoltatását, veszélybe sodorva a
kilakoltatással fenyegetett családok életét és
egészségét. Huszönt szervezet, köztük a Szociális
lakásokat MOST! is aláírtak egy a bukaresti
önkormányzathoz intézett kérést, amelyben
kérjük „az állami hatóságok tulajdonában levő
ingatlanokban (lakásokban és más rendeltetésű
terekben) szükségből tartózkodó személyek
kilakoltatásának határozatlan időre való
fefüggesztését. A világ minden államában ebben
az időszakban a hatóságok erőfeszítéseket
tesznek a Sars-Cov-2 okozta világjárvány
hatásainak visszaszorítására. Az elsődleges
intézkedés erre a szociális távolságtartás, és
amennyire lehetséges, az emberek elszigetelése
otthonaikban. Ebben a helyzetben éppen a
világjárvány hatásait csökkenteni kívánó
állami hatóságok általi kilakoltatások nem
csak szembemegy a józan ésszel, de egyenesen
veszélyes is.” További információ itt: http://
artapolitica.ro/2020/11/02/solicitaresuspendare-evacuari-din-imobile-din-fondulpmb/
• Eco Ruralis tüntetés: November 18-án,
„a gazdálkodók és kistermelők széleskörű
szövetsége” a kormány előtt tüntetett a helyi
piacok bezárása ellen. „A romániai helyi
piacok (azaz a zárt térbeli piacok és agrárélelmiszeri csarnokok) továbbra is be vannak
zárva. Ezen piacokról a gazdálkodók egy
részét kiköltöztették a hidegbe és az esőbe,
minimális higiéniai feltételek nélkül (például
vízhez való hozzáférés), míg másik részüknek
egyáltalán nincs hozzáférésük a piachoz. A
kialakult helyzetben, a gazdálkodók sokféle
hatású gazdasági, társadalmi és egészségügyi
veszteségeket szenvedtek el, míg a kormány
káoszba sodorta saját erőfeszítéseit, hogy
hatékonyan reagáljon a Covid-19 új hullámára.”
Részletek itt: https://www.facebook.com/
ecoruralis/
• 100 év telt el a bukaresti általános sztrájk óta
– onltine tárlatvezetés: 100 évvel ezelőtt, 1920
októberében megálltak a vonatok, utasokkal
teli kocsikat a mezőben hagytak, sok gyár
beszüntette a termelést, még az utcai kivilágítás
is megszűnt Bukaresten. Országszerte több mint
400 ezer munkás lépett általános sztrájkba,
az általuk tapasztalt gazdasági, szociális és
politikai problémákkal szembeni tüntetésként:
nagyon alacsony fizetések, drasztikus infláció
és spekuláció, a munkavédelem hiánya, az
óriási mennyiségű munkaidő kiszabása,
sok vállalkozás militarizálása, a sztrájk és a
munkástanácsok tulajdonképpeni betiltása
az akkoriban kihirdetett Trancu-Iași törvény

alapján. Részletek: https://www.facebook.com/
events/2841376599474409/
• Vita: A szociális háló javítása Romániában.
November 12-én online beszélgetésre került
sor, amelyen a Dragoș Adăscăliței, Raț Cristina
és Marcel Spătari A szociális háló javítása
Romániában című jelentését vitatták meg.
„Romániában az egyik legmagasabb a szegénység
és a társadalmi kirekesztettség szintje az
Európai Unióban. A Covid-19 világjárvány okozta
társadalmi és gazdasági válság elmélyítheti a
társadalmi egyenlőtlenségeket, és súlyosbíthatja
a már eleve kiszolgáltatott csoportok
helyzetét. A munkanélküliség növekszik, az
informális szektor önfoglalkoztatói a válság
munkaerő-piaci következményeit szenvedik
el, és a szegénység szélén álló emberek egyre
kritikusabb helyzetben találják magukat.”
Részletek: https://www.facebook.com/
events/993833897766782/
A profit újraelosztása a romániai alkalmazottak
számára: már közhely azt mondani, hogy
Romániában rosszul fizetett a munka, és hogy
a munka és a tőke közötti különbség sokkal
nagyobb, mint Európában. A helyzet orvoslásához
mélyreható költségvetési, közigazgatási
és gazdasági reformokra van szükség. De a
munka bérezése nagymértékben javítható
a munkavállalók pénzügyi részvételének
növelésével, amely egy Európában széles körben
elterjedt gyalkorlat, és amelyet az európai
intézmények támogatnak. A munkavállalók
pénzügyi részvételének fogalma arra utal,
hogy a fizetés mellet joguk van a vállalat
nyereségéből változó összetevőjű összegben
részesülni. Részletek: https://www.facebook.
com/events/672099173477441/
• Editura Pagini Libere & a szem: az EPL (Szabad
Oldalak Kiadó) kiadó újdonságai, többek
között, két román nyelvű audió brossúra – bell
hooks Să înțelegem patriarhatul [Megérteni a
partiarchátust] és CrimethInc. Vot vs. acțiune
directă [Szavazás vs. Közvetlen akció], melyeket
az alábbi linken lehet meghallgatni: https://
soundcloud.com/editurapaginilibere. bell hooks
esszéje magyarul is elérhető, az EPL és a szem
közös feminista fordítássorozatában, mely eddig
megjelent 11 szövege megtekinthető mindkét
platform honlapján: https://aszem.info/author/ahallgatasod-nem-ved-meg/, illetve https://
pagini-libere.ro/en/tag/a-hallgatasod-nem-vedmeg/
Az EPL további újdonságai és a 2021-es anarhista
falinaptár elérhető a kiadó honlapján: https://
pagini-libere.ro/noutati/
a szem legújabb szövegei, köztük a Fasiszták
a házban című elemzés a romániai parlamenti
választásokról, elérhető a folyóirat főoldalán:
https://aszem.info/
• Leneșx Radio [Lajhár Rádió] podcast:
Menekültek és a politikai menedékjog
Romániában. „Ebben a részben a Lajhár podcast
házigazdái Flavius Ilioni-Logával és Georgiana
Danciulescuval beszélgetnek, akik migráció
témában a civil szférában és civil szervezeteknél
aktívak. Flavius és Georgiana két nagy
témáról beszélget: a) a politikai menedékjog
kérelmezésének folyamata Romániában,
illetve, az állandó tartózkodási engedély és az
állampolgárság, és b) az akadályok típusai és
visszaélések, amelyekkel azok a menekültek
szembesülnek, akiknek sikerül átlépniük a
határt.” Link: soundcloud.com/lenesxradio/ep009-refugiatii-si-azil-politic-in-ro
Az utóbbi időben megjelent szövegek:
• Epoca de aur a dreptei şi răspunsul stângii [A
jobboldal aranykora és a baloldal válasza], Vincze

Enikő, Baricada: https://ro.baricada.org/dreapta-aur-organizare-progresista/
• Sute de oameni evacuați din locuințe chiar de
primării, în plină pandemie. Legislația interzice
asta! [Több száz kilakoltatott személy az önkormányzatok által világjárvány idején. A törvénykezés tiltja ezt!], George Zamfir, Libertatea:
https://www.libertatea.ro/opinii/sute-de-oameni-evacuati-din-locuinte-chiar-de-catre-primarii-in-plina-pandemie-legislatia-interzice-asta-3293813
• „Cel mai neprimitor loc posibil”: suferința
psihică între stigmat și apartenență [„A lehető
legbarátságtalanabb hely”: a pszichés szenvedés
mint stigma vagy valahová tartozás között], Ileana Negrea, Cutra: https://cutra.ro/cel-mai-neprimitor-loc-posibil-suferinta-psihica-intre-stigmat-si-apartenenta/
• Când toată lumea o duce rău, discriminarea
romilor se accentuează [Amikor mindenkinnek
rosszul megy sora, a romák diszkriminációja
fokozódik] és Romii, în valul doi al pandemiei:
Mai puțin stigmatizați, dar tot lipsiți de sprijin
[Romák a világjárvány második hullámában: Kevésbé stigmatizáltak, de még mindig támogatás
hiányában], Euractiv.ro: https://www.euractiv.ro/
social/cand-toata-lumea-o-duce-rau-discriminarea-romilor-se-accentueaza-22110,
https://www.euractiv.ro/social/romii-in-valuldoi-al-pandemiei-mai-putin-stigmatizati-dartot-lipsiti-de-sprijin-22149
• A fehér privilégium felhasználása a társadalmi
igazságosságért folytatott harcban, Georgiana
Aldessa Lincan, ford. Gecse Barbara, a szem: https://aszem.info/2020/12/georgiana-aldessa-lincan-a-feher-privilegium-felhasznalasa-a-tarsadalmi-igazsagossagert-folytatott-harcban/
• Küzdelmek a társadalmi reprodukció terén
világjárvány idején: Lakhatási igazságosság
Romániában, Vincze Enikő, ford. Erőss Réka, a
szem: https://aszem.info/2020/10/vincze-eniko-kuzdelmek-a-tarsadalmi-reprodukcio-teren-vilagjarvany-idejen-lakhatasi-igazsagossag-romaniaban/
• Könyv, kégli, kéreg, kuckó, kvártély, Carolina
Vozian, ford. Nagy Krisztina, a szem: https://
aszem.info/2020/10/carolina-vozian-konyv-kegli-kereg-kucko-kvartely/
• Noile subiectivități ale capitalismului global.
Spiritualitate, dezvoltare personală și transformări neoliberale în România [A globális kapitalizmus új szubjektivitásai. Spiritualitás, személyi
fejlődés és neoliberalizmus Romániában], szerkesztette Sorin Gog és Anca Simionca, Editura
Tact: https://edituratact.ro/colectii/atopos/noile-subiectivitati-ale-capitalismului-global-spiritualitate-dezvoltare-personala-si-transformari-neoliberale-in-romania/
• Barem identitar. Prejudecăți colective, realități personale [Identitástáblázat: Kollektív
előítéletek, személyes valóságok], Adina Marincea, Andreea Găzdaru, Antonella Lerca Duda,
Barbu Mateescu, Cristian Iftode, Elena Stancu,
Fatma Yilmaz, Ioan Maxim, Ioana Burtea, Ioana
Pelehatăi, Ioanida Costache, Silvia Marinescu
és Raj-Alexandru Udrea, Black Button Books:
https://www.blackbutton.ro/cartile-noastre/adina-marincea-andreea-g%C4%83zdaru-antonella-lerca-duda-barbu-mateescu-cristian-iftode
• Un spațiu doar al nostru [Egy hely, ami csak
a miénk], szerkesztette Luca Istodor, Editura
Hecate: https://hecate.ro/gen-i-sexualitate/326-un-spatiu-doar-al-nostru.html
Cristina Bodolan
Fordította és kiegészítette Ugron Nóra
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„Minden, amit
csináltak, mások
szenvedésébe
és könnyeibe
került”

Több hosszú lakóház volt ezen a területen,
több lakrésszel, minden házban nyolc család,
mindenikek volt egy szobája és egy konyhája.
Volt ott egy nagy diófa. És egy cseresznyefa.
Cseresznyeszilvánk is volt a ház mögött. A
gyerekek Pucihoz jártak cseresznyét kérni. Ezek
a fák eltűntek. A biciklisáv mindkét oldalán most
látható fák újak.A mi házunk körülbelül ott volt,
ahol most a bölcsőde bejárat felöli sarka van. Jó,
hogy ide bölcsőde épült, látom a megyei tanács
alá tartozik, de a mi gyerekeinkre nem gondoltak,
amikor a szeméttelephez annyira közel pakolták
ki őket?

A házak között egy nagyon szűk táv volt. Ezeket
a házakat az emberek a gyáraktól kapták, ahol
dolgoztak volt. Miután a gyárak bezártak, az
önkormányzat átvette a házakat. Az emberek
ez után is albérletet fizettek az
önkormányzatnak. 2010 decemberéig
fizették az albérletet, amíg kilakoltatták
őket. Időközben a házak előtt és között
több informális építmény jelent meg.
Amíg kicsik voltunk, a testvéreinkkel
egy ágyban aludtunk, de amint
felnőttünk, nagyobb lakrészekre volt
szükségünk, így hát a szüleink építettek
egy-egy szobát nekünk.Aztán amint a
gyerekek felnőttek és saját családjuk
lett, ők is építettek a ház mellé egy
hajlékot.Ez így ment, mivel 1990 után
már senki nem részesült szociális
A 2010 December 17-i . kilakoltatás emléktáblája. A hatóságok
lakásban, mint korábban, és valahol
lakni kellett. Régen, ha dolgoztál, volt
nem engedélyezték a tábla kirakását a Coastei utcában, így az
lakásod, tisztességesen bánt veled az
még most is keresi a helyét a köztéren.
orvos, embernek érezted magad. Ma még
„Amikor ide jövök és elnézem mindazt, ami itt
az állatoknál is rosszabbul bánnak veled. Mert,
van, őszintén, azt kell mondanom, hogy szép,
amint látom, a kutyákat és macskákatis védi a
tiszta, jó a levegő. De, ami nem szép az az, hogy
törvény. Nagyon jó. De a romákat ki védi meg?
minden, amit csináltak, mások szenvedésébe
Néha azt mondom magamban, hogy az emberek
és könnyeibe került. De hát, ilyen az ember,
megőrültek, vagy mi van, hogy ennyire félvállról
még akkor is azt keresi, hogy neki legyen jó,
vesznek és megalázóan bánnak velünk?
ha másokat félrelök az útjából. Nem nézi, kit
taposott el, kit hagyott hátra, kit vert meg.
Amíg itt laktunk, rövid idő alatt bejárhattunk a
Ezeket a dolgokat másképp is meg lehetett
Profiba, a piacra, a gyógyszertárba, az iskolába.
volna csinálni, nem volt szükség más emberek
De most, a szemétteleptől, ahová 2010-ben
szenvedésére, könnyeire hozzá. Ha nem tetszik
telepítettek, 2-3 km gyalogutat kell megtennünk
nekünk, mivé vált ez a hely – mondhatták volna
az első buszmegállóig. Aztán a vasúton át
–rendet akarunk rakni és titeket olyan helyre
kell menni, a repülőtér előtti forgalmas úton,
költöztetünk, ahol jó lesz nektek, nem oda, ahol a
ahová a városháza azután sem volt képes
szenvedés és a gürcölés vár rátok.”
szemafort állítani, hogy több baleset történt az
(A Coastei/Karjala utca volt lakója, aki azt
átjárónál. Százszor rosszabb ott az életünk. Az
szerette volna, ha névtelen marad)
emberek ott élnek abban a szennyező és koszos
Részlet a Tégla 2018. decemberi, 6. számában
közölt anyagból, melyet Zsiga Linda Greta
készített.

Vrei să scrii în Cărămida?

Megosztanád az írásod a Téglával?

Primim articole, reportaje, analize, interviuri,
comentarii sau eseuri scurte pe teme legate de
dreptul la locuire, cum ar fi:
• problema chiriilor
• gentrificarea
• evacuări
• represiune din partea statului şi a actorilor
privaţi
• rezistenţă, protest şi solidaritate
• justiţie politici publice de locuire
Te rugăm ca textele să nu depăşească 1000 –
1200 de cuvinte.
Deasemenea, acceptăm şi materiale non-textuale care pot fi publicate în ziar, ca de exemplu
ilustraţii, fotografii, caricaturi, meme, benzi desenate etc., cu condiţia să fie originale. Contribuţiile, sau eventualele întrebări, se pot trimite
la adresa casisocialeacum@gmail.com

Várjuk szöveged a lakhatáshoz való jog tágabb
témájában cikk, riport, elemzés, interjú, kommentár vagy rövid esszé formájában. A lakhatáshoz való jog témaköre:
• albérleti problémák
• dzsentrifikáció
• kilakoltatások
• állami és/vagy magánszereplők visszaélései
• ellenállás, tüntetés és szolidaritás í
• lakhatással kapcsolatos közpolitikák stb.
Arra kérünk, figyelj, hogy az írások maximum
1000-1200 szót tartalmazzanak.
A szövegek mellett, más anyagokat is szívesen
fogadunk: például saját készítésű illusztrációkat, fényképeket, karikatúrákat, mémeket,
képregényeket. A munkáitokat és/vagy kérdéseiteket a casisocialeacum@gmail.com címre
küldjétek.

Mulțumim!

Köszönjük!
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környezetben, ahol árad a 200-300 méterre lévő
hulladékhalmokról az a borzalmas bűz. Alig jön,
hogy elhiggyem, hogy már nyolc éve ott élnek az
emberek, ennyi éve gürcölnek. Hidegben, bűzben,
erős szélben, betegen. Amióta elköltöztem onnan,
három hónap híján másfél éve, nem éreztem
azokat a betegségeket magamon.
Mint az lenni szokott más közösségeknél is, néhanéha vannak problémák. Vagy zajosak. Itt, ahol a
biciklisáv halad most, bokrok voltak – köztünk
és a mögöttünk lévő magánházak között. Nekünk
az 1980-as években épült blokklakókkal sem
volt semmilyen problémánk. A szomszédokkal jól
jöttünk ki. Anyám néha takarított náluk. A bajok
akkor kezdődtek, amikor felhúzták ezt a lenti
irodaépületet, ahová a Nokia is beköltözött, majd
az Octavian Goga könyvtárat. Onnan érkezett
sok panasz ránk. Ők sokat tettek azért, hogy
bennünket kilakoltassanak. És talán a helyzeten
az is rontott, hogy Apostu házat vett magának
az Inău utcában, és zavarta amikor a gyerekeink
sárral teli biciklikkel haladtak el a háza előtt.
Nagy volt a sár, igen, mert amíg mi itt laktunk
ott, senki nem aszfaltozta le a környéket. Amióta
elköltöztünk még biciklisávot is csináltak. Fáj ez
is, ha belegondolok, mindig különbséget tesznek
velünk –és mindig mi húzzuk a rövidebbet.
A folytatást román nyelven a Tégla 6. számában
lehet tovább olvasni itt: https://casisocialeacum.
ro/archives/3249/tot-ce-s-a-facut-s-a-facut-pesuferinta-si-pe-lacrimile-altora/
Fordította: Dobrai Zsolt Levente

Azt mondják maradj otthon. És ha nincs otthonod?

Tégla. A lakhatási igazságosság lapja
A “Căși sociale ACUM!/
Szociális lakásokat MOST!” kezdeményezése
A lapszámhoz hozzájárultak:
Cristina Bodolan, Alexandru Czanka, Dobrai Zsolt
Levente, Barbara Gecse, Alexandru Greta, JuhászBoylan Kincső, Alex Liţă, Magyari Noémi, Máthé Péter
(grafikai szerkesztő), Manuel Mireanu (szerkesztő),
Carmen Moraru, Maria Stoica, Vincze Enikő, Ugron
Nóra, George Zamfir, Linda Greta Zsiga
Készült a Desire Alapítvány keretében és a Human
Rights Initiative/OSF támagatásával

Honlap: www.desire-ro.eu
www.casisocialeacum.ro
Email: desire_cluj@yahoo.com
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