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război împotri-
va femeilor, a persoanelor care nu se 
conformează normelor de gen și orientare sexuală, 
a celor cu sănătate mintală precară. E un război 
împotriva celor care fug de război.

Violența îndreptată asupra tuturor acestor oa-
meni nu e una neapărat directă sau militară, ci e 
una sistemică. Soldații care îi hărțuiesc și le in-
vadează viețile nu sunt în slujba vreunui imperiu 
răuvoitor, ci poartă uniforme albastre și pretind 
că aduc ‚siguranță și încredere’. Acest număr din 
Cărămida este despre cum această siguranță și în-
credere nu este pentru toată lumea, ci doar pentru 
cele și cei care îndeplinesc anumite standarde de 
venit, cetățenie, gen, rasă și așa mai departe. Vor-
bim despre cum violența de zi cu zi împotriva unora 
ia forma transformării lor în criminali. Despre cum 
această transformare ii face ținte predilecte pentru 
practici ca raziile, arestările, hărțuirea, evacuarea, 
rasializarea, abuzul fizic și verbal. Despre cum pen-
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prin creșterea controlului social. În timp ce îi lasă 
liberi pe cei “înstăriți” să se bucure de beneficiile 
unei societăți de piață, acest control social sporit 
îi vizează pe cei săraci și încearcă să le disciplineze 
comportamentul.

Din partea neoliberală, săracii sunt văzuți ca 
facilitând instabilitatea economică. Excluderea 
socială este tratată prin privatizări pe scară lar-
gă, în timp ce statul se retrage din prevederile de 
asistență socială. Discursul neoliberal converge 
cu cel neoconservator prin susținerea unui stat 
polițienesc puternic, singurul care poate stăpâni 
efectele perturbatoare ale inegalităților sociale.

continuă pe pagina 2 >>

anumite persoane sunt inerent crimina-
le și tratarea lor ca probleme de securitate.

Cum devine sărăcia o crimă

Logica criminalizării și excluderii unor categorii 
de persoane pe baza poziției lor economice inferi-
oare s-a conturat de-a lungul timpului într-un dis-
curs consacrat. Acest discurs prezintă persoanele 
excluse din punct de vedere social şi economic ca 
fiind victime ale propriului lor comportament “defi-
cient”. Ideologiile neoconservatoare și neoliberale, 
deși aparent divergente, sunt de acord în ceea ce 
privește tratamentul sărăciei. Din partea neo-con-
servatoare, săracii sunt văzuți ca o amenințare la 
adresa structurii morale a societății, ca punând în 
pericol valorile familiei, națiunii, muncii, absti-
nenței și autocontrolului care predomină în rândul 
clasei de mijloc harnică, respectabilă și în mare 
parte albă. Această amenințare trebuie combătută 

tru aceste persoane se implementează politici de 
controlare, segregare, încarcerare și de multe ori 
gentrificare și stigmatizare.

Nevoia unui număr Cărămida dedicat politicilor 
de represiune și incriminare s-a născut din măr-
turiile repetate de-a lungul anilor de la persoane 
din Pata Rât și din alte zone stigmatizate din oraș, 
de la persoanele evacuate și de la cele lovite de 
precaritate. Toate aceste voci vorbesc despre cum 
poliția intervine cu discriminare împotriva lor, tra-
tează oamenii ca pe criminali înainte să aibă orice 
dovadă, îi bruschează, îi stropesc cu gaz lacrimo-
gen și de multe ori îi și bat. Practicile de acest gen 
se încadrează în anumite tipare urmate de poliție 
și de autorități, care acționează sub pretextul se-
curității. Dintre aceste tipare, în acest număr am 
ales să discutăm în principal despre unul anume – 
incriminarea, care ar fi, pe scurt, presupunerea că 

Publicăm acest număr în condiții grele de neli-
niște, în timp ce un război se poartă la câteva sute 
de kilometri de noi. Primim zilnic vești despre ex-
plozii, distrugeri și pierderi de vieți, în timp ce zeci 
de mii de oameni încearcă să se refugieze în locuri 
sigure. Guvernul român tocmai a aprobat creșterea 
cheltuielilor militare și se vorbește tot mai mult de 
situația în care războiul va include și afecta direct 
și cetățenii români. Dar în România se poartă deja 
de ani de zile un război – desigur, nu la fel de ex-
ploziv și de spectaculos. E un război împotriva celor 
săraci, celor fără adăpost, celor care se identifică 
sau sunt identificați ca romi. E un 
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Abuzul autorităților  
în comunitățile  
de la Pata Rât

Ce este „teoria 
ferestrelor 
sparte”?

Maria Rozalia

Acum o lună și ceva am ieșit și noi (eu și încă câ-
teva fete) puțin pe afară; era aşa spre înserate și 
dintr-o dată zărim două – trei mașini de poliție, 

Manuel Mireanu

Pe scurt, teoria ferestrelor sparte spune că poliția 
şi populația ar trebui să intervină încă de la primele 
semne ale infracționalității dintr-un cartier, fără 
a tolera micile încălcări ale legii, pentru a restabili 
ordinea şi a preveni degradarea comunității.

Teoria a fost concepută în anii 1980 și aplicată în 
anii 1990 în marile centre urbane nord americane. 
Articulată prima oară într-un eseu semnat de James 
Wilson și George Kelling în 1982, ea a devenit în 
scurt timp extrem de populară în mediile neocon-
servatoare. Atunci când a fost pusă în practică a 
primit susținere nemărginită din partea politicie-
nilor și a opiniei publice, fiind adoptată de primari 
celebri, precum Rudy Giuliani. Eseul celor doi a fost 
botezat „biblia poliției” și i s-a oferit meritul de a 
contribui la scăderea drastică a infracționalității 
în oraşe precum New York și Los Angeles.

copii. Am rămas fără cuvinte în momentele alea – 
ce caută niște copii care nici nu aveau mai mult de 
12-13 ani, singuri în maşina de poliție şi nici măcar 
un părinte sau un adult acolo cu ei. 

Wilson și Kelling sunt preocupați în principal 
de securitatea cartierelor orașelor americane. Ei 
pornesc de la problema că ratele criminalității 
sunt mari, sunt prea mulți cerșetori și oameni fără 
adăpost pe străzi, iar poliția este neputincioasă. 
Strategiile poliției nu dau roade și sentimentul 
localnicilor este constant unul de anxietate și frică 
în viața de zi cu zi în cartier. Iată cum pun cei doi 
autori problema de început a teoriei lor: 

„Cum poate fi un cartier ‚mai sigur’ când rata cri-
minalității nu a scăzut – de fapt, poate chiar a cres-
cut? Trebuie mai întâi să înțelegem ce îi sperie cel 
mai adesea pe oameni în locurile publice. Tindem 
să trecem cu vederea o altă sursă de teamă – teama 
de a fi deranjați de persoane care fac dezordine. Nu 
de oameni violenți, nici, neapărat, de criminali, ci 
de oameni cu proastă reputație, recalcitranți sau 
imprevizibili: cerșetori, bețivi, dependenți, adoles-
cenți scandalagii, prostituate, vagabonzi, persoane 
cu tulburări mintale.”

„Nimănui nu-i pasă”

Așadar, atenția cade pe dezordine și deranj, care 
stau la baza sentimentelor de anxietate ale popu-
lației. Locuitorii cartierelor consideră că trăiesc 
într-un mediu nesigur dacă trec zilnic prin situații 
care le zdruncină confortul cotidian, situații cau-
zate în principal de categoeriile enunțate mai sus. 
Aici intervine sintagma ferestrelor sparte. Departe 
de a fi doar o metaforă, pentru cei doi autori, ea 
reprezintă realitatea de la care pleacă părerile lor 
despre infracționalitate: 

„La nivelul comunității, dezordinea și criminali-
tatea sunt, de obicei, conectate. Psihologii sociali 
și ofițerii de poliție tind să fie de acord că, dacă 
o fereastră dintr-o clădire este spartă și nu este 
reparată, toate celelalte ferestre vor fi sparte în 
curând. Acest lucru este valabil atât în cartierele 
frumoase, cât și în cele degradate. O fereastră spar-
tă nereparată este un semnal că nimănui nu-i pasă, 
deci spargerea mai multor ferestre nu costă nimic.”

Autorii încurajează astfel poliția să nu tolereze 
sau să treacă cu vederea vreo faptă care ar deranja 
ordinea orașului. Pe de altă parte, este și respon-
sabilitatea locuitorilor să dea dovadă de simț civic 
și să nu tolereze micile abateri din cartierele lor: 

 „Vandalismul poate apărea oriunde, odată ce ba-
rierele comunitare – simțul respectului reciproc și 
obligațiile de comportament civilizat – sunt cobo-
râte prin acțiuni care par să semnaleze că ‚nimănui 
nu-i pasă’.”

Puteri discreționare pentru poliție

Vorbim aici de fapte care „conturbă ordinea pu-
blică”, dar care în mod normal nu ar fi prioritare 
pentru polițiști, pentru că nu sunt „crime serioase”. 
Totuși, spun autorii teoriei, polițiștii ar trebui să 
primească prerogative sporite și să poată acționa 
discreționar împotriva acestor acte minore, pentru 
a asigura un climat ordonat și sigur în oraș. Această 
putere discreționară trebuie să fie în armonie cu 
ceea ce percep localnicii a fi deranjant în cartier. 
Cetățenii conștienți civic și polițiștii trebuie să 
acționeze în tandem – cetățenii reclamă poliției, iar 
poliția combate dezordinea semnalată de cetățeni. 
Astfel, poliția și comunitatea pot preveni degenera-
rea actelor antisociale în infracționalitate ridicată: 

„Cetățeanul care se teme de bețivul care miroase 
urât, de adolescentul scandalagiu sau de cerșeto-
rul insistent nu își exprimă doar dezgustul față 
de un comportament nepotrivit, ci și dă glas unei 
înțelepciuni populare (care se întâmplă să fie o 
generalizare corectă) – și anume, că infracțiunile 
stradale grave înfloresc în zonele în care compor-
tamentul dezordonat nu este controlat. Cerșetorul 
necontrolat este, de fapt, prima fereastră spartă. 
Agresorii și hoții  sunt convinși că își reduc șansele 

de a fi prinși sau chiar identificați dacă acționea-
ză pe străzile unde potențialele victime sunt deja 
intimidate de situația existentă. Dacă cartierul nu 
poate împiedica un cerșetor insistent să deranjeze 
trecătorii, poate raționa hoțul, este și mai puțin 
probabil să cheme poliția pentru a identifica un 
potențial tâlhar sau să intervină în cazul în care 
tâlhăria chiar are loc.”

Câteva semne de așa-numită dezordine materi-
ală și socială sunt gunoaiele, graffiti-urile, şcolarii 
chiulangii, vagabonzii, persoanele fără adăpost și 
vânzătorii ambulanți. Conceptul de dezordine este 
definit în mod vag și pe termen nelimitat. Această 
definiție permite o libertate largă de acțiune pentru 
poliție. Ea beneficiază de puteri discreționare în 
a urmări semnele de dezordine pentru a preveni 
escaladarea către infracțiuni violente. După cum a 
formulat un autor critic, „ordinea de pe străzi se ba-
zează pe dezordinea activității poliției” (Harcourt).

La rândul lor, localnicii cartierelor trebuie să dea 
dovadă de spirit civic. Aceștia trebuie să își între-
țină proprietățile, să îi observe pe cei care tulbură 
ordinea și să îi alerteze pe polițiști cu privire la 
semnele de dezordine. Frica este redusă, ordinea 
este restabilită, iar comunitatea este construită 
prin controlul social formal și informal al celor care 
se abat de la normele sociale. În România de azi, cel 
mai bun exemplu al acestei atitudini vigilente a 
cetățenilor se găsește în Timișoara. Acolo, nu doar 
că poliția locală solicită constant cetățenilor să 
reclame cerșetori, oameni ai străzii, refugiați și 
alte „fapte antisociale”, dar există și cetățeni care 
au devenit celebri prin zelul cu care denunță acești 
oameni autorităților și opiniei publice.

Critici ale teoriei şi practicii

Teoria ferestrelor sparte a fost aspru criticată 
spre finalul anilor 1990, în ciuda succesului său 
inițial. Criticii săi au subliniat faptul că atât felul 
în care e concepută, cât și felul în care este pusă 
în aplicare face ca persoanele din categoriile so-
ciale defavorizate, marginalizate și excluse să fie 
tratate ca fiind criminale. Așadar, în loc să rezolve 
problema marginalizării sociale, teoria lui Wilson 
și Kelling contribuie la excluderea acestor oameni 
și le înăsprește situația expunându-i la hărțuire 
constantă din partea poliției. Problemele sociale 
sunt transformate în probleme de justiție pena-
lă, iar poliția e plasată în prima linie a gestionării 
acestora, în timp ce teoria ferestrelor sparte oferă 
justificarea ideologică. 

Mai mult, aceste practici nici măcar nu reușesc 
să crească sentimentul de siguranță. În locul aces-
tuia, prin monitorizarea constantă a dezordinii și 
a pericolului se instaurează, paradoxal, o nelinişte 
generalizată. Anxietatea locuitorilor din mediul 
urban devine astfel instituționalizată. În același 
timp, locuitorii adresează tot mai multe solicitări 
de securitate poliției și agenților privați de secu-
ritate.

Felul în care e definită dezordinea nu e neutru 
din punct de vedere al clasei, rasei, al genului sau 
etnicității. Mizând pe prerogativele discreționare 
ale polițiștilor, abordarea „toleranței zero” uită de 
stereotipurile și prejudecățile cu care aceștia vin 
pe străzi. Felul în care polițiștii practică prevenția 
„ferestrelor sparte” se bazează pe un set de con-
cepții în care persoanele care se abat de la normele 
sociale sunt asociate cu haosul, imprevizibilitatea și 
infracționalitatea. Persoanele „deranjante” vizate 
de poliție sunt, în marea lor majoritate, din clasele 
de jos, persoane non-albe, fără adăpost, refugiați și 
persoane care folosesc mult spațiul public.

Ferestrele sparte şi ideologiile politice

La fel, nu e nimic neutru la felul în care teoria 
ferestrelor sparte se raportează la ideologiile po-

litice prevalente în societate. Apariția ei în spațiul 
american e strâns legată de dinamica dintre libe-
ralism și conservatorism în variantele lor „neo”. În 
urma crizei financiare de la sfârșitul anilor 1970, 
guvernarea orașelor a fost reorganizată într-un 
cadru neoliberal, în care statul s-a retras din sfera 
socială. A fost inaugurată o stare de austeritate 
permanentă, în care inițiativele guvernamentale de 
rezolvare a problemelor sociale au fost considerate 
prea costisitoare și poate chiar ineficiente. Ele au 
fost înlocuite de retragerea finanțărilor pentru 
serviciile sociale, de soluții orientate spre piață, 
de privatizări și de atacuri asupra lucrătorilor din 
sectorul public. 

Acest program economic a generat, la rândul său, 
o creștere a instabilității, ceea ce a dus la o politică 
neoconservatoare de control social punitiv. Auste-
ritatea neoliberală a lăsat oameni cu boli netratate 
(inclusiv afecțiuni mintale), într-o stare de sărăcire 
economică și suferind de lipsa masivă a locuin-
țelor. În loc să trateze cauzele acestor fenomene, 
răspunsul neoconservator a fost să ceară o acțiune 
punitivă sporită împotriva simptomelor, prin inten-
sificarea controlului polițienesc al persoanelor cu 
sănătate mintală precară, al săracilor, al persoa-
nelor fără adăpost și al șomerilor – toate acestea 
fiind presupusele cauze ale prăbușirii economice 
și sociale din oraș.

Cotitura către neoconservatorism, din care face 
parte și teoria ferestrelor sparte, a avut un larg 
sprijin social. Pe măsură ce numărul persoanelor 
care locuiau în spații publice, adesea cu sănătate 
mintală precară, sau cu probleme de abuz de sub-
stanțe, a continuat să crească de-a lungul anilor 
1980, comunitățile din cartiere au început să ceară 
un răspuns guvernamental mai punitiv. A urmat o 
perioadă de 20 de ani în care administrațiile locale 
ale marilor orașe americane au fost în mare parte 
deținute de primari cu orientări neoconservatoa-
re. Acești primari au îmbrățișat teoria ferestrelor 
sparte, finanțând o poliție punitivă și politici juri-
dice de toleranță zero.

În România, această teorie este adoptată în mod 
implicit de autorități şi poliție. Sărăcia este incri-
minată, iar oamenii care dorm pe străzile marilor 
oraşe – Bucureşti, Timişoara, Cluj, Constanța – sunt 
in permanență hărțuiți, amendați şi goniți din spa-
țiile publice. Mai mult, percepția acestor persoane 
ca fiind „deranjante” pentru orăşeni este prezentă 
în mod masiv în rândul românilor. Aceştia solicită 
des intervenția autorităților pentru evacuări, ares-
tări, distrugerea adăposturilor improvizate – toate 
in numele ordinii şi liniştii publice.
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Pe de o parte, statul se retrage din sfera socială 
și reduce asistența socială, iar pe de altă parte își 
consolidează natura represivă prin mai mult con-
trol, supraveghere și coerciție. Statul își asumă din 
ce în ce mai mult un caracter “penal”, încarcerând 
segmente extinse ale populației sale și sporind 
prezența forțelor de poliție pe străzi. 

Miza principală și câmpul de luptă al acestei 
transformări a statului este spațiul urban. Orașele 
contemporane sunt arena în care se desfășoară ma-
joritatea proceselor economice, sociale și politice. 
În oraș, sărăcia și securitatea se întâlnesc într-o 
relație complexă. 

Securitatea şi spațiul urban

Din ce în ce mai des vedem că zonele urbane tre-
buie să devină atractive atât pentru capital, cât și 
pentru clasele înstărite. “Calitatea vieții”, pentru 
cei care și-o permit, se traduce adesea în comunități 
segregate și cartiere închise, care au ca principală 
valoare securitatea. Dar securitatea căutată este 
strâns legată de intimitate, de teama de aglomera-
ție și de spațiile publice. Spațiul public este perce-
put de mulți ca un spațiu al dezordinii. Securitatea 
devine principala modalitate de rezolvare a acestei 
situații și de menținere a ordinii în spațiul public. 

Mai mult, securitatea devine o modalitate de a 
asigura intimitatea spațiilor urbane privatizate. 
Prin ziduri, camere de supraveghere, gărzi private 
și arhitectură intimidantă, spațiile urbane, pre-
cum comunitățile închise, mall-urile sau băncile 
devin securizate pentru a-i “proteja” pe cei care le 
folosesc în mod “legitim”. Spațiul urban creează 
securitate, dar această securitate nu poate să fie 
împărtășită cu toată lumea. În aceeași măsură în 
care sunt concepute pentru a-i proteja pe cei care 
sunt înăuntru, aceste mecanisme de securitate 
sunt, de asemenea, menite să-i alunge pe cei care 
sunt afară. Și, de obicei, cei care sunt afară sunt 
ținuți acolo pentru că le lipsesc mijloacele de a in-
tra – bani, statut, proprietăți. 

Astfel, săracii, persoanele rasializate, cele fără 
adăpost, refugiații, consumatorii de droguri, lu-
crătoarele sexuale sunt excluse şi segregate, iar li-

bertățile le sunt restricționate prin violență. Acești 
oameni sunt alungați din spațiile urbane reînnoite 
(în continuă expansiune), evacuați din proprietățile 
care urmează să fie gentrificate, le sunt restricți-
onate spațiile publice în care pot trăi în oraș, sunt 
încarcerați, hărțuiți constant și, în general, ținuți 
departe de ochii celor în numele cărora operează 
securitatea.

Securitatea discriminează între cei care pot uti-
liza spațiile urbane și cei cărora nu ar trebui să li se 
permită acest lucru. Excluderile pe care le implică 
mecanismele de securitate nu sunt arbitrare, ci se 
bazează pe idei clare despre merite și beneficii: 
anumite persoane muncesc din greu și își merită 
bogăția și siguranța, în timp ce altele sunt consi-
derate “leneșe” și pe deplin responsabile pentru 
starea lor. În România, persoanele care sunt văzute 
mereu ca o “problemă de securitate” şi care prin 
urmare cad pradă acestor mecanisme de excludere 
în numele securității sunt persoanele identificate 
ca fiind rome.

Persoanele rome şi securitatea

De la stereotipul că „toți romii fură” până la expu-
nerea în mass-media a „clanurilor mafiote”, romii 
români sunt în mod obișnuit asociați cu crimina-
litatea, atât în țară, cât și în străinătate. Această 
reprezentare construieşte persoanele rome drept 
țapii ispășitori perfecți pentru reputația proastă a 
românilor din întreaga Europă și provoacă răspun-
suri naționaliste din partea acelor români care sunt 
în căutarea unei identități naționale „adevărate”. 
Discriminarea romilor este atât de adânc înrădă-
cinată în imaginarul social românesc, încât legi-
timează orice act de violență împotriva acestora.

La nivelul statului, această violență a fost legiti-
mată în primul rând prin mecanisme de securitate. 
Romii din România au devenit o „problemă de secu-
ritate” în momentul în care marginalizarea lor eco-
nomică (bazată pe clasă) a început să se intersecteze 
cu marginalizarea lor rasială. 

În primul rând, romii sunt incriminați colectiv 
ca grup, ceea ce înseamnă că comportamentul lor 
este văzut ca fiind criminal, periculos și antisocial 

de către stat. Comportamente similare – cazuri de 
infracțiuni minore, de exemplu – sunt în mare parte 
lăsate nepedepsite atunci când sunt comise de ne-
romi (vezi mărturia Mariei despre poliție în Pata 
Rât de la pag. 2).

În al doilea rând, prezența lor în anumite spații 
urbane, cum ar fi centrele istorice ale orașelor, tinde 
să fie văzută ca dăunătoare siguranței acelor spații. 
Acest lucru este, de asemenea, cuplat cu refuzul 
generalizat al ne-romilor de a se muta în zonele 
ocupate predominant de romi sau de a-i accepta pe 
romi ca vecini (vezi discuția lui Enikő despre zonele 
stigmatizate din Cluj de la pag. 8).

 
În al treilea rând, și în consecință, romii au fost 

din ce în ce mai mult supuși evacuărilor forțate 
din locuințele lor. Aceste evacuări se desfăşoară 
cu prezența considerabilă a forțelor de ordine şi în 
condiții violente (vezi discuția lui George despre 
evacuări şi violență de la pag. 10).

 
În al patrulea rând, în urma acestor evacuări, mul-

ți dintre acești romi evacuați au fost relocați în zone 
de la marginea orașului, dintre care Pata Rât este 
doar un exemplu.

 
În fine, o temă importantă a acestui număr din Că-

rămida este colaborarea populației cu autoritățile 
în vederea înăspririi represiunii. Prin denunțuri, 
sesizări şi presiune pe forțele de ordine, locuitorii 
oraşelor se arată adesea “deranjați” de prezența şi 
activitatea persoanelor rome în preajma lor. De 
exemplu, înaintea evacuărilor din 2010, oamenii 
care locuiau în zonele rezidențiale din jurul străzii 
Coastei s-au plâns în mod repetat de „comporta-
mentul romilor” care locuiau acolo. Chiar și după 
evacuare, și pe baza plângerilor celor care dețin 
terenuri în apropiere, poliția s-a mobilizat în mod 
repetat și a efectuat periodic raiduri în așezările 
din Pata Rât de unde au fost evacuați romii (vezi 
şi textul lui Manuel despre romii din Baia Mare în 
timpul comunismului, de la pag. 4).

Manuel Mireanu

plus una mare de jandarmi. Când am văzut 
atâtea mașini de poliție am crezut că s-ar fi 
întâmplat ceva, ca doară aşa este normal, 
dar nu aşa este normal în comunitățile de la 
Pata. Aici poliția vine când vrea. Aşa că am 
mers și noi mai în apropierea poliției și am 
văzut că în maşina de jandarmi erau câțiva 
copii (din comunitatea Dallas), efectiv erau 

Între timp, am aflat că s-ar fi furat ceva 
dintr-un magazin și pe ei și încă doi copii 
de aici din comunitatea Cantonului îi con-
siderau „suspecți”.Orice se întâmplă prin 
oraș, mereu aici se fac razii și acum, mai 
nou, au început să nu mai bage în mași-
nile de jandarmi adulți, că acum mai nou 
încep să fie luați până și copii. Și acum 
mă gândesc ce speriați erau și vreau să 
întreb: câți dintre noi nu am băgat, nu 
știu, un pachet de gume, o bomboană în 
buzunar când eram copii? Și oare pe câți 
dintre noi ne-a luat poliția pentru asta?

www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/%20
www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/%20
ttps://artapolitica.ro/gazetapolitica/2018/07/17/denuntarea-indezirabililor-noul-civism-timisorean/%20
ttps://artapolitica.ro/gazetapolitica/2018/07/17/denuntarea-indezirabililor-noul-civism-timisorean/%20
ttps://artapolitica.ro/gazetapolitica/2018/07/17/denuntarea-indezirabililor-noul-civism-timisorean/%20
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Prezentul: ziduri, poliție, rasism

În anul 2011 primarul oraşului Baia Mare a stârnit 
un scandal național când a implementat construcția 
unui zid care să împrejmuiască blocurile sociale în 
care trăiau romi.1 Ideea nu era nouă. In 2010 locu-
itorii ne-romi din zona străzii Horea protestaseră 
împotriva ‘actelor de agresiune şi tâlhărie veni-
te din partea vecinilor romi’.2 Deşi liderii romilor 
au declarat că situația infracțională din zonă se 
datorează și românilor, autoritățile băimărene au 
promis la acea data că zidul urma să fie ridicat cât 
de curând. Așadar, pretextul principal a acestei 
segregări a fost de la bun început securitatea. Au-
toritățile au intervenit cu măsuri de discriminare 
și excludere în urma plângerilor cetățenilor că zona 
a devenit periculoasă. Persoanele rome din cartier 
au fost astfel prezentate ca fiind o amenințare la 
adresa securității localnicilor.

Această logică nu este, nici ea, nouă. Romii din 
România sunt frecvent percepuți și prezentați ca 
fiind inerent infractori și periculoși – pe lângă alte 
atribute care îi fac pe majoritari să îi discrimine-
ze în diverse feluri. Rasismul românesc împotriva 
romilor se bazează direct pe această perspectivă a 
pericolului împotriva ordinii publice. Pe de o par-
te, societatea civilă privește persoanele rome cu 
suspiciune. Mulți români declară că nu ar accepta 
să aibă romi ca vecini.3 Mass-media prezintă pre-
ponderent știri despre infracțiuni comise de romi, 
având mereu grijă să menționeze etnia suspecților. 
Jurnaliști și formatori de opinie, oameni cu capital 
social enorm, nu se sfiesc să facă afirmații rasiste 
legate de ‘infracționalitatea romilor’.4 Cu timpul, 
aceste acte de rasism duc la creşterea popularității 
grupurilor neo-naziste, a căror mesaj principal este 
protejarea societății de pericolele interne, printre 
care la loc ‘de frunte’ stă populația romă.5 

De cealaltă parte, autoritățile române nu au ezitat, 
de-a lungul timpului, să conceapă și să implemen-
teze politici prin care persoanele rome erau tratate 
ca un pericol public. Primarul din Baia Mare calcă 
pe urmele a numeroși politicieni români care au 
deportat, segregat, întemnițat, evacuat și hărțu-
it romii în numele securității, ordinii și civiliza-
ției. Brațul lor drept – forțele de ordine – poliția, 
jandarmii și uneori și armata au fost principalele 
instrumente ale acestor politici de represiune. Po-
liția acționează disproporționat în cazul romilor. 

Incriminarea romilor din Baia Mare în comunism
Oprește, percheziționează, arestează, interoghează, 
face razii, execută evacuări forțate și abuzează fizic 
persoanele rome într-o proporție mult mai mare 
decât alte categorii sociale.

Nu există niciun motiv pentru care Baia Mare 
să fie o excepție de la aceste practici. Un oraș cu o 
populație de romi concentrată în zonele cele mai 
precare, în care oamenii de multe ori ocupă ilegal 
clădiri, sau trăiesc în locuințe improvizate, Baia 
Mare urmează în prezent traiectoria deja clasică a 
orașelor neo-liberale. Cartierele sărace sunt decla-
rate nesigure,6 persoanele non-albe sunt țapii ispă-
șitori, se iau măsuri represive împotriva acestora, 
zona este ‘curățată’, redată orașului și investitorilor 
imobiliari. Cu toate acestea, Baia Mare este poa-
te singurul loc din țară în care represiunea a luat 
forma unui zid. Oricât de simbolic (și deci ne-func-
țional) ar fi, și oricât de ‘artistic’ ar arăta după ce 
a fost pictat de studenții de la Facultatea de Artă 
din Cluj, prezența zidului la câțiva pași de centrul 
unui oraș cu ambiții europene vădește un dispreț 
profund pentru drepturile omului.

Arhivele

Așadar, ne putem lesne întreba ‘cum s-a ajuns 
aici’? Ce se întâmplă de fapt în Baia Mare în acest 
conflict dintre romi, autorități și restul populației? 
Este această situație un simptom al tranziției, sau 
are rădăcini mai adânci în trecutul urbei? În cadrul 
unui proiect sociologic7 am studiat în arhivele na-
ționale din Baia Mare chestiunea locuirii din oraș 
și felul în care a fost tratată de diverși actori între 
anii 1950 – 1990. Un punct bun de plecare îl con-
stituie procesele verbale ale ședințelor adminis-
trației locale. Ele redau un discurs aflat la un nivel 
intermediar între bârfa de pe coridoare și pozițiile 
oficiale. Guvernanții locali discută rapoarte, comen-
tează situații din oraș, prezintă plângeri adresate 
personal de concetățeni, dispută soluții și se plâng 
de diverse probleme urbane.

În cadrul acestor discuții mai formale decât bâr-
fele, dar mai relaxate decât rapoartele oficiale, 
cuvântul [rom]8 apare pentru prima dată abia în 
anul 1979. Înainte de această dată am găsit doar 
referințe ambigue care ar putea include categoria 
romilor (de ex. ‘familii dezorganizate’). Pe de altă 
parte, după această dată, romii apar cu o frecvență 
covârşitoare atunci când guvernanții din Baia Mare 
discută problemele oraşului. 

economică al romilor. Acest proces dăduse greș în 
diverse moduri: romii nu au fost pe deplin anga-
jați în câmpul muncii, dar au beneficiat de ajutoare 
sociale și indemnizații; oamenii trăiau în condiții 
insalubre și starea sanitară a populațiilor rome era 
‘îngrijorătoare’; copiii romi nu mergeau la școală 
iar familiile erau instabile și dezorganizate; nu în 
ultimul rând, infracționalitatea era ridicată: ‘sunt 
foarte numeroase cazurile de încălcare flagrantă a 
regulilor de conviețuire socială și tulburarea liniștii 
publice’.9 Autoritățile comuniste menționează că 
în 1976 și 1977 infracțiunile comise de romi au 
constituit ‘13 la sută din totalul faptelor penale 
înregistrate pe țară’.

Așadar, persoanele rome încep să devină o pro-
blemă națională la finalul anilor 1970, în special 
prin rezistența lor la eforturile autorităților de 
a-i ‘integra’. De reținut că în această ecuație sunt 
doar doi termeni – romii și autoritățile comunis-
te; în niciun moment nu se pune problema rolului 
rasismului populației în integrarea romilor. La fel, 
când autoritățile propun măsuri pentru rezolvarea 
‘problemei’, agenții responsabili sunt instituțiile 
statului – în frunte cu forțele de ordine – și marginal 
organizațiile de femei și tineret ale partidului. Nu se 
pune niciodată în discuție o eventuală educare a po-
pulației pentru acceptare, toleranță și conviețuire.

Contextul local – apărarea cuceririlor socialismului

Înapoi la Baia Mare, această problemă naționa-
lă a fost abordată local începând cu 1979. La acea 
dată, orașul era în plin avânt al dezvoltării urbane. 
Pe lângă numeroasele facilități miniere și fabrici 
construite sau refăcute de comuniști, municipiul 
crescuse în numărul de locuințe, blocuri și carti-
ere. Populația trecuse de 100000 de locuitori, și 
autoritățile locale erau preocupate permanent de 
gestionarea spațiilor publice, a clădirilor, a spațiilor 
comerciale și a spațiilor verzi. Se punea din ce în ce 
mai mult problema creșterii calității vieții, nu doar 
în termenii necesităților de bază, dar și în vederea 
obținerii unui confort urban ridicat.

 La finalul anilor 1970 romii din Baia Mare apar 
subit ca un obstacol în calea acestui confort. Proce-
sele verbale abundă în discuții, rapoarte și hotărâri 
legate de diversele dificultăți pe care acești oameni 
le puneau băimărenilor. În mare, romii au fost vă-
zuți și tratați ca o categorie socială care amenința 
‘cuceririle socialismului’ din oraș – fie că acestea 
erau cartiere, blocuri, școli, dar și starea generală de 
sănătate, bunăstare și siguranță a locuitorilor. Am 
sintetizat cinci teme prin care această amenințare 
a romilor ia formă în procesele verbale ale anilor 
1980 în Baia Mare: infracționalitatea minorilor, 
familiile dezorganizate, persoane care nu aparțin 
orașului, oameni care ocupă abuziv locuințe și in-
fracționalitatea generală.

Infracționalitatea minorilor

Încă din 1979 se semnala în procesele verbale 
existența elevilor ‘a căror prezență lasă de dorit, 
aceștia fiind în mare majoritate din rândul [romi-
lor] sau a celor proveniți din familii dezorganizate’. 
Copiii şi adolescenții romi le făceau băimărenilor 
‘foarte mari greutăți’, iar pe alocuri atacau ‘copiii 
care merg la şcoală după masa’. În 1981, infracți-
onalitatea minorilor era atribuită romilor: ‘majo-
ritatea acestor infractori minori provin din fami-
liile de [romi]’. Un raport al miliției din acelaşi an 
deplângea existența actelor de tulburare a liniştii 
locuitorilor, scandaluri, infracțiuni stradale etc, 
după care menționa: ‘cu privire la participanții la 

aceste genuri de fapte, raportăm că în marea lor 
majoritate sunt minori şi tineri şi cu preponderență 
din rândul [romilor]’.

Familiile dezorganizate

Raportul din 1977 preciza că ‘familiile de [romi] 
sunt în general dezorganizate; forma principală 
de conviețuire o constituie concubinajul’. În Baia 
Mare, această problemă se traducea în câteva feno-
mene alarmante pentru autorități. În primul rând, 
absenteismul şcolar: ‘este necesar ca în cartierele 
locuite de [romi] să se procedeze periodic la recen-
sământul populației şcolare şi să se ia măsuri ferme 
pentru asigurarea prezenței la cursuri a acestora 
şi pregătirii lor corespunzătoare’. Apoi, familiile 
de romi erau văzute ca focare de infecție pentru 
diverse boli şi paraziți: ‘în cartierele ... unde trăiesc 
[romi] ... trebuie să se ia măsuri de depistare a pur-
tătorilor de paraziți şi să se treacă la tratamente’. 
‘Dezorganizarea’ familiilor era de vină şi pentru 
traiul romilor din blocurile oraşului: ‘referitor la 
familiile de [romi] care au luat stăpânire pe blocuri, 
distrug apartamentele (taie porci şi cai în bloc) iar 
miliția nu ia niciun fel de măsuri împotriva lor. 
Trebuiesc luate măsuri mai hotărâte împotriva 
acestor familii de [romi] de către toți factorii puşi 
să răspundă de buna gospodărire a oraşului’. În 
1982, edilii se plângeau că în cartierul V. Alecsan-
dri (numit şi ‘Hatvan’) sunt ‘circa o sută de copii de 
[romi] neşcolarizați, familii cu paraziți, infecții’. 
Familiile de romi erau o problemă pentru autorită-
țile oraşului: ‘toate cu mulți copii, a căror situație 
socială şi conduită civică provoacă neajunsuri şi 
pun probleme organelor de stat şi cetățenilor’.

‘Înapoi de unde au venit’

 ‘Lichidarea fenomenului nomad şi seminomad’ 
precum şi a ‘modului de viață parazitar’ au consti-
tuit priorități naționale pentru autorități. Romii 
erau văzuți ca elemente străine de Baia Mare, ca 
persoane care nu aparțineau oraşului, dar care pe-
riclitau siguranța cetățenilor săi. Administrația 
locală cerea ‘mai multe razii’ în cartierul V. Alec-
sandri, deoarece acolo erau persoane fără ‘viză de 
intrare în oraş’. Ca urmare, Consiliul Municipal a 
hotărât în 1981 să ia ‘măsuri deosebite de ordine 
şi pază în vederea asanării zonei de elementele 
infractoare provenite din alte localități’. În anul 
următor, situația părea să se fi degradat: ‘cu toate 
rezultatele bune obținute, se pare că starea in-
fracțională nu este tocmai bună. În municipiu şi în 
jur s-au adunat persoane nedorite care comit acte 
antisociale’. Cartierul Alecsandri era în continuare 
zona cu problemele cele mai grave: ‘Mai avem mult 
de făcut în cartierul V. Alecsandri şi consider că 
acest nume nu a fost atribuit bine acestui cartier 
unde tot ceea ce facem este distrus de [romi]’. Se 
cerea de urgență ca ‘cei care nu sunt din municipiul 
nostru să fie trimişi inapoi de unde au venit’, fără 
să se specifice însă vreodată un loc anume unde 
ar fi trebuit trimişi. În 1983 persista acelaşi dis-
curs al ‘asanării’, enunțat ceva mai detaliat: ‘miliția 
trebuie să fie mai pe fază, mai fermi, trebuie să 
asanăm municipiul și indiferent de naționalitate, 
toți cei care nu lucrează, nu au domiciliul în Baia 
Mare trebuie dați afară. Trebuie să-i dăm fiecărui 
cetățean dreptul de a circula liniștit și fără frică pe 
teritoriul municipiului BM. Prea mult au început 
să circule caravanele de [romi]’.

Ocupări abuzive şi evacuări

Din arhivele consultate reiese faptul că în anii 70 
și 80 romii din Baia Mare erau adevărați squatter-i 
ai cartierelor. În 1980, autoritățile locale discutau 
despre ‘acțiunea ce se desfășoară în legătură cu 
[romii], inițiată de comitetul județean de partid. 
Sarcina noastră este de a inventaria locuințele 

care ar putea fi locuite de [romi], în general locuri 
insalubre, barăci care urmau să fie demolate, de 
asemenea case proprietate personală părăsite de 
proprietari, care mai pot fi locuite’. În luna mai a 
acelui an ‘s-a primit sarcină de la comitetul jude-
țean de partid... să se acționeze  pentru rezolvarea 
problemei [romilor] din cartierul Hatvan’. În urmă-
torul an, miliția se plângea de încălcarea liniştii 
publice în cartierul Alecsandri, unde erau ‘multe 
garsoniere ocupate abuziv şi locuite de persoane 
care nu achită taxele comunale’ – aceleaşi persoane 
care nu aveau nici permis de a locui în Baia Mare. 
Printre numeroasele probleme infracționale ale 
municipiului, acelaşi proces verbal menționează 
‘ocupări abuzive a apartamentelor de către [romi] şi 
alți cetățeni’. Soluția autorităților era predominant 
una represivă. 

Soluția autorităților era predominant una repre-
sivă. Oamenii care ocupau abuziv apartamentele 
erau evacuați. Un proces verbal din 1980 menționa: 
‘în cadrul acțiunii împotriva [romilor], în cursul 
săptămânii s-au făcut patru evacuări’. Miliția cerea 
şi ea ‘evacuarea imediată a celor intrați abuziv’. În 
1982 situația din Hatvan era prezentată astfel: ‘În 
cartierul Hatvan mai avem probleme şi rog M.I. 
județean ca să se facă o acțiune hotărâtă pentru 
curmarea unor focare de indisciplină de aici. În 
prezent se lucrează la două blocuri în acest car-
tier şi vom scoate familiile de [romi] din celelalte 
blocuri, sperăm în octombrie’. 

Este grăitor, deasemenea, faptul că autoritățile 
municipale își puneau problema mutării persoa-
nelor rome în afara Hatvanului, pentru ca acestea 
să fie mai ușor de gestionat. Pentru aceasta, s-a 
efectuat o vizită de lucru la Satu Mare. Iată ce s-a 
menționat în procesele verbale: ‘referitor la cartie-
rul Hatvan, rog pe tov. să se deplaseze la Satu Mare 
să vadă care este situația în cartierul în care s-au 
concentrat numai [romii], pentru a trage concluzia 
dacă e mai bine să-i adunăm într-un loc sau să-i 
dispersăm prin oraş’. Peste o săptămână se scria: 
‘am făcut deplasarea la Satu Mare. Aici pe lângă 
sarcina primită din partea secretariatului de  

Infracționalitate şi represiune

Chestiunea care mobiliza cele mai multe resurse 
din partea autorităților în acea perioadă era cea a 
infracționalității generalizate în municipiu. Ple-
când de la fapte de ‘huliganism’ și ‘conturbarea 
liniștii publice’ și până la furturi și crime, impre-
sia pe care o lasă arhivele vremii e că autoritățile 
din Baia Mare impuneau cu greu legea în oraș. Iar 
persoanele rome erau văzute că fiind principalii 
vinovați pentru această stare. Un secretar al Comi-
tetului municipal de partid declara, după o vizită 
la Fabrica de Mobilă din 1980 că ‘toți cei care au 
luat cuvântul spun că sunt terorizați din cauza 
locuitorilor din această zonă – respectiv [romi]. 
Un caz mai dramatic – la un portar i s-a tăiat ure-
chea de către un [rom]. [Romii] intră în fabrică, sar 
gardul, fură, nimeni nu are curajul să facă nimic. 
Nici milițienii nu pot acționa peste tot în același 
moment’. Municipalitatea prioritiza ‘soluționarea 
problemei de conduită civică și de integrare socială 
a familiilor de [romi], urmărind combaterea unor 
aspecte caracteristice manifestate de aceștia cum 
sunt: huliganism, parazitism, consum de băuturi 
alcoolice, conturbarea ordinei și liniștii publice, 
vagabondaj, prostituție, cerșetorie, vagabondaj 
[sic], spargeri, furturi, tălhărie etc’.

Situația este prezentată ca alarmantă. Există o 
pronunțată stare de neliniște și panică în legătură 
cu activitățile persoanelor rome din oraș. Această 
stare de panică solicită acțiuni urgente și ferme, 

în special în cartierul Hatvan. Autoritățile ‘cer să 
se ia măsuri mai deosebite în acest cartier’. Acolo, 
localnicii se plâng de vecinii lor romi: ‘la audiențe 
s-au ridicat unele aspecte din cartierul Hatvan, 
unde pe strada Melodiei nr 8 pe o scară sunt doar 
șase familii de români, iar restul [romi], conviețui-
rea cu aceștia fiind imposibilă, imposibilă. Trebuie 
să luăm măsuri în acest sens’. O altă plângere sună 
astfel: ‘tovarăşii din Hatvan se plâng că acolo nu se 
poate conviețui, sunt bătuți, jigniți, milițienii sunt 
servus cu [romii], trebuie să luăm măsuri urgente’.

 Un alt simptom al panicii urbane era că forțele 
de ordine se simțeau neputincioase: ‘pentru com-
baterea acestor stări de lucruri organele de ordine 
existente nu mai pot face față, existând un singur 
milițian, care cu toată bunăvoința și devotamentul 
său nu poate cuprinde multitudinea problemelor 
existente în acest cartier’. Un raport despre men-
ținerea ordinii şi liniştii publice din 1982 arăta că 
‘organele de miliție au avut activitate operativă şi 
corectă în rezolvarea situațiilor de huliganism din 
Hatvan, cu [romii], cu sprijinul organelor județene 
de M.I. (23.06). Au fost mulți condamnați, dar mai 
avem greutăți’.

Concluzie

Spre finalul decadei, romii nu mai apar cu aceeași 
frecvență în procesele verbale ale municipiului 
Baia Mare. Mai sunt necesare câteva investigații 
în arhive pentru a stabili cum s-a stins panica ge-
nerată de aceștia la începutul anilor 1980. Cert e că 
autoritățile au intervenit activ pentru rezolvarea 
acestei “probleme de securitate și ordine publică” 
ce amenință traiul cetățenilor maramureșeni. S-au 
făcut eforturi pentru integrarea romilor pe de o 
parte, și pentru reprimarea și segregarea lor pe 
de altă parte. Așa încât, dacă în 2010 persoane-
le rome erau din nou percepute ca un pericol și 
o frână în calea civilizației urbane, mecanismele 
de securitizare, generare de panică și reprimare 
erau deja exersate de municipalitate. La fel, refle-
xele rasismului din rândul localnicilor au putut fi 
lesne reînvigorate, și romii văzuți din nou ca țapi 
ispășitori și pericole publice. Astfel, când primul 
infractor al orașului și cel care a implementat zi-
dul împotriva romilor era închis pentru luare de 
mită, băimărenii l-au reales primar cu peste 70% 
din voturi. În momentul scrierii acestui text el 
este în continuare primar (deşi a fost din nou con-
damnat la închisoare). Zidul stă și el, la doi pași 
de clădirile Cuprom, unde persoanele rome eva-
cuate de lângă Hatvan trăiesc în condiții mizere. 

1 Oana Pop şi Suzana Lungu au făcut sugestii şi 
comentarii pe acest text şi le mulțumesc pentru 
ajutor.
2 https://tinyurl.com/36esdtsp
3  https://tinyurl.com/596dam77 
4  https://tinyurl.com/3wbt94ty 
5  https://tinyurl.com/4434bss7 
6  https://tinyurl.com/2p8k4ahp 
7  http://precwork.granturi.ubbcluj.ro/proiect/
8  Cuvântul ‘rom’ apare de fapt foarte rar în arhive. 
În locul lui se folosea un termen peiorativ, pe care 
prefer să nu-l reproduc. În acest text voi folosi ‘rom’ 
între paranteze pătrate în locul acelui termen.
9  Din lipsă de spațiu, am şters din acest text toate 
referirile la materialele de arhivă, numere de do-
sar, inventare etc. Lista completă de referințe, ce 
include şi arhivele, se găseşte în versiunea online 
a acestui număr, pe pagina Căşi Sociale Acum!

Începând cu anul 1980, 
romii din Baia Mare sunt 
percepuți și tratați ca o pro-
blemă complexă, în care se 
intersectează ordinea publi-
că, sănătatea publică, situația 
copiilor, abandonul școlar, 
migrația de la sat la oraș, no-
madismul, ocupările abuzive 
de apartamente și evacuările.

Contextul național – o pro-

blemă de ordine publică

Această cronologie nu este 
întâmplătoare. La nivel na-
țional, romii intraseră în vi-
zorul autorităților încă de la 
finalul lui 1977. Ceaușescu 
trasase indicații pentru re-
zolvarea ‘modului defectuos’ 
în care fusese gestionat pro-
cesul de integrare socială și 

Zidul constuit de primăria Baia Mare pe str. Horea, în fața blocurilor sociale. 
Sursa Google Streetview

https://tinyurl.com/36esdtsp%0D
https://tinyurl.com/596dam77%20
https://tinyurl.com/3wbt94ty%20
https://tinyurl.com/4434bss7%20
https://tinyurl.com/2p8k4ahp%20%0D
http://precwork.granturi.ubbcluj.ro/proiect/
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Securitizarea locativă ca formă de 
control şi ca formă de protecție

Enikő Vincze

Voi descrie aici două moduri extreme prin care în 
orașul Cluj funcționează securitizarea locativă. Ea 
este un proces care, printre multe alte mecanisme, 
dincolo de materialitatea condițiilor de locuire și 
a mediului înconjurător al spațiilor rezidențiale, 
contribuie la reiterarea și accentuarea inegalită-
ților locative ce reflectă la rândul lor inegalitățile 
structurale ale societății în care trăim. Ce se va 
întâmpla la ciocnirea celor două modele ale secu-
ritizării în Pata Rât?

Securitizarea ca formă de control al zonelor stig-

matizate

În Clujul ultimelor decenii, datorită resurselor 
lor financiare reduse, costurilor mari ale locuirii, 
dar și evacuărilor de către autorități din zone des-
tinate regenerării urbane, gospodăriile sărăcite, 
individual sau în grupuri mai mici sau mai mari, 
au ajuns în spații urbane fără valoare imobiliară. 
Exemplul grăitor al acestor fenomene este cazul 
Pata Rât din apropierea rampelor de deșeuri ale 
orașului, care a devenit și zonă rezidențială prin 
cel puțin patru mecanisme. Am scris despre ele în 
volumul Pata (Editura EFES, 2016). Le-am arătat în 
filmele documentare: Dislocări. Rutele evacuărilor 
spre str. Cantonului (1996-2016); Dreptate în Pata 
Cluj (2016); Romii nu sunt gunoaie (2017).

Acest teritoriu de la periferie este marcat în con-
știința locală printr-o triplă stigmă: stigma asociată 
cu locul, stigma asociată cu oamenii care populea-
ză acel loc, și stigma muncilor pe care le fac. Ele 
împreună funcționează ca baza rasializării etniei 
și/ sau statutului social al locuitorilor, sau chiar a 
persoanelor în sine. Iar de la aceste construcții ale 
reprezentării, de multe ori se sare cu ușurință la 
următorul stadiu al tratamentului denigrator, cel 
al criminalizării în grup. Asta în pofida faptului 
că de pe urma celor care lucrează ori în firmele de 
salubritate, ori ca selectori de deșeuri pe rampele 
de gunoi, toți clujenii scapă zi de zi de gunoaiele pe 
care le produc acasă, la locul de muncă, în școli, la 
spitale, la restaurante, la festivaluri, pe stradă. Pe 
lângă toate astea, exploatați fiind la salariul minim 
pe economie, fără niciun fel de spor legat de condi-
țiile de muncă toxice și munca stigmatizată, acești 
oameni sunt total dependenți economic de relațiile 
de exploatare de la locul de muncă, precum și de 
costurile reduse ale locuirii în astfel de condiții.

Ei trăiesc în mare nesiguranță din toate punctele 
de vedere. În timp ce mulți clujeni susțin că nu se 
simt în siguranță în preajma lor, și din dorința de a 
se auto-securitiza, doresc să îi vadă aruncați depar-
te de „orașul frumos”. Lumea din afara zonei Pata 
Rât știe/ speră, că aceasta este sub control: pe de o 
parte în sensul că oamenii de acolo nu îndrăznesc/ 
nu au putere financiară să se mute sau nici măcar 
să se plimbe în orașul care nu îi dorește; iar pe de 
altă parte, în sensul că poliția și jandarmeria își face 
treaba și îi supraveghează. 

Aceste zone rezidențiale mai mult sau mai puțin 
informale într-adevăr sunt vizitate cu regularitate 
prin razii ale forțelor de ordine: acestea rareori 
caută pe cineva anume urmărit pe baza unor decizii 
ale instanțelor penale; ele mai degrabă se desfă-
șoară acolo presupunând că cineva suspectat de 
acte criminale săvârșite în oraș ar putea fi din, sau 
s-ar putea ascunde în zona „rău famată”. Raziile de 
la zorii zilei de aici se mai leagă de alte câteva ori 
de interesul primăriei de a-i lua în evidență pe lo-
catari: ori cu buletine provizorii fără domiciliu; ori 
cu alte adrese de pe buletinul cartelă decât unde 
stau în mod efectiv; sau chiar și familiile aflate 
în plină legalitate suspectate fiind că ar putea să 
primească în case „prea mulți alți oameni” care nu 
sunt pe contractele de închiriere. Aceste acțiuni îi 
traumatizează grav pe copii, sau pe bolnavi, sau pe 
bătrâni, și chiar și persoanele adulte mai puternice 
de fire simt că sunt umilite și pătate prin ele doar 
din cauză că locuiesc acolo.   

În ceea ce privește autoritățile administrației 
publice locale, acestea, prin poliția locală și repre-
zentanți ai direcției de asistență socială, cunosc și 
ele bine persoanele care locuiesc în zonele în cauză. 
Mesajul lor transmis către cele din urmă este de 
multe ori confuz: te tolerez, dar să știi că te și ur-
măresc, și dacă mă superi te pot și alunga de aici. 
Se mai întâmplă ca autoritățile să se folosească de 
unele persoane vulnerabile pentru a primi informa-
ții despre alții, și nu întotdeauna cu scopul de a le 
oferi sprijin în problemele pe care le au. Toate astea 
în condițiile în care, de fapt, aceste autorități sunt 
responsabile de evacuările care lasă persoanele 
evacuate fără adăpost și/ sau de relocările lor în 
condiții inadecvate, precum și de lipsa de locuințe 
sociale adecvate ce ar trebui să fie oferite locui-
torilor Clujului cu venituri reduse care nu dețin o 
locuință. 

Securitizarea ca formă de protecție a zonelor ex-

clusiviste

Ansamblurile rezidențiale închise sau “gated com-
munities”, sunt zonele rezidențiale împrejmuite de 
ziduri și accesibile doar prin porți supravegheate 
de multe ori de către angajați ai unor firme private 
specializate și/ sau aparatură smart. În cazul lor, 
paza și supravegherea se face în favoarea lor, nu ca 
în cazul comunităților deposedate despre care am 
scris în secțiunea de mai sus. Dincolo de o astfel de 
separare spațială, menirea ansamblurilor reziden-
țiale închise este și una simbolică. Precum în orice 
alt caz, granițele creează identități. În acest caz ele 
au rolul de a-i separa pe cei dinăuntru de cei din 
afară, oferindu-le celor dintâi nu doar sentimentul 
apartenenței, ci și cel al superiorității.

Fiind un alt fenomen decât cel al caselor indivi-
duale împrejmuite, ansamblurile rezidențiale for-
tificate creează o comunitate: cea a oamenilor care 
se aseamănă din punct de vedere financiar (toți își 
pot permite să stea acolo), care împreună vor să se 
delimiteze simbolic de lumea exterioară, și care 
doresc să fie protejați fizic față de orice altceva 
ce nu e ca ei. Cei care ies și intră zilnic prin poarta 
păzită, sau validează vizitatorii care pot intra, re-
iterează zi de zi că sunt parte dintr-un colectiv al 
aleșilor, al celor deosebiți, al celor selecți. Faptul că 
ești păzit, trebuie să însemne că ești foarte valoros, 
ai ceva ce trebuie protejat nu doar față de eventualii 
hoți, ci în general, față de prezența fizică a oricărei 
persoane străine. În astfel de cazuri nu investești 
doar în locuința ta și în firma de pază și protecție, 
ci și în oportunitatea de a te raporta într-un mod 
exclusivist la lumea exterioară ce nu își poate per-
mite ce îți permiți tu.

Dar toate cele scrise mai sus sunt chiar mai bine 
exprimate de discursul dezvoltatorilor imobiliari 
care își vând marfa “păzită 24/24” printr-un apel 
de a cumpăra nu doar o locuință ci și povestea apar-
tenenței la o comunitate selectă. Voi da aici doar 
două exemple, citate de pe paginile de internet ale 
dezvoltatorilor:

“PLATINIA înseamnă o arhitectură frumoasă, ma-
teriale premium, locație centrală, dar mai ales un 
pachet unic de servicii creat special pentru locatarii 
noștri ([ce include] pază 24/24.”

„Ansamblul TSC propune un trai inovativ, [...] mo-
dul de interacțiune al locatarilor va fi unul cola-
borativ, încurajat de  dispunerea oportunităților 
profesionale și culturale, respectiv a spațiilor pu-
blice pentru interacțiune socială, în preajma casei.” 

Ciocnirea celor două tipuri ale securitizării locative, 

sau gentrificare, în Pata Rât

Ce se va întâmpla când Pata Rât-cea-a-comuni-
tăților-rome-stigmatizate și Pata Rât-cea-a- co-
munității-Transylvania Smart City se vor întâlni 
în apropierea Pata Rât-cea-a-rampei-de- deșeuri?

De o vreme auzim din partea primăriei promisi-
unea că „până în 2030 Pata Rât nu va mai exista”, 
această promisiune fiind înscrisă și în Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2030.  Ne 
întrebăm: cât de credibilă este o astfel de promisi-
une? Și cum se leagă ea de începerea lucrărilor de 
construcție la TSC? Sau ce riscuri ascunse se află în 
spatele dezideratului de “a nu mai exista”, care până 
acum a fost o revendicare înrădăcinată în faptul că 
Pata Rât este o zonă toxică și stigmatizată? Unde 
vor dispărea vechii locuitori din Pata Rât? Are dis-
pariția lor  legătură cu potențialii noi locuitori ai 
Pata Râtului? Colonia Dallas există din anii 1970. 
Colonia de pe str. Cantonului din anul 2000. Casele 
modulare din 2010. 

Cum se va desfășura gentrificarea Pata Râtului 
după atâția ani? 

Gentrificatorul major, dezvoltatorul imobiliar, 
este susținut de guvernarea locală, primăria care 
a autorizat Planul Urbanistic Zonal și construcția 
ansamblului rezidențial. Aceeași primărie care, în 
2010, la 800 de metri de rampa veche de deșeuri 
și-a autorizat propriul PUZ prin care a demarcat 
zona unde a construit casele modulare de zona mai 
largă industrială, în timp ce a refuzat discuția cu 

Panica morală şi refugiații din 
Timişoara

Manuel Mireanu

În momentul editării acestui număr din Cără-
mida, Rusia a invadat Ucraina şi în România intră 
zilnic mii de refugiați.1 Reacția românilor a fost 
cât se poate de caldă, oamenii au sărit în ajutorul 
refugiaților într-o mobilizare umanitară fără pre-
cedent, inclusiv în Timişoara. Milităm de ani de 
zile pentru tratamentul uman al refugiaților din 
România. Pe de o parte, ne bucură solidaritatea cu 
oamenii afectați de război şi faptul că oamenii se 
pot auto-organiza pentru ajutor reciproc. Pe de altă 
parte, nu putem uita felul în care societatea româ-
nească şi autoritățile s-au purtat în anii trecuți cu 
persoanele care fugeau de războaiele purtate ceva 
mai departe de noi. Istoriile recente ale represiunii 
împotriva refugiaților, laolaltă cu tratamentul to-
tal diferit al oamenilor care fug acum din Ucraina, 
ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva diferența de 
atitudine ține de felul în care societatea percepe 
unii refugiați ca fiind mai “periculoşi” decât alții. 
Iar această percepție ține, de obicei, de rasializarea 
“celuilalt”.

Ce este panica morală

Panica morală apare când o situație, o persoană 
sau un grup de persoane devin amenințări la adresa 
valorilor și intereselor societății. Actorii politici 
care pot contribui la panica morală sunt mass-me-
dia, politicienii, precum și activiștii civici și publicul 
larg. În neoliberalism, statul nu mai este singurul 
furnizor de securitate. Prevenirea criminalității 
este privatizată și delegată către populație, pe mă-
sură ce statul se retrage din furnizarea de servicii 
(deși nu se abține de la aplicarea legii și represiu-
ne). Prin urmare, publicul capătă responsabilitatea 
pentru prevenire. Fiecare cetățean e aşteptat să 
participe la securitatea şi ordinea publică. Aşadar, 
politicienii și mass-media nu pot fabrica îngrijorări 
acolo unde inițial nu există. Convingerile și ati-
tudinile publicului larg sunt esențiale în vederea 
succesului campaniilor de panică morală.

Practicile securității imprimă fricii de crimina-
litate o conotație politică. “Celălalt” nu este doar 
rău, ci reprezintă o amenințare existențială la 
adresa securității noastre: dacă nu îl combatem, ne 
va distruge. Teama existențială de acest “celălalt” 
primejdios structurează toate relațiile sociale și 
politice. Peisajul (in)securității nu este “fabricat” 
doar de elite sau de mass-media. Societatea resimte 
temerile de amenințări ca fiind reale și, astfel, ele 
dobândesc propria lor realitate politică.

Primele interacțiuni

În acest text voi relata pe scurt o astfel de pa-
nică urbană, referindu-mă la felul în care au fost 
primiți refugiații din Siria, Palestina, Afganistan 
etc. în Timişoara din 2016 în prezent. Situațiile de 
panică au început să apară încă de la începutul lui 

2016, când câțiva timișoreni au sesizat un grup de 
„imigranți extrem de agresivi” care umblau noap-
tea prin centrul orașului.2 Acest fapt a alimentat o 
serie de reacții anti-refugiați în rândul cetățenilor. 
Grupul de agresivi trăia însă într-un regim cva-
si-carceral în Centrul de Tranzit, astfel încât nu a 
mai apărut pe străzi, iar pentru încă un an orașul 
a putut dormi liniștit.

Primul grup de refugiați care încercau să tranzi-
teze România, fără să fie mutați în Centrul de Tran-
zit, fusese descoperit în oraș cu câteva săptămâni 
în urmă, într-un parc central, însă atunci Poliția 
Locală a anunțat aceasta mai degrabă ca o curi-
ozitate, spre finalul unui comunicat de presă. De 
cele mai multe ori, limbajul folosit în comunicatele 
care anunțau ridicarea grupurilor de refugiați era 
mărturie a atitudinii inerent suspicioase și rasiste a 
organelor de ordine: în august 2017 ele au depistat 
„un grup de persoane cu bagaje care stăteau pe o 
bordură”; tot în august, un refugiat a fost arestat 
pentru că asupra lui s-a găsit „o cantitate de sub-
stanță despre care există suspiciunea că face parte 
din categoria drogurilor de mare risc”; în octombrie, 
cinci refugiați au fost depistați stând „pe o bancă 
din campus”, în Complexul Studențesc; în noiem-
brie, doi bărbați au fost reținuți în centrul oraşului 
pentru că „păreau a fi migranți”, „aveau bagaje la 
ei [şi] păreau debusolați”; câteva zile mai târziu, 
polițiştii au depistat 17 „persoane din categoria 
migranților”, care „au încercat să se adăpostească 
sub pod și să facă focul pentru a se încălzi”.

Panica s-a generalizat cu iuțeală la sfârșitul verii 
lui 2017, fiind alimentată constant de descoperirile 
Poliției Locale. Presa a preluat masiv știrile despre 
refugiații găsiți de poliție, transformându-le în ar-
ticole senzaționaliste, ca și cum orașul de pe Bega 
ar fi fost supus unei adevărate invazii a străinilor 
nedoriți. Reacția cetățenilor activi ai Timișoarei 
nu a întârziat să apară. La începutul lui septembrie 
2017, un sportiv timișorean a decis să alerteze au-
toritățile cu privire la un grup de 15 cetățeni iraki-
eni care se ascundeau într-un parc central. Sporti-
vul, numit Ştefan Cojocnean, şi-a creat o reputație 
din denunțarea refugiaților, fiind considerat „mai 
eficient decât SRI”. În cuvintele unei editorialiste 
locale, el „nu are liniște, vede și se alarmează, ca 
un bun timișorean, el sună la poliție, apoi, poliția la 
SRI.” Alți cetățeni i-au urmat exemplul și au început 
să vâneze grupurile de refugiați. În octombrie 2017, 
Poliția a ridicat 11 migranți care fuseseră denunțați 
de timișoreni pentru amenajarea de corturi pe un 
teren de la marginea orașului. 

Denunțurile sunt forme de revendicări de secu-
ritate de la nivelul cetățenilor, mai puțin spectacu-
loase decât vigilantismul. Ele sunt esențiale pentru 
înțelegerea mecanismelor prin care oamenii își 
exprimă neliniștile. Prin denunțuri, oamenii pre-

tind ca pericolele și amenințările percepute să fie 
gestionate de către autorități sau de către alți actori 
sociali. Aceste acte de denunț pot avea un impact 
asupra politicilor și deciziilor administrațiilor gu-
vernamentale și ale poliției.

Refugiații în pandemie

Chiar dacă pentru ceva vreme panica din jurul 
refugiaților s-a stins, poliția locală Timişoara a 
continuat să vâneze persoanele care nu păreau 
a aparține oraşului. În noiembrie 2019, poliția a 
“depistat” trei refugiați din Siria pe malul canalului 
Bega. La începutul lui 2020, alți patru refugiați, 
tot din Siria, au fost ridicați din centrul oraşului. 
Ca şi în primul caz, polițiştii au intervenit pentru 
că oamenii deveniseră “agitați” când văzuseră pa-
trula. În februarie, poliția a mai interpelat patru 
tineri din Algeria, patru din Palestina şi încă trei 
din Maroc şi Siria.

În decursul anului 2020, cei mai mulți refugiați au 
fost găsiți de polițiştii din localitățile vecine Timi-
şoarei. Pe de altă parte, problema refugiaților din 
oraş a devenit pentru câteva luni asociată cu cea a 
grupurilor care transportau persoane peste graniță. 
Depăşind amploarea unor situații de “deranj” sau 
tulburare a ordinii publice, problema traficanților 
a fost abordată ca o situație de crimă organizată. 
Forțele de ordine au făcut razii în pensiunile din 
oraş unde se aflau traficanții împreună cu refugi-
ații. Presa a expus pe larg detaliile transportării 
oamenilor, inclusiv sumele primite de traficanți 
şi rutele folosite de aceştia.

Însă panica a reizbucnit cu adevărat la sfârșitul 
anului 2020. Din cauza pandemiei, autoritățile au 
fost nevoite să carantineze oamenii care veneau din 
Serbia. În noiembrie, 60 de refugiați care trecuse-
ră prin acea țară au fost nevoiți să doarmă afară, 
pentru că nu s-au găsit spații pentru carantinarea 
lor. Tot mai mulți oameni au ajuns în Timişoara în 
acele săptămâni, iar în decembrie presa a catalogat 
situația drept un “dezastru”. La începutul lui 2021, 
un grup de refugiați s-a adăpostit într-o clădire 
abandonată din zona gării Timişoara, o clădire care 
fusese în prealabil ocupată de oamenii străzii şi era 
“deja în paragină, fiind distrusă de grupurile de 
romi care s-au aciuit acolo”. Dacă ocuparea unei clă-
diri “istorice” nu era de ajuns pentru a stârni anxie-
tatea timişorenilor, poliția şi presa au menționat şi 
că oamenii au dat foc lemnelor din clădire, riscând 
un incendiu de proporții. Situația era prezentată în 
tonuri din ce în ce mai alarmante: “autoritățile sunt 
depășite de numărul mare de migranți care intră 
valuri, valuri în România din Serbia pe sub nasul 
polițiștilor de frontieră”.

În curând au apărut şi incidentele violente. Presa 
prezenta bătăi între refugiați, sau între refugiați 
şi oameni ai străzii, scandaluri, încăierări şi orice 
altceva putea să creeze panică. Rezultatele acestor 
eforturi nu au întârziat: timişorenii intraseră din 
nou în stare de alertă şi îşi considerau oraşul “sufo-
cat” de persoanele din alte țări. În special locuitorii 
zonei gării se plângeau că le e frică de refugiați 

locuitorii din apropriatul Dallas despre posibila 
legalizare a așezării informale pe motiv că se află 
în zonă industrială. 

Ce se va întâmpla între timp cu rampa RADP care 
este și azi funcțională, precum arată Poza 1 de mai 
jos? Ea s-a deschis în 2015 ca rampă temporară, 
iar închiderea ei a fost și încă este tergiversată 
de politica dezastruoasă a autorităților locale și 
județene în domeniul gestionării deșeurilor în Cluj.

Putem presupune că sigur se vor grăbi acum, cu 
TSC la graniță, acum este interes, acum este vorba 
de capital imobiliar, de oameni bogați, de telegon-
dolă, de cartier smart, și toate trebuie protejate 
față de locuitorii actuali, oameni săraci, romi, care 
trebuiau controlați să nu cumva să creadă că și ei 
aparțin orașului. Sperăm că, totuși, ultimii zece ani 
de activism vor putea fi încurajatori pentru cei din 
urmă, în sensul de a-și impune poziția în legătură 
cu aceste noi procese din Pata Rât.
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Loteria Locuirii

Manifest pentru 8 martie: 
Violența are mai multe nuanțe - 

vrem rezistență solidară

Salutare, dragă redacție!

Încep cu o rugăminte: dacă hotărâți să publi-
cați acest text, sub orice formă, aș dori să rămână 
anonim. 

Sunt în Cluj de trei ani și jumătate și în această 
perioadă, aflându-mă în prezent la a patra chirie, 
am văzut de toate. Poate, cea mai mare proble-
mă a locuirii de aici sunt prețurile exagerate. Am 
avut bafta să nu depășesc niciodată suma de 1200 
RON/lună, momentan plătesc și mai puțin, dar mă 
descurc doar datorită faptului că sunt căsătorită și 
împărțim cheltuielile cu soțul. Nici nu vreau să-mi 
imaginez cum se simte în orașul Cluj o persoană 
singură, venită de altundeva, fără un job “cool”. 
La fel cum nu doresc să mă gândesc la o posibilă 
situație în care mi-aș pierde locul de muncă și nu 
aș fi în stare să găsesc repede altceva, sau în care 
mi s-ar agrava starea de sănătate mintală.

Nu e niciun secret că locuințele ieftine, mai ales 
cele din Cluj, au multe probleme. Majoritatea pro-
prietarilor fie nu sunt interesați să investească 
în ele, le pasă doar de profit rapid, fie nici nu sunt 
conștienți de starea lucrurilor, deoarece nu stau în 
apartamentele respective, nu le folosesc personal. 
Odată cu venirea toamnei adevărate, apar umezea-
la, mucegaiul, igrasia (aici de vină este și climatul 
clujean cu care mi-e greu să mă obișnuiesc); în cel 
mai nepotrivit moment se sparge câte o țeavă sau 
se rupe nu știu ce aranjament improvizat; vecinii 
fumează în baie sau pe balcon și mirosul vine la 
tine în cameră, tot ei fac gălăgie în toiul nopții, 
câteodată chiar și de câteva ori pe săptămână (toc-
mai un astfel de comportament jegos al vecinilor 
ne-a determinat să plecăm din penultima chirie). 
Proprietarii, de cele mai multe ori, nu prea intervin 
sau intervențiile lor nu ajută.

Să vorbim puțin și despre discriminare, nu doar 
din partea proprietarilor de locuințe, ci și a statu-
lui român. Eu, fiind cetățeană străină, sunt obliga-
tă să-mi schimb permisul de ședere de fiecare dată 
când mă mut pe termen lung la o nouă adresă, ceea 
ce necesită timp, deplasări și câteva sute de lei de 
taxă, de fiecare dată. Pe de altă parte, și majorita-
tea proprietarilor se cam sperie când le vorbești de 
un anumit tip de contract de închiriere (cerut de 
către biroul de imigrări) la vizionare. Bineînțeles 
că dacă au și alți potențiali chiriași fără asemenea 
pretenții, nu te acceptă pe tine. Am ratat câteva 
variante bune tocmai din cauza asta.

Cam astea sunt, vă felicit pentru o inițiativă miș-
to și vă urez mult spor în ceea ce faceți!

Violența are multe nuanțe; efectele ei nu sînt 

mereu evidente, dar sînt mereu foarte grave.

 

Abuzul psihologic; manipularea; denigrarea; umi-

lirea; gaslighting-ul înseamnă violență.

 

Exploatarea este violență.

Violența domestică este violență.

Violența împotriva copiilor este violență.

Violența împotriva animalelor este violență.

Reducerea la tăcere înseamnă violență.

 

Violența are multe nuanțe; efectele ei nu sînt 

mereu evidente, dar sînt mereu foarte grave.

 

Evacuările forțate sînt violență.

Lipsa locuințelor sociale reprezintă violență.

Educația precară este violență.

Lipsa educației sexuale reprezintă violență.

 

Așa-zisa ”curățare” a orașului de persoane mar-

ginalizate este violență.

Lipsa accesului la servicii medicale și terapie 

reprezintă violență.

Stigmatizarea suferințelor mintale și a neurodi-

vergenței este violență.

Abuzul poliției și profilarea rasială sînt violență.

Gazele lacrimogene reprezintă violență.

Discriminarea este violență.

Sărăcia reprezintă violență.

 

Violența are multe nuanțe; efectele ei nu sînt 

mereu evidente, dar sînt mereu foarte grave.

 

Barăcile construite lîngă groapa de gunoi repre-

zintă violență.

Rasismul înseamnă violență.

Homofobia înseamnă violență.

Transfobia este violență.

Naționalismul înseamnă violență.

Glumele despre violență sînt violență.

Misoginia și sexismul sunt violență.

Inegalitatea socială reprezintă violență.

Blamarea victimelor este violență.

Violul este violență.

Supremația este violență.

 

Violența are multe nuanțe; efectele ei nu sînt 

mereu evidente, dar sînt mereu foarte grave.

 Lipsa rampelor de acces pentru persoanele cu 

dizabilități reprezintă violență.

Crearea unui oraș doar pentru nevoile persoane-

lor majoritare și excluderea nevoilor și existenței 

persoanelor marginalizate este violență.

Lipsa siguranței este violență.

Lipsa accesului la servicii sociale reprezintă vi-

olență.

Segregarea este violență.

 

Violența are multe nuanțe; efectele ei nu sînt 

mereu evidente, dar sînt mereu foarte grave.

Gentrificarea este violență.

Precaritatea salariului minim care nu poate aco-

peri nici măcar coșul minim pentru un trai decent 

este violență.

Liberalizarea prețurilor la utilități este violență.

Construirea apartamentelor pentru profit și nu 

pentru nevoile oamenilor este violență.

Munca pentru profitul antreprenorilor este vio-

lență.

Industria animalieră este violență.

Extragerea resurselor naturale pentru profit este 

violență. 

Profitul este violență.

Violența are multe nuanțe; efectele ei nu sînt 

mereu evidente, dar sînt mereu foarte grave.

 

Supravegherea și militarizarea sînt violență.

Industria armelor înseamnă violență.

Cucerirea și asimilarea de teritorii reprezintă vi-

olență.

Discursul macist și patriarhal care elogiază și 

definește războiul ca eliberare este violență.

Războiul marilor puteri imperialiste nu este eli-

berare, este violență.

Războiul este opresiune, este violență, este ani-

hilare.

Deportarea persoanelor care cer azil reprezintă 

violență.

Respingerea cererilor de azil este violență.

Ridicarea de ziduri cu scopul de a segrega, exclu-

de, stigmatiza, anihila reprezintă violență.

Frontierele sînt violență.

 

Opunerea în fața acestor violențe este rezistență, 

este solidaritate, este speranță.

Ne opunem violenței sistemice, vrem rezistență 

solidară.

Ne opunem violenței prin manifeste și poezii.

Ne opunem violenței prin marșuri, prin strigăte, 

în ritmul tobelor, laolaltă,

Ne opunem și nu tăcem. Protestăm și rezistăm, 

nu ne supunem, ne revoltăm!

Ne opunem violenței sistemice, vrem rezistență 

solidară!

 

Stop patriarhatului, naționalismului, imperialismu-

lui, colonialismului, rasismului, stop homofobiei și 

transfobiei, stop urii de orice fel, vrem rezistență 

solidară!

Stop războiului, stop militarizării, stop industriei 

armelor, vrem rezistență solidară!

 

Stop bombelor lansate de marile puteri în numele 

eliberării, vrem rezistență solidară către societăți 

libere de oprimare!

Stop exploatării și oprimării, stop acumulării pro-

fitului, stop violenței sistemice, vrem rezistență 

solidară către eliberare și coabitare solidară a 

pământului!

Stop violenței sistemice, vrem rezistență solidară!

Stop violenței sistemice, vrem rezistență solidară!

Stop violenței sistemice, vrem rezistență solidară!

Scris de Medusele Solidare

Autoarele textului împreună cu Meduza 
Kolektiv, Rhythms of Resistance Cluj și Căși 
Sociale ACUM!, vă invită pe 8 martie la un 
flashmob în Piața Unirii de la ora 17.

şi că sunt “terorizați” de aceştia. Jurnaliştii locali 
precizau că refugiații “fac gălăgie, mizerie, fiind 
predispuși la comiterea unor fapte ilicite și creând 
disconfort cetățenilor care locuiesc sau trec prin 
perimetrul respectiv”. Chiar dacă cele mai multe 
din încăierări erau între ei, timişorenii se temeau că 
refugiații “pot oricând să devină violenți și față de 
alte persoane. Sunt femei, copii, care trec prin zonă. 
Sunt imprevizibili”. Chiar şi primarul a declarat că 
cetățenii sunt nemulțumiti şi îi cer să intervină. 
Într-un limbaj scos parcă direct din teoria “feres-
trelor sparte”, Fritz a declarat că anxietățile timi-
şorenilor cu privire la refugiați sunt cât se poate de 
valide: “simțul subiectiv de siguranță al celor care 
stau în zonele în care avem mulți migranți, fie pe 
Armoniei, fie în zona Gării de Nord, e unul scăzut. 
E un deranj de ordine și siguranță publică. Trebuie 
să luăm asta în serios”. Primarul a cerut ajutorul 
Ministerului de Interne pentru rezolvarea acestei 
“probleme naționale”.

Ştefan Cojocnean, eroul vigilant care în tot acest 
timp nu-şi încetase campania împotriva refugiaților 
din Timişoara, a apărut din nou în presă. Jurnalistul 

îl prezintă ca pe un cetățean model, care “veghează 
permanent la liniștea orașului”. Mesajul său pentru 
timişoreni e unul menit să stârnească şi mai multă 
panică: “ține de siguranța națională și a cetățeanu-
lui de rând ... falșii refugiați au ajuns mai tari ca 
cele 6 servicii secrete și de ordine publică”. Alți ti-
mişoreni au sesizat la rândul lor poliția şi presa, 
fotografiind în decembrie 2020 “un număr imens” 
de refugiați în zona Gării, iar în noiembrie 2021 un 
grup de refugiați care “lasă mizerie în urma lor” pe 
malul Begăi.

Represaliile autorităților nu au întârziat. Forțele 
de ordine au promis “folosirea la capacitate maximă 
a forțelor și mijloacelor proprii pentru depistarea 
timpurie a migranților și prevenirea intrării ilegale 
a acestora pe teritoriul României”. Poliția a interve-
nit rapid în zona Gării, în special în urma unei încă-
ierări care a dus la moartea unui refugiat. În aprilie 
2021, 120 de refugiați au fost evacuați de pe străzile 
din jurul clădirii abandonate unde trăiau şi duşi la 
sediul poliției de frontieră. În următoarea lună au 
mai fost ridicați 110 refugiați din zonele limitrofe 
ale oraşului, într-o nouă “razie de proporții” a po-

liției. Bineînțeles, multe din acțiunile polițiştilor 
s-au bazat pe “sesizările” timişorenilor, care nu au 
ezitat să-şi exprime “indignarea” față de prezența 
refugiaților pe străzile şi în clădirile oraşului.

În concluzie, timişorenii nu au fost întotdeauna 
atât de generoşi cu refugiații cum sunt acum, în 
februarie şi martie 2022 cu persoanele care fug 
din Ucraina. Începând cu primarul, continuând cu 
forțele de ordine şi mergând până la presă şi soci-
etatea civilă, timişorenii au catalogat refugiații ca 
nişte pericole publice şi i-au ridicat, arestat, hărțuit, 
uneori bătut şi evacuat din spațiile unde căutau să 
scape de ororile războiului. Toate războaiele sunt 
la fel, şi toate persoanele care fug de ele merită un 
tratament uman şi generos!

1 Adina Marincea a făcut comentarii şi sugestii pe 
acest text şi îi mulțumesc pentru ajutor.
2 Din lipsă de spațiu, am şters din acest text toate 
referirile la articolele de presă din care sunt extrase 
citatele. Lista completă de referințe, ce include 
toate link-urile, se găseşte în versiunea online a 
acestui număr, pe pagina Căşi Sociale Acum!

Ce caută jandarmeria la evacuări?
George Iulian Zamfir
 
Atunci când locatarii nu au alternative de locuire, 

iar primăriile nu oferă nici ele vreo opțiune reală, 
evacuările se transformă în agresiuni polițienești 
grotești. Mass-media este plină de exemple. Modul 
de acțiune nu este unul din trecutul îndepărtat. 
În ultimii ani am văzut astfel de exemple în Cluj, 
culminând cu cea mai brutală evacuare la care am 
asistat recent, în mai 2021, pe str. Meșterul Manole 
nr. 2. Acolo s-a ajuns la folosirea gazelor lacrimo-
gene în interiorul locuinței, unde mama și copiii ei 
s-au refugiat într-un colț al camerei. Într-un ultim 
efort defensiv, mama a rămas în fața copiilor, în-
cercând să îi protejeze cu brațele întinse. Mai mult, 
după experiența traumatizantă, unul dintre băieți, 
în vârstă de 18 ani, a fost dat în judecată de către 
jandarmerie pentru ultraj. Băiatul ar fi amenințat 
verbal un jandarm. Instanța va decide interpretarea 
legală. Dar episodul poate fi văzut pe filmarea în 
direct pe Facebook de oricine are suficientă tărie. 
Toată lumea care a văzut momentele a fost marcată.

 
De ce se întâmplă asta?

 Ampla desfășurare de forțe de ordine la evacuări 
ar putea sugera că în sfârșit s-a găsit sursa proble-
melor societății și ale orașului Cluj-Napoca. Se pare 
că ele se aflau chiar pe str. Meșterul Manole nr. 2, pe 
str. Anton Pann nr. 22 sau în alte asemenea locuri 
în care trăiesc oameni săraci, mulți dintre ei romi. 
În practică, sărăcia - care afectează disproporționat 
romii - apărută în ultimii 30 de ani e încadrată la 
dreptul penal. Dacă ai probleme de locuire, ești in-
fractor. Și tu, și copiii tăi, și copiii copiilor tăi. Adică 
ați săvârșit o faptă atât de gravă - simpla existență 
în această nouă ordine urbană, încât reprezentați 
un pericol social. Da, evacuarea începe ca un caz de 
drept civil, dar împotrivirea la evacuare, în funcție 
de forma pe care o ia, este faptă penală. Cu atât mai 
mult cu cât este vorba despre locuințe din vechiul 
fond de stat, unde e clar că instituțiile statului sunt 
mai aprige decât în alte cazuri.

 
Legea este rareori în favoarea celor care sunt în 

risc de evacuare forțată. Una dintre puținele pre-
vederi cu caracter de protecție socială din codul de 
procedură civilă este interzicerea evacuărilor, în 
anumite condiții, în perioada 1 decembrie – 1 mar-
tie. În afara ei, legislația națională nu oferă soluții 

reale pentru cei supuși evacuării forțate. Deci statul 
nu își respectă propria constituție, care declară că 
„România este stat de drept, democratic şi social, 
în care demnitatea omului, drepturile şi libertă-
țile cetățenilor, libera dezvoltare a personaltății 
umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă 
valori supreme”. Și dacă ar exista explicit dreptul 
la locuire în constituție, fără aplicarea sa prin legi, 
cât și bugetarea măsurilor aferente acestora, nu 
s-ar schimba prea multe. Însă și propunerea în sine 
de introducere a dreptului la locuire în constituție 
ar putea stârni dezbateri mai ample și ar merita 
inițiată. Despre implementarea legislației interna-
ționale privind dreptul la locuire – legislație pe care 
România, de altfel, a ratificat-o – nici nu mai vorbim.

 
Ce este clar e că, juridic, deasupra drepturilor so-

ciale tronează dreptul la proprietate privată. Nevoia 
de locuire a milioane de oameni este tratată juridic 
ca fiind mai puțin importantă decât protejarea pro-
prietății private, chiar și atunci când aceasta este 
folosită pentru speculă și îmbogățire. Ceea ce apără 
jandarmeria, împreună cu poliția română, și chiar 
și cu simulacrul care este poliția locală, în astfel de 
cazuri, este obligația de supunere la principiile pie-
ței de locuire. Prezența unui efectiv disproporționat 
de mare de forțe de ordine la evacuarea unei familii 
nu face altceva decât să susțină ferm caracterul 
obligatoriu al pieței. Iar investiția într-o locuință 
privată, adică un apartament scump (totul e scump 
raportat la salariile din România) luat cu credit pe 
30 de ani într-un nou complex imobiliar, trebuie 
să fie singura metodă de acces la locuire. Cu cât 
locuirea publică și socială este mai damnată, cu atât 
investiția a zeci de ani de viață în locuire privată 
devine mai inevitabilă. Deci mesajul transmis de 
intervenția în forță are dublă valoare de educare 
a populației: o dată pentru descurajarea celor care 
mai au curajul să ceară soluții publice pentru proble-
mele lor de locuire; a doua oară pentru asigurarea 
celor care și-au investit viitorul într-un apartament 
ipotecat că au luat decizia corectă.

 Să acordăm deci atenție acestei munci substanți-
ale pe care o depun autoritățile locale în a demon-
stra că locuirea publică este stare de insecuritate. 
Din punct de vedere juridic poate fi considerată 
cea mai sigură formă contractuală de locuire – atât 
în comparație cu chiria privată, cât și cu creditul 
ipotecar. În primul rând, datorită corelării între 

venituri și chirie, în al doilea rând din perspectiva 
stabilității pe termen lung. Însă orice greșeală, cum 
ar fi incapacitatea de plată temporară a utilităților 
sau chiriei, oricât de mică ar fi aceasta, devine un 
bolovan care se rostogolește și cu greu poate fi oprit. 
Penalitățile ajung să depășească rapid datoria prin-
cipală. Mecanisme de prevenire și gestionare efec-
tivă a situațiilor de potențială evacuare nu există.

 
În plus, lipsa de investiție în locuințele din vechiul 

fond de stat este un factor esențial în decăderea 
construcțiilor. Chiar și atunci când îndatoririle con-
tractuale sunt respectate, casa poate să cadă pe tine. 
Într-un caz din zona Parcul Feroviarilor, o familie 
numeroasă a fost presată să se mute de la curte 
într-o garsonieră de 10 metri pătrați și chiar acțio-
nată în judecată cu succes pentru evacuare. Cum s-a 
ajuns aici? Chiriașii au făcut solicitări disperate de 
reparație structurală a locuinței, care este de fapt 
o fostă magazie.

 
Așa ajung să se formeze „insule” de evacuabilitate: 

acele zone urbane și locuitori care „par să ceară” 
intervenții ferme de eliminare a oamenilor și imo-
bilelor care nu aduc profit, care sunt acuzate că 
întinează progresul și civilizația urbană. În plus, 
prezența lor nu doar că oprește producerea de profit 
pe zona respectivă, ci pare că inhibă acea producție 
din zona mai largă. Aceste „insule” nu apar de la 
sine. Ele sunt pregătite în timp de reprezentanții 

statului și invadate în momente în care prezența lor 
acolo nu mai e politic acceptabilă: fie varii tranzacții 
imobiliare din zonele respective au avut loc și se 
pregătesc noi blocuri, fie vecinii noi din proaspetele 
ansamblurile presează pentru îndepărtarea săraci-
lor, fie în urma a tot felul de alte combinații politice. 

 
Prin urmare, existența zonelor de locuire precară 

nu este naturală, ci este rezultatul unor calcule po-
litice și administrative privind valoarea imobiliară. 
Stigmatizarea teritorială joacă un rol cheie, cu atât 
mai mult cu cât rasismul este parte esențială. Jan-
darmeria și restul forțelor de ordine, la comanda 
executorilor judecătorești, completează această 
viziune fascistoidă prin evacuări.
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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  
privați 
•   rezistență, protest şi solidaritate 
•   justiție politici publice de locuire  
Te rugăm ca textele să nu depăşească 1000 – 
1200 de cuvinte. 
Deasemenea, acceptăm şi materiale non-textu-
ale care pot fi publicate în ziar, ca de exemplu 
ilustrații, fotografii, caricaturi, meme, benzi de-
senate etc., cu condiția să fie originale. Contri-
buțiile, sau eventualele întrebări, se pot trimite 
la adresa casisocialeacum@gmail.com

Mulțumim!

Ziua de acțiune pentru locuire (Housing Action Day) 

2022 - 26 şi 27 martie - în oraşul tău!

Pentru cea de-a treia oară, anul acesta facem apel 
pentru o Zi de acțiune pentru locuire. Noi - Coaliția 
europeană de acțiune pentru dreptul la locuire și 
la oraș (EAC), suntem o rețea de 31 de organizații 
la firul ierbii din 19 țări europene, care a fost înfi-
ințată în 2013.

Anul trecut, cu ocazia Zilei de acțiune pentru 
locuire 2021, au avut loc 75 de acțiuni în 68 de 
orașe [https://housingnotprofit.org/housing-acti-
on-day-2011/]. În ciuda pandemiei și a măsurilor 
luate în context, o mișcare populară europeană s-a 
coordonat pentru a-și face cunoscute revendicările 
legitime pentru dreptul la locuire și la oraș.

Locuirea se află în centrul tuturor problemelor 
sociale majore ale zilelor noastre. Ea se află în legă-
tură cu sănătatea publică, cu schimbările climatice 
și cu inegalitățile - sociale - rasiale - și de gen în 
multe feluri. Acest lucru se extinde la dreptul la 
spațiul public (dreptul la acces și dreptul de a de-
cide transformarea acestuia) în orașe și în zonele 
rurale deopotrivă. În ultimii ani, mișcările sociale 
care se concentrează pe dreptul la locuire, la oraș 
și, mai global, la pământ, consideră că procesele 
democratice de decizie ar trebui să se afle în centrul 
transformării spațiului și al accesibilității. Această 
mobilizare presupune o mare varietate de forme de 
acțiune care au dat naștere la numeroase succese 
concrete. Cererea masivă a berlinezilor de expropri-
ere a marilor proprietari, de socializare a stocului 
de locuințe și de combatere a financiarizării este 
un bun exemplu.

Și totuși, pe măsură ce diviziunile sociale și redis-
tribuirea bogăției de jos în sus cresc în mod haotic, 
oamenii suferă reduceri ale veniturilor sau sunt din 

ce în ce mai mult privați de oportunități și condiții 
de muncă decente. Costul de trai continuă să creas-
că neîncetat, concomitent cu costurile energetice. 
Costurile locuințelor sunt în permanentă creștere 
(chirii și achiziții), fără niciun răspuns politic real. 
Privatizarea în masă și politicile neoliberale care 
au loc în ultimele decenii continuă să fie un adevă-
rat atac la adresa demnității umane. Guvernele din 
întreaga Europă continuă să favorizeze profiturile 
investitorilor în detrimentul drepturilor fundamen-
tale ale omului. Nu putem rămâne tăcuți!

În contextul crizei exacerbate de pandemie, situ-
ația s-a înrăutățit. Campania #stayhome a scos la 
iveală un nivel de cinism greu de acceptat. Simp-
tomele pe care le observăm ar putea fi diferite în 
funcție de regiunea fiecăreia dintre noi - la fel și 
prioritățile luptelor noastre. Dar cauzele sunt ace-
leași: este vorba de proprietatea privată, este vorba 
de politica infiltrată de lobby, este vorba de inega-
litatea în creștere. Pe scurt, este capitalismul. Anul 
2021 a fost doar un alt an al evacuărilor chiriașilor 
și micilor proprietari de locuințe, de creștere a cos-
turilor locuințelor și de gentrificare, de creștere a 
numărului de persoane fără adăpost, de marginali-
zare a populațiilor rasializate și a celor cu venituri 
mai mici, de distrugere a modurilor alternative de 
viață, de privatizări de terenuri și locuințe, de aca-
parare de terenuri și de strămutare a comunităților 
indigene și de planificare urbană plictisitoare, în 
beneficiul exclusiv al capitalului.

Data de 31 martie marchează sfârșitul morato-
riului de iarnă privind evacuările în mai multe țări 
europene. Dar anul acesta este, de asemenea, data 
unei eventuale evacuări a Colectivului Zone Neu-
tre Occupation KBC din Bruxelles, o fostă clădire 
bancară ocupată la doar câteva sute de metri de 
Cartierul European - precum și a altor squaturi ale 
persoanelor fără acte. Colectivul Zone Neutre Oc-
cupation KBC găzduiește în prezent aproximativ 
200 de persoane cu diferite situații juridice precare, 
care luptă atât pentru dreptul lor la locuire, cât și 
pentru dreptul de a rămâne și de a munci în Belgia. 
Acest caz reprezintă perfect situația actuală prin 
conectarea luptelor pentru libertatea de circulație 
și libertatea de ședere. Condamnăm puternic aceas-
tă evacuare planificată și ne solidarizăm complet cu 
colectivul. Mai ales în umbra mișcărilor de extremă 
dreapta care apar la nivel mondial, trebuie să ne 
unim luptele cu toți oamenii care luptă împotriva 
tuturor tipurilor de nedreptăți sistemice.

Cerem:
- o varietate de modele alternative de locuire li-

bere de forțele pieței, care ar permite o lume fără 
evacuări;

- o deținere socializată a locuințelor și a terenu-
rilor;

- rechiziționarea clădirilor vacante și eliminarea 
completă a fenomenului lipsei de adăpost;

- resursele necesare pentru a construi locuințe 
de înaltă calitate și neutre din punct de vedere cli-
matic, care să fie în beneficiul oamenilor și nu al 
industriei „verzi”, în plină ascensiune;

- o practică radicală de planificare, de jos în sus. 
Fără demolări inutile.

- drept la circulație, locuințe și spațiu public fără 
frontiere;

Ne dorim o schimbare sistemică care să permită 
toate acestea.

În zilele de 26 și 27 martie, alătură-te Zilei de 
acțiune pentru locuire 2022 și fă-ți cererile auzite!

Dacă vrei să iei parte la Ziua de acțiune 2022 îm-
preună cu persoane din orașul și/sau grupurile tale, 
sunteți mai mult decât bineveniți să vă alăturați 
mișcării noastre!

 
Dacă ai o întrebare, vrei să participi sau ai orice 

alt comentariu, te rugăm să ne scri la: info@
housingnotprofit.org. 

 
Pentru informații suplimentare și actualizări ale 
acțiunilor din acest an: https://housingnotprofit.
org/housing-action-day
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