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Semnificația zilei de 8 aprilie

Din 1990, 8 aprilie este Ziua Internațională a 
Romilor.  Ea a fost declarată ca atare de cel de-al 
patrulea Congres Mondial al Romilor, pentru av 
onora memoria primei mari întâlniri internaționale 
a reprezentanților romi din toată lumea, desfășu-
rată la rândul său în aprilie 1971. 

De atunci, pe plan mondial și poate în primul rând 
european, romii au fost definiți ca minoritate et-
nică fără o națiune culturală sau un stat național 
propriu; ori ca o minoritate transnațională îndrep-
tățită la drepturile universale ale omului; sau ca o 
emergentă națiune simbolică cu drepturi culturale; 
dar și ca grup vulnerabil țintit de politicile de in-
cluziune socială. Toate aceste (auto)poziționări de 
multe ori au creat tensiuni între romi și neromi, 
dar și în interiorul elitelor rome, care căutau să 
exprime existența romilor prin politică identitară 
etno-culturală, sau prin politici sociale, sau prin 
politica drepturilor universale ale omului, ori prin 
politica unor identități particulare definite în in-

teriorul grupului etnic mai larg. În mișcarea Căși 
sociale ACUM!, romi alături de neromi, ducem altfel 
de lupte. Însă ziua de 8 aprilie este ocazie și pentru 
noi să ne exprimăm solidaritatea politică: între 
noi, pentru cauza locuirii, dar și cu lupta romilor 
de pretutindeni pentru recunoaștere culturală, 
reprezentare politică și drepturi social-economice.      

Rasismul anti-rom sau anti-țigănesc al societății 
majoritare a cunoscut o serie de manifestări inu-
mane: pogroamele din anii 1990 de pe urma cărora 
casele romilor au fost incendiate de românii sau 
maghiarii majoritari din localități; rasismul de stat 
întărit în contextul marelui val emigraționist din 
anii 2000 care a creat rupturi între cetățenii români 
de etnie română, maghiară sau germană și romii 
nedoriți nici acasă și nici în țările țintă; rasismul 
generalizat, atât în viața cotidiană cât și la nivelul 
instituțiilor (școli, spitale, administrație publică), 
care produce ură împotriva romilor și fenomene 
segregaționiste printre altele în materie de locui-
re. Criza financiară din 2008-2009 și ulterioarele 
politici de austeritate, criza epidemiologică și eco-

nomică din perioada stărilor de urgență și de alertă 
din anii 2020 și 2021, apoi criza energetică și acum 
contextul războiului din Ucraina care întărește și 
militarizarea României, fac tot mai dificilă viața 
de zi cu zi, dar și perspectivele de îmbunătățire 
a situației economice a romilor deja sărăciți de 
continua lor exploatare și deposedare, precum și 
conviețuirea lor pașnică cu neromii. 
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Ne susținem reciproc în lupta împotriva capitalis-

mului și rasismului 

În acest moment încărcat de greutățile trecutului 
și prezentului, de Ziua Internațională a Romilor, noi, 
echipa multietnică a mișcării Căși sociale ACUM! ne 
re-exprimăm solidaritatea politică în jurul ideii de 
dreptate locativă. 

Ca activiste, de multe ori auzim în jurul nostru 
că lupta noastră împotriva rasismului poate să fie 
credibilă doar dacă cei care luptă aparțin etniei 
rome. Și că fiecare trebuie să luptăm pentru ceea ce 
suntem fiecare dintre noi. Dar noi, romi și neromi 
din echipa noastră, credem că romii pot să ducă 
bătălia lor antirasistă pentru egalitate și dreptate 
socio-economică alături de neromi. Noi nu suntem 
o organizație care face politică identitară etno-cul-
turală. Respectăm revendicările acestui tip de au-
to-organizare din partea romilor, dar ceea ce facem 
noi, este o luptă antirasistă pentru dreptate locativă 
și dreptate socială care transcede barierele etnice. 

În lupta noastră comună, pe care o ducem de mai 
bine de 10 ani, noi credem în dreptul și posibilitatea 
și potențialul de a ne ridica împreună împotriva 
nedreptăților. Nu vorbim unul în numele celuilalt, 
creăm împreună spații de exprimare în care toți au 
ocazia să vorbească și în care formulăm împreună 
mesaje politice colective pornind de la cunoașterea 
și înțelegerea diverselor experiențe trăite. Adresăm 
critic modul în care capitalismul, rasismul și pa-
triarhatul deposedează și exploatează persoanele 
rasializate datorită etniei și sărăciei, iar acum, în 
etapa sa militarizată, încearcă să subordoneze toa-
te problemele curente ale societății în care trăim 
dezideratului înarmării sau pregătirii pentru un 
război total. 

Cum arată azi războiul la noi acasă? 

Război, război, peste tot război, în jurul nostru, 
la graniță cu noi. Noi, locuitorii de pe str. Canto-
nului din Pata Rât, ne înfricoșăm când vedem din 
două-trei zile câte un tun sau tancuri sau convoaie 
de mașini militare trecând în fața noastră. În timp 
ce alții se luptă la trecerea graniței (cu frigul și 
cu alte lipsuri), noi continuăm să ne ducem viața 
dificilă la marginea orașului, unde am fost aruncați 
de mai bine de 20 de ani, fără apă în casă, în niște 
căsuțe mici și supraaglomerate. Suntem și noi aici, 

ca într-un fel de tabără improvizată, fără condiții 
adecvate și care pare că a devenit permanentă de 
două decenii. Este atât de trist pentru noi zi de zi, 
că știm că lucrăm și tot nu avem cum să le oferim 
copiilor noștri condiții bune. Pentru noi o nouă mare 
bombă acum, imediat după pandemie, sunt prețurile 
explozive, la mâncare, la medicamente, la curent. 
Nici până acum nu ne-am permis o locuință bună 
undeva în oraș, să o închiriem de la privați sau să o 
cumpărăm, iar de acum încolo, dacă statul va con-
tinua să nu facă locuințe sociale și dacă utilitățile 
vor continua să fie atât de scumpe sau chiar și mai 
scumpe decât sunt acum, ne va fi și mai greu.  

În timp ce războiul din Ucraina ține de mai bine 
de o lună de zile, noi ne trezim pe strada noastră cu 
câte un convoi militar, cu mașini care transportă 
tunuri, tancuri. Înainte eram obișnuiți cu mașini de 
poliție și jandarmerie, care ne mai supravegheau sau 
veneau pe la noi cu câte o razie. Acum trec aceste 
convoaie militare. Este înfricoșător și pentru noi 
adulții, și este și mai groaznic pentru copiii noștri, 
cînd ies pe stradă și trece pe lângă ei câte un convoi 
de 20 de mașini cu tancuri și tunuri. Este groaznic 
când le vezi nu doar la televizor, ci la tine pe stra-
dă. A intrat în noi o spaimă tot mai mare, ne este 
și frică să mai ieșim afară. Este teribil să vezi cum 
copiii noștri, vrând nevrând, se obișnuiesc să vadă 
convoaiele militare pe stradă, la fel cum trec alte 
mașini. Săptămâna trecută de exemplu, au trecut 
prin strada Cantonului de trei ori astfel de convoaie. 
Și mai și claxonează când trec pe aici, motiv pentru 
care panica crește. Imediat începi să te gândești că 
gata, acum începe războiul și la noi. 

Nu ne-a fost ușor nici până acum. Eu locuiesc aici 
de când aveam 8 ani. Amândoi copii ai mei s-au năs-
cut aici. Speram să plecăm aici. Iar acum viața noas-
tră este pusă în pericol și de război. Fiind de etnie 
romă, ne este teamă de rasismul cu care ne-au tratat 
și până acum conaționalii noștri. Și care a făcut să 
trecem prin atâtea evacuări și să fim aruncați aici. 
Ce va fi cu noi, dacă va începe războiul și la noi. Aici 
unde stăm noi, am fi ținte sigure pentru oricine ne 
va ataca. Suntem împrejmuiți de două unități mili-
tare, una la Turda și cealaltă de pe calea Someșeni, 
și suntem aproape și de aeroport. Iar noi cum stăm 
în improvizații aici, nici nu va fi nevoie să tragă în 
noi, doar o să treacă peste noi direct cu tancurile. 
Deocamdată ele trec doar pe stradă. La prânz, și 
apoi seara din nou. 

Precum am accentuat în poziția Căși sociale 
ACUM! cu privire la SIDU 2021-2030, formulată 
și depusă la primărie în noiembrie 2021 în cadrul 
dezbaterii/ consultării publice pe această temă, și 
precum am spus și în ședința de consiliu local din 
18.01.2022, apreciem că autoritățile publice locale 
au recunoscut responsabilitatea lor politică față de 
două chestiuni majore analizate în raportul Băncii 
Mondiale din anul trecut:

Faptul că 72% dintre clujeni consideră că în orașul 
lor nu pot găsi o locuință bună la un preț rezonabil. 
Ceea ce înseamnă și că stocul de locuințe sociale 
este departe de a fi suficient față de nevoile din 
Cluj-Napoca. 

Faptul că în oraș există cinci zone urbane margi-
nalizate, iar locuirea precară și nesigură din aceste 
zone necesită intervenții ce integrează măsurile 
locative cu cele sociale. Legate de ZUMuri, în SIDU 
2030 se afirmă acest imperativ: până la 2030 să nu 
mai existe nicio comunitate marginalizată. 

Este important că măcar acum, printre altele și de 
pe urma insistențelor activismului nostru pentru 
dreptate locativă din ultimii 10 ani, se recunoaște 
că fără a se rezolva criza locuirii din punctul de 
vedere al locuitorilor cu venituri mici care nu își 
pot permite costurile mari ale locuirii în oraș, nu 
se poate vorbi nici de o calitate a vieții ridicată și 
nici de competitivitatea dorită a orașului în compa-
rație cu alte localități din România sau alte orașe 
europene. Reamintim că în perioada 2015-2019, 
administrația locală nu a realizat nicio locuință 
socială. Puteți găsi detalii (și) despre evoluțiile 
fondului locativ de stat, inclusiv de locuințe so-
ciale din Cluj în mai multe publicații ale noastre.1 

În acest Apel formulăm câteva întrebări pe care 
credem că Dvoastră ar trebui să vi le puneți în 
măsura în care, după votul pentru SIDU 2030 din 
18 ianuarie, într-adevăr vreți să implementați 
obiectivele legate de locuirea în Cluj-Napoca. Noi 
ne propunem să urmărim cum se vor realiza cele 
300 de locuințe sociale până în 2024, și măcar 100 

în anul 2022, și desigur, mai departe, restul de lo-
cuințe sociale până la ținta propusă pentru 2030, 
și anume 1500 de locuințe sociale. 

Din documentul SIDU 2030 am urmărit anali-
za făcută despre Locuirea socială în Cluj-Napoca 
(capitolul 6.10.4.2), precum și despre Comunități 
marginalizate (capitolul 6.10.2), la ambele capitole 
regăsind multe din rezultatele studiilor noastre 
anterioare. 

Mai departe, am urmărit cum se definește Obiec-
tivul nr. 4 (în capitolul 10), intitulat „Nicio persoană 
lăsată în urmă”, și în mod particular defalcarea 
acestui obiectiv pe problemele locuirii.

La ședința de consiliu local din 18.01.2022 am de-
taliat aspecte observate în Capitolul 11, mai precis 
la Prioritatea de investiții 4.4.: Implementarea unei 
politici integrate a locuirii la nivelul municipiului și 
a zonei metropolitane (SIDU 2030, p. 1144). În tabe-
lul cu măsuri, proiecte și bugete de la acea pagină 
am observat că s-au făcut două distincții: pe de o 
parte între locuințele sociale în orașul Cluj și cele 
din comunele Zonei Metropolitane Cluj; și pe de 
altă parte între locuințele sociale dedicate redu-
cerii sărăciei/ marginalizării sociale și locuințele 
sociale în general. 

Față de aceste distincții și măsurile de investiții 
definite, la ședința de CL am formulat următoare-
le întrebări concrete la care pe loc nu am primit 
răspunsuri concrete de la Dvoastră. De aceea vi le 
adresăm acum pe această cale, așteptarea noastră 
fiind că veți reacționa cât mai repede posibil la ele, 
începând practic munca de implementare (mai 
ales că deja a trecut un an din perioada acoperită 
de SIDU 2021-2030).

 
(1) Cine și când va elabora planul de măsuri în 

vederea realizării obiectivului ca până în 2030 să 
nu mai existe zone urbane marginalizate (Pata Rât, 
Traian, Stephenson, Meșterul Manole. Byron), și 
ce structuri instituționale sunt responsabile de 
implementarea acestuia, considerând și faptul 
că această intervenție trebuie să fie una care să 
îmbine măsurile locative cu măsuri sociale? Spre 
exemplu, în Strategia de Dezvoltare 2014-2020, la 
capitolul Clujul Incluziv a existat o propunere de 
înființare a unei unități de incluziune socială în 
cadrul cabinetului primarului care să coordoneze 
astfel de intervenții integrate. Ar merita reluată 
această idee, care ar însemna crearea unui meca-
nism instituțional care să contribuie la asigurarea 
îndeplinirii țintelor propuse de SIDU până în 2030 
și asumarea politică a acestui demers. Alte insti-
tuții, precum ADI ZMC sau AGA ZMC nu dispun de 
acest potențial al responsabilității publice.

(2) Cine și când va elabora planul de măsuri în 
vederea realizării obiectivului privind creșterea 
fondului de locuințe sociale pentru locuitorii ora-
șului care sunt eligibili la locuințe sociale conform 
legii locuinței, și ce structuri instituționale sunt 
responsabile de implementarea acestuia? De exem-
plu, s-ar putea constitui o comisie de locuințe so-
ciale, alcătuită din reprezentanți ai primăriei, ai 
consiliului local și specialiști din afara instituției, 
care să se ocupe de acest demers.

(3) Este nevoie ca ambele planuri să aibă planuri 
defalcate pe ani pe perioada 2021-2030, atât în ceea 
ce privește indicatorii, cât și în ceea ce privește 
bugetul alocat, și desigur măsurile/ proiectele. 
Astfel de planuri nu sunt incluse în SIDU 2030. 
Când se vor elabora ele, lăsând deoparte faptul că 
deja suntem în 2022? Sau: dacă astfel de planuri 
deja sunt elaborate, ele trebuie să fie făcute publice 
cât mai repede, și pentru ca locuitorii orașului să 
le poată urmări.  Apel către Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca şi Consilierii Locali Comunități rome din Pata Rât și activismul  
antirasist pentru dreptate locativă  

Expoziție de Ziua Internațională a Romilor 

Casa Tranzit, 8-11 aprilie 2022

Am realizat această expoziție de 8 Aprilie 
– Ziua Internațională a Romilor, pentru a ne 
exprima solidaritatea antirasistă cu lupta 
tuturor romilor pentru recunoaștere cultu-
rală, dreptate socială, capacitare economică 
și participare politică. Internaționalismul 
mișcării romilor continuă să ne inspire. Ra-
sismul împotriva romilor continuă să ne 
revolte. Nedreptatea și inumanitatea sis-
temului care forțează oamenii să locuiască 
în nesiguranță și condiții inadecvate ce pun 
în pericol demnitatea și viața lor, ne face să 
vrem să participăm în continuare la lupta 
globală pentru justiție socială.

Viața noastră nu a fost bună nici în timp de pace. 
Dar ne dorim acum în primul rând pace, și ne dorim 
ca statul să intervină și să ne susțină și pe noi și pe 
copiii noștri cu locuințe, cu școli, cu spitale, să fie 
bune și accesibile pentru toți, să nu cheltuie banii 
pe arme și tancuri.   

La mulți ani fără războaie, tuturor de ziua noas-

tră!

Cu ocazia zilei de 8 aprilie Ziua Internațională a 
Romilor, vă dorim dragi romi de pretutindeni mul-
tă sănătate și putere de muncă. Chiar dacă istoria 
noastră a fost neagră, cu mulți ani în care am fost 
robi, sclavi, sau am fost deportați, întemnițați în 
lagărele de concentrare, am fost supuși unor atroci-
tăți nemaiauzite, totuși etnia noastră a supraviețuit. 
Au fost 500 de ani lungi grei plini de lacrimi și sufe-
rință și foamete, și mulți dintre noi și i-au pierdut pe 
cei dragi. Azi, în continuare, suntem discriminați și 
stăm în zone segregate din toate punctele de vedere, 
și spațial și infrastructural. Copiii noștri încă stau 
la școală in ultima bancă. Dar lucrurile se schimbă 
cu pași mici și important este că ele se schimbă. 

Noi, activiștii romi si neromi, avem această luptă 
comună pentru drepturile omului și dreptul de a 
trăi într-un mediu sănătos și de a avea o locuință 
decentă. Este o luptă grea dar si plină de satisfacții. 
Cu pași mici și siguri vom reuși împreună cu toții să 
schimbăm mentalitatea majoritarilor și să îmbună-
tățim traiul romilor de pretutindeni. 

Haideți să ne unim cu toții și să facem din această 
luptă un țel al nostru comun. Pentru comunitatea 
mea de suflet care este Pata Rât, respectiv Canto-
nului, Dallas, Coastei si Rampă, vă invităm cu drag 
la expoziția noastră care va avea loc la Casa Tranzit 
în 8 aprilie de ziua noastră a tuturor. Aceasta este 
o expoziție despre comunitățile rome din Pata Rât, 
despre evacuări, despre condiții de locuire și muncă, 
dar și despre lupta noastră. Toate aceste patru co-
munități din Pata Rât, unite, suntem o forță puter-
nică, suntem un sprijin unii pentru alții în diversele 
probleme cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. 
La mulți ani tuturor de ziua noastră!

Linda Greta, Maria Stoica și Enikő Vincze

(4) Cum se va realiza integrarea planului de mă-
suri (1) în planul de măsuri (2), respectiv cum și 
unde se vor construi locuințele sociale și cum se 
vor repartiza pentru a atinge indicatorii ambelor 
planuri? Direcția bună ar fi aceea de realizare a 
unor blocuri de locuințe sociale în diversele car-
tiere ale orașului, unde să se repartizeze locuințe 
atât persoanelor marginalizate, cât și persoanelor 
eligibile din alte categorii sociale, astfel încât anu-
al și pe toată perioada să se realizeze indicatorii 
propuși în vederea atingerii obiectivului ca până 
în 2030 zonele urbane marginalizate din oraș să 
nu mai existe.

(5) De ce nu sunt prevăzute ca resurse financiare 
ale măsurilor propuse, bugetul de stat și bugetul 
PNNR pentru creșterea fondului de locuințe sociale 
în Cluj-Napoca (ele fiind menționate doar în cazul 
locuințelor sociale, respectiv a locuințelor pentru 
tineri specialiști ce se planifică a se realiza în co-
munele ZMC)? În răspunsul primit de la Dvoastră 
în decembrie 2022 la poziția noastră exprimată 
față de varianta draft a SIDU menționați că PNRR 
aprobat include doar realizare de locuințe pentru 
tineri specialiști din învățământ și sănătate, nu 
și locuințe sociale. Asta este cu siguranță o mare 
lipsă (față de variantele anterioare ale PNNR). Dar 
chiar și așa, în acest caz, și în Cluj-Napoca se pu-
teau planifica astfel de locuințe care să facă uz de 
această sursă financiară.

(6) Chiar dacă se va modifica legislația privind 
zonele metropolitane și, eventual, ZMC va avea 
atribuții administrative față de întreaga populație 
cu domiciliul din zonă, trebuie să se clarifice cine 
va avea acces la locuințele sociale, locuințele ANL și 
locuințele pentru tinerii specialiști din educație și 
sănătate care vor fi realizate în municipiul Cluj-Na-
poca, precum și cele realizate în comunele din ZMC.  

(7) Dacă ținta de atins până în 2030 este de 1500 
de noi locuințe sociale, iar până 2024 de 300 de noi 
locuințe sociale, s-ar impune ca în 2022 să se reali-
zeze cel puțin 100 de locuințe sociale în Cluj-Napo-
ca. Se prevăd costurile acestora în bugetul local pe 
2022? Am observat că în planul bugetului pe 2022 
este prevăzut un bloc de locuințe sociale (probabil 
cu 40 de unități locative) pe str. Sobarilor, însă doar 
cu costurile realizării PUD-ului și altor documente. 

În acest caz, în 2022 ar fi nevoie și de alte lucrări, de 
renovare de exemplu ale unor clădiri publice care 
s-ar putea transforma în locuințe sociale.   

 
Susținem că este nevoie ca locuitorii Clujului, 

în mod particular cei care au nevoie de locuință 
socială, respectiv potențialii și actualii solicitanți 
de locuințe sociale, să fie informați corect despre 
toate planurile de mai sus.

Unii dintre cei din urmă așteaptă să li se repar-
tizeze o locuință socială de 20 de ani. Autoritatea 
publică locală trebuie să acționeze chiar ACUM, 
din 2022.

Criza epidemiologică, criza energiei, criza eco-
nomică caracterizată prin inflație majoră fac ca 
inegalitățile de venit, sociale și locative între oa-
meni să continue să crească, împreună cu numărul 
celor care trăiesc în sărăcie chiar dacă au venituri. 

Cei 72% din populația orașului care știu că în 
Cluj-Napoca nu se poate găsi o locuință bună la 
un preț rezonabil, au mare dreptate. Locuințele 
sociale de calitate adecvată și la o chirie accesibilă 
financiar sunt în măsură să soluționeze problemele 
locative ale celor mulți. Să le spui acum că Primă-
ria Municipiului Cluj-Napoca are, în premieră, o 
strategie a locuirii (care a definit nevoia de 300 de 
locuințe sociale până în 2024, respectiv de 1500 de 
locuințe sociale până în 2030, precum și relocarea, 
până la acea dată, a persoanelor care locuiesc în 
zone marginalizate pentru ca cele din urmă să 
dispară), dar că proiectele strategiei nu se vor im-
plementa în mod necesar, denotă lipsa asumării 
de responsabilități din partea autorităților loca-
le și a respectării obligațiilor lor constituționale 
cu privire la asigurarea unui trai decent tuturor 
cetățenilor.        

Căși sociale ACUM!

1 Amintim aici următoarele două: https://casiso-
cialeacum.ro/archives/5300/locuirea-in-cluj-na-
poca-fondul-locativ-dezvoltare-imobiliara-si-eva-
cuari/, https://casisocialeacum.ro/archives/6315/
munca-si-locuire-salarii-si-costurile-locui-
rii-in-pandemie-la-cluj/ 

Expoziția îmbină elementele unor expoziții an-
terioare realizate de noi, precum:

Expoziția arhivă online „10 ani – lupta continuă”/ 

„Jurnal Pata Rât”, realizată în decembrie 2020, cu 
ocazia împlinirii a 10 ani de la evacuarea de pe str. 
Coastei. Aceasta expune relația dintre acțiunile din 
2010 ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, con-
stituirea zonei rezidențiale case modulare în Pata 
Rât, evacuarea de pe str. Coastei, prelungirea traiu-
lui precar pe str. Cantonului, precum și perpetuarea 
rampelor de deșeuri toxice în Pata Rât și locuirea 
în colonia Dallas. Totodată, expoziția-arhivă relevă 
cum au generat aceste interacțiuni mișcarea pentru 
dreptate locativă din orașul Cluj, și cum a evoluat 
aceasta de-a lungul a 10 ani pe baza unei colaborări 

Organizatori: Asociația Comu-
nitară a Romilor de pe Coastei 
(prin proiectul „Încălcarea drep-
tului de a locui într-un mediu să-
nătos și lupta romilor din Pata 
Rât pentru dreptate locativă”), 
Fundația Desire, și Căși sociale 
ACUM!, aprilie 2022



4 5Cărămida Ziarul dreptății locative     Nr 17 Aprilie 2022

consistente cu oamenii din Pata Rât, precum și prin 
acțiuni contestatare la adresa primăriei cu privire 
la adâncirea și perpetuarea crizei umanitare, de 
mediu și locative din zonă.

Expoziția mobilă „Unde au dispărut copiii de pe ca-

napea?”, realizată în 2021 și lansată pe str. Coastei 
-1 17.12.2021, și care apoi a fost expusă în februarie 
2022 la Biblioteca Centrală Universitară Lucian 
Blaga din Cluj-Napoca, iar în martie 2022 la ca-
sele modulare din Pata Rât.  Această expoziție a 
creat un cadru și pentru a marca simbolic locul de 
unde a fost evacuată comunitatea romă printr-un 
Monument al Evacuării ce o dorim a o amplasa pe 
fosta str. Coastei.  

Expoziția Comunități rome din Pata Rât și activis-

mul antirasist pentru dreptate locativă este compusă 
din următoarele secțiuni și planșe:

Planșa introductivă a expoziției

Text: Linga Greta și Enikő Vincze; Design: Radu 
Gaciu 

Povestea mea începe cu faptul ca ne-am mai dorit 
un bebe (având un copil de 10 ani acasă). De la a ne 
dori un bebe și a ajunge să-l avem a fost o cale lungă, 
cu destul de multe drumuri pe la medici (4 avorturi 
spontane) și asta datorită faptului că am aflat abia 
anul trecut că am trombofilie ereditară. Cu chiu cu 
vai (prin tratament injectabil), am reușit totuși să 
duc sarcina până la 36 de săptămâni.

Toate bune și frumoase până aici, zic eu.

Am ajuns la spital de urgență, nașterea fiind pro-
gramată în mod normal doar pentru următoarea 
lună.

Am născut destul de repede și ușor, zic eu –totul 
a durat cam 40 de minute. Având dureri, bineînțe-
les că am urlat de vreo două ori, la care mi s-a spus 
să nasc încet – mai bine zis, să tac. Am născut un 

Povestea mea din maternitate – şase zile de neuitat
bebe prematur. Între timp, am auzit o infirmieră 
întrebând unde o duc, iar doamna (îi zic doamnă, 
că nu vreau să o jignesc) a răspuns: „cum unde? 
Acolo între a ei” (în salonul 15, bineînțeles, care 
era salonul pentru fetele „de etnie”). Am stat şase 
zile în acel salon, timp în care nici măcar o dată nu 
ni s-a schimbat lenjeria – dar ce să mai vorbim de 
lenjerie, când nici nu aveai unde să faci baie. Spun 
asta pentru că ni s-a spus să folosim baia de pe hol, 
unde era foarte frig; atâta de rece era că dacă nu te 
grăbeai atunci când făceai baie te băgau ăștia di-
rect la covid; duşul era rupt, mergea doar robinetul 
(partea de jos). Dar na, tot răul spre mai bine, aşa 
trebuie să gândim nu? După condițiile speciale pe 
care ni le-au oferit m-am trezit joi dimineață să mi 
se spună că îmi trimite copilul la prematuri și pe 
mine acasă, aşa pur și simplu, fără să-mi explice 
nimeni nimic. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor transmitem gânduri bune tuturor romilor care locuiesc 

în zone marginalizate și segregate. Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei se solidarizează 

cu cei 10-12 milioane de romi din Europa care încă suferă de sărăcie și excluziune socială. Dragi 

frați și surori de etnie romă, vă dorim sănătate și multă putere pentru a gestiona situațiile dificile 

și de a combate orice formă de rasism și de discriminare cu care vă confruntați, în viața de zi cu 

zi.  But barshe angle! La mulți ani!

Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei

5. Publicații și filme documentare
Concept și text: Enikő Vincze, Csenge Schnei-

der-Lőnhárt ; Design : Tihamér Török 
Secțiunea finală a expoziției

1. Este Pata Rât istorie? 
2. Monumentul evacuării de pe str. Coastei în lucru 
3. Monumentul evacuării – amplasare și arhitec-

tură  
Texte: Enikő Vincze și Silviu Medeșan; Artiștii: 

Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș ; Design: Radu Gaciu 
și Tihamér Török; Feedback pe machetă: Linda Zsiga 
Greta, Alexandru Greta, Elena Rita Greta, Silviu 
Zsiga; Urbanism și arhitectură: Silviu Medeșan

Toată lumea își dorește ca locuirea precară în 
mediul toxic din Pata Rât să nu se mai perpetueze 
în orașul Cluj. Să devină istorie în acest sens. Dar 
noi dorim ca această istorie, împreună cu istoria 
evacuărilor forțate să se cunoască așa cum a fost ea 
trăită de oameni. Expoziția de față este o mărturie 
a acestei istorii. Iar prin realizarea Monumentului 
evacuării de pe str. Coastei spunem clar: această 
istorie nu trebuie să se repete cu nimeni, niciodată.

Emil Boc şi 
Romii din strada 
Coastei în 1999

În februarie 2022 a apărut pe platforma YouTube 
un film „realizat cu sprijinul Studioului Video-Pon-
tes si finantat de Westminster Foundation”, nu-
mit „Romii din strada Coastei (1999), Cluj-Napoca” 
(disponibil aici: https://www.youtube.com/watch?-
v=SnjCCSm_pyI&ab_channel=DanPavelDoghi). În 
acest film, care prezintă situația precară a oame-
nilor care trăiau în locul viitoarei evacuări, apare 
un interviu cu tânărul Emil Boc, care discută pro-
blema şi propune soluții. Am extras acel interviu 
şi l-am postat pe pagina noastră de Facebook, cu 
următorul comentariu, pe care îl puteți citi şi aici: 
https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/vi-
deos/253749920264128.

Primar al Clujului din 2004, cu excepția perioa-
dei 2008-2012 când a fost premierul României, 
Emil Boc, în 1999, încă nu era implicat în politică. 
Dar avea deja convingeri care îl calificau un viitor 
eminent lider de dreapta, însă și abilitatea pe care 
și-a păstrat-o până azi, aceea de a pretinde că este 
înțelegător față de oamenii cu o soartă dificilă. 

În ce s-au manifestat astea la acea vreme în spu-
sele sale? 

Observăm înainte de toate, cum, afirmând că ar 
fi nevoie ca factorul de decizie să se implice în re-
zolvarea problemelor “domnilor” (cum îi numește), 
care locuiau pe str. Coastei, evită să folosească ter-
menul de locuință socială (despre care putea să știe, 
jurist fiind, din legea locuinței adoptată în 1996). 
Dar nu se referă nici la locuințele din fondul vechi 
de stat, chiar dacă, precum ne arată statisticile, 
în perioada 1990-1998, în Cluj-Napoca, 60% din 
totalul de locuințe finalizate încă s-au construit 
din fonduri publice. Deci, atunci când domnul Boc 
vorbește despre oamenii cu venituri reduse care nu 
au bani să își cumpere locuință, nu pomenește de 
locuințe sociale/ de stat ca soluție la problema lor, 
ci de nevoia ca „și în Cluj, ca în orice oraș civilizat, 
să existe anumite locuri de refugiu pentru ei.” Și 
mai mult, spre finalul interviului, spune că acești 
oameni, dacă doresc să rămână în Cluj, ar trebui 
“să găsească instituții bancare sau sponsori sau 
fundații care să le ajute să își construiască locuințe 
decente.”

 
Ajungând primar, domnul Boc a lăsat ca „situația 

critică” și „conflictul juridico-social” de pe str. Coas-
tei, precum le numește în film, să se agraveze. Chiar 
dacă, în 2008, în primul său mandat a construit 271 
de  locuințe sociale și ANL-uri, nimeni de pe str. 
Coastei nu a primit apartamente la repartizarea 
acestora. Evident, că aglomerarea locuințelor, dar 
și numărul extensiilor făcute fără acte în jurul ca-
selor închiriate de la stat, în lipsa unor alternative, 
a continuat să crească. În schimb, în 2009, prin pri-
marul interimar Sorin Apostu, partidul domnului 

6. Mutarea forțată în Pata Rât - experiențele trau-
mei

Texte: Enikő Vincze, Silviu Medeșan ; Extrase din 
interviuri cu:  Linda Zsiga Greta, Alexandru Greta, 
Elena Rita Greta, Silviu Zsiga, Alexandru Fechete 
Pepe, Ernest Creta, Romeo Greta; Editare texte: 
Simona Ciotlăuș ; Design: Radu Gaciu; Fotografii: 
Paula Boarță, Știri de Cluj.ro, Alexandru Greta, 
Radu Gaciu, Silviu Medeșan, Șerban Savu

Secțiunea B. 

1. Drumul nostru încotro? (planșa introductivă)
2. Evacuările din oraș care au dus la relocarea 

oamenilor pe str. Cantonului  
3. Alte istorii personale care au dus la formarea 

Cantonului  
4. Casele de pe Cantonului pe hărți 
5. Locuirea pe str. Cantonului 

Concept : Maria Stoica, Enikő Vincze; Texte : 
Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt ; Grafi-
că: Tihamér Török ; Colectare de materiale : Maria 

Boc aflat la conducerea Clujului, a găsit un prim 
pas al „soluției” pentru locuitorii de pe str. Coastei, 
în direcția pe care o sugera și în filmul din 1999: 
deoarece „trăim într-o economie de piață, oamenii 
de aici nu trebui să se lege cu disperare de acel 
spațiu ... ar putea să se mute la sate, unde există 
un potențial enorm de a clădi o familie.”

„Soluția” domnului Boc/ a partidului său pentru 
acești oameni, impusă în 2009, după ce au ajuns 
factori de decizie, a fost acela de a nu le prelungi 
contractele, dar a le cere în continuare banii de 
chirie pe locuințe. Iar apoi, în 2010, PD-ul, actualul 
PNL, „i-a ajutat” pe oameni să înțeleagă că nu mai 
este loc pentru ei acolo, și nu mai este nevoie de ei 
înCluj, nici de cei care erau angajați și aveau con-
tracte de închiriere pe apartamentele din casele 
vechi de pe Coastei, nemaivorbind despre cei care 
lucrau informal și trăiau în locuințe fără acte: a 
decis demolarea tuturor construcțiilor și mutarea 
tuturor în Pata Rât, lângă rampele de deșeuri, astfel 
oferind „soluția (finală)” pentru romi. 

După ce s-a întors de la guvern, în 2014 primarul 
Emil Boc declara că primăria a procedat corect 
cu ei în 2010. El continuă și acum să caute soluții 
să îi mute în afara orașului care devine tot mai 
antreprenorial, primitor doar față de cei care au 
bani să satisfacă foamea de profit a dezvoltatorilor 
imobiliari.

Linda Greta și Enikő Vincze

Bineînțeles că am cerut să vorbesc cu doamna 
doctor despre asta, iar în momentul în care a fost 
nevoită să vină să vorbim, nici nu vă imaginați cum 
mă privea. Am ignorat felul în care mă privea și am 
îndrăznit să-i spun: doamnă dragă (eram bulversată, 
nu înțelegeam nimic) zic că am îndrăznit deoarece... 
Nici bine nu am terminat de spus, că s-a și răstit 
la mine că e „doamna doctor” nu „doamnă dragă”, 
după care a continuat să adauge că eu nu am nici o 
putere de decizie. Adică, am întrebat-o eu, nu pot să 
decid pentru copilul meu? Sau cel puțin ați fi putut 
să-mi explicați de ce îl trimiteți? Întrebare care 
a deranjat-o atâta de tare, încât a plecat spre ușa 
salonului, spunând că ea nu are aici cu cine vorbi. 
Poftim? Am rămas mută... Dar totuși mi-a trimis o 
infirmieră după ceva timp, să-mi spună că plecăm 
împreună la prematuri, am și refuzat imediat. 

Maria Stoica

UNDE AU
DISPĂRUT
COPIII DE PE
CANAPEA?

10 - 31 MARTIE 2022

Casele Modulare
Casa Radio Pata

Această expoziţie pune în context nevoia comunităţii rome care a 
locuit până în 2010 pe str. Coastei de a marca simbolic locul de 
unde a fost evacuată și mutată forţat în Pata Rât.  Asociaţia 
Comunitară a Romilor din Coastei, Fundaţia Desire și Căși sociale 
ACUM! au venit cu ideea realizării unei lucrări de artă care să 
amintească de acest moment și să atragă atenţia că evacuările din 
orașul Cluj trebuie să înceteze.

Artiștii Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș și arhitectul Silviu Medeșan, 
împreună cu membrii ai comunităţii, au creat o machetă a zonei 
care în 2010 a fost demolată. Împreună propunem amplasarea 
Monumentului Evacuării de pe str. Coastei pe actuala str. Episcop 
Nicolae Ivan f.n., conform planurilor și imaginilor din expoziţie.

Expoziţia cuprinde trei secţiuni: Locuirea pe str. Coastei, evacuarea 
și mutarea forţată în Pata Rât; Practicile autorităţilor publice locale 
și suferinţele pe care le-au provocat, dar și acţiunile activiste 
derulate în deceniul trecut; Procesul de creaţie a lucrării, 
transformarea locului din zona străzii Coastei, și monumentul 
propus pentru amplasarea pe acest spaţiu. 

ARTIȘTI: Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș • FEEDBACK PE MACHETĂ: Linda Zsiga Greta, Alexandru Greta, Elena Rita 
Greta, Silviu Zsiga • TEXTE: Eniko Vincze, Silviu Medeșan • EXTRASE DIN INTERVIURI CU:  Linda Zsiga Greta, Alexan-
dru Greta, Elena Rita Greta, Silviu Zsiga, Alexandru Fechete Pepe, Ernest Creta, Romeo Greta • EDITARE TEXTE: 
Simona Ciotlăuș • URBANISM ȘI ARHITECTURĂ: Silviu Medeșan •  DESIGN ȘI LAYOUT EXPOZIŢIE: Radu Gaciu • FO-
TOGRAFII: Paula Boarţă, Știri de Cluj.ro, Alexandru Greta, Radu Gaciu, Silviu Medeșan, Șerban Savu

Secțiunea A. 

1. Unde au dispărut copiii de pe canapea ? (planșa 
introductivă)

2. Comunitatea de pe Coastei înainte de 2010 - 
memoria locului

3. Violența continuă a instituțiilor - o cronologie
4. Evacuarea de pe Coastei - dramele trăite
5. De ce au dispărut copiii de pe canapea?

Stoica, Alexandru Czanka, Radu Gaciu ; Consultant : 
Miklós Szilárd 

Secțiunea C.   
1. Rampele de deșeuri sunt toxice pentru oameni! 

(planșa introductivă)
2. Suferința oamenilor în mediul poluat din Pata 

Rât 
3. Munca pe rampele de deșeuri  
4. Toxicitatea rampelor din Pata Rât
5. Efectele poluării din Pata Rât asupra sănătății

Concept și text : Enikő Vincze ; Măsurători efec-
tuate prin senzori amplasați la casele modulare: ing. 
Alexandru Luchiian (prin proiectul ENHOJUST); An-
cheta medicală în Pata Rât realizată prin proiectul 
ENHOJUST) : dr. Bogdan Mincu; Design : Radu Gaciu

Secțiunea D: 
1. Activismul din Cluj pentru dreptate locativă (planșa 

introductivă)
2. Istoria mișcării   
3. Proteste stradale
4. Acțiuni comemorative  



Mediu
toxic

Rasism
de mediu

Sănătate
degradată Locuire

inadecvată

UNDE AU DISPĂRUT
COPIII DE PE CANAPEA? B21 3 4 5 6despre str. Coastei / casele modulare
din Pata Rât

DRUMUL NOSTRU,
ÎNCOTRO?
despre str. Cantonului din Pata Rât

RAMPELE SUNT TOXICE
PENTRU OAMENI!
despre Dallas și rampele de deșeuri
din Pata Rât

ESTE PATA RÂT ISTORIE? 

ACTIVISMUL DIN CLUJ
PENTRU DREPTATE 
LOCATIVĂ

SECŢIUNEA
DE ÎNCHEIERE:

SECŢIUNEA
INTRODUCTIVĂ 

Am realizat această expoziţie de 8 Aprilie – Ziua 
Internaţională a Romilor, pentru a ne exprima 
solidaritatea antirasistă cu lupta tuturor romilor pentru 
recunoaștere culturală, dreptate socială, capacitare 
economică și participare politică. Internaţionalismul 
mișcării romilor continuă să ne inspire. Rasismul 
împotriva romilor continuă să ne revolte. Nedreptatea și 
inumanitatea sistemului care forţează oamenii să 
locuiască în nesiguranţă și condiţii inadecvate ce pun în 
pericol demnitatea și viaţa lor, ne face să vrem să 
participăm în continuare la lupta globală pentru justiţie 
socială.

Asociaţia Comunitară a Romilor de pe Coastei (prin 
proiectul „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu 
sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate 

locativă”), Fundaţia Desire, și Căși sociale ACUM!, 
aprilie 2022.
Această expoziţie îmbină elementele unor expoziţii 
anterioare realizate de noi, precum: 

Expoziţia arhivă online „10 ani – lupta continuă”/ „Jurnal 
Pata Rât”, realizată în decembrie 2020, cu ocazia 
împlinirii a 10 ani de la evacuarea de pe str. Coastei. 
Aceasta expune relaţia dintre acţiunile din 2010 ale 
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, constituirea zonei 
rezidenţiale case modulare în Pata Rât, evacuarea de pe 
str. Coastei, prelungirea traiului precar pe str. 
Cantonului, precum și perpetuarea rampelor de deșeuri 
toxice în Pata Rât și locuirea în colonia Dallas. Totodată, 
expoziţia-arhivă relevă cum au generat aceste 
interacţiuni mișcarea pentru dreptate locativă din orașul 

Cluj, și cum a evoluat aceasta de-a lungul a 10 ani pe 
baza unei colaborări consistente cu oamenii din Pata 
Rât, precum și prin acţiuni contestatare la adresa 
primăriei cu privire la adâncirea și perpetuarea crizei 
umanitare, de mediu și locative din zonă.

Expoziţia mobilă „Unde au dispărut copiii de pe 
canapea?”, realizată în 2021 și lansată pe str. Coastei pe  
17.12.2021, și care apoi a fost expusă în februarie 2022 la 
Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din 
Cluj-Napoca, iar în martie 2022 la casele modulare din 
Pata Rât.  Această expoziţie a creat un cadru și pentru a 
marca simbolic locul de unde a fost evacuată 
comunitatea romă printr-un Monument al Evacuării ce o 
dorim a o amplasa pe fosta str. Coastei. 

La realizarea acestei expoziţii au contribuit foarte multe 
persoane: activiști pentru dreptate locativă, artiști, 
arhitecţi, locuitori din comunităţile rome din Pata Rât. 
Numele lor sunt menţionate pe paginile introductive ale 
fiecărei Secţiuni.  

COMUNITĂŢI ROME DIN 
PATA RÂT ȘI ACTIVISMUL
ANTIRASIST PENTRU
DREPTATE LOCATIVĂ 
EXPOZIŢIE DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR
CASA TRANZIT, 8-11 APRILIE 2022
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Tur de oraș: Dor de locuințe sociale
În data de 28 martie 2022 am organizat la Cluj 

evenimentul Housing Action Day, adică o zi de acți-
une pentru locuire, desfășurat la nivel european de 
grupările membre ale Coaliției Europene de Acțiune 
pentru Dreptul la Locuire și la Oraș (EAC). Puteți 
citi întregul apel al EAC în limba română în nr. 16 
al ziarului Cărămida. Simptomele crizei locuirii pot 
fi diferite în diferite spații geopolitice, dar cum se 
afirmă în manifestul rețelei EAC pentru ziua de 
acțiune pentru locuire - “cauzele sunt aceleași: este 
vorba de proprietatea privată, este vorba de politica 
infiltrată de lobby, este vorba de inegalitatea în 
creștere. Pe scurt, este capitalismul. Anul 2021 a 
fost doar un alt an al evacuărilor chiriașilor și mici-
lor proprietari de locuințe, de creștere a costurilor 
locuințelor și de gentrificare, de creștere a număru-
lui de persoane fără adăpost, de marginalizare a po-
pulațiilor rasializate și a celor cu venituri mai mici, 
de distrugere a modurilor alternative de viață, de 
privatizări de terenuri și locuințe, de acaparare de 
terenuri și de strămutare a comunităților indigene 
și de planificare urbană plictisitoare, în beneficiul 
exclusiv al capitalului.” 

În 28 martie, între orele 15:00-18:00 am făcut un 
tur prin oraș cu autobuzul crizei locuirii și al dorului 
de locuințe sociale. Ne-am întâlnit la ora 15:00 la 
Liberty Technology Park de pe str. Gării, iar punc-
tul final al turului nostru activist a fost ansamblul 
de locuințe publice de pe str. Timișului-Blajului. 
Cu acest tur am atras atenția asupra modului în 
care de multe ori dezvoltările imobiliare înseamnă 
alungarea celor mai săraci locuitori ai Clujului din 
locuințele lor oricum precare, transformându-i în 
persoane fără adăpost. Ne gândim la de ce și cum 
locuințele sociale sunt soluție la evacuările forțate. 
Dar și factor important al controlului indirect al 
prețurilor de pe piața imobiliară, deoarece sunt 
locuințe non-profit. Prin acest tur ghidat prin Cluj, 
am arătat participantelor câteva locații cheie pen-
tru a înțelege situația locativă în oraș și diferite 
manifestații locale a crizei locuirii. 

Punctul 1 al Turului  - Liberty Technology Parc de 

pe str. Gării

Suntem în vechea zonă industrială de Nord a ora-
șului. Pe lângă fosta fabrică de mobilă Libertatea 
unde ne aflăm, din extrema vestică până unde stăm 
noi acum, aceasta a mai inclus fabricile Metalul 
Roșu, 16 Februarie - Remar, Tehnofrig, și Armătura. 
Ruinele și terenurile vechilor fabrici au devenit 
posibilități de investiții în dezvoltarea imobiliară.

tru două blocuri de câte 6 etaje de pe str. Gării nr. 26 
din cele șase planificate a fost emisă în noiembrie 
2021. Pe colțul străzilor Gării și Oașului, în 2021 fir-
ma Hexagon District SRL a demolat clădirea fostei 
întreprinderi TDS Tehnica de Sudură cu scopul de a 
face aici un bloc cu 300 de apartamente.

Vizavi de Liberty Technology Park, între str. Gării 
și str. Stephenson, se află o clădire din anii 1970 cu 
cinci apartamente construite pe atunci de trustul de 
construcții. După 1995, pentru că oamenii nu aveau 
unde să se mute, în jurul vechii case s-a format o 
așezare informală care este în risc de evacuare.

De ce am introdus tocmai acest punct pe traseul 
Dorului de Locuințe Sociale? Aici în parcare, lângă 
noi vedem o clădire cu cinci nivele. A fost un cămin 
care a aparținut grupului școlar pentru protecția 
mediului. Acum ea este goală. Ar putea să fie trans-
formată într-un bloc de locuințe sociale. Este în 
administrarea primăriei. În 2019, primăria a avut 
un plan să transforme toată clădirea în grădiniță. 
Proiectul nu s-a realizat nici de atunci. Ar fi timpul 
ca primăria să anunțe că o transformă în locuințe 
sociale. Mai ales că a promis să facă 1500 de locuințe 
sociale până în 2030 și spune că nu are terenuri 
unde să construiască locuințe noi.

Punctul 2 al Turului  - str. Iuliu Coroianu

În 2014 primăria Clujului a renovat o clădire afla-
tă în proprietatea administrației publice locale de 
pe str. Coroianu nr. 5. Astfel a realizat 46 de locu-
ințe sociale. Investiția a costat 5.906.528 lei. Marea 
parte a investiției a fost acoperită din finanțare 
europeană, primăria contribuind cu 94800 lei. Locu-
ințele au fost date în folosință în 2015. În 2014, au 
fost depuse 321 de cereri de locuințe sociale, dintre 
care 102 au fost declarate neeligibile de primărie. 
Criteriile de neeligibilitate incluse după 2008 la 
nivel local au devenit tot mai stricte, chiar cu prețul 
încălcării prevederilor legii locuinței și a legislației 
anti-discriminare din România.

În anul 2014, stocul de locuințe din fondul public 
în Cluj a inclus 1554 locuințe, dintre care: 821 de 
locuințe din vechiul fond de stat, 461 locuințe so-
ciale, 174 locuințe ANL, 30 locuințe de serviciu, 13 
locuințe de necesitate, și 40 de unități locative din 
casele modulare din Pata Rât.

asta, pe str. Anton Pann, prin 2018 EBS Real Estate 
Investment si Marina Properties au început și ele 
să construiască ansambluri rezidențiale. Nu atât 
de înalte ca și Maurer Imobiliare, dar suficient de 
mari ca discrepanța între ele și vechile clădiri de 1-2 
nivele să fie evidente. Ele dau trendul dezvoltării 
ulterioare în toată zona de case vechi, ritmul noilor 
construcții depinzând și de cum reușesc marii dez-
voltatori să îi convingă pe micii proprietari să vândă 
vechile lor proprietăți. Regenerarea Parcului Fero-
viarilor face și ea parte din acest plan: un parc nou 
pentru noii locuitori ai zonei, care crește valoarea 
imobiliară a terenurilor și construcțiilor din zonă.

În 2018 familia Lăcătuș a fost evacuată dintr-un 
beci aflată pe strada Anton Pann nr 22 în proprieta-
tea Primăriei și unde au locuit 22 de ani (https://bit.
ly/3JLWvYT) - se vede clar cum evacuările forțate 
și lipsa locuințelor sociale în oraș se intersectează 
cu dezvoltarea imobiliară privată și interesele de 
privatizare a locuirii.

Punctul 4 al Turului - str. Someșului

Trecem acum prin str. Someșului. În ultimii 5 ani 
aici au apărut mai multe construcții noi pe baza 
unui Plan Urbanistic Zonal din 2009. PUZ-ul a fost 
aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca în beneficiul 
IMO Invest SRL pentru un Centru de afaceri, sedii 
firme, dotări și locuințe pe str. Ploiești – Someșului. 
Restructurarea urbană a întregii zone a fost pecet-
luită și prin Planul Urbanistic General adoptat în 
2014. Acesta a permis ca noile dezvoltări imobiliare 
din zonă să se realizeze pe baza vechiului PUZ.

Astfel, pe locul fostei fabrici Napochim de pe str. 
Someșului, în 2016 Napochim Imobiliare a obținut 
autorizația de construcție pentru ansamblul Scala 
Center. O altă hală a întreprinderii de mase plas-
tice, cea de pe str. Ploiești a trecut și mai repede 
printr-o transformare similară, din fabrică în bloc, 
prin investiția SDC Imobiliare.

În vecinătatea Napochim de pe str. Someșului, 
unde începe terenul aferent fostei fabrici Flacăra 
care se întinde până pe str. Constanța, s-a restruc-
turat vechea clădire galbenă a întreprinderii. Ea a 
devenit clădirea de birouri pentru o firma IT IQu-
est, în proprietatea Taco Developments. O parte din 
teren este folosit de firma SC Robert Bosch, care a 
construit acolo un centru de cercetare, cu intrare 
de pe str. Constanța.

Alte construcții relativ noi pe str. Someșului sunt 
City Casa realizată de SC Beyfin. Cea mai nouă dez-
voltare imobiliară, începută de la finalul anului 
2021, este un bloc cu 140 de apartamente constru-
it de Hexagon City, prin arhitecții de la Arhimar. 
Aceasta se află la intersecția străzilor Someşului 
cu Lalelelor.

Pe parcursul traseului am auzit de la Miki Bra-
niste și despre spațiile artistice precum Fabrica de 
Pensule care au fost victimele gentrificării.

Punctul 5 al Turului - str. Episcop Nicolae Ivan fostul 

str. Coastei, de unde s-au evacuat 350 de persoane 

rome în 2010

Str. Episcop Nicolae Ivan s-a numit înainte str. 
Coastei. În 2010, de aici primăria a evacuat 350 
de persoane rome și le-a mutat forțat în Pata Rât. 
Înainte de evacuare, în apropiere s-a construit 
clădirea Bibliotecii Județene, dar și o clădire de 
birouri făcută ințial pentru firma Nokia. Apoi, pe 
drumurile laterale de lângă noi au început să vie 
construite vile noi, printre altele și cea a fostului 

primar Sorin Apostu. Mai departe, în 2010 și 2012 
s-a construit Dorobanților Residence, un bloc de 
pe strada Dorobantilor 132- 134, de 12 etaje, be-
neficiar Transilvania Construcții. În 2011, un sediu 
al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității 
Babeș-Bolyai, care include un campus și o biserică 
pe terenul primariei (mai – decembrie 2011). În 
2016 Creșa publică Vrăjitorul din Oz. Zona a deve-
nit foarte valoroasă din punct de vedere imobiliar.

În ultimii 12 ani, Asociația Comunitară a Romilor 
din Coastei, Fundația Desire și Căși sociale ACUM! 
au documentat prin studii și filme nedreptatea 
evacuării și în fiecare an, în 17 decembrie, am co-
memorat împreună această evacuare prin diverse 
evenimente publice.

Dar prin protestele noastre am transmis și mesaje 
mai generale. Milităm împreună pentru un oraș 
fără rasism, pentru locuințe sociale pentru toți cei 
care au nevoie, pentru o solidaritate între etnii, 
pentru o solidaritatea între evacuați și chiriași. 
Pentru că nu doar cei mai săraci oameni din Cluj au 
nevoie de și dreptul la locuință socială. Sunt mulți 
tineri la început de carieră, care fac mari sacrifi-
cii ca să plătească o chirie în cel mai scump oraș 
din România, care a devenit Clujul. Mulți pleacă 
din oraș cu acest motiv. Costurile mari ale locuirii 
alungă mulți oameni din Cluj. Mulți care lucrăm 
aici, suntem împinși în afara orașului împreună cu 
copiii noștri, să facem naveta petnrtu școală și loc 
de muncă. Multe persoane locuiesc în apartamente 
supraaglomerate.

Foarte multă lume din Cluj este deja nemulțumită 
de această stare de fapt. Dar sunt încă mulți, căro-
ra le este rușine să solicite o locuință socială. Dar 
este dreptul lor dacă au venituri sub venitul mediu 
pe economie și nu au în proprietate o locuință. Iar 
locuințele sociale, conform legii, sunt locuințe de 
calitate. Nu este nicio rușine să îți ceri drepturile, 
nu este nicio rușine să locuiești în locuință socială.

Dacă suntem aici, dorim să vă informăm, dar și 
să vă cerem sprijinul pentru planul nostru de a 
amplasa aici pe fosta strada Coastei un Monument 
al Evacuării. Ca să nu se uite de suferințele pe care 
le-au cauzat autoritățile locale prin mutarea noas-
tră forțată de aici lângă rampele de deșeuri. Dar și 
pentru ca să nu se mai întâmple așa ceva niciodată 
nimănui. Poate ați auzit despre acest plan. L-am 
prezentat în cadrul Expoziției „Unde au dispărut 
copiii de pe canapea”. Ea a fost expusă în 17 de-
cembrie 2021 aici pe str. Coastei, iar apoi în fe-
bruarie la Biblioteca Centrală Universitară Lucian 
Blaga. Acum, în luna martie, ea este expusă la casele 
modulare din Pata Rât, iar din 8 aprilie va fi parte 
dintr-o expoziție mai largă pe care o deschidem în 
Casa Tranzit de Ziua Internațională a Romilor și la 
care vă așteptăm.

Punctul 6 al Turului - str. Meșterul Manole

Ne apropiem acum de str. Meșterul Manole. Sun-
tem pe str. Aurel Vlaicu, care duce spre aeroport. 
În zona podului IRA s-au făcut multe noi dezvol-
tări imobiliare. Centrul comercial Leroy Merlin, 
Lidl și Kaufland. Dar și blocuri noi, sub numele de 
Complexul Aurel Vlaicu, unde apartamentele sunt 
foarte scumpe. Și ai căror locatari sunt nemulțumiți 
cu ceea ce este în vecinătatea lor pe str. Meșterul 
Manole nr. 2.

La această adresă avem o veche clădire din fondul 
vechi de stat, unde familii sărace stau aglomerate 
în niște apartamente de câte o singură cameră. Ei 
plătesc chirie primăriei. Datorită problemelor lor 
financiare și a modului superficial cu care primăria 
a tratat problemele locuirii de aici, autoritățile lo-

cale au făcut în ultimii trei ani din această clădire 
trei evacuări, pornind acțiuni similare împotriva 
altor 6 familii. (Citiți articolul despre evacuarea 
din 2021 în nr 15 al ziarului Cărămida: https://bit.
ly/3Nsmqqt).

Zona este recunoscută ca o zonă urbană margina-
lă în noua strategie a Clujului, alături de alte patru 
zone de aici fel din oraș. Primăria promite că ele vor 
dispărea până în 2030. Dar cum? Unde? Când mai 
exact? Ce alternative li se oferă familiilor de aici? 
Cei mai muli adulți aici sunt angajați, și mulți copii 
sunt înscriși la școală. Deci sunt oameni integrați, 
dar nu au bani să plătească o chirie privată. Multe 
sunt persoane cu dizabilități. Întâlnim multe cazuri 
aici care intră în categoria a ceea ce asistența soci-
ală numește grup vulnerabil. Iar față de persoanele 
din grupuri vulnerabile autoritățile locale au niște 
obligații: conform legislației sociale, ar trebui să le 
asigure locuințe adecvate și un pachet de măsuri 
sociale.

În autobuz am mai ascultat și poveștile partici-
pantelor și participanților legate de locuire: Iulia 
Cărtăleanu ne-a vorbit despre situația studenților 
și studentelor în Cluj și lipsa căminelor studențești. 
Paula Boarță ne-a împărtășit câteva probleme loca-
tive pe care le-a întâmpinat fiind studentă şi apoi 
chiriașă în Cluj.

Punctul 7 al Turului - Rampele de gunoi din Pata Rât

În iunie 2021, Consilierii locali din Cluj-Napoca 
au aprobat PUZ de urbanizare pentru dezvolta-
rea primei etape a mega-proiectului Transilvania 
Smart City (TSC). Acesta va fi construit pe dealul 
Borzaș pe un teren de 34 de hectare. Dealul se află 
în vecinătatea rampei de deșeuri încă în funcțiune, 
rampa RADP. În decembrie 2021 s-a aprobat autori-
zația de construcție pentru prima fază. Aceasta se 
va desfășura pe 4.6 hectare, și include cinci blocuri 
cu așa numite „locuințe inteligente”, o grădiniță cu 
creșă, un mall pentru cumpărături și o zonă de agre-
ment. Dezvoltatorii proiectului vor iniția livrări la 
domiciliu cu drone în interiorul proiectului, iar de 
aici se va putea ajunge la Aeroportul Internațional 
Cluj cu o telegondolă, parte şi ea din proiect.

Pe dealul de vizavi, tot la o distanță de 800 de 
metri de la rampa RADP se află casele modulare 
construite de primăria Cluj-Napoca în 2010 romilor 
evacuați de pe str. Coastei. Între cele două dealuri, 
la drum (pe str. Pata Rât, mai nou str. Platanilor) se 
află colonia Dallas, o așezare informală veche de 50 
de ani pe un teren deținut de Fundația Pro Roma.

De vreo 2 ani auzim din partea primăriei promi-
siunea 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 promi-
siune. Și cum se leagă ea de începerea lucrărilor 
de construcție la Transilvania Smart City? Sau ce 
riscuri ascunse se află în spatele dezideratului de 
“a nu mai exista”, care până acum a fost o revendi-
care înrădăcinată în faptul că Pata Rât este o zonă 
toxică și stigmatizată? Unde vor dispărea vechii 
locuitori din Pata Rât? Are dispariția lor legătură 
cu potențialii noi locuitori ai Pata Râtului?

Punctul 8 al Turului - locuințele sociale pe str. Bla-

jului/Timișului (fostul Oser)

În anul 2007 locuitorii clujului au depus 1571 de 
cereri de locuințe sociale. Nimeni nu a fost declarat 
neeligibil la acea vreme. Cu un an mai târziu, 271 
dintre solicitanți au primit locuință. Asta a fost 
posibil datorită construirii a mai multor blocuri 
pe teritoriul fostului Oser (străzile Blajului și Ti-
mișului).

Ne întrebăm pe bună dreptate, unde au dispărut 
ceilalți solicitanți? De ce a scăzut numărul solici-
tanților de locuințe sociale după 2008, chiar dacă 
în perioada 2008-2021 au fost realizate doar vreo 
120 de locuințe sociale noi? Mulți dintre cei care 
ar avea nevoie de locuințe sociale renunță să mai 
depună cerere pentru că nu există suficiente lo-
cuințe sociale. Toată lumea a văzut că între 2015-
2020 primăria nu a realizat nicio locuință socială 
nouă. Nici prin construcție, nici prin renovare. Față 
de cele circa 400 de cereri de locuințe sociale pe 
an, primăria a repartizat doar vreo 5 locuințe pe 
an, care s-au golit prin evacuarea sau prin decesul 
vechilor chiriași.

Multe clădiri aflate în proprietate publică conti-
nuă să fie goale. Multe locuințe din fondul vechi de 
stat continuă să se lase să se degradeze. Scopul pri-
măriei cu ele este să le scoată din circuitul locativ.

Ne este dor de astfel de investiții mari în locuințe 
sociale în Cluj. Doar astfel de investiții mari pot să 
răspundă la nevoia reală de locuințe sociale din 
oraș. Este timpul de astfel de mari investiții, avem 
și programul PNRR acum, din care se pot realiza 
locuințe pentru tineri și locuințe pentru persoa-
ne marginalizate. Fără astfel de mari investiții, în 
2030 vom putea constata că cele 1500 de locuințe 
promise de primărie au fost niște promisiuni pe 
care defapt primăria nu vrea să le pună în practică.

Căși sociale ACUM !

Libertatea a fost privatizată în 1994 de Sorin Dan, 
iar în 2011 a fost cumpărată de Ion Sturdza. Acesta 
a investit în transformarea imobilului într-un parc 
industrial prin Fondul Fribourg Capital, afirmând: 
“Proiectul Liberty Technology Park a marcat începu-
tul gentrificării acestui cartier industrial.” În 2019, 
dezvoltatorul White Star Real Estate a cumpărat 
acest complex de birouri prin intermediul compani-
ei de consultanță imobiliară Colliers International. 
În august 2020, SC Liberty Technology Park SRL a 
decis construirea unui ansamblu imobiliar numit 
Liberty Residential. Autorizația de construire pen-

Punctul 3 al Turului - zona pieței 

Abator și str. Anton Pann

Ne aflăm în zona pieței Abator. 
Aceasta arată cum, din anii 2000 
dezvoltarea imobiliară s-a întors 
înspre părțile semi-centrale ale 
Clujului. În anii 1990 ea s-a des-
fășurat mai ales prin includerea 
în perimetrul orașului a mai mul-
tor foste zone extravilane.

Abatorul din secolul al 19-lea a dispărut deja la în-
ceputul anilor 1990 din Piața cu același nume. Omul 
de afaceri Árpád Pászkány, prin Ecomax General 
Investments a construit aici în 1995 o reprezentan-
ță Opel Ecomax. În 2008, primăria a dat undă verde 
vechiului său plan, un Plan Urbanistic Zonal pentru 
construirea Centrului de afaceri, comercial și rezi-
dențial Riverfront. Acesta nu s-a mai realizat, a fost 
vândut unui alt investitor cu teren cu tot în 2016.

Din 2019, Mauerer Imobiliare a început realizarea 
turnului de 25 de etaje numit Maurer Panoramic, 
locul așa numitei vieți la înălțime. Mai repede de 

foto: Nóra Ugron
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În luna decembrie 2021, Asociația Comunitară a 
Romilor de pe Coastei și Fundația Desire din Cluj 
au derulat proiectul „Încălcarea dreptului de a lo-
cui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata 
Rât pentru dreptate locativă”. Proiectul a reunit 
studenți și studente din Cluj și tineri și tinere cu 
domiciliul în Pata Rât și a constat în trei ateliere. 

După ce participanții și participantele au făcut 
cunoștință și au identificat punctele comune și di-
ferențele dintre ele, la primul atelier s-a abordat 
problema drepturilor omului, modul în care ele sunt 
reglementate și măsura în care sunt respectate de 
către autorități. Discuția a fost centrată mai ales 
pe legile antidiscriminare și pe dreptul la locuire. 
A doua întâlnire s-a desfășurat fizic, iar discuția s-a 
mutat la nivel local. S-a făcut o scurtă reconstruire 
a unei cronologii a luptei pentru dreptate locativă 
din Cluj din 2010 până în prezent. Între timp, par-
ticipanții și participantele au povestit experiențe 
proprii legate de discriminare sau de dificultatea 
locuirii în oraș și în jurul său. La a treia întâlnire 
au fost invitați Georgiana Lincan, de la Asociația 
E-Romnja, și Eugen Ghiță, de la Asociația Juriștilor 
Romi RomaJust. Ei au vorbit despre forma pe care o 
ia activismul împotriva discriminării persoanelor 
rome în cadrul asociațiilor lor, au prezentat cazuri 
concrete de discriminare și acțiunile pe care le-au 
desfășurat pentru a le combate. 

La finalul atelierelor, participanții și participan-
tele au fost invitați/e să participe la acțiunile de-
rulate de mișcarea Căși sociale ACUM! în data de 
17 decembrie, care e declarată la nivel local Ziua 
Împotriva Evacuărilor și este organizată în fiecare 
an, din 2010. Această dată comemorează evacua-
rea de pe strada Coastei și mutarea forțată lângă 
rampele de deșeuri din Pata Rât a 350 de persoane 
de etnie romă din 17 decembrie 2010. Organizarea 
unui marș fizic nu a fost posibilă, din cauza regle-
mentărilor condiționate de pandemie, deci mobili-
zarea s-a făcut în format hibrid, fizic și online. S-a 
lansat un așa numit “marș online” în cadrul căreia 
activistele și activiștii s-au dus cu pancarte în mai 
multe locații din oraș, răspunzând la întrebarea 
“Cui aparține orașul smart, dacă…?” Pozele făcute 
cu mesajele în oraș au ajuns astfel pe social media. 

  Evenimentul din 17 decembrie s-a încheiat pe 
strada Coastei cu un vernisaj flashmob al expoziției 
„Unde au dispărut copiii de pe canapea?”, care pre-
figurează nevoia de a comemora evenimentele de 
acum 11 ani: propune amplasarea unui monument 
al evacuării pe fosta stradă Coastei, mai exact, o 
machetă a zonei ce a fost, atunci, demolată. Aceasta 
a fost realizată de către artiștii Ciprian Mureșan și 
Răzvan Botiș și arhitectul Silviu Medeșan. Expoziția 
a fost  afișată în holul principal al Bibliotecii Centra-
le Universitare „Lucian Blaga” pe toată durata lunii 
februarie și s-a putut  vizita gratis între orele 8-20.

Mai jos am adunat concluziile și reflecțiile câtor-
va participante și participanți la atelier  și a două 
dintre organizatoare.

1. De ce ați participat la un asemenea atelier despre 

drepturile omului și ce ați învățat? 

Pentru că am fost curioasă și interesată de acest 
subiect și am învățat ce drepturi am ca om, ca per-
soană. (Francesca)

Pentru că am vrut să știu care sunt drepturile 
mele ca om și ce beneficii am. (Iuliana)

Am învățat care sunt drepturile omului și că nu 
trebuie să lăsăm pe nimeni să ne ia aceste drepturi. 
(Alexandra)

Am participat ca să întâlnesc oameni noi și să-mi 
cunosc drepturile mai bine. (Mihaela)

Am învățat care sunt drepturile noastre și, de ase-
menea, am vrut să aflu mai multe despre „discrimi-
nare”. Eu având pielea albă (fiind blondă), parcă la 
mine, la început, până află că sunt de etnie romă, nu 
se prea simte discriminarea. Și am vrut să întâlnesc 
și să cunosc persoane noi. (Noemi)

Am vrut să-mi cunosc drepturile și acum am mai 
bine la cunoștință care sunt acestea. (Rita)

Am vrut să ies din sfera socială în care mă sim-
țeam încadrat și am vrut să cunosc oameni, povești 
și perspective noi. De asemenea, odată cu vârsta mi 
s-a părut din ce în ce mai nenaturală și deranjantă 
discriminarea din România bazată pe culoarea pie-
lii, și aș vrea să dispară. (Eduard)

Am vrut neapărat să mă informez cu privire la pro-
blemele sociale reale din jur, să ies din zona mea de 
confort folosind posibilitățile pe care le am pentru 
a mă educa și a-i face și pe alții să conștientizeze 
nedreptatea locativă prezentă în Cluj. (Iulia)

Am auzit despre nedreptățile locative din Cluj 
de la profesorii de la facultate, iar când a apărut 
oportunitatea de a participa la acest atelier am 
considerat că este momentul potrivit pentru a afla 
mai multe despre problemele sociale existente în 
orașele mari precum cel în care am ales să studiez. 
(Roxana)

Fiind inițiatoarea acestui Atelier, aș spune că mo-
tivele mele au fost cel puțin triple: (1) mi-am dorit să 
contribui la a aduce mai aproape tineri cu domiciliul 
în Pata Rât și tineri care locuiesc în alte părți ale 
orașului, și nu „doar” pentru a crea un moment de 
cunoaștere reciprocă, ci și pentru a realiza că pot 
avea probleme comune în ceea ce privește locuirea 
în Cluj-Napoca; (2) am răspuns astfel la dorința unor 
membri ai Asociației Coastei de a afla mai multe 
despre „drepturile omului”; (3) am putut semnala cât 
de important este să înțelegem că legile sunt făcute 
de oameni și reflectă anumite interese, astfel încât 
idealurile privind drepturile omului cristalizate 
de-a lungul mai multor secole nu se reflectă în mod 
automat în legi, și cei cărora li se încalcă drepturile, 
inclusiv dreptul la locuință adecvată, trebuie să 
ducă o luptă continuă pentru a pune legiuitorii în 
slujba lor. (Enikő, organizatoare)

Am participat la acest atelier deoarece este o temă 
care mă interesează și întotdeauna sunt deschisă 
pentru a învăța lucruri noi, dar, de asemenea, am 
participat împreună cu tineri din comunitatea Pata 
Rât, încât și ei să fie familiarizați cu drepturile omu-
lui și să-și cunoască drepturile în momentul în care 
de-a lungul vieții se vor lovi de diverse evenimente 
prin care acestea sunt încălcate. (Linda)

2. Cum v-ați simțit în cadrul atelierelor? 

În cadrul atelierelor m-am simțit bine și am cu-
noscut tineri noi. (Francesca)

M-am simțit foarte bine și am cunoscut oameni 
noi. (Iuliana)

A fost un sentiment minunat. (Alexandra)
M-am simțit foarte bine, am fost mai mulți, am 

comunicat, am aflat lucruri noi. (Mihaela)
În cadrul atelierelor m-am simțit foarte bine. 

(Noemi) 
În cadrul atelierelor m-am simțit bine și mi-a fă-

cut plăcere. (Rita)
A fost o atmosferă foarte plăcută, colegială, des-

chisă, dar am avut și momente în care m-am simțit 
trist, chiar nervos, când am aflat de atitudinea de 
care s-au lovit unii participanți din partea profeso-
rilor și a altor figuri de autoritate cu care au inter-
acționat. (Eduard)

M-am simțit furioasă aflând detalii despre ex-
periențele prin care alți participanți la atelier au 
trecut, ca victime ale rasismului, dezinteresului și 
apatiei autorităților. (Iulia)

Interacțiunea a fost una foarte plăcută datorită 
deschiderii și intereselor comune, însă pot spune 
că informațiile și detaliile aflate despre experien-
țele unora dintre participanți cu autoritățile și alți 
locuitori ai orașului m-au făcut să-mi pun și mai 
multe întrebări despre modul în care sunt tratate 
persoanele care au acces redus la resurse și despre 
modalitățile în care aceste resurse sunt distribuite 
la nivelul societății. (Roxana)

Am încercat să mențin un echilibru între (1) in-
formarea sumară despre istoricul, principiile și 
„generațiile” drepturilor omului, (2) încurajarea 
participanților de a-și povesti din experiențele 

problematice ale locuirii în Cluj, pentru a accen-
tua ruptura dintre realitățile trăite și drepturi, 
(3) mobilizarea nemulțumirilor personale înspre 
o pasiune pentru exprimarea acestora în mesaje 
politice colective. (Enikő, organizatoare)

M-am simțit foarte bine: am avut ocazia în cadrul 
atelierelor să cunosc tineri studenți care erau dor-
nici să învețe și să cunoască alți tineri (tinerii din 
Pata Rât) și care s-au solidarizat cu noi în momentul 
când au aflat despre evacuarea noastră. (Linda)

3. Cum puteți folosi cele discutate în atelier în 

viețile voastre de zi cu zi?

La primărie, la instituții publice, îmi cunosc acum 
drepturile de a nu fi discriminată. (Francesca)

Îmi cunosc drepturile acum și nu mă voi lăsa dis-
criminată de alții. (Iuliana)

Încercând să îi încurajăm și pe cei din jurul nostru. 
(Alexandra)

Cunoscându-mi drepturile mai bine nu mă voi 
lăsa discriminată și voi acționa când trebuie și cum 
trebuie. (Mihaela)

Încercând să încurajăm oamenii să se ridice pen-
tru drepturile lor. (Noemi) 

Să nu mă las discriminată de alți oameni și să le 
vorbesc și altora despre aceste drepturi, ca să le 
știe și ei. (Rita)

Pot folosi ceea ce am văzut/auzit/simțit în cadrul 
atelierului în poveștile pe care le spun celor din 
jur pe tematica nedreptății, a abuzului de putere, 
a dezinteresului autorităților și a tăcerii din preaj-
ma unui subiect ce ar trebui discutat cu indignare. 
(Iulia)

Iau cu mine curajul și motivația pe care le-au tre-
zit în mine atelierele. (Corina)

Să continuăm să vorbim despre acest subiect și să 
încercăm să-i facem pe cei din jur să conștientizeze 
că, în realitate, există mai multe lucruri care leagă 
persoanele mai privilegiate și cele defavorizate 
decât am tinde să credem. (Roxana)

Ideea de a lega teoria de practică a fost un bo-
nus pentru atelierul nostru, facilitată de perioada 
anului în care s-a organizat atelierul: luna decem-
brie, când de 11 ani activiștii și activistele din Cluj 
organizează evenimente anti-evacuare cu accent 
comemorativ și cu scopul de a contribui la conști-
entizarea problemelor locuirii în Cluj și a nevoii 
de solidaritate politică între mai multe categorii 
sociale.  (Enikő, organizatoare)

Acele lucruri învățate la atelier le putem folosi în 
primul rând pentru noi, dar și pentru a transmite 
celor din jur care le sunt drepturile și pentru a le 
da un impuls să lupte, să nu se lase discriminați în 
diferite situații. (Linda)

4. Credeți că atelierul v-a inspirat să vă implicați 

în acțiuni de luptă antirasistă pentru justiție socială 

și dreptate locativă? (Dacă da, cum ați dori să vă 

implicați?)

Da, m-a inspirat și doresc ca pe viitor să vin la pro-
teste pentru relocarea noastră în oraș. (Francesca)

Da, m-a inspirat, și pe viitor, când o să pot (căci 
am 2 copii), o să particip la anumite evenimente. 
(Iuliana)

Da, sigur că da, voi încerca să PARTICIP la pro-
teste, la mitinguri și să sprijin oamenii, să nu mai 
fie evacuați. (Mihaela)

Deja mă implic împreună cu sora mea, activista 
Maria Stoica, participând uneori la activități stra-
dale. Cu siguranță voi continua să fac asta. (Noemi) 

Da, m-a inspirat, și pe viitor voi sprijini oamenii 
cu ce e nevoie și voi participa la diferite activități. 
(Rita)

Din perspectiva luptei antirasiste, voi continua să 
mă implic și să argumentez (oricât de inutil ar fi, în 
cazul unora) împotriva pornirilor rasiste sau clasis-
te ale celor cu care interacționez. Din perspectiva 

dreptății locative –  nu prea. Consider că trezești 
mai ușor empatia din omul de rând decât să dimi-
nuezi interesul monetar din demnitar. (Eduard)

Pot spune că atelierul a reușit să-mi alimenteze 
dorința de a mă împotrivi și revolta în fața nedrep-
tăților care au loc în jurul meu, să fac asta cu și mai 
multă convingere și pasiune decât am făcut-o până 
acum. (Iulia)

Chiar dacă am adoptat de mai multă vreme o po-
ziție antirasistă în discursurile mele, atelierul mi-a 
deschis ochii cu privire la o altă injustiție cu care 
se confruntă un număr foarte mare de persoane, 
anume cea a nedreptății locative. Datorită informa-
țiilor aflate despre acest subiect, voi încerca să mă 
implic în evenimente viitoare pe această temă și să 
le aduc la cunoștință celor din jur despre multitu-
dinea de probleme sociale ce sunt interconectate 
și care îi afectează pe cei mai vulnerabili oameni 
ai societății. (Roxana)

Atelierul s-a desfășurat într-o perioadă foarte 
aglomerată, în care probabil toată lumea se pregă-
tea pentru odihna și relaxarea de final de an, chiar 
dacă pentru foarte multe persoane nici finalul de 
an nu aduce astfel de împliniri. Faptul că lumea a 
participat în aceste condiții la atelier m-a făcut să 
îl resimt drept un moment de încurajare pentru 
continuarea luptei noastre comune. (Enikő, orga-
nizatoare)

5. Ce fel de schimbări credeți că ar trebui să aibă 

loc în societate pentru nevoile comunităților de care 

aparțineți?  

Să ne accepte, că și noi suntem oameni și facem 
parte din societate, chiar dacă suntem romi. (Fran-
cesca)

Să se construiască mai multe locuințe sociale, 
să nu fie discriminări la locul de muncă, în școli, în 
grădinițe. (Iuliana)

Să li se acorde atenție și celor care vin de la pe-
riferia orașului, să li se dea dreptul de a vorbi și să 
nu li se pună etichete. (Alexandra)

Să nu mai fie discriminări și să ne tolerăm unii 
pe alții, să ne înțelegem bine. (Mihaela)

De a nu judeca și eticheta omul după culoarea 
pielii. Iar schimbarea cea mai mare ar trebui să 
vină de la autorități. (Noemi) 

Să fim mutați, să poată să aibă acces la toate faci-
litățile copiii, să meargă la școală, instituțiile să-și 
facă treaba cum trebuie. (Rita)

Oamenii ar trebui să se abțină din a emite judecăți 
de valoare. De asemenea, ar fi ideal dacă ar găsi o 
modalitate de a-și mângâia egoul, alta decât a-i jigni 
sau deprecia pe alții. (Eduard) 

Cred că schimbarea principală care ar trebui să 
aibă loc este aceea de a opta pentru a-l asculta pe cel 
din jur înainte de a ne da cu presupusul cu privire la 
o problemă la care nu ne-am gândit (îndeajuns) până 
atunci. Cu alte cuvinte, oamenii dintr-o comunitate 
trebuie să fie încurajați să-și spună poveștile și 
impresiile legate de problemele care-i vizează, iar 
cei din jur, să-i asculte și să încerce să empatizeze 
cu ei. E nevoie de o modificare de perspectivă, de 
la a spune la a asculta. (Iulia)

Societatea noastră se axează pe profit, pe profitul 
câtorva persoane în poziții (nu neapărat publice) de 
putere. Până nu se va acționa și nu se vor lua deci-
zii în interesul tuturor, nu cred că se va produce o 
schimbare semnificativă. (Corina)

Făcând parte dintr-o categorie socială privilegi-
ată, îmi doresc să am cât mai mulți colegi din sfera 
academică/ universitară care, și pe baza conștien-
tizării modului în care beneficiază de privilegiile 
lor societale, să vrea să aducă o contribuție atât la 
cunoașterea fenomenelor cum ar fi exploatarea, 
rasismul, sau inegalitatea locativă, cât și la susține-
rea, prin diverse mijloace pe care le pot mobiliza, a 

categoriilor sociale afectate direct de aceste feno-
mene. Mi-aș dori să îi văd pe mai mulți implicați în 
lupta comună pentru o lume mai dreaptă, în care 
condițiile materiale pot să faciliteze accesul în fapt 
al tuturor la drepturile omului și în care statul își 
respectă obligațiile față de asigurarea drepturilor 
social-economice pentru toți. (Enikő)    

Da, fac asta de 12 ani, dar de fiecare dată aceste 
ateliere și evenimente la care particip îmi dau pu-
terea de a lupta mai departe. De aici mă hrănesc 
cu energie pozitivă și putere de muncă. Implicarea 
mea va fi exact ca până acum, dar, dacă vor fi ocazii, 
mă voi implica mai mult. (Linda)

6. Ce impact credeți că a avut acțiunea din 17 de-

cembrie?

Am fost vizibili și nu vom uita niciodată acea tra-
gedie din viața noastră, vom lupta în continuare. 
(Francesca)

Am fost vizibili și acea zi importantă pentru noi 
nu a trecut fără să se întâmple ceva. (Iuliana)

Cred că, dacă vom lupta în continuare, vom reuși 
să fim și noi văzuți ca oameni în societate. (Ale-
xandra)

A fost un moment sensibil pentru mine, căci mi-
am adus aminte de cele întâmplate, oamenii erau 
triști, supărați, au plâns, au văzut și aflat și alți oa-
meni ce ni s-a întâmplat. Să nu mai pățească nimeni 
ce am pățit noi în prag de iarnă. (Mihaela)

Mi-am amintit de când am fost evacuată, am trăit 
același coșmar precum cel din 17 decembrie 2010 
și asta îmi dă puterea să lupt mai departe. (Rita)

Nu știu ce impact a avut la nivel macro, dar sper 
că prin faptul că eu am aflat de această situație 
(despre care nu auzisem nimic după 6-7 ani de locuit 
în acest oraș), iar apoi că am prezentat mai departe 
situația apropiaților, care – probabil – la rândul lor 
o vor relata mai departe, se va ajunge la momentul 
când astfel de tratamente inumane vor fi prezente 
în mentalul colectiv, vor fi mediatizate, discutate, 
împiedicate prin acțiune colectivă și nu vor mai 
putea fi îngropate de cinism și nepăsare, ca până 
acum. (Eduard)

Consider că s-au deschis multe ocazii de a discu-
ta despre dreptatea locativă, despre problemele 
Clujului și despre antirasism. Am purtat multe con-
versații cu apropiați și i-am făcut curioși cu privire 
la scopurile acțiunilor de genul. Printr-o conști-
entizare sporită a situației de față, cred că putem 
trezi în marea majoritate a oamenilor indignare și 
dorință de schimbare în bine a stării de fapt, așa 
încât sunt de părere că evenimentele de genul vor 
rămâne mereu relevante pentru construirea unei 
societăți lipsite de prejudecăți. (Iulia)

Mi se pare important să existe un contradiscurs, 
atunci când discursul majoritar și/sau cel al au-
torităților devin dăunătoare pentru unii și unele 
dintre noi. O astfel de acțiune, precum și cele din 
anii precedenți, construiesc contradiscursul, care 
rămâne foarte relevant mai ales în cadrul luptei 
pentru dreptate locativă, cât timp multe persoane 
care locuiesc în Cluj nu au auzit despre Pata Rât. 
(Corina)

Acțiunea din 17 decembrie 2021 a fost unul din-
tre cele mai reușite evenimente activiste din Clujul 
ultimilor doi ani ce au cunoscut restricții datori-
tă pandemiei, îmbinând prezența fizică a partici-
panților în spații publice din oraș, cu conectarea 
unor mesaje individuale într-un marș online. Eve-
nimentul a reușit să mobilizeze persoane victime 
ale evacuărilor forțate și cu domiciliul forțat în 
Pata Rât, activiști, studenți, artiști și arhitecți care 
și-au adus aportul la formularea mesajelor eveni-
mentului: răspunzând la întrebarea Cui aparține 
orașul smart dacă …? locuitorii săi se confruntă cu 
o serie de probleme locative; contribuind la reali-
zarea expoziției stradale cu titlul Unde au dispărut 

“Să li se acorde atenție și celor care vin de la periferia 
orașului”. Drepturile omului și activism antirasist 
pentru dreptate locativă – atelier pentru tineri

foto: Radu Gaciu
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copiii de pe canapea?; și punând laolaltă o serie de 
nemulțumiri personale în mesajul poetic și politic 
Mi-e dor de locuințe sociale. (Enikő) 

A avut un impact mare deoarece mulți tineri care 
nu știau de povestea noastră au aflat-o și chiar au 
decis ca pe viitor să se mai implice în acțiunile noas-
tre. (Linda)

7. Care a fost cel mai important sau memorabil 

moment din atelier pentru voi? 

Întâlnirea fizică, când ne-am cunoscut cu ceilalți 
tineri și am învățat lucruri noi. (Francesca)

Când am cunoscut oameni noi. (Iuliana)
Memorabil pentru mine a fost când ne-am întâlnit 

fizic și am vorbit între noi despre drepturile omului. 
(Alexandra)

Când a participat Aldessa Georgiana Lincan de la 
E-Romnja, ne-a vorbit despre drepturile femeilor 
și am cunoscut tinerii studenți care s-au implicat. 
(Mihaela)

Cel mai memorabil pentru mine a fost works-
hop-ul care a avut loc fizic și cazul Larei. (Noemi)

Faptul că, până acum, nu mi-am cunoscut dreptu-
rile și acum le cunosc. Orice o să întâmpin în viață, 
o să-mi cunosc dreptul. Și am cunoscut oameni noi, 
cu care am fost încântată să socializez. (Rita)

Cel mai memorabil a fost pentru mine workshopul 
care a avut loc fizic, când i-am cunoscut și am inter-
acționat cu cei din Pata Rât, le-am aflat poveștile, 
am aflat de cazul Larei, de acțiunile activiste pre-
cedente, etc. (Eduard)

Sunt de acord cu Alexandra și Eduard – și mie mi 
s-a părut că al doilea atelier a fost cel mai memo-
rabil moment din cadrul proiectului. Interacțiunile 
directe pe care le-am avut cu ceilalți participanți au 
fost de neînlocuit în ceea ce privește conștientiza-
rea tot mai acută pe care simt c-o am cu privire la 
necesitatea schimbării perspectivei noastre asupra 
ideii de dreptate locativă. (Iulia)

A fost important să aflu de activitatea E-Romnja 
și RomaJust, să-mi fac o idee și despre mai multe 
forme posibile de activism. Deși asociațiile au, în 
mare parte, scopuri comune, E-Romnja lucrează 
mult la nivelul mobilizării comunitare, iar RomaJust 
la nivel juridic. (Corina)

Au fost momentele când am simțit că pasiunea 
mea activistă a avut oarecare efecte. Cred că acest 
lucru s-a multiplicat și datorită celor doi invitați 
speciali ai atelierului, Georgiana Lican de la ERo-
mnja și Eugen Ghiță de la RomaJust, cu ocazia celei 
de-a treia întâlniri. (Enikő)  

Memorabilă pentru mine a fost întâlnirea față în 
față, unde am avut ocazia să ne cunoaștem cu toții 
și să discutăm despre probleme precum discrimina-
rea și tema mare a locuirii și a evacuărilor forțate. 
De asemenea, la fel ca Eni, și eu sunt pasionată de 
acest activism; nu am crezut niciodată c-o să ajung 
să fac ceea ce-mi place cu adevărat: activismul mă 
reprezintă în felul meu de a fi și în viața de zi cu zi 
nu pot sta nepăsătoare față de problemele celor 
din jur. (Linda)

Interviu făcut de Corina Andreea Preda, Iulia 
Andreea Cărtăleanu și Nóra Ugron

În martie 2022 s-au început în Cluj Atelierele Tac-

tici de rezistență anti-evacuare. Până acum, partici-
pantele înscrise s-au întâlnit cu membrii ai echipei 
Căși sociale ACUM!, cu Veda Popovici de la FCDL 
din București, precum și cu Anca Nica de la E-Ro-
mnja. Urmează întâlniri cu activiste de la Dreptul 
la oraș din Timișoara, AVM din Ungaria, The Roof 
din Serbia, BZV din  Germania, Habita din Portuga-
lia, Sindicat d´habitatge/Sindicat de llogaters din 
Barcelona Spania, European Roma Rights Centre, 
și o întâlnire de final cu Căși sociale ACUM! Scopul 
atelierelor este de a construi o rețea anti-evacuare 
mai puternică la nivel local și transnațional, precum 
și de a forma un grup de acțiune sustenabil pen-
tru justiție locativă în Cluj-Napoca. Atelierele se 
derulează în cadrul proiectului Economia politică 
a evacuărilor și efectele lor sociale, realizat prin 
Fundația Desire cu sprijinul RLS din Belgrad.

În martie 2022, Fundația Desire a publicat raportul 

ENHOJUST: Pentru o justiție antirasistă de locuire 

și de mediu, rezultat din proiectul cu același nume 
derulat din ianuarie 2021. Autori: Enikő Vincze 
(coord.), Vasile Gîlbea, Alexandru Luchiian, Bog-
dan Mincu, George Iulian Zamfir. Materialul este 

contextul proiectului; Justiția de mediu, și dreptul 
la un mediu sănătos; Justiția locativă, și dreptul 
la locuință adecvată; Justiția locativă și de mediu, 
și dreptul de a locui în mediu sănătos; Justiția an-
tirasistă de mediu și de locuire, și dreptul de a nu 
fi exclus de la dreptul de a locui în mediu sănătos. 
Raportul în limba română este accesibil aici: https://
www.desire-ro.eu/?p=4054.  Pe baza lui echipa a 
redactat și un policy brief în limab română (https://
www.desire-ro.eu/?p=4079) și în limba engleză (htt-
ps://www.desire-ro.eu/?p=4069).  

Târg Autonom de Carte și Zine: 4-5 martie 2022, 
Cluj, Casa Tranzit. Au fost prezentate cărți, broșuri 
și alte materiale de la colectivele editoriale: Black 
Button Books, Dezarticulat, Dispozitiv Books, Frac-
talia, Hecate, IDEA, OMG, Pagini Libere, Post/h/um, 
TACT, Tranzit .ro/Iaşi, Art200, Bună (Germania), 
Cărămida, Cutra, Strada, TușZine, Zine Fem, Anar-
hiva, Filaret16 ş.a. shorturl.at/ijG15

Ziua de Acțiune pentru Locuire: Solidaritate dinco-
lo de granițe, 01.04.2022, București, Centrul Comu-
nitar Intersect. Eveniment prin care Frontul Comun 
pentru Dreptul la Locuire se alătură Zilei de Acțiune 

pentru Locuire (Housing Action Day 2022) coor-
donată de Coaliția Europeană de Acțiune pentru 
Dreptul la Locuire și la Oraș (EAC). Oana Ungureanu 
și Veda Popovici  explorează diverse tactici pentru 
dreptate locativă urmate de o discuție cu publicul.

Evenimentul de 8 martie 2022 în Cluj: Manifest 
pentru 8 martie: Violența are mai multe nuanțe 
– vrem rezistență solidară! Organizat de Meduza 
Kolektiv și Rhythms of Resistance Cluj, împreună cu 
Căși sociale ACUM!. Mesajul evenimentului se poate 
citi în nr. 16 al ziarului Cărămida: shorturl.at/alrD7

În luna martie, expoziția Unde au dispărut copiii 

de pe canapea? s-a mutat din Biblioteca Centrală 
Universitară Lucian Blaga în Pata Rât, în zona ca-
selor modulare, în casa Radio Pata. 

Articole scrise și publicate de membrii echipei 
Căși sociale ACUM! în luna martie 2022:  

Fundamentele și potențialul anti-capitalist al re-
vendicării „Vrem locuințe sociale, nu militarizare”, 
https://artapolitica.ro/gazetapolitica/, 10.03.2022,

Împotriva războiului care ține în viață capitalis-
mul, shorturl.at/DIP59

Enikő Vincze

Ştiri, evenimente, apariții structurat în următoare-
le mari capitole: Matricea 
conceptuală ENHOJUST în 


