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COMUNITĂŢI ROME DIN PATA RÂT
ȘI ACTIVISMUL ANTIRASIST
PENTRU DREPTATE LOCATIVĂ
EXPOZIŢIE DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR
CASA TRANZIT, 8-11 APRILIE 2022
ORGANIZATORI:
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 & Căși sociale ACUM!

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.
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SECŢIUNEA
INTRODUCTIVĂ

2
B

UNDE AU DISPĂRUT
COPIII DE PE CANAPEA?
despre str. Coastei / casele modulare
din Pata Rât

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

4

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

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.
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ACTIVISMUL DIN CLUJ
PENTRU DREPTATE
LOCATIVĂ
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SECŢIUNEA
DE ÎNCHEIERE:
ESTE PATA RÂT ISTORIE?

Rasism
de mediu
Mediu
toxic

Sănătate
degradată

Locuire
inadecvată
4

SECȚIUNEA 1

SECTION 1

Planșa introductivă la expoziție

Introductory sheet to the whole exhibition

Am realizat această expoziție de 8 Aprilie – Ziua Internațională a Romilor, pentru a
ne exprima solidaritatea antirasistă cu lupta tuturor romilor pentru recunoaștere culturală, dreptate socială, capacitare economică și participare politică. Internaționalismul mișcării romilor continuă să ne inspire. Rasismul împotriva romilor continuă să
ne revolte. Nedreptatea și inumanitatea sistemului 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.

We organised this exhibition on 8 April - International Roma Day to express our
anti-racist solidarity with the struggle of all Roma for cultural recognition, social justice, economic empowerment, and political participation. The internationalism of the
Roma movement continues to inspire us. Racism against Roma continues to outrage
us. The injustice and inhumanity of the system that forces people to live in insecurity
and inadequate conditions that endanger their dignity and lives motivate us to keep
doing our share in the global struggle for social justice.

Expoziția îmbină elementele unor expoziții anterioare realizate de noi, precum:

The exhibition combines elements of previous exhibitions we have produced, such as:

- 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, constituirea zonei rezidențiale 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,
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 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.

- The online archive exhibition “10 years - the fight goes on”/ “Pata Rât Diary”, organised in December 2020 on the occasion of the 10th anniversary of the eviction from
Coastei Street. It exposes the relationship between the measures taken by the Cluj-Napoca Municipality in 2010, the establishment of the residential area of modular houses in Pata Rât, the eviction from Coastei Street, the prolonged precarious living on
Cantonului Street, as well as the continued existence of toxic waste landfills in Pata
Rât and housing in the Dallas Colony. At the same time, the archive exhibition shows
how these interactions brought to life the housing justice movement in Cluj, and how
the latter evolved over 10 years based on a lasting collaboration with the people of
Pata Rât, as well as through actions confronting the municipality on the deepening
and continued humanitarian, environmental and housing crisis in the area.

- Expoziția mobilă „Unde au dispărut copiii de pe canapea?”, 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 casele 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.

- The mobile exhibition “Where have the children from the sofa disappeared?”, organised in 2021 and opened on Coastei Street on 17.12.2021, and afterwards exhibited in
February 2022 at the Lucian Blaga Central University Library in Cluj-Napoca, and
in March 2022 at the modular houses in Pata Rât. This exhibition also created the
symbolic framework to mark the place from where the Roma community was evicted
through a Monument of Eviction that we aim to place on the former Coastei Street.

Organizatorii expoziției: Asociația 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”), Fundația Desire, și Căși sociale ACUM!,
aprilie 2022. La realizarea acestei expoziții au contribuit foarte multe persoane. Numele lor sunt menționate pe planșele introductive ale fiecărei secțiuni.

Organisers: The Roma Community Association of Coastei Street (through the project “Infringement of the right to live in a healthy environment and the struggle of
the Roma of Pata Rât for housing justice”), the Desire Foundation, and Căși sociale
ACUM!, April 2022. A lot of people contributed to this exhibition. Their names are
mentioned on the introductory sheets of each section.

Secțiunea 1. Planșa introductivă la expoziție

Section 1. Introductory sheet to the whole exhibition

Secțiunea 2. Unde au dispărut copiii de pe canapea? (despre str. Coastei și casele
modulare din Pata Rât)

Section 2. Where have the children from the sofa disappeared? (About Coastei Street
and the modular houses in Pata Rât)

Secțiunea 3. Drumul nostru încotro? (despre str. Cantonului)

Section 3. Our path, where to? (About Cantonului Street)

Secțiunea 4. Rampele de deșeuri sunt toxice pentru oamenii! (despre Dallas, munca pe rampe, și toxicitatea mediului)

Section 4. Landfills are toxic for humans! (About Dallas, labouring on the landfill,
and environmental toxicity)

Secțiunea 5. Activismul din Cluj pentru dreptate locativă

Section 5. Housing justice activism in Cluj

Secțiunea 6. Este Pata Rât istorie?

Section 6. Is Pata Rât history?
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UNDE AU
DISPĂRUT
COPIII DE PE
CANAPEA?
În 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a pregătit și a pus
în practică evacuarea a 350 de persoane de etnie romă și
relocarea lor în Pata Rât în apropierea rampelor de deșeuri.
Acest eveniment tragic a însemnat și începuturile mișcării
locale pentru dreptate locativă bazată pe solidaritatea
antirasistă între victimele acestei politici și activiști aparţinând
unor etnii și categorii cu statute sociale diferite.
Dincolo de a-i reaminti publicului larg cum s-a extins locuirea
în Pata Rât de pe urma acţiunilor de mai sus, această
secţiune a expoziţiei 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. În 2021, 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 propun amplasarea
Monumentului Evacuării de pe str. Coastei pe actuala str.
Episcop Nicolae Ivan f.n.

LA REALIZAREA ACESTEI SECŢIUNI AU CONTRIBUIT :
Artiștii: CIPRIAN MUREȘAN, RĂZVAN BOTIȘ
Feedback pe machetă: LINDA ZSIGA GRETA, ALEXANDRU GRETA, ELENA RITA GRETA, SILVIU ZSIGA
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
Urbanism și arhitectură: SILVIU MEDEȘAN
Design și layout expoziţie: RADU GACIU
Fotografii: PAULA BOARŢĂ, ȘTIRI DE CLUJ.RO, ALEXANDRU GRETA, RADU GACIU, SILVIU MEDEȘAN, ȘERBAN SAVU
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SECȚIUNEA 2

SECTION 2

Unde au dispărut copiii
de pe canapea?

Where have the children from
the sofa disappeared?

În 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a pregătit și a pus în practică evacuarea a 350 de persoane de etnie romă și relocarea lor în Pata Rât în apropierea rampelor de deșeuri. Acest eveniment tragic a însemnat și începuturile mișcării locale
pentru dreptate locativă bazată pe solidaritatea antirasistă între victimele acestei
politici și activiști aparținând unor etnii și categorii cu statute sociale diferite.

In 2010, the Cluj-Napoca Municipality prepared and undertook the eviction of 350
Roma people and their relocation to Pata Rât near the landfill. This tragic event also
marked the birth of the local housing justice movement based on anti-racist solidarity
between the victims of this policy and activists from different ethnic groups and social
classes.

Dincolo de a-i reaminti publicului larg cum s-a extins locuirea în Pata Rât de pe
urma acțiunilor de mai sus, această secțiune a expoziției pune în context nevoia
comunității rome care a locuit până în 2010 pe str. Coastei de a marca simbolic locul de unde a fost evacuată. În 2021, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei,
Fundația Desire și Căși sociale ACUM! au venit cu ideea realizării unei lucrări de
artă care să amintească de acest moment și să atragă atenția că evacuările din orașul
Cluj trebuie să înceteze. Artiștii Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș și arhitectul Silviu
Medeșan, împreună cu membrii ai comunității, au creat o machetă a zonei care în
2010 a fost demolată. Împreună propun amplasarea Monumentului Evacuării de pe
str. Coastei pe actuala str. Episcop Nicolae Ivan f.n.

This section of the exhibition reminds the general public how housing in Pata Rât has
expanded as a result of the above measures. It also puts into context the need of the
Roma community that until 2010 had lived on Coastei Street to symbolically mark
the place from where it was evicted. In 2021, the Roma Community Association of
Coastei Street, the Desire Foundation and Căși sociale ACUM! came up with the
idea of creating an artwork to commemorate this moment and to raise awareness of
the fact that evictions in Cluj must stop. Artists Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș and
architect Silviu Medeșan, together with members of the community, created a model
of the area that had been demolished in 2010. They propose placing the Monument of
Eviction from Coastei Street on what is now Episcop Nicolae Ivan Street.

La realizarea acestei secțiuni au contribuit : Artiștii: Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș
; Feedback pe machetă: Linda Zsiga Greta, Alexandru Greta, Elena Rita Greta, Silviu Zsiga ; 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 ; Urbanism și
arhitectură: Silviu Medeșan ; Design și layout expoziție: Radu Gaciu ; Fotografii:
Paula Boarță, Știri de Cluj.ro, Alexandru Greta, Radu Gaciu, Silviu Medeșan, Șerban Savu.

Contributors to this section included: Artists: Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș ; Feedback on the model: Linda Zsiga Greta, Alexandru Greta, Elena Rita Greta, Silviu
Zsiga; Text: Enikő Vincze, Silviu Medeșan ; Excerpts from interviews with: Linda
Zsiga Greta, Alexandru Greta, Elena Rita Greta, Silviu Zsiga, Alexandru Fechete
Pepe, Ernest Creta, Romeo Greta; Text editing: Simona Ciotlăuș ; Urbanism and architecture: Silviu Medeșan ; Exhibition design and layout: Radu Gaciu ; Photos: Paula
Boarță, Știri de Cluj.ro, Alexandru Greta, Radu Gaciu, Silviu Medeșan, Șerban Savu.
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COMUNITATEA DE PE
STRADA COASTEI
ÎNAINTE DE 2010
MEMORIA LOCULUI
“Erau mai multe case lungi pe acest teren, cu mai multe apartamente,
câte opt familii în fiecare casă, fiecare avea câte o cameră și o
bucătărie. Era acolo un nuc mare. Și un cireș. Și corcoduși aveam în
spatele casei. Copiii mergeau la Puţi să le dea cireșe.”
“Erau separate casele, cu distanţă mică între ele. Erau locuinţe primite
de oameni de la fabricile unde lucrau. Pe care apoi primăria le-a
preluat, după ce fabricile s-au închis. Oamenii au continuat să
plătească chirie primăriei. Am plătit chirie până în decembrie 2010,
când ne-au evacuat.”
“Cu timpul, în faţă și la lateral pe lângă casele închiriate, oamenii și-au
ridicat improvizaţii. Pentru că, atunci când eram mici, dormeam fraţii în
pat. Dar când am crescut, aveam nevoie de mai multe încăperi, așa că
părinţii au mai construit câte o cameră. Și apoi, cum cineva a crescut și
a avut familia proprie, a construit și el sau ea o baracă pe lângă case.
Pentru că, din anii 1990, nimeni nu mai primea locuinţe sociale cum se
primea înainte și trebuia să stea undeva. Pe vremuri munceai, aveai
casă, erai respectat de doctor, ai simţit că ești om. Acum te tratează
mai rău ca pe animale.”

Fotografiie de Paula Boarţă (2009)

“Pe Coastei am dus o viaţă liniștită împreună cu vecinii și familia mea.
Toată lumea mergea la muncă, totul a fost frumos în jurul nostru. Nu
am avut nicio grijă de pe o zi pe alta, copiii făceau 10 minute pe jos la
școală. Nu ne-am simţit segregaţi, duceam o viaţă liniștită.”
“Ca în orice comunitate, mai ales când sunt mulţi oameni, este
imposibil să nu fie probleme din când în când. Sau gălăgie.”
“Pe aici, unde au pus pistele de biciclete, erau tufișuri, între noi și
casele private din spatele nostru. Cu vecinii din blocurile vechi
construite în anii 1980 noi nu aveam nici cu ei vreo problemă. Ne
înţelegeam bine cu vecinii. Mama mea mai mergea la ei, să facă curat.
Problemele au început când s-a construit clădirea aceasta de jos unde
urma să își facă birouri Nokia și apoi Biblioteca Octavian Goga – de
aici s-au făcut foarte multe plângeri împotriva noastră. Și poate
situaţia s-a schimbat și mai drastic când Apostu și-a cumpărat casă pe
str. Inău, următoarea stradă de aici. El era deranjat de copiii noștri,
care mergeau cu bicicletele pline de nori prin faţa casei sale.”
“Era noroi mare, pentru că, până când noi stăteam aici, nu a făcut
nimeni trotuar sau drum. Însă de când ne-au mutat, au făcut și piste de
biciclete. Mă doare și asta când mă gândesc, cum se fac tot timpul
diferenţe în defavoarea noastră.”
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Comunitatea de pe str. Coastei înainte de
2010 - memoria locului

The community of Coastei Street before
2010 - memory of the place

“Erau mai multe case lungi pe acest teren, cu mai multe apartamente, câte opt familii în fiecare casă, fiecare avea câte o cameră și o bucătărie. Era acolo un nuc
mare. Și un cireș. Și corcoduși aveam în spatele casei. Copiii mergeau la Puți să le
dea cireșe.”

“There were several long houses on this plot, with several apartments, eight families
in each house, each with a room and a kitchen. A big walnut tree stood there. And a
cherry tree. And we had Mirabelle plum trees in the back of the house. Children used
to go to Puți to ask for cherries.”

“Erau separate casele, cu distanță mică între ele. Erau locuințe primite de oameni
de la fabricile unde lucrau. Pe care apoi primăria le-a preluat, după ce fabricile s-au
închis. Oamenii au continuat să plătească chirie primăriei. Am plătit chirie până în
decembrie 2010, când ne-au evacuat.”

“They were separate houses, with little distance between them. People had been assigned
to these houses by the factories where they worked. The municipality then took over after
the factories closed. People continued to pay rent to the municipality. We paid rent until
December 2010, when they evicted us.”

“Cu timpul, în față și la lateral pe lângă casele închiriate, oamenii și-au ridicat improvizații. Pentru că, atunci când eram mici, dormeam frații în pat. Dar când am
crescut, aveam nevoie de mai multe încăperi, așa că părinții au mai construit câte o
cameră. Și apoi, cum cineva a crescut și a avut familia proprie, a construit și el sau
ea o baracă pe lângă case. Pentru că, din anii 1990, nimeni nu mai primea locuințe
sociale cum se primea înainte și trebuia să stea undeva. Pe vremuri munceai, aveai
casă, erai respectat de doctor, ai simțit că ești om. Acum te tratează mai rău ca pe
animale.”

“Over time, people built improvised extensions in front and on the side of the rented
houses. Because, when we were little, siblings slept together in one bed. But when we
grew up, we needed more rooms, so the parents built additional rooms. And then,
when someone grew up and had a family of their own, he or she also built a shack
next to the houses. Because, starting in the 1990s, no one got social housing like they
used to, and they had to live somewhere. Before, you worked, you had a home, you
were respected by the doctor, you felt like a human being. Now they treat you worse
than animals.”

“Pe Coastei am dus o viață liniștită împreună cu vecinii și familia mea. Toată lumea
mergea la muncă, totul a fost frumos în jurul nostru. Nu am avut nicio grijă de pe
o zi pe alta, copiii făceau 10 minute pe jos la școală. Nu ne-am simțit segregați,
duceam o viață liniștită.”

“On Coastei Street I lived a quiet life with my neighbours and family. Everyone
went to work, everything was nice around us. I didn’t have any day-to-day worries, the kids had a 10-minute walk to school. We didn’t feel segregated, we had
a quiet life.”

“Ca în orice comunitate, mai ales când sunt mulți oameni, este imposibil să nu fie
probleme din când în când. Sau gălăgie.”

“As in any community, especially when there are a lot of people, it’s impossible not to
have problems from time to time. Or noise.”

“Pe aici, unde au pus pistele de biciclete, erau tufișuri, între noi și casele private din
spatele nostru. Cu vecinii din blocurile vechi construite în anii 1980 noi nu aveam
nici cu ei vreo problemă. Ne înțelegeam bine cu vecinii. Mama mea mai mergea
la ei, să facă curat. Problemele au început când s-a construit clădirea aceasta de
jos unde urma să își facă birouri Nokia și apoi Biblioteca Octavian Goga – de aici
s-au făcut foarte multe plângeri împotriva noastră. Și poate situația s-a schimbat
și mai drastic când Apostu și-a cumpărat casă pe str. Inău, următoarea stradă de
aici. El era deranjat de copiii noștri, care mergeau cu bicicletele pline de nori prin
fața casei sale.”

“Around here, where they put the bike lanes, there were bushes, between us and the
private houses behind us. We didn’t have any problems with the neighbours in the old
apartment blocks built in the 1980s either. We got along well with the neighbours.
My mother used to go to their houses to clean. The problems started when they built
this building down there where Nokia were going to set up their offices and then the
Octavian Goga County Library - that’s when a lot of complaints were made against
us. And perhaps the situation changed even more drastically when Apostu bought a
house on Inău Street, the next street over. He was bothered by our kids riding their
bikes around his house and raising the dust.”

“Era noroi mare, pentru că, până când noi stăteam aici, nu a făcut nimeni trotuar
sau drum. Însă de când ne-au mutat, au făcut și piste de biciclete. Mă doare și asta
când mă gândesc, cum se fac tot timpul diferențe în defavoarea noastră.”

“There was a lot of mud, because when we lived here no one built a sidewalk or road.
But since they moved us, they’ve even built bike lanes. This hurts me too when I think
about it, how different treatment is applied, always to our disadvantage.”
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VIOLENŢA CONTINUĂ
A INSTITUŢIILOR:
O CRONOLOGIE

HARTA ZONEI “PATA RÂT”
Poziția celor trei comunități și a locuințelor sporadice în raport cu depozitele
de deșeuri. Amplasamentul comunității “Coastei”, făcut de Primăria Cluj-Napoca
contravine legislației naționale, fiind situat la mai puțin de 1 km de rampele
de deșeuri. Mai mult decât atât, comunitatea a fost relocată în imediata
vecinătate a depozitului de deșeuri chimice TERAPIA.

“Pentru a găsi o soluţie pentru cei circa 1500 de romi care locuiesc pe
strada Cantonului şi Coastei, precum şi în Pata Rât, liderii administraţiei
locale iau în calcul zona din apropierea rampei de gunoi de la Pata Rât.”
(Viceprimar László Attila, sfârşitul lunii martie 2010)

Distanţa minimă legală
între o rampă de deşeuri
și o zonă de locuinţe

HCL 197/11.05.2010: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin primarul
Sorin Apostu, a făcut un schimb de terenuri cu S.C. Strict Press SRL,
obţinând o parcelă de 5755 mp în apropierea vechii rampe de deșeuri
din Pata Rât.

Rampa RADP
- distanța pînă la locuinţele
modulare: aprox. 850 m

Decizia Nr.106271/43/ 20.05.2010 a Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului și urbanism: avizarea oportunităţii întocmirii documentaţiei
PUZ Pata Rât: introducerea în intravilan și transformarea unor parcele din
vechea zonă industrială în zonă rezidenţială. PUZ votat de Consiliul Local
în 15.07.2010, având autorizaţii și din partea Agenţiei Regionale de
Protecţie a Mediului și a Agenţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.
27.05.2010: Primăria Municipiului Cluj-Napoca lansează “Documentul de
atribuire pentru construcţia de locuinţe sociale în Pata Rât.” Acesta a
inclus și un caiet de sarcini, ce prevedea: “În vederea asigurării unor
condiţii optime de locuit a persoanelor fără adăpost, se propune
construcţia de locuinţe sociale, care pot fi disponibile ca spaţiu de locuit
adecvat.”
În septembrie 2010 s-a eliberat Autorizaţia de Construcţie nr. 1181
“Locuinţe sociale pentru persoane fără adăpost Pata Rât f.n,” beneficiari
SC Strict Prest SRL și investitor Consiliul Local Cluj-Napoca.
În decembrie 2010, Serviciul Administrare Spaţii și Terenuri a trimis
Scrisoarea Nr. 302716/ 451/ 14.12.2010 către locatarii de pe str. Coastei
f.n, prin care ei au fost chemaţi ca, în termen de două zile, să depună la
Primărie o cerere tip și actele de identitate ale membrilor familiei, până
în 16.12.2010 “în vederea atribuirii locuinţelor sociale pentru persoanele
fără adăpost.”

Comunitatea “Cantonului”

1 KM
Comunitatea “Dallas”

Rampa SALPREST
- distanța pînă la locuinţele
modulare: aprox. 310 m

Perimetrul aprox.
al depozitului de
deşeuri chimice TERAPIA

DIST. APROX.

850 M

Comunitatea “Coastei”

DIST. APROX.

310 M

Locuințe din apropierea rampei

Perimetrul aprox.
al rampei VECHI

Grupul de acțiune al campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie!" atrage atenția guvernării locale și centrale asupra obligației autorităților publice,
companiilor și altor actori implicați, de a implementa măsuri de protecție față de persoanele afectate de diverse proiecte de dezvoltare de infrastructură și de a
combate rasismul de mediu care afectează sănătatea și viața persoanelor și familiilor marginalizate social, printre ele persoane și familii aparținând etniei romilor.

În 16.12.2010, a fost adoptată Dispoziţia Primarului Municipiului Cluj-Napoca
cu nr. 6397, care prevedea desfiinţarea construcţiilor, lucrărilor și
amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe str. Coastei f.n.
În zorii zilei de 17 decembrie 2010, buldozerele, alături de trupele de
jandarmi, poliţiști și angajaţi ai primăriei, au început acţiunea de
evacuare a celor 76 de familii, marea majoritate rome, demolând atât
barăcile fără autorizaţie, cât și vechea casă legală, dată în chirie
oamenilor.
În aprilie 2014, primarul Emil Boc declara: “Primăria a procedat corect în
2010 și în continuare are în vedere îmbunătăţirea situaţiei romilor care
locuiesc în Pata Rât prin asigurarea de locuinţe sociale și depunerea unor
proiecte europene prin care se încearcă îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă de acolo.” … Potrivit primarului, romii de pe strada Coastei s-au
mutat din locuinţe insalubre, improprii, în module care beneficiază de
curent electric, apă, căldură.
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Violența continuă a instituțiilor
- o cronologie

Comunitatea “Cantonului”

The constant violence of institutions
- a timeline

“Pentru a găsi o soluţie pentru cei circa 1500 de romi care locuiesc pe strada Cantonului şi Coastei, precum şi în Pata Rât, liderii administraţiei locale iau în calcul
zona din apropierea rampei de gunoi de la Pata Rât.” (Viceprimar László Attila,
sfârşitul lunii martie 2010)

“In order to find a solution for the 1,500 or so Roma living on Cantonului and
Coastei streets as well as in Pata Rât, the heads of the local administration are
considering the area near the Pata Rât landfill.” (Deputy Mayor László Attila, late
March 2010)

HCL 197/11.05.2010: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin primarul Sorin
Apostu, a făcut un schimb de terenuri cu S.C. Strict Press SRL, obținând o parcelă
de 5755 mp în apropierea vechii rampe de deșeuri din Pata Rât.

Local Council Decision 197/11.05.2010: The Municipality of Cluj-Napoca, through
Mayor Sorin Apostu, has undertaken a land exchange with S.C. Strict Press SRL,
obtaining a 5755 sqm plot of land near the old Pata Rât landfill.

Decizia Nr.106271/43/ 20.05.2010 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului
și urbanism: avizarea oportunității întocmirii documentației PUZ Pata Rât: introducerea în intravilan și transformarea unor parcele din vechea zonă industrială în
zonă rezidențială. PUZ votat de Consiliul Local în 15.07.2010, având autorizații
și din partea Agenției Regionale de Protecție a Mediului și a Agenției de Sănătate
Publică a Județului Cluj.

Decision No.106271/43/20.05.2010 of the Technical Commission for Spatial Planning
and Urban Development: approval of the suitability of the urban development plan
Pata Rât: inclusion into the urban area and transformation of some plots of the old
industrial area into a residential area. Urban development plan adopted by the Local
Council on 15.07.2010, with permits issued by the Regional Environmental Protection Agency and the Cluj County Public Health Agency.

27.05.2010: Primăria Municipiului Cluj-Napoca lansează “Documentul de
atribuire pentru construcția de locuințe sociale în Pata Rât.” Acesta a inclus și un
caiet de sarcini, ce prevedea: “În vederea asigurării unor condiții optime de locuit
a persoanelor fără adăpost, se propune construcția de locuințe sociale, care pot fi
disponibile ca spațiu de locuit adecvat.”

27.05.2010: The Municipality of Cluj-Napoca launched the “Tender for the construction of social housing in Pata Rât.” It also included a technical specification,
which stated: “In order to ensure optimal housing conditions for homeless people,
it is proposed to build social housing that can be made available as suitable living
space.”

În septembrie 2010 s-a eliberat Autorizația de Construcție nr. 1181 “Locuințe sociale pentru persoane fără adăpost Pata Rât f.n,” beneficiari SC Strict Prest SRL și
investitor Consiliul Local Cluj-Napoca.

In September 2010 the Building Permit no. 1181 “Social housing for homeless people Pata Rât f.n,” was issued to SC Strict Prest SRL and investor Cluj-Napoca Local
Council.

În decembrie 2010, Serviciul Administrare Spații și Terenuri a trimis Scrisoarea
Nr. 302716/ 451/ 14.12.2010 către locatarii de pe str. Coastei f.n, prin care ei au fost
chemați ca, în termen de două zile, să depună la Primărie o cerere tip și actele de
identitate ale membrilor familiei, până în 16.12.2010 “în vederea atribuirii locuințelor sociale pentru persoanele fără adăpost.”

In December 2010, the Land Administration Service sent Letter No. 302716/ 451/
14.12.2010 to the tenants of the building on Coastei Street f.n, whereby they were
requested to submit a standard application form and family members’ identity documents to the Municipality within two days, by 16.12.2010 “with a view to the assignment of social housing for homeless people.”

În 16.12.2010, a fost adoptată Dispoziția Primarului Municipiului Cluj-Napoca cu
nr. 6397, care prevedea desființarea construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu
caracter provizoriu executate pe str. Coastei f.n.

On 16.12.2010, the Mayor of Cluj-Napoca adopted Decision no. 6397, which ordered
the dismantling of temporary constructions, works and installations on Coastei Street
f.n.

În zorii zilei de 17 decembrie 2010, buldozerele, alături de trupele de jandarmi,
polițiști și angajați ai primăriei, au început acțiunea de evacuare a celor 76 de familii, marea majoritate rome, demolând atât barăcile fără autorizație, cât și vechea
casă legală, dată în chirie oamenilor.

At dawn on 17 December 2010, bulldozers, along with gendarmes, police and municipality employees, began the eviction of the 76 families, mostly Roma, demolishing both the unauthorised shacks and the old legal house that the people were
renting.

Comunitatea “Dallas”

Comunitatea “Coastei”

Mayor Emil Boc declared: “The Municipality did the right thing in
Locuințe din apropierea rampei In2010Apriland2014,
is still working to improve the situation of the Roma living in Pata Rât by

În aprilie 2014, primarul Emil Boc declara: “Primăria a procedat corect în 2010 și
în continuare are în vedere îmbunătățirea situației romilor care locuiesc în Pata Rât
prin asigurarea de locuințe sociale și depunerea unor proiecte europene prin care
se încearcă îmbunătățirea condițiilor de viață de acolo.” … Potrivit primarului,
romii de pe strada Coastei s-au mutat din locuințe insalubre, improprii, în module
care beneficiază de curent electric, apă, căldură.

providing social housing and applying for EU funding to improve living conditions
there.” ... According to the mayor, the Roma on Coastei Street moved from unhealthy,
unsuitable housing to modules with electricity, water and heating.
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“Când au venit poliţiștii și jandarmeria, le-am spus: „Măi, oameni
buni, lăsaţi-mă să-mi dau jos singur căsuţa, mi-o iau eu, lemn cu
lemn, mi-o dau jos, improvizaţia, și mi-o transport sus singur, și mi-o
clădesc înapoi. Dar nu, nu m-au lăsat, au băgat excavatoarele. Deci
atunci, pe repede înainte, ne-au forţat să plecăm de acolo cât mai
repede.”
“Putea să fie totul mult mai bine pentru toată lumea, dacă atunci, în
2010, primăria avea bunăvoinţă, și ar fi venit la noi să spună Oameni
buni, străduiţi-vă să faceţi ceva cu casele astea, că sunt urâte. Puteau
să construiască și campusul, rămânea și loc de parcare, și să și
renoveze casele sociale. Puteau să facă toate cele trei lucruri. Dar pe
ei nu i-a interesat. Pentru că au făcut blocurile alea, iar noi nu eram
importanţi. Casele noastre erau minuscule. Mai bine au luat bani de
la privaţi pe terenuri, decât să renoveze casele sociale.”
După evacuarea forţată a romilor de pe str. Coastei, până și numele
străzii a fost schimbat. În aprilie 2011, Asociaţia Amare Phrala și
Fundaţia Desire, susţinute de Grupul de Lucru al Organizaţiilor
Civice, au depus o petiţie la CNCD cu privire la discriminarea
comunităţilor rome marginalizate practicată de autorităţile locale
clujene prin evacuarea de pe str. Coastei și mutarea celor 76 de
familii rome în casele modulare construite de primărie lângă rampa
de deșeuri în decembrie 2010. Tot în 2011, cu sprijinul European
Roma Rights Centre s-a început acţiunea în instanţă împotriva
autorităţilor clujene. Acum, cazul se află la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.

Fotografii folosite cu permisiunea © Știridecluj.ro

“Mă pregăteam de zugrăvit, ca în fiecare iarnă înainte de crăciun.
Ne-au anunţat în 15 decembrie 2010 că o să fim mutaţi, dar nu ne-au
zis locaţia unde anume. Ne-au dat 2 zile să ne facem bagajele. Nu
mi-o venit să cred ce se întâmplă. Nu mai știam ce să fac. Am ieșit
afară, deja vecinii se adunau la noi în curte, nu știau nici ei ce să facă.
Unii ziceau: Unde ne duc oare pe toţi?, au să ne dea oare locuinţă la
toţi sau doar cine are contracte de case va primi?, restul ce ne
facem, care nu avem acte? Au fost două zile de coșmar. Nimeni nu a
făcut nici un bagaj până pe 17 decembrie dimineaţa la ora 5, când au
sosit la noi jandarmeria și poliţia locală cu cagulele. Și de la primărie
au venit și au bătut la uși, strigau să ne scoatem bagajele că au adus
mașini, să ne încărcăm repede lucrurile. Și așa a început nebunia pe
stradă. De tristeţe, îngrijorare, teamă, oamenii plângeau. Nu știam ce
să facem cu listele pe care femeia de la primărie le-a strigat. Unii
semnau deja, dar mulţi nu. Eu și cu familia nu am semnat nimic și am
rămas ultimii care am plecat. Am rămas și seara acolo, să ne mai
scoatem lucruri din ce a rămas după demolarea caselor. Nu am
cuvinte să descriu toată povestea și ce am simţit pe moment.”

Fotografie din arhiva personală - Alexandru Greta

EVACUAREA DE
PE COASTEI
17 DECEMBRIE 2010
DRAMELE TRĂITE
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Evacuarea de pe Coastei
- dramele trăite

Eviction from Coastei Street
- the tragedies

“Mă pregăteam de zugrăvit, ca în fiecare iarnă înainte de crăciun. Ne-au anunțat
în 15 decembrie 2010 că o să fim mutați, dar nu ne-au zis locația unde anume.
Ne-au dat 2 zile să ne facem bagajele. Nu mi-o venit să cred ce se întâmplă. Nu
mai știam ce să fac. Am ieșit afară, deja vecinii se adunau la noi în curte, nu
știau nici ei ce să facă. Unii ziceau: Unde ne duc oare pe toți?, au să ne dea oare
locuință la toți sau doar cine are contracte de case va primi?, restul ce ne facem,
care nu avem acte? Au fost două zile de coșmar. Nimeni nu a făcut nici un bagaj
până pe 17 decembrie dimineața la ora 5, când au sosit la noi jandarmeria și
poliția locală cu cagulele. Și de la primărie au venit și au bătut la uși, strigau să
ne scoatem bagajele că au adus mașini, să ne încărcăm repede lucrurile. Și așa
a început nebunia pe stradă. De tristeţe, îngrijorare, teamă, oamenii plângeau.
Nu știam ce să facem cu listele pe care femeia de la primărie le-a strigat. Unii
semnau deja, dar mulți nu. Eu și cu familia nu am semnat nimic și am rămas
ultimii care am plecat. Am rămas și seara acolo, să ne mai scoatem lucruri din
ce a rămas după demolarea caselor. Nu am cuvinte să descriu toată povestea și
ce am simțit pe moment.”

“I was getting ready to paint the walls, like every winter before Christmas. We were
told on 15 December 2010 that we would be moved, but they did not tell us where
exactly. They gave us 2 days to pack our bags. I couldn’t believe what was happening.
I didn’t know what to do. We went outside, the neighbours were already gathering in
our yard, they didn’t know what to do either. Some said: Where will they take all of us?
Will we all get housing or only those who have contracts on the houses? The rest of us
who don’t have papers, what are we going to do? It was two days of living hell. No one
finished packing everything until 5am on 17 December, when the gendarmerie and
local police arrived with those special forces with covered faces. And from the municipality they came and knocked on the doors, shouting to take out our luggage because
they brought cars, to load our things quickly. And so, the madness on the street began.
Out of sadness, worry, fear, people cried. We didn’t know what to do with the lists the
woman at the municipality called out. Some were already signing, but many did not.
My family and I didn’t sign anything, and we were the last to leave. We stayed there
until the evening to get out more of our stuff left after they demolished the houses. I
don’t have words to describe the whole thing and how I felt at the time.”

“Când au venit polițiștii și jandarmeria, le-am spus: „Măi, oameni buni, lăsați-mă
să-mi dau jos singur căsuța, mi-o iau eu, lemn cu lemn, mi-o dau jos, improvizația,
și mi-o transport sus singur, și mi-o clădesc înapoi. Dar nu, nu m-au lăsat, au băgat
excavatoarele. Deci atunci, pe repede înainte, ne-au forțat să plecăm de acolo cât
mai repede.”

“When the police and gendarmerie came, I told them: “Look, folks, let me take
down my cottage myself, I’ll take it down, piece by piece, I’ll take down my improvisation, I’ll carry it up myself, and I’ll build it back up. But no, they didn’t let
me, they put the bulldozers in. So then, fast forward, they forced us out of there as
quickly as possible.”

“Nu vreau să jignesc pe alții, spunând asta. Am fost și eu unul care a suferit. Suferința ne adună, nu ne dezbină. Însă eu cred că trebuia să ne mute de aici, nu mai
puteam rămâne așa cum eram în zona asta care se dezvolta așa, dar nu trebuia în
nici un fel să ne arunce la rampa de gunoi.”

“I don’t want to offend others by saying this. I was also one of those who suffered.
Suffering brings us together it doesn’t divide us. But I think they had to move us out
of here, we couldn’t stay any longer the way we were, in this area that was developing
like this, but they shouldn’t have dumped us at the landfill in any way.”

“Putea să fie totul mult mai bine pentru toată lumea, dacă atunci, în 2010, primăria
avea bunăvoință, și ar fi venit la noi să spună Oameni buni, străduiți-vă să faceți
ceva cu casele astea, că sunt urâte. Puteau să construiască și campusul, rămânea și
loc de parcare, și să și renoveze casele sociale. Puteau să facă toate cele trei lucruri.
Dar pe ei nu i-a interesat. Pentru că au făcut blocurile alea, iar noi nu eram importanți. Casele noastre erau minuscule. Mai bine au luat bani de la privați pe terenuri,
decât să renoveze casele sociale.”

“Everything could have been much better for everyone if, back then in 2010, the municipality would have been nice enough to come say to us Folks, try to do something
about these houses, because they are ugly. They could have still built the campus, there
would have been some parking space left and also renovate the social houses. They
could have done all three of these things. But they didn’t care. Because they built those
blocks, and we weren’t important. Our houses were tiny. They’d rather take money
from the private sector in exchange for land than renovate social housing.”

După evacuarea forțată a romilor de pe str. Coastei, până și numele străzii a fost
schimbat. În aprilie 2011, Asociația Amare Phrala și Fundația Desire, susținute de
Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice, au depus o petiție la CNCD cu privire
la discriminarea comunităților rome marginalizate practicată de autoritățile locale
clujene prin evacuarea de pe str. Coastei și mutarea celor 76 de familii rome în
casele modulare construite de primărie lângă rampa de deșeuri în decembrie 2010.
Tot în 2011, cu sprijinul European Roma Rights Centre s-a început acțiunea în
instanță împotriva autorităților clujene. Acum, cazul se află la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului.

After the forced eviction of the Roma from Coastei Street, even the street name was
changed. In April 2011, the Amare Phrala Association, and the Desire Foundation,
supported by the Working Group of Civic Organizations, filed a petition with the
National Council for Combatting Discrimination regarding the discrimination of
marginalized Roma communities by the local authorities in Cluj through the eviction
from Coastei Street and the relocation of the 76 Roma families in the modular houses
built by the municipality next to the landfill in December 2010. Also in 2011, legal
action was taken against the Cluj authorities with the support of the European Roma
Rights Centre. The case is now before the European Court of Human Rights.
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DE CE AU DISPĂRUT
COPIII DE PE
CANAPEA?
Fotografiie de Paula Boarţă (2009)

În anul 2009, canapeaua pe care au stat mai mulţi copii a fost
așezată în locul unde noi acum, în 2021, propunem amplasarea
Monumentului Evacuării de pe str. Coastei. Pentru că în decembrie
2010 canapeaua a dispărut. La fel și copiii care stăteau pe ea. Au fost
aruncaţi lângă rampa de gunoi a orașului. Monumentul ne aduce
aminte despre această evacuare. Ca să nu uităm. Ca să nu se mai
întâmple niciodată cu nimeni așa ceva.
În zona unde locuiau cele 76 de familii rome, după evacuarea din
decembrie 2010, au fost construite: un sediu al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă a Universităţii Babeș-Bolyai, campus și biserică pe terenul
primăriei (mai – decembrie 2011) ; Creșa publică Vrăjitorul din Oz
(2016) ; Dorobanţilor Residence, un bloc de pe strada Dorobantilor
132-134 de 12 etaje, cu 120 de „apartamente premium” și 120 de
locuri de parcare, beneficiar Transilvania Construcţii, pe baza
autorizaţiei din 2012. Astăzi, preţul cerut la asemenea apartamente
este de cc 2000 euro/ mp și 10000 euro pentru un garaj.
“Când vin aici și mă uit la tot ce este aici și ce este în jur acum, sincer,
trebuie să spun că este frumos, este curat, miroase bine. Dar ce nu e
frumos, că tot ce s-a făcut, s-a făcut pe suferinţa altora și pe lacrimile
altora. Dar așa este omul, el caută să-i fie lui bine, chiar dacă îi
împinge pe alţii din calea lui. Nu se uită peste cine a trecut, pe cine a
lăsat în urmă în lacrimi, pe cine a bătut. Lucrurile astea se puteau
face și într-un alt mod, nu neapărat pe seama suferinţei și pe necazul
și pe lacrimile atâtor oameni. Puteau să vină să ne spună, nu ne
place cum a ajuns locul ăsta, vrem să facem curat, dar și pe voi vă
mutăm într-un loc unde și vouă să vă fie bine, nu să vă trimitem la
suferinţă și la chin.”
(Silviu Zsiga, fost locuitor pe str. Coastei)

“ Lucrurile astea se puteau face și într-un alt mod, nu neapărat pe seama suferinţei și pe
necazul și pe lacrimile atâtor oameni. Puteau să vină să ne spună, nu ne place cum a ajuns
locul ăsta, vrem să facem curat, dar și pe voi vă mutăm într-un loc unde și vouă să vă fie
bine, nu să vă trimitem la suferinţă și la chin.”
Silviu Zsiga, fost locuitor pe str. Coastei
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De ce au dispărut copiii
de pe canapea?

Why have the children from
the sofa disappeared?

Pe când locuiau pe str. Coastei, oamenii mai ieșeau vara să stea pe o canapea.
În fața lor, în piața Mărăști apăreau pe rând: noul sediu al Bibliotecii Județene
Octavian Goga (2002); Olimpia Business Center (2006); clădirea construită pentru Vama Regională Cluj pe terenul primăriei (2005), care a fost apoi preluată și
finalizată de Consiliul Județean Cluj (mai 2010). Iar în spatele lor, pe str. Inău se
construiau noi vile. Printre altele, cea a primarul interimar Sorin Apostu, care a
ordonat demolarea și evacuarea de pe str. Coastei în 2010, și care, în noiembrie
2011, a fost arestat pentru luare de mită în vederea eliberării unor autorizații de
construcții.

When they were living on Coastei Street, people went out in the summer to sit on a
sofa. In front of them, in Mărăști Square, the following appeared one after the other:
the new headquarters of the Octavian Goga County Library (2002); Olimpia Business
Center (2006); the building constructed for the Cluj Regional Customs on Municipality land (2005), which was then taken over and completed by the Cluj County Council
(May 2010). And behind them, on Inău street, new villas were being built. Among
others, that of interim mayor Sorin Apostu, who ordered the demolition and eviction
of Coastei Street in 2010, and who, in November 2011, was arrested for taking bribes
in exchange for issuing building permits.

În anul 2009, canapeaua pe care au stat mai mulți copii a fost așezată în locul unde
noi acum, în 2021, propunem amplasarea Monumentului Evacuării de pe str.
Coastei. Pentru că în decembrie 2010 canapeaua a dispărut. La fel și copiii care
stăteau pe ea. Au fost aruncați lângă rampa de gunoi a orașului. Monumentul ne
aduce aminte despre această evacuare. Ca să nu uităm. Ca să nu se mai întâmple
niciodată cu nimeni așa ceva.

In 2009, the sofa on which different children sat over time was placed where
now, in 2021, we want to locate the Monument of Eviction from Coastei Street.
Because, in December 2010, the sofa disappeared. And so did the children who
sit on it. They were dumped near the city landfill. The monument reminds
us of this eviction. Lest we forget. So that this never happens to anyone ever
again.

În zona unde locuiau cele 76 de familii rome, după evacuarea din decembrie 2010,
au fost construite: un sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității
Babeș-Bolyai, campus și biserică pe terenul primăriei (mai – decembrie 2011) ;
Creșa publică Vrăjitorul din Oz (2016) ; Dorobanților Residence, un bloc de pe
strada Dorobantilor 132-134 de 12 etaje, cu 120 de „apartamente premium” și 120
de locuri de parcare, beneficiar Transilvania Construcții, pe baza autorizației din
2012. Astăzi, prețul cerut la asemenea apartamente este de cc 2000 euro/ mp și
10000 euro pentru un garaj.

In the area where the 76 Roma families lived, after the eviction of December 2010, the
following constructions appeared: a building of the Orthodox Theology Department
of the Babeș-Bolyai University, campus and church on municipality land (May - December 2011); the Wizard of Oz public nursery (2016); the Dorobanților Residence,
a 12-storey building at 132-134 Dorobanților Street, with 120 “premium apartments”
and 120 parking spaces, built by Transilvania Construcții, based on the 2012 permit.
Today, the required price for such apartments is approx. 2000 euro/sqm and 10,000
euro for a garage.

“Când vin aici și mă uit la tot ce este aici și ce este în jur acum, sincer, trebuie să
spun că este frumos, este curat, miroase bine. Dar ce nu e frumos, că tot ce s-a
făcut, s-a făcut pe suferința altora și pe lacrimile altora. Dar așa este omul, el caută
să-i fie lui bine, chiar dacă îi împinge pe alții din calea lui. Nu se uită peste cine a
trecut, pe cine a lăsat în urmă în lacrimi, pe cine a bătut. Lucrurile astea se puteau
face și într-un alt mod, nu neapărat pe seama suferinței și pe necazul și pe lacrimile
atâtor oameni. Puteau să vină să ne spună, nu ne place cum a ajuns locul ăsta, vrem
să facem curat, dar și pe voi vă mutăm într-un loc unde și vouă să vă fie bine, nu
să vă trimitem la suferință și la chin”. (Silviu Zsiga, fost locuitor pe str. Coastei)

“When I come here and look at everything here and what’s around now, honestly, I
have to say it’s beautiful, it’s clean, it smells good. But what is not beautiful is that everything that was built, was built on the suffering of others and on the tears of others.
But that’s the way humans are, they pursue their own wellbeing, even if they must
push others out of the way. They don’t look who they step on, who they leave behind
in tears, whom they beat up. These things could have been done in another way, not
necessarily in exchange for the suffering and the sorrow and tears of so many people.
They could have come and told us, we don’t like what this place has become, we want
to clean it up, but we will also move you to a place where you will be better off, not
send you to be suffering and torment”.
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MUTAREA FORŢATĂ
ÎN PATA RÂT
DECEMBRIE 2010
EXPERIENŢELE TRAUMEI
“Am primit o cameră într-un modul pe un contract de închiriere. Eu,
bărbatul meu, și cei trei copii ai noștri. Și am mai lăsat în cameră la
noi și rude din familie, care nu primiseră nimic, ca să nu stea pe afară
în gerul acela de decembrie. Ni s-a mai dat un fel de baie comună, cu
două veceuri și două dușuri cu apă rece, fără despărţitoare între ele,
pe care trebuia să le împărţim cu familiile care stăteau în celelalte trei
camere din modulul nostru. În unele module erau chiar și 30 de
persoane care le împărţeau o baie comună.”
“Ne-au dus aici pe mașinile lor cu o săptămână înainte de crăciun.
Nici n-am simţit că e sărbătoare. Nici măcar copiii. Nici n-am vrut să
le fac brad. Și câte ni s-o stricat de atunci! S-a prins mucegaiul de
mobilierul pe care l-am dus în casă. Iar o altă parte din mobilier a
trebuit să o ţinem afară, că nu încăpea în camera primită. O grămadă
de lucruri am pierdut. Pereţii erau uzi, am reușit să punem o sobă
după două zile. După ce s-a făcut un pic de căldură, am făcut paturi
pe jos. M-am apucat cu cumnata să punem din lucruri așa, cât de cât,
să facem un pic de loc, am pus haine, plăpumi, pături jos. Iar
dimineaţa când ne trezeam, toţi eram uzi la spate. Când am ridicat
sus hainele, covoarele, pline de apă erau, trăgeam păturile,
ștergeam apă de ciment! Curgea apa, vai de capul meu! Și s-a extins
mucegaiul până acolo sus la tavan. Foarte rău a fost! Am și zugrăvit,
dar degeaba. Și toată ziua făceam focul, geamurile deschise, cu ușa,
să fie și curent, să se poată usca. Păi, nepoţica mea în fiecare
săptămână mergeam cu ea la urgenţă, făcea bronșită din cauza
mucegaiului. Foarte periculos e mucegaiul ăsta. Apoi s-a îmbolnăvit
copilul cu stomacul. Din cauza mirosului. Copiii, săracii, tot ziceau la
început, să mergem înapoi la casa noastră pe Coastei. Nu ne place
aici, mamă! Hai să mergem înapoi la casa noastră! Unde să mergem?,
le-am zis, că ne-au demolat!”
“Ne-au tratat de parcă noi nu am fi oameni, am fi niște animale. A
fost o batjocură cum ne-au evacuat și unde ne-au adus, cum ne-au
băgat în camerele astea de câte 16 mp. Noi plăteam chiria și utilităţile
acolo pe Coastei, eram oameni lucrători.”
“Am stat pe Coastei din 1989, am avut un oarecare confort. Iar ei au
venit în 2010 și ne-au aruncat aici pe câmp, atât de aproape de
rampă. Este sinucidere socială la ce ne-au condamnat pe noi. Ne-au
terminat de tot.”
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Mutarea forțată în Pata Rât
- experiențele traumei

Forced relocation to Pata Rât
- the trauma

“Am primit o cameră într-un modul pe un contract de închiriere. Eu, bărbatul meu, și cei
trei copii ai noștri. Și am mai lăsat în cameră la noi și rude din familie, care nu primiseră
nimic, ca să nu stea pe afară în gerul acela de decembrie. Ni s-a mai dat un fel de baie
comună, cu două veceuri și două dușuri cu apă rece, fără despărțitoare între ele, pe care
trebuia să le împărțim cu familiile care stăteau în celelalte trei camere din modulul nostru.
În unele module erau chiar și 30 de persoane care le împărțeau o baie comună.”

“I got a rented room in a module. Me, my husband, and our three children. And we also
allowed some relatives into our room, people who didn’t get anything, so they wouldn’t be
forced to stay outside in that December frost. We were also given a kind of shared bathroom
with two toilets and two cold water showers, without partitions between them, which we had
to share with the families staying in the other three rooms in our module. In some modules
there were even 30 people sharing one bathroom.”

“Ne-au dus aici pe mașinile lor cu o săptămână înainte de crăciun. Nici n-am simțit că e
sărbătoare. Nici măcar copiii. Nici n-am vrut să le fac brad. Și câte ni s-o stricat de atunci!
S-a prins mucegaiul de mobilierul pe care l-am dus în casă. Iar o altă parte din mobilier
a trebuit să o ținem afară, că nu încăpea în camera primită. O grămadă de lucruri am
pierdut. Pereții erau uzi, am reușit să punem o sobă după două zile. După ce s-a făcut un
pic de căldură, am făcut paturi pe jos. M-am apucat cu cumnata să punem din lucruri
așa, cât de cât, să facem un pic de loc, am pus haine, plăpumi, pături jos. Iar dimineața
când ne trezeam, toți eram uzi la spate. Când am ridicat sus hainele, covoarele, pline de
apă erau, trăgeam păturile, ștergeam apă de ciment! Curgea apa, vai de capul meu! Și s-a
extins mucegaiul până acolo sus la tavan. Foarte rău a fost! Am și zugrăvit, dar degeaba. Și
toată ziua făceam focul, geamurile deschise, cu ușa, să fie și curent, să se poată usca. Păi,
nepoțica mea în fiecare săptămână mergeam cu ea la urgență, făcea bronșită din cauza
mucegaiului. Foarte periculos e mucegaiul ăsta. Apoi s-a îmbolnăvit copilul cu stomacul.
Din cauza mirosului. Copiii, săracii, tot ziceau la început, să mergem înapoi la casa noastră pe Coastei. Nu ne place aici, mamă! Hai să mergem înapoi la casa noastră! Unde să
mergem?, le-am zis, că ne-au demolat!”

“They brought us here in their cars a week before Christmas. We didn’t even feel it was a holiday. Not even the children. I didn’t even want to make them a Christmas tree. And how many
things have been ruined since then! Mould attacked the furniture I took into the house. And
some of the other furniture we had to keep outside because it didn’t fit in the room we were
given. We lost a lot of things. The walls were wet, we managed to put a stove in after two days.
After it got a little warmer, we made beds on the floor. My sister-in-law and I started to arrange
some of the things, just a little bit, to make some room, we put clothes, quilts, blankets on the
floor. And in the morning when we woke up, we were all wet on our backs. When I lifted the
clothes, the carpets, full of water they were, I pulled the blankets, I wiped water off the cement!
There was water flowing, my God! And the mould spread up all the way to the ceiling. It was
very bad! I even painted, but to no avail. And all day long we made the fire, windows open, with
the door, so there’d be a draft, so it could dry. Well, my granddaughter, every week I went with
her to the emergency room, she got bronchitis from the mould. This mould is very dangerous.
Then the child got sick, her stomach. Because of the smell. The children, poor things, kept saying
at first, let’s go back to our house on Coastei Street. We don’t like it here, mom! Let’s go back to
our house! Where should we go back?, I told them, they have demolished us!”

“Ne-au tratat de parcă noi nu am fi oameni, am fi niște animale. A fost o batjocură cum
ne-au evacuat și unde ne-au adus, cum ne-au băgat în camerele astea de câte 16 mp. Noi
plăteam chiria și utilitățile acolo pe Coastei, eram oameni lucrători.”

“They treated us as if we weren’t people, as if we were animals. It was a mockery how they
evicted us and where they brought us, how they put us in these 16 sqm rooms. We paid the
rent and utilities there on Coastei Street, we were working people.”

“Am stat pe Coastei din 1989, am avut un oarecare confort. Iar ei au venit în 2010 și ne-au
aruncat aici pe câmp, atât de aproape de rampă. Este sinucidere socială la ce ne-au condamnat pe noi. Ne-au terminat de tot.”

“I lived on Coastei Street starting in 1989, there was a level of comfort. And they came in
2010 and dumped us here in the field, so close to the landfill. It’s social suicide they’ve condemned us to. They’ve done us in.”

“Ne-au scos de pe Coastei, după ce și noi, și copiii am fost integrați în societate. Am lucrat, copiii au mers la școală. Ne-au scos de acolo tocmai când făceam și noi parte din
societate. Autoritățile nu ne ajută cu nimic. Din contra, doar spun să ne integrăm, dar de
fapt ei ne aruncă în afara societății. Ne-au adus aici, în Pata Rât, pe câmp, ne-au izolat cu
totul. Nu știam ce vom face mai departe. Cum ne va privi și primi lumea dacă află că noi
acum locuim în Pata Rât. Ne-au aruncat înapoi cu trei generații de excludere și izolare
din societate.”

“They took us off Coastei Street after we and the children had integrated into society. I had
a job and the kids went to school. They took us out of there just when we were finally part of
society. The authorities are not helping us. On the contrary, they just say we should integrate,
but in fact they throw us out of society. They brought us here, in Pata Rât, in the fields, they
isolated us completely. We didn’t know what to do next. How people will look at us and
receive us if they find out that we now live in Pata Rât. They threw us back three generations
of exclusion and isolation from society.”

“Eu mi-am făcut o casă pe bucata de teren pe care mi-a arătat-o femeia de la primărie.
Ne-a desenat parcelele și a zis: „Faceți-vă și aici ilegal cum ați făcut pe Coastei!” Căci mie
nu mi-a repartizat apartament. La fel au mai fost, înafară de mine, vreo 36 de familii. Aici
n-avem nicio hârtie pe pământul ăsta. Aici nu suntem siguri, dacă mâine vrea primăria,
mâine vine și zice: Jos! Tot, tot, tot!, căci voi n-aveți nicio hârtie! Și atunci ne dă jos totul.
Pot să vină să ne arunce și de aici când vor.”

“I built a house on the piece of land the woman from the municipality showed me. She drew
the plots and said: Build illegally here too, just like you did on Coastei Street! Because nobody
assigned me an apartment. There were about 36 other families in a similar situation, besides
me. Here we have no papers on this land. Here we are not sure, if tomorrow the city wants
to, tomorrow they come and say: Take it all down! Everything, everything, everything! You
have no papers! And then they take everything down. They can come and throw us out of
here whenever they want to.”

“Au rămas 36 de familii care nu au primit locuințe în modulare. În prima noapte sus la
modulare, lângă rampe, am stat afară, am așteptat afară, cu domnul Ernest, cu Titi am
stat, am fost mai mulți, am făcut un foc, am stat, am așteptat. Noaptea aia, cred, că n-o
s-o uit nici când o să am 80 de ani. Nu pot să explic ce am simțit. Și nu numai eu, toți!
N-aveam nici unde să merg. La cine să mergi în casă? Mai mergeai, așa, o jumătate de
oră, o oră, când nu mai puteai de frig, că și ei erau înghesuiți. Toți oamenii care au primit căsuțele astea, aveau mobilă, aveau de toate. Nici ei nu s-au instalat bine și în case era
rece, curgea apa pe pereți. Noi pur și simplu am stat afară, am făcut un foc mare. Domnul Ernest, săracu, chiar și pe Coastei a mai stat vreo două zile, afară și a păzit ce era de
păzit. Că el a apucat să-și demonteze niște geamuri și nu mai știu ce. Și el mai stătea, că
automat au venit vulturii să colecteze, să fure ce apucă de pe acolo. Și el, săracu, a rămas
ca să-și păzească geamurile. El și încă un bătrân stăteau pe Coastei. Deci el avea, cred, a
patra noapte de frig, stând afară la foc. A fost groaznic atunci.”

“There are still 36 families who did not receive modular housing. The first night up at the modular houses, near the landfill, we sat outside, we waited outside, with Mr. Ernest, with Titi we
sat, there were several of us, we made a fire, we sat, we waited. That night, I think, I’ll never
forget it even when I’m 80. I can’t explain how I felt. And not just me, all of us! I had nowhere
to go. Whose house to go to? You walked for half an hour, an hour, when you couldn’t stand the
cold anymore, because they were crowded too. All the people who got these houses, they had
furniture, they had everything. They didn’t settle in well either and the houses were cold, water
was running down the walls. We just sat outside, made a big fire. Mr. Ernest, poor fellow, he
even stayed on Coastei Street for another couple of days, outside, and guarded what needed
guarding. Because he got to take out some windows and whatnot. And he stayed, because automatically the vultures came to collect, to steal whatever they could find. And he, poor thing,
stayed to guard his windows. He and another old man stayed on Coastei Street. So, for him it
was, I think, the fourth night of cold, sitting outside by the fire. It was awful then.”
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DRUMUL
NOSTRU
ÎNCOTRO?
Istoria locuirii în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi
a oamenilor de acolo. Cele 170 de gospodării care populează azi
fâșia de teren dintre str. Cantonului (acum Calea Dezmirului) și liniile
dezafectate de cale ferată, au fost direcționate acolo în mai multe
valuri de către autoritățile publice locale care le-au evacuat din alte
părți ale orașului începând cu anii 1990. Nevoia de apă și igienă este
susținută în această zonă doar de două pompe de apă pe stradă,
câteva toalete ecologice amplasate în zonă în 2015, și două cabine
de duș amplasate după declanșarea pandemiei la insistența oamenilor și activiștilor care îi susțin. Ridicarea gunoiului menajer nu este
asigurată în zonă, deșeurile adunate aici funcționează ca un focar
permanent de infecție. Nimeni nu are apă în casă, și evident nici toaletă sau baie în aranjamentele „temporare” de locuințe care le-au
fost puse la dispoziție, cu permisiunea primăriei, de către organizații
umanitare, acestor persoane evacuate din oraș în ultimii 22 de ani.
Lucrătorii în salubritate care locuiesc aici, și curăță orașul sunt nevoiți să trăiască într-un mod care pune sănătatea și viața lor în pericol.
De-a lungul anilor, în cazul comunității rome de pe str. Cantonului,
condiția inadecvată a locuirii s-a suprapus cu nesiguranța locativă
datorată caracterului semi-informal al acestei așezări: nimeni nu are
act de identitate pe această adresă, mulți au doar buletine provizorii
fără domiciliu, raziile polițienești îi amenință deseori și mențin stigmatizarea lor, locuitorii au fost amenințați de evacuare de mai multe
ori de-a lungul anilor. Toate aceste nedreptăți i-au făcut să vrea să își
exprime revolta în diverse feluri, curajul lor fiind susținut de mișcarea Căși sociale ACUM! prin acțiunile derulate împreună: de la depuneri de cereri de locuințe sociale la acționarea în judecată a primăriei datorită caracterului nelegal și discriminator al criteriilor de atribuire de locuințe sociale; de la participări și luări de cuvânt la ședințe
de consiliu local până la participarea activă în organizarea și derularea multor proteste stradale.

Concept: Maria Stoica, Enikő Vincze
Texte: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt
Grafică: Tihamér Török
Colectare de materiale: Maria Stoica, Alexandru Czanka, Radu Gaciu
Consultant: Miklós Szilárd
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SECȚIUNEA 3

SECTION 3

Drumul nostru încotro?

Our path, where to?

Istoria locuirii în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor
de acolo. Cele 170 de gospodării care populează azi fâșia de teren dintre str. Cantonului (acum Calea Dezmirului) și liniile dezafectate de cale ferată, au fost direcționate
acolo în mai multe valuri de către autoritățile publice locale care le-au evacuat din
alte părți ale orașului începând cu anii 1990. Nevoia de apă și igienă este susținută în
această zonă doar de două pompe de apă pe stradă, câteva toalete ecologice amplasate în zonă în 2015, și două cabine de duș amplasate după declanșarea pandemiei
la insistența oamenilor și activiștilor care îi susțin. Ridicarea gunoiului menajer nu
este asigurată în zonă, deșeurile adunate aici funcționează ca un focar permanent de
infecție. Nimeni nu are apă în casă, și evident nici toaletă sau baie în aranjamentele
„temporare” de locuințe care le-au fost puse la dispoziție, cu permisiunea primăriei,
de către organizații umanitare, acestor persoane evacuate din oraș în ultimii 22 de
ani. Lucrătorii în salubritate care locuiesc aici, și curăță orașul sunt nevoiți să trăiască
într-un mod care pune sănătatea și viața lor în pericol.

The history of housing in Pata Rât did not begin in 2010. Nor the daily struggle of
the people there. The 170 households that today populate the strip of land between
Cantonului Street (now Dezmirului Road) and the disused railway lines have been
directed there in several waves by the local authorities, who have been evicting them
from other parts of the city since the 1990s. In this area, the need for water and sanitation is supported only by two water pumps in the street, a few ecological toilets placed
in the area in 2015, and two shower stalls placed after the outbreak of the pandemic
because the people and the activists who support them insisted. Garbage collection is
not provided in the area, the waste that piles up here is a permanent source of infection. No one has water in their homes, and obviously no toilets or bathrooms in the
“temporary” housing arrangements that have been made available to these evictees
over the past 22 years by humanitarian organizations, with the permission of the
municipality. The sanitation workers who live here, and clean up the city, are forced
to live in a way that puts their health and lives at risk.

De-a lungul anilor, în cazul comunității rome de pe str. Cantonului, condiția inadecvată a locuirii s-a suprapus cu nesiguranța locativă datorată caracterului semi-informal al acestei așezări: nimeni nu are act de identitate pe această adresă, mulți au doar
buletine provizorii fără domiciliu, raziile polițienești îi amenință deseori și mențin
stigmatizarea lor, locuitorii au fost amenințați de evacuare de mai multe ori de-a lungul anilor. Toate aceste nedreptăți i-au făcut să vrea să își exprime revolta în diverse
feluri, curajul lor fiind susținut de mișcarea Căși sociale ACUM! prin acțiunile derulate împreună: de la depuneri de cereri de locuințe sociale la acționarea în judecată
a primăriei datorită caracterului nelegal și discriminator al criteriilor de atribuire de
locuințe sociale; de la participări și luări de cuvânt la ședințe de consiliu local până la
participarea activă în organizarea și derularea multor proteste stradale.

Over the years, in the case of the Roma community on Cantonului Street, the inadequate housing conditions were amplified by housing insecurity due to the semi-informal nature of this settlement: no one is registered at this address, many only have
temporary ID cards with no address, police raids often threaten them and maintain
their stigmatisation, residents have been threatened with eviction several times over
the past years. All these injustices made them want to express their outrage in various
ways. Their courage was supported by the movement Căși sociale ACUM! through
actions carried out together: submitting applications for social housing, suing the
municipality because of the illegal and discriminatory nature of the criteria for conferring social housing, participating and speaking at local council meetings, actively
participating in organizing and carrying out many street protests.

Concept: Maria Stoica, Enikő Vincze; Texte: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt; Grafică: Tihamér Török; Colectare de materiale: Maria Stoica, Alexandru
Czanka, Radu Gaciu; Consultant: Miklós Szilárd.

Concept: Maria Stoica, Enikő Vincze; Text: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt;
Graphics: Tihamér Török; Collection of materials : Maria Stoica, Alexandru Czanka,
Radu Gaciu; Consultant: Miklós Szilárd.
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EVACUĂRILE
DIN ORAȘ CARE
AU DUS LA
RELOCAREA
OAMENILOR PE
STR.
CANTONULUI
Colonia de pe strada Cantonului, precum îi spun oamenii, a început
să se formeze în a doua jumătate a anilor 1990, extinzându-se rapid
după 2000 pe porțiunea dintre stradă și calea ferată dezafectată pe
o lungime de circa 700 de metri.
Extinderea coloniei s-a întâmplat în perioada în care evacuările din
imobile retrocedate, sau din locuințe sociale, sau din foste locuințe
din fondul locativ de stat, sau din cămine muncitorești privatizate,
sau din beciurile unor blocuri, unele amenajate ca spații municipale
de protecție civilă, au început să se intensifice în Cluj-Napoca. Acestea au însemnat de fapt evacuări forțate în măsura în care au transformat oamenii sărăciți în persoane fără adăpost, adică nu au asigurat persoanelor evacuate alternative locative adecvate.
Strada Cantonului f.n. a devenit în ultimele două decenii un spațiu
către care foarte multe persoane de etnie romă devenite fără adăpost au fost direcționate sau au fost relocate direct de către Primăria
Municipiului Cluj-Napoca din locații precum cele de pe str. Avram
Iancu, str. Byron, str. Kővári, str. Paris, Calea Turzii, str. Albac, str. Porumbeilor.

Ionică

Ligia

Babi

Str. Cantonului fără număr

Sandu

Gelu

Katalin

Leontina
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Evacuările din oraș care au dus la relocarea
oamenilor pe str. Cantonului

Evictions from the city that led to the
relocation of people to Cantonului Street

Colonia de pe strada Cantonului, precum îi spun oamenii, a început să se formeze
în a doua jumătate a anilor 1990, extinzându-se rapid după 2000 pe porțiunea dintre stradă și calea ferată dezafectată pe o lungime de circa 700.

The colony on Cantonului Street, as people call it, started taking shape in the second
half of the 1990s, expanding rapidly after 2000 along the stretch between the street
and the disused railway line, for a stretch of about 700 metres.

Extinderea coloniei s-a întâmplat în perioada în care evacuările din imobile retrocedate,
sau din locuințe sociale, sau din foste locuințe din fondul locativ de stat, sau din cămine
muncitorești privatizate, sau din beciurile unor blocuri, unele amenajate ca spații municipale de protecție civilă, au început să se intensifice în Cluj-Napoca. Acestea au însemnat
de fapt evacuări forțate în măsura în care au transformat oamenii sărăciți în persoane fără
adăpost, adică nu au asigurat persoanelor evacuate alternative locative adecvate.

The colony expanded at a time when evictions from retroceded buildings, or from social housing, or from former state housing, or from privatized workers’ dormitories, or
from the cellars of apartment blocks, some of them set up as municipal civil protection
areas, began to intensify in Cluj-Napoca. These were in fact forced evictions in so far
as they turned impoverished people into homeless, i.e., they did not provide evictees
with adequate housing alternatives.

Strada Cantonului f.n. a devenit în ultimele două decenii un spațiu către care foarte
multe persoane de etnie romă devenite fără adăpost au fost direcționate sau au fost
relocate direct de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca din locații precum cele
de pe str. Avram Iancu, str. Byron, str. Kővári, str. Paris, Calea Turzii, str. Albac,
str. Porumbeilor.

Cantonului Street f.n. has become in the last two decades an area to which many
homeless Roma people have been directed or have been relocated directly by the
Cluj-Napoca Municipality from locations such as those on Avram Iancu Str., Byron
Str., Kővári Str., Paris Str., Calea Turzii Str., Albac Str., Porumbeilor Str.
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MARIA STOICA
ȘI FAMILIA EI

ADAM VANDANA
ȘI FAMILIA EI

DEZMIREAN ALEXANDRU
ȘI FAMILIA LUI

În anul 2020 am împlinit 26 de ani. Când aveam 4 ani, în 1998, am fost evacuată de
pe str. Moților împreună cu părinții mei. Mama mea atunci avea 22 de ani. În poza pe
care o vedeți cu mine și cu două surori ale mele (Andreea și Ema), eu aveam 8 ani,
iar mama 26. Anul acesta mama a împlinit 45 de ani. Nici până în ziua de azi nu a
primit o locuință a ei. Când am împlinit eu 8 ani, cât este fiul meu acum, atunci am
fost aduși de primărie pe str.Cantonului, pe terenul unde acum este clădirea poștei.
Alte două surori ale mele, Noemi și Ioana, s-au născut și au crescut pe str. Cantonului. De asta putem spune, că suntem fiicele acestei comunități.

Adam Maria-Vandana a ajuns pe str. Cantonului ca persoană fără adăpost împreună
cu mama ei, Lingurar Cătălina în 2008, după ce a fost evacuată din casa unde au
locuit înainte. S-a căsătorit cu Adam Daniel Păunel. Ei sunt împreună într-o poză din
2009, an în care s-a născut cel mai mic copil al lor, Iasmin.

Anul acesta am împlinit 32 de ani. Am fost evacuat de foarte multe ori în viața mea.
Stăteam cu părinții pe str. Sobarilor. Am fost evacuați de acolo șapte familii în 2000,
când eu aveam 12 ani. Primăria ne-a dus în mai multe locuri din oraș, fiecare mutare
a fost urmată de o evacuare. Toate astea înainte să ne pună unde suntem și azi,
adică pe str. Cantonului. Mă vedeți în poză cu un prieten al meu de la școală. Copilăria mi-am trăit-o pe str. Cantonului. Adolescența la fel. Am devenit matur aici. Aici
mi-am întemeiat propria familie. Nu am avut niciodată șansa să fi primit o locuință.
Să mă fi putut muta de aici.

Flaviu Czanka este fiul meu. Anul acesta a împlinit 8 ani. El s-a născut pe str. Cantonului. Alexandru Czanka este tatăl lui, pe poza pe care o vedeți el avea exact aceeași vârstă, adică 8 ani. El a fost evacuat împreună cu părinții lui în 2001 de pe str.
Avram Iancu, când avea 9 ani. Sora mea cea mică, Noemi, s-a născut și ea pe str.
Cantonului. O vedeți în aceste poze la 8, respectiv la 15 ani, cât are azi. Cealaltă
soră, Ioana, s-a născut tot pe str. Cantonului. O vedeți și pe ea în două poze, la 7 și la
17 ani.
(Maria Stoica)

Păunel a ajuns și el pe str. Cantonului în urma unor evacuări. Părinții săi, Iosif și Rozalia-Firuța au fost printre primele 20 de familii care la sfârșitul anilor 1990 au fost
așezate de primărie pe terenul unde ulterior s-a construit clădirea poștei. Tatăl lui,
Iosif, a murit anul trecut tot pe str. Cantonului, degeaba așteptând să primească
măcar la bătrânețe, după pensionare, o locuință socială.
Vandana și Păunel au patru copii, toți s-au născut și crescut pe str Cantonului: Daniela (născută în 1997, o vedeți într-o poză actuală, împlinând în 2020 vârsta de 23 de
ani), Rozalia Firuța (n. 1999), Daniel și Iasmin. De mici, îi putem vedea în poză, alături
de alți copii, lânga casa de termopan pe care familia a primit-o în 2004 pe baza unui
contract decomandat de folosință gratuită de la Asociața Umanitară Ecce Homo. În
acel an s-a născut băiatul lor, Daniel, pe care îl vedem în poză ca mic copil cu tatăl
lui.

Partenera mea de viață este Vonișor Rodica. Ea a fost evacuată cu părinții din Casa
Călăului de pe str. Avram Iancu în 2002, când clădirea a fost afectată de un incendiu mare. Și ea a fost dusă dintr-un loc în altul până a ajuns pe str. Cantonului.
Vedeți cu ea aici două poze din adolescență. Anul acesta Rodica a împlinit 33 de ani.
Avem doi copii împreună, pe Claudia și pe Sebi. Îi vedeți în poze: fiica mea are 9 ani,
iar fiul meu 2 ani. Amândoi s-au născut și au crescut pe str. Cantonului.
(Alexandru Dezmirean)

(Adam Maria Vandana)
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Alte istorii personale care au dus la
formarea Cantonului

Other personal stories that led to the
formation of Cantonului Street

În anul 2020 am împlinit 26 de ani. Când aveam 4 ani, în 1998, am fost evacuată
de pe str. Moților împreună cu părinții mei. Mama mea atunci avea 22 de ani. În
poza pe care o vedeți cu mine și cu două surori ale mele (Andreea și Ema), eu
aveam 8 ani, iar mama 26. Anul acesta mama a împlinit 45 de ani. Nici până în
ziua de azi nu a primit o locuință a ei. Când am împlinit eu 8 ani, cât este fiul meu
acum, atunci am fost aduși de primărie pe str.Cantonului, pe terenul unde acum
este clădirea poștei. Alte două surori ale mele, Noemi și Ioana, s-au născut și au
crescut pe str. Cantonului. De asta putem spune, că suntem fiicele acestei comunități. Flaviu Czanka este fiul meu. Anul acesta a împlinit 8 ani. El s-a născut pe str.
Cantonului. Alexandru Czanka este tatăl lui, pe poza pe care o vedeți el avea exact
aceeași vârstă, adică 8 ani. El a fost evacuat împreună cu părinții lui în 2001 de pe
str. Avram Iancu, când avea 9 ani. Sora mea cea mică, Noemi, s-a născut și ea pe
str. Cantonului. O vedeți în aceste poze la 8, respectiv la 15 ani, cât are azi. Cealaltă
soră, Ioana, s-a născut tot pe str. Cantonului. O vedeți și pe ea în două poze, la 7 și
la 17 ani. (Maria Stoica)

In 2020, I turned 26 years old. When I was 4 years old, in 1998, I was evicted from
Moților Street together with my parents. My mother was 22 at the time. In the picture
you see her with me and my two sisters (Andreea and Ema), I was 8 and my mother
was 26. This year my mother turned 45. To this day she has not received a home of
her own. When I was 8 years old, the age my son is now, we were brought by the
municipality to Cantonului Street, on the land where the post office building is now.
My two other sisters, Noemi and Ioana, were born and raised on Cantonului Street.
That’s why we can say that we are daughters of this community. Flaviu Czanka is my
son. This year he turned 8 years old. He was born on Cantonului Street. Alexander
Czanka is his father, on the picture you see he was the same age, 8 years old. He was
evicted together with his parents in 2001 from the Avram Iancu Str., when he was 9
years old. My younger sister, Noemi, was also born on Cantonului Street. You can see
her in these pictures at 8 and 15 years old, respectively, which is how old she is today.
The other sister, Ioana, was also born on Cantonului Street. You can also see her in
two photos, at 7 and 17. (Maria Stoica)

Adam Maria-Vandana a ajuns pe str. Cantonului ca persoană fără adăpost împreună cu mama ei, Lingurar Cătălina în 2008, după ce a fost evacuată din casa unde
au locuit înainte. S-a căsătorit cu Adam Daniel Păunel. Ei sunt împreună într-o
poză din 2009, an în care s-a născut cel mai mic copil al lor, Iasmin. Păunel a ajuns
și el pe str. Cantonului în urma unor evacuări. Părinții săi, Iosif și Rozalia-Firuța
au fost printre primele 20 de familii care la sfârșitul anilor 1990 au fost așezate de
primărie pe terenul unde ulterior s-a construit clădirea poștei. Tatăl lui, Iosif, a
murit anul trecut tot pe str. Cantonului, degeaba așteptând să primească măcar la
bătrânețe, după pensionare, o locuință socială. Vandana și Păunel au patru copii,
toți s-au născut și crescut pe str Cantonului: Daniela (născută în 1997, o vedeți într-o poză actuală, împlinând în 2020 vârsta de 23 de ani), Rozalia Firuța (n. 1999),
Daniel și Iasmin. De mici, îi putem vedea în poză, alături de alți copii, lânga casa
de termopan pe care familia a primit-o în 2004 pe baza unui contract decomandat
de folosință gratuită de la Asociața Umanitară Ecce Homo. În acel an s-a născut
băiatul lor, Daniel, pe care îl vedem în poză ca mic copil cu tatăl lui. Într-o altă poză,
Vandana este împreună cu toți cei patru copii ai săi de pe vremea când aceștia toți
erau mai mici. (Adam Maria Vandana)

Adam Maria-Vandana arrived on Cantonului Street in 2008 as a homeless person with her mother, Lingurar Cătălina, after she was evicted from the house
where they had lived before. She married Adam Daniel Păunel. They are together
in a photo from 2009, the year their youngest child Iasmin was born. Păunel also
arrived on Cantonului Street following evictions. His parents, Iosif and RozaliaFiruța, were among the first 20 families to be settled by the municipality in the
late 1990s on the land where the post office building was later built. His father,
Iosif, died last year also on Cantonului Street, waiting in vain to receive social
housing at least as an old man, in retirement. Vandana and Păunel have four
children, all born and raised on Cantonului Street: Daniela (born 1997, you can
see her in a current photo, she turned 23 in 2020), Rozalia Firuta (b. 1999), Daniel and Iasmin. We can see them in the photo, as children, with other children,
near the thermopane house that the family received in 2004 under a free use contract from the Ecce Homo Humanitarian Association. That year their son Daniel
was born, who we see in the picture as a small child with his father. In another
photo, Vandana is with all four of her children from when they were all younger.
(Adam Maria Vandana)

Anul acesta am împlinit 32 de ani. Am fost evacuat de foarte multe ori în viața
mea. Stăteam cu părinții pe str. Sobarilor. Am fost evacuați de acolo șapte familii în
2000, când eu aveam 12 ani. Primăria ne-a dus în mai multe locuri din oraș, fiecare
mutare a fost urmată de o evacuare. Toate astea înainte să ne pună unde suntem și
azi, adică pe str. Cantonului. Mă vedeți în poză cu un prieten al meu de la școală.
Copilăria mi-am trăit-o pe str. Cantonului. Adolescența la fel. Am devenit matur
aici. Aici mi-am întemeiat propria familie. Nu am avut niciodată șansa să fi primit
o locuință. Să mă fi putut muta de aici. Partenera mea de viață este Vonișor Rodica.
Ea a fost evacuată cu părinții din Casa Călăului de pe str. Avram Iancu în 2002,
când clădirea a fost afectată de un incendiu mare. Și ea a fost dusă dintr-un loc în
altul până a ajuns pe str. Cantonului. Vedeți cu ea aici două poze din adolescență.
Anul acesta Rodica a împlinit 33 de ani. Avem doi copii împreună, pe Claudia și pe
Sebi. Îi vedeți în poze: fiica mea are 9 ani, iar fiul meu 2 ani. Amândoi s-au născut
și au crescut pe str. Cantonului. (Alexandru Dezmirean)

This year I turned 32. I’ve been evicted many times in my life. I was staying with my
parents on Sobarilor Street. Seven families were evicted from there in 2000, when I
was 12 years old. The municipality took us to several places in the city, each move
was followed by an eviction. All this before they put us where we are today, that is,
on Cantonului Street. You see me in the picture with a friend of mine from school. I
spent my childhood on Cantonului Street. Adolescence too. I became an adult here.
This is where I started my own family. I never had the chance to get a home. To move
out of here. My life partner is Vonișor Rodica. She was evicted with her parents from
Casa Călăului on Avram Iancu Str. in 2002, when the building was affected by a large
fire. And she was taken from one place to another until she ended up on Cantonului
Street. Here you can see two photos of her as a teenager. This year Rodica turned 33.
We have two children together, Claudia and Sebi. You can see them in the pictures: my
daughter is 9 and my son is 2. They were both born and raised on Cantonului Street.
(Alexandru Dezmirean)

23

CASELE DE PE
CANTONULUI
PE HĂRȚI
Persoanele care azi locuiesc pe strada Cantonului f.n. nu s-au așezat
acolo din cauză că doreau să lucreze pe rampa de gunoi din Pata
Rât. Existența lor pe strada Cantonului nu a depins și nu depinde de
existența sau închiderea rampei de gunoi. Așteptarea din partea autorităților publice că ei vor pleca de aici în momentul închiderii
rampei (și acum, a rampei temporare) este una creată pe presupoziții false, respectiv pe dorința de a ascunde adevărata istorie a formării coloniei Cantonului, eventual din motivul de a nu-și asuma responsabilitatea față de acest proces și față de oamenii care locuiesc
acolo.

Casă din lemn

Baracă

Harta cadastrală

Casă termopan

Ancheta UNDP&UBB din 2012 a identificat pe strada Cantonului f.n.
din Cluj-Napoca 111 de gospodării, respectiv 399 de persoane în gospodăriile cercetate, dintre care 182 de copii și adolescenți sub 18
ani, dintre care 157 copii sub 14 ani. În acel an 100 de familii au declarat că înainte de a fi mutați pe str. Cantonului au locuit în municipiul Cluj-Napoca. În 2016, numărul gospodăriilor de pe str. Cantonului este crescut la 156, iar azi este spre 170, chiar dacă de-a lungul
ultimelor cinci ani au ars vreo 10 barăci, dar și câteva case de termopan.
Cercetarea ROMEDIN din toamna anului 2014 a arătat, că în anul
școlar 2014/2015 de pe str. Cantonului 107 copii au fost înscriși la
școală. Peste 56% dintre cei școlarizați cu domiciliul pe această
stradă sunt înscriși în școala specială, în vasta majoritate a cazurilor
din considerente familiale economice, respectiv din cauza neputinței
sistemului de învățământ clujean de a susține participarea lor școlară în alte unități de învățământ, mai ales în școli mixte din punct de
vedere etnic și social. Dintre copiii școlarizați cu domiciliul pe strada
Cantonului, 34 sunt înscriși în Școala Gimnazială Traian Dârjan, 4 la
ciclul pre-liceal al Liceului de Arte Plastice Romulus Ladea, 4 copii se
regăsesc în Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, câte 1 copil la Liceul
Tehnic Ana Aslan, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Liceul Teoretic
Lucian Blaga, respectiv 2 copii frecventează Liceul Tehnologic Special Samus. În ceea ce privește distribuția copiilor școlarizați în unitățile învățământului de masă pe cicluri, ea a arătat astfel în 2014: 10
copii în clasa pregătitoare, 24 copii în clasele I-IV, 11 copii în clasele
V-VIII și 2 copii la liceu.

Harta Planului Urbanistic General

Harta studiului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
intermodal la aeroportul internațional Cluj-Napoca

str. Cantonului reflectată în desene realizate de copii care locuiesc acolo, 2016

Detaliu pe Google maps, 2012

Planul realizării unei parcări pe str. Cantonului ca parte din planul trenului
metropolitan
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Casele de pe Cantonului pe hărți

The houses on Cantonului Street on maps

Persoanele care azi locuiesc pe strada Cantonului f.n. nu s-au așezat acolo din cauză
că doreau să lucreze pe rampa de gunoi din Pata Rât. Existența lor pe strada Cantonului nu a depins și nu depinde de existența sau închiderea rampei de gunoi.
Așteptarea din partea autorităților publice că ei vor pleca de aici în momentul
închiderii rampei (și acum, a rampei temporare) este una creată pe presupoziții
false, respectiv pe dorința de a ascunde adevărata istorie a formării coloniei Cantonului, eventual din motivul de a nu-și asuma responsabilitatea față de acest proces și față de oamenii care locuiesc acolo.

The people who today live on Cantonului Street f.n. did not settle there because
they wanted to work on the Pata Rât landfill. Their existence on Cantonului
Street did not and does not depend on the existence or closure of the landfill.
The public authorities expect that they will leave here when the landfill (and
now, the temporary landfill) closes, but this is based on false assumptions, i.e.,
a desire to hide the true history of the formation of the Cantonului colony,
probably so as not to take responsibility for the process and the people who
live there.

Ancheta UNDP&UBB din 2012 a identificat pe strada Cantonului f.n. din Cluj-Napoca 111 de gospodării, respectiv 399 de persoane în gospodăriile cercetate, dintre
care 182 de copii și adolescenți sub 18 ani, dintre care 157 copii sub 14 ani. În acel
an 100 de familii au declarat că înainte de a fi mutați pe str. Cantonului au locuit în
municipiul Cluj-Napoca. În 2016, numărul gospodăriilor de pe str. Cantonului este
crescut la 156, iar azi este spre 170, chiar dacă de-a lungul ultimelor cinci ani au ars
vreo 10 barăci, dar și câteva case de termopan.

The 2012 UNDP&UBB survey identified 111 households on Cantonului Street f.n.
in Cluj-Napoca, i.e., 399 persons in the surveyed households, of which 182 children
and adolescents under 18 years old, of which 157 children under 14 years old. That
year, 100 families said that before they were moved to Cantonului Street they lived in
Cluj-Napoca. In 2016, the number of households on Cantonului Street increased to
156, and today it is 170, even though over the last five years about 10 shacks burned
down, as well as a few thermopane houses.

Cercetarea ROMEDIN din toamna anului 2014 a arătat, că în anul școlar 2014/2015
de pe str. Cantonului 107 copii au fost înscriși la școală. Peste 56% dintre cei școlarizați cu domiciliul pe această stradă sunt înscriși în școala specială, în vasta
majoritate a cazurilor din considerente familiale economice, respectiv din cauza
neputinței sistemului de învățământ clujean de a susține participarea lor școlară
în alte unități de învățământ, mai ales în școli mixte din punct de vedere etnic și
social. Dintre copiii școlarizați cu domiciliul pe strada Cantonului, 60 sunt înscriși
în școala specială, 34 în Școala Gimnazială Traian Dârjan (frecventată preponderent de copii romi), 4 la ciclul pre-liceal al Liceului de Arte Plastice Romulus Ladea,
4 copii se regăsesc în Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, câte 1 copil la Liceul
Tehnic Ana Aslan, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Liceul Teoretic Lucian Blaga,
respectiv 2 copii frecventează Liceul Tehnologic Special Samus. În ceea ce privește
distribuția copiilor școlarizați în unitățile învățământului de masă pe cicluri, ea a
arătat astfel în 2014: 10 copii în clasa pregătitoare, 24 copii în clasele I-IV, 11 copii
în clasele V-VIII și 2 copii la liceu.

The ROMEDIN survey in the autumn of 2014 showed that in the 2014/2015 school
year 107 children on Cantonului Street were enrolled in school. More than 56% of the
school children living on this street are enrolled in special schools, in most cases for
economic family reasons, i.e., because of the inability of the school system in Cluj to
support their school attendance in other schools, especially in ethnically and socially
mixed schools. Among the children residing on Cantonului Street, 60 are enrolled
into the special school, 34 in the Traian Dârjan Gymnasium (a predominantly Roma
school), 4 in the pre-secondary cycle of Romulus Ladea High School for Fine Arts, 4
children are in Ion Agârbiceanu Gymnasium, 1 child each in Ana Aslan Technical
High School, Nicolae Iorga Gymnasium, Lucian Blaga Theoretical High School, and 2
children attend Samus Special Technological High School. The distribution of children
enrolled in mainstream education units by cycle was as follows in 2014: 10 children in
the preparatory year (6 y.o.), 24 children in grades I-IV, 11 children in grades V-VIII
and 2 children in high school.

25

LOCUIREA PE
STR.
CANTONULUI
Condițiile precare de trai, gradul de izolare a zonei, precum și stigmatizarea
puternică a acesteia conduc la perpetuarea inter-generațională a marginalizării sociale, precum și la acumularea dezavantajelor în toate domeniile vieții.
Toate căsuțele de pe strada Cantonului sunt de câte o cameră de circa 12
metri pătrați. Ele se încălzesc cu sobe de lemne. Colonia are două surse de
apă. Până în anul 2015 oamenii care locuiesc pe str. Cantonului f.n. nu că nu
au avut baie sau toaletă în casă, dar în zonă nu au fost amplasate nici toalete
publice. În contextul pandemiei, în 2020, la insistențele oamenilor și activiștilor care îi susțin, autoritățile au amplasat pe stradă două dușuri comune. De
atâția ani, și inclusiv și azi, ridicarea gunoiului menajer din zonă continuă să
fie o problemă nerezolvată, ceea ce duce la degradarea mediului care afectează sănătatea oamenilor, expunându-i la diverse boli contagioase.
Multe familii, pe lângă încăperea principală, și-au construit din lemne încă un
spațiu adiacent folosit, după caz, ca antreu sau loc de gătit, sau loc pentru
încă un pat, sau pentru depozit. Spațiile locative inițiale s-au extins și pentru
că generațiile noi au crescut, și-au întemeiat propriile familii și nu aveau posibilitatea să dobândească locuință în altă parte respectiv nu au avut acces la
locuințe sociale datorită criteriilor de atribuire de locuințe sociale practicate
de administrația publică locală clujeană.
Unele dintre spațiile locative au electricitate (dintre casele de termopan, respectiv casele verzi din lemn care sunt locuite pe baza unor contracte de comodat) pe baza unor contracte de furnizare de energie electrică încheiate cu
Electrica. Pe baza unor înțelegeri informale între locatari, multe alte case din
colonie primesc curent electric de la vecinii lor contra cost. În 2015, locatarii
care nu au contract cu Electrica, au încercat să-și reglementeze situația privind accesul la curent prin intermediul proiectului Pata Cluj implementat de
ADI ZMC. Într-un final, formula propusă de 60 de familii cu acest scop nu a
putut fi susținută de proiect pentru că depășea cadrele legalității. Motivul
principal al refuzului a fost, deci, unul legat de problema centrală a locatarilor
de pe str. Cantonului f.n., și anume aceea de a nu fi recunoscuți ca rezidenți
legali la adresa la care ei stau în fapt, chiar dacă ei sunt luați în evidența autorităților publice ca locatari pe str. Cantonului f.n. Acest lucru înseamnă că persoanele și familiile în cauză nu au acces la condiții decente de trai (cum ar fi
curentul electric) pentru că administrația publică locală îi ține de aproape
două decenii într-o situație de nesiguranță locativă, sau și mai mult, într-o situație de ilegalitate, în cel mai bun caz eliberându-le buletine provizorii fără
domiciliu.

Salariu in salubritate 2020
O baracă arsă în incendiu
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Locuirea pe str. Cantonului

Housing on Cantonului Street

Condițiile precare de trai, gradul de izolare a zonei, precum și stigmatizarea puternică a acesteia conduc la perpetuarea inter-generațională a marginalizării sociale,
precum și la acumularea dezavantajelor în toate domeniile vieții. Toate căsuţele de
pe strada Cantonului sunt de câte o cameră de circa 12 metri pătraţi. Ele se încălzesc cu sobe de lemne. Colonia are două surse de apă. Până în anul 2015 oamenii
care locuiesc pe str. Cantonului f.n. nu că nu au avut baie sau toaletă în casă, dar în
zonă nu au fost amplasate nici toalete publice. În contextul pandemiei, în 2020, la
insistențele oamenilor și activiștilor care îi susțin, autoritățile au amplasat pe stradă
două dușuri comune. De atâția ani, și inclusiv și azi, ridicarea gunoiului menajer
din zonă continuă să fie o problemă nerezolvată, ceea ce duce la degradarea mediului care afectează sănătatea oamenilor, expunându-i la diverse boli contagioase.

The poor living conditions, the isolation of the area, and the strong degree of stigmatisation lead to the intergenerational perpetuation of social marginalisation and the accumulation of disadvantages in all areas of life. All the cottages on Cantonului Street
have one room of about 12 square metres. They are heated by wood stoves. The colony
has two water sources. Until 2015, people living on Cantonului Street f.n. not only
didn’t have a bathroom or toilet in the house, but there weren’t even public toilets installed in the area. In the context of the pandemic, in 2020, the authorities placed two
communal showers on the street, after the people and the activists who support them,
insisted they do so. For so many years, and even today, the collection of household
garbage in the area continues to be an unsolved problem, leading to environmental
degradation that affects people’s health, exposing them to various contagious diseases.

Multe familii, pe lângă încăperea principală, şi-au construit din lemne încă un spaţiu
adiacent folosit, după caz, ca antreu sau loc de gătit, sau loc pentru încă un pat, sau
pentru depozit. Spațiile locative inițiale s-au extins și pentru că generațiile noi au
crescut, și-au întemeiat propriile familii și nu aveau posibilitatea să dobândească locuință în altă parte respectiv nu au avut acces la locuințe sociale datorită criteriilor
de atribuire de locuințe sociale practicate de administrația publică locală clujeană.

Many families, in addition to the main room, have built an adjoining space using
wood, which serves as an entrance hall or cooking area, or a place for an extra bed,
or for storage. The initial housing spaces have also expanded because the new generations have grown up, started their own families and were not able to acquire housing
elsewhere or had no access to social housing due to the criteria for allocating social
housing practiced by the local public administration of Cluj.

Unele dintre spațiile locative au electricitate (dintre casele de termopan, respectiv
casele verzi din lemn care sunt locuite pe baza unor contracte de comodat) pe baza
unor contracte de furnizare de energie electrică încheiate cu Electrica. Pe baza unor
înțelegeri informale între locatari, multe alte case din colonie primesc curent electric de la vecinii lor contra cost. În 2015, locatarii care nu au contract cu Electrica,
au încercat să-și reglementeze situația privind accesul la curent prin intermediul
proiectului Pata Cluj implementat de ADI ZMC. Într-un final, formula propusă
de 60 de familii cu acest scop nu a putut fi susținută de proiect pentru că depășea
cadrele legalității. Motivul principal al refuzului a fost, deci, unul legat de problema
centrală a locatarilor de pe str. Cantonului f.n., și anume aceea de a nu fi recunoscuți ca rezidenți legali la adresa la care ei stau în fapt, chiar dacă ei sunt luați în evidența autorităților publice ca locatari pe str. Cantonului f.n. Acest lucru înseamnă
că persoanele și familiile în cauză nu au acces la condiții decente de trai (cum ar
fi curentul electric) pentru că administrația publică locală îi ține de aproape două
decenii într-o situație de nesiguranță locativă, sau și mai mult, într-o situație de
ilegalitate, în cel mai bun caz eliberându-le buletine provizorii fără domiciliu.

Some of the dwellings have electricity (among the thermopane houses and the green
wooden houses that are inhabited on commodatum contracts) based on supply contracts with Electrica. Based on informal agreements between tenants, many other
houses in the colony receive electricity from their neighbours for a fee. In 2015, tenants who did not have a contract with Electrica tried to solve their electricity access
through the Pata Cluj project implemented by ADI ZMC. In the end, the formula
proposed by 60 families for this purpose could not be supported by the project because
it went beyond the legal framework. The main reason for the refusal was, therefore,
related to the central problem of the tenants on Cantonului Street f.n., namely that
they are not recognized as legal residents at the address where they actually live, even
if they are registered with the public authorities as residents on Cantonului Street
f.n. This means that the individuals and families in question do not have access to
decent living conditions (such as electricity) because the local public administration
has kept them in a situation of housing insecurity for almost two decades, or even
longer, in a situation of illegality, in the best case issuing them temporary ID cards
without residence.
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RAMPELE DE
DEȘEURI
SUNT TOXICE
PENTRU OAMENI!

Rasism
de mediu
Mediu
toxic

Comunităţile rome care locuiesc în proximitatea rampelor de deșeuri din Pata Rât au
fost expuse îndeaproape și pe o foarte lungă perioadă de timp toxicităţii rampelor de
deșeuri. Totuși, procesul intentat de Fundaţia Desire împreună cu 50 de persoane cu
domiciliul în casele modulare, împotriva primăriei, Consiliului Judeţean, rampei Salprest,
rampei RADP, Gărzii de Mediu și Agenţiei de Mediu, prin care noi am dorit să
demonstrăm că gunoaiele sunt toxice pentru oameni, se tergiversează la Tribunalul Cluj
din 2018. De ce este atât de dificil să recunoști că rampele de deșeuri intoxică oamenii?
Activitatea industrială, inclusiv rampele de deșeuri generează particule în suspensie
PM2.5 și PM10, care reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături
de lichid. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor
atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete. Iar zona rampelor de
deșeuri cunoaște mult trafic, mașinile de salubritate circulând ziua și noaptea din
localităţi înspre rampe și invers. Foarte specific în spectrul poluatorilor generate de
rampele de deșeuri este Hidrogenul sulfurat (H2S), un gaz incolor, nociv, care apare în
condiţii anaerobe sau corozive. Este un gaz exploziv și extrem de inflamabil, mai ales
când intră în contact cu produsele oxidante. Când resturile de alimente și deșeurile
verzi sunt aruncate la groapa de gunoi, ele în general sunt compactate și acoperite.
Acest lucru elimină oxigenul și îl face să se descompună într-un proces anaerob. De-a
lungul acestui proces se eliberează metan, un gaz cu efect de seră și inflamabil, foarte
periculos dacă se lasă să se acumuleze în concentraţie mare.
Depozitele de gunoi prezintă risc de incendiu datorită gazelor pe care le produc. Dacă
se produce un incendiu, pompierii vor folosi adesea o spumă ignifugă în loc de apă
pentru a stinge incendiul, adăugând astfel și mai multă amprentă chimică depozitului de
deșeuri. Deșeurile precum televizoarele, computerele și alte aparate electronice conţin
o listă lungă de substanţe periculoase, inclusiv mercur, arsen, cadmiu, solvenţi, acizi și
plumb. Când deșeurile se descompun în groapa de gunoi și apa se filtrează prin acele
deșeuri, se formează lichidul numit levigat, care este foarte toxic și poluează pământul
și apele subterane.
Depozitele obișnuite, destinate gunoiului menajer, fără să aibă deșeuri periculoase, sunt
surse de substanţe chimice cauzătoare de cancer, precum benzenul și clorura de vinil.
Bacteriile obișnuite din sol pot crea substanţe chimice toxice chiar și din așa-numitele
deșeuri nepericuloase. În plus, s-a demonstrat că depozitele de gunoi închise de mai
bine de 20 de ani mai emit clorură de vinil.

Sănătate
degradată

Locuire
inadecvată

LA REALIZAREA ACESTEI SECŢIUNI AU CONTRIBUIT:
Concept și text: ENIKŐ VINCZE
Măsurători efectuate prin senzori amplasaţi la casele modulare:
ING. ALEXANDRU LUCHIIAN (prin proiectul ENHOJUST)
Ancheta medicală în Pata Rât realizată prin proiectul ENHOJUST): DR. BOGDAN MINCU
Design planșe : RADU GACIU
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SECȚIUNEA 4

SECTION 4

Rampele de deșeuri sunt toxice
pentru oameni!

Landfills are toxic
for humans!

Comunitățile rome care locuiesc în proximitatea rampelor de deșeuri din Pata
Rât au fost expuse îndeaproape și pe o foarte lungă perioadă de timp toxicității
rampelor de deșeuri. Totuși, procesul intentat de Fundația Desire împreună cu 50
de persoane cu domiciliul în casele modulare, împotriva primăriei, Consiliului
Județean, rampei Salprest, rampei RADP, Gărzii de Mediu și Agenției de Mediu,
prin care noi am dorit să demonstrăm că gunoaiele sunt toxice pentru oameni, se
tergiversează la Tribunalul Cluj din 2018. De ce este atât de dificil să recunoști că
rampele de deșeuri intoxică oamenii?

Roma communities living in the proximity of the Pata Rât landfill have been
closely exposed to the toxicity of the landfill for a very long period. However, the
lawsuit filed by the Desire Foundation together with 50 people living in the modular houses, against the Municipality, the County Council, the Salprest landfill,
the RADP landfill, the Environmental Guard, and the Environmental Agency,
through which we wanted to prove that garbage is toxic for humans, has been
lingering at the Cluj Court since 2018. Why is it so difficult to admit that landfills
are poisoning people?

Activitatea industrială, inclusiv rampele de deșeuri generează particule în suspensie PM2.5 și PM10, care reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și
picături de lichid. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete. Iar zona
rampelor de deșeuri cunoaște mult trafic, mașinile de salubritate circulând ziua și
noaptea din localități înspre rampe și invers. Foarte specific în spectrul poluatorilor
generate de rampele de deșeuri este Hidrogenul sulfurat (H2S), un gaz incolor, nociv,
care apare în condiții anaerobe sau corozive. Este un gaz exploziv și extrem de inflamabil, mai ales când intră în contact cu produsele oxidante. Când resturile de alimente
și deșeurile verzi sunt aruncate la groapa de gunoi, ele în general sunt compactate și
acoperite. Acest lucru elimină oxigenul și îl face să se descompună într-un proces
anaerob. De-a lungul acestui proces se eliberează metan, un gaz cu efect de seră și
inflamabil, foarte periculos dacă se lasă să se acumuleze în concentrație mare.

Industrial activity, including landfills, generates PM2.5 and PM10 particulate matter,
which is a complex mixture of very small particles and liquid droplets. Road traffic
contributes to particulate pollution from car tyres both when they stop and due to
incomplete combustion. And the area of the landfill is very busy, with sanitation vehicles driving day and night from the city and from the villages to the landfill and
back. Hydrogen sulphide (H2S), a colourless, noxious gas that occurs under anaerobic or corrosive conditions is very specific in the spectrum of pollutants generated
by landfills. It is an explosive and highly flammable gas, especially when in contact
with oxidising products. When food scraps and green waste are dumped in landfills,
they are generally compacted and covered. This removes oxygen and causes them to
decompose in an anaerobic process. Throughout this process methane is released, a
flammable greenhouse gas that is very dangerous if allowed to accumulate in high
concentrations.

Depozitele de gunoi prezintă risc de incendiu datorită gazelor pe care le produc.
Dacă se produce un incendiu, pompierii vor folosi adesea o spumă ignifugă în loc
de apă pentru a stinge incendiul, adăugând astfel și mai multă amprentă chimică
depozitului de deșeuri. Deșeurile precum televizoarele, computerele și alte aparate
electronice conțin o listă lungă de substanțe periculoase, inclusiv mercur, arsen,
cadmiu, solvenți, acizi și plumb. Când deșeurile se descompun în groapa de gunoi
și apa se filtrează prin acele deșeuri, se formează lichidul numit levigat, care este
foarte toxic și poluează pământul și apele subterane.

Landfills pose a fire risk because of the gases they produce. If there is a fire,
firefighters will often use a fire-retardant foam instead of water to put out the
fire, adding even more to the chemical footprint of the landfill. Waste such as
TVs, computers and other electronic devices contain a long list of hazardous
substances, including mercury, arsenic, cadmium, solvents, acids, and lead.
When waste decomposes in the landfill and water seeps through the waste, it
forms a liquid called leachate, which is highly toxic and pollutes the soil and
groundwater.

Depozitele obișnuite, destinate gunoiului menajer, fără să aibă deșeuri periculoase,
sunt surse de substanțe chimice cauzătoare de cancer, precum benzenul și clorura
de vinil. Bacteriile obișnuite din sol pot crea substanțe chimice toxice chiar și din
așa-numitele deșeuri nepericuloase. În plus, s-a demonstrat că depozitele de gunoi
închise de mai bine de 20 de ani mai emit clorură de vinil.

Ordinary landfill sites for household garbage, even without hazardous waste are
sources of carcinogenic chemicals such as benzene and vinyl chloride. Common soil
bacteria can create toxic chemicals even from so-called non-hazardous waste. In addition, landfills that have been closed for more than 20 years have been shown to still
emit vinyl chloride.

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

Concept and text: Enikő Vincze; Measurements made by sensors placed at modular
houses: eng. Alexandru Luchiian (through the ENHOJUST project); Medical survey
in Pata Rât carried out through the ENHOJUST project: dr. Bogdan Mincu; Design:
Radu Gaciu.
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SUFERINŢA OAMENILOR
ÎN MEDIUL POLUAT
DIN PATA RÂT
Conform HG nr. 349/2005, depozitul de deşeuri neconform clasa B
Pata Rât Cluj-Napoca trebuia să își sisteze activitatea la data de
16.07.2010. În acel an, muntele de gunoi era format din 1,9 milioane
metri cubi de deșeuri și ocupa o suprafaţă de 22 de hectare. Dar
activitatea de depozitare nu s-a sistat la termenul stabilit. Romilor
evacuaţi de pe str. Coastei primăria Cluj-Napoca le-a construit niște
case modulare la 800 de metri faţă de rampa veche de deșeuri și la
200 de metri de vechea rampă de deșeuri medicale.
Instituţiile care au contribuit la autorizarea acestor construcţii au
încălcat Declaraţia internaţională a drepturilor omului şi mediului
adoptată la Geneva în 1994, precum şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.
536 din 23 iunie 2007, care arată că distanţa minimă de protecţie
sanitară, recomandată între zonele protejate şi o serie de unităţi care
produc disconfort şi riscuri sanitare este de 1000 de metri.
Când rampa veche a fost închisă definitiv, în 2015, primarul Emil Boc
anunţa: “Am rezolvat criza gunoaielor la Cluj. Vom avea aici în Pata
Rât propria rampă de gunoi administrată de RADP”. Tot atunci s-a
înfiinţat și rampa privată SALPREST. Cei care au autorizat cele două
rampe noi, au uitat că la nici 1000 de metri de acestea se află casele
modulare pe care tot ei le-au autorizat în 2010. Rampa veche, cea
închisă în 2015, a fost ecologizată definitiv abia în 2020.
În 29.02.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a
constatat existenţa unei stări de urgenţă în Pata Rât, susţinând prin
asta cererea președintelui Consiliului Judeţean Alin Tișe de a
deschide CMID fără autorizaţie de mediu: populaţia din vecinătatea
acestor depozite este expusă la risc la îmbolnăviri, cu alterări ale
funcţiei pulmonare, evenimente cardio-respiratorii, infecţii respiratorii
acute, acutizarea afecţiunilor cronice, intoxicaţii cu amoniac, metan și
hidrogen sulfurat.
Fotografiie de Paula Boarţă
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Suferința oamenilor în mediul poluat
din Pata Rât

People suffering in the polluted
environment of Pata Rât

Conform HG nr. 349/2005, depozitul de deşeuri neconform clasa B Pata Rât
Cluj-Napoca trebuia să își sisteze activitatea la data de 16.07.2010. În acel an,
muntele de gunoi era format din 1,9 milioane metri cubi de deșeuri și ocupa o
suprafață de 22 de hectare. Dar activitatea de depozitare nu s-a sistat la termenul
stabilit. Romilor evacuați de pe str. Coastei primăria Cluj-Napoca le-a construit
niște case modulare la 800 de metri față de rampa veche de deșeuri și la 200 de
metri de vechea rampă de deșeuri medicale.

According to GD no. 349/2005, the Pata Rât Cluj-Napoca Class B non-compliant
landfill should have ceased its activity on 16.07.2010. That year, the mountain of
rubbish consisted of 1.9 million cubic metres of waste and covered an area of 22
hectares. But the storage activity did not stop at the set moment. Roma evicted
from Coastei street were assigned by the Cluj-Napoca Municipality a few modular
houses located 800 meters from the old landfill and 200 meters from the old medical
waste landfill.

Instituțiile care au contribuit la autorizarea acestor construcții au încălcat
Declaraţia internaţională a drepturilor omului şi mediului adoptată la Geneva
în 1994, precum şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 2007, care
arată că distanţa minimă de protecţie sanitară, recomandată între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri sanitare este de 1000
de metri.

The institutions that contributed to authorising these constructions violated the International Declaration on Human Rights and the Environment adopted in Geneva
in 1994, as well as the Order of the Romanian Ministry of Health No 536 of 23 June
2007, which states that the minimum distance necessary for health protection recommended between protected areas and a number of establishments that cause discomfort and health risks is 1000 metres.

Când rampa veche a fost închisă definitiv, în 2015, primarul Emil Boc anunța: “Am
rezolvat criza gunoaielor la Cluj. Vom avea aici în Pata Rât propria rampă de gunoi
administrată de RADP”. Tot atunci s-a înființat și rampa privată SALPREST. Cei
care au autorizat cele două rampe noi, au uitat că la nici 1000 de metri de acestea se
află casele modulare pe care tot ei le-au autorizat în 2010. Rampa veche, cea închisă
în 2015, a fost ecologizată definitiv abia în 2020.

When the old landfill was permanently closed in 2015, Mayor Emil Boc announced:
“We have solved the garbage crisis in Cluj. We will have here in Pata Rât our own
landfill managed by RADP”. The SALPREST private landfill was also established then.
Those who authorised the two new landfills had forgotten that not even 1000 metres
from them were the modular homes they had also authorised in 2010. The old landfill,
the one closed in 2015, was made permanently environmentally compliant only in 2020.

În 29.02.2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a constatat existența
unei stări de urgență în Pata Rât, susținând prin asta cererea președintelui Consiliului Județean Alin Tișe de a deschide CMID fără autorizație de mediu: populația
din vecinătatea acestor depozite este expusă la risc la îmbolnăviri, cu alterări ale
funcției pulmonare, evenimente cardio-respiratorii, infecții respiratorii acute, acutizarea afecțiunilor cronice, intoxicații cu amoniac, metan și hidrogen sulfurat.

On 29.02.2020, the County Committee for Emergency Situations established the existence of a state of emergency in Pata Rât, thus supporting the request of the President
of the County Council Alin Tișe to open the Integrated Waste Management Centre
without an environmental permit: the population in the vicinity of these deposits is
exposed to risk of illness, with alterations in lung function, cardio-respiratory events,
acute respiratory infections, exacerbation of chronic diseases, poisoning with ammonia, methane and hydrogen sulphide.
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DALLAS, BARĂCILE
DE LÂNGĂ RAMPĂ
ȘI MUNCA DE
SELECTARE
A DEȘEURILOR
Cea mai veche comunitate de romi din Pata Rât locuiește în colonia Dallas, unde, în
casele de lemn oferite lor de Fundaţia Pro Roma din Olanda, stau aproximativ 300
de persoane. Strămoșii lor s-au așezat aici pe la sfârșitul anilor 1970 din constrângeri
economice, situaţie care a fost moștenită și de a treia/ patra generaţie. Alte 100 de
persoane locuiesc în barăci improvizate din lemn și nailon, fără apă, electricitate sau
încălzire chiar la poalele rampelor de deșeuri. Ele au fost primele care au suferit atât
de pe urma toxicităţii rampelor de deșeuri, și continuă să fie în prima linie a unei
stigmatizări triple: cea a spaţiului unde lucrează și în proximitatea căruia locuiesc,
cea a etniei rome, și cea a muncii lor.
Acești oameni au asigurat selectarea deșeurilor de la Cluj pe vechiul depozit de
gunoi și continuă să facă asta pe noile rampe temporare, dar încă neecologice
(administrate de compania publică RADP și firma privată SALPREST), deschise în
2015. În momentul de faţă rampa RADP funcţionează în continuare, pentru că Centrul
de Management Integrat al Deșeurilor nici acum nu este funcţional. Companiile din
industria deșeurilor se îmbogăţesc din munca lor, păstrându-le într-o dependenţă
„miloasă” și condiţii de minimă supravieţuire. Azi, în mare parte, ei nu mai lucrează
informal, ci cu contract de muncă, exploataţi fiind la salariul minim pe economie, fără
niciun fel de spor legat de condiţiile de muncă toxice, deosebit de grele sau de
munca stigmatizată. Oamenii sunt total dependenţi economic de această relaţie de
exploatare, precum și de costurile reduse ale locuirii în astfel de condiţii. Exploatarea
și exproprierea sunt întrepătrunse în cazul lor, înspre beneficiul tuturor clujenilor ai
căror deșeuri le selectează. Totuși, în pofida acestei dependenţe, unii locuitori ai
coloniei Dallas își ridică vocea, și transmit mesaje către clujeni, care au fost
amplificate de câteva ori de activiștii pentru dreptate locativă, în vederea
recunoașterii valorii muncii lor și a solicitării unor măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor
lor de trai în zonă.
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Dallas, barăcile de pe rampă și munca de
selectare a deșeurilor

Dallas, the shacks on the landfill and the
work of sorting waste

Cea mai veche comunitate de romi din Pata Rât locuiește în colonia numită Dallas,
unde, în casele de lemn oferite lor de Fundația Pro Roma din Olanda, stau aproximativ 300 de persoane. Strămoșii lor s-au așezat aici pe la sfârșitul anilor 1970 din
constrângeri economice, situație care a fost moștenită și de a treia/ patra generație.
Alte 100 de persoane locuiesc în barăci improvizate din lemn și nailon, fără apă,
electricitate sau încălzire chiar la poalele rampelor de deșeuri. Ei au fost primii care
au suferit atât de pe urma toxicității rampelor de deșeuri, și continuă să fie în prima linie a unei stigmatizări triple: cea a spațiului unde lucrează și în proximitatea
căruia locuiesc, cea a etniei rome, și cea a muncii lor.

The oldest Roma community in Pata Rât lives in a colony called Dallas, where about
300 people live in wooden houses provided by the Netherlands-based Pro Roma
Foundation. Their ancestors settled here in the late 1970s due to economic constraints, a situation that was passed on to the third/fourth generation. Another 100
people live in makeshift shacks made of wood and nylon with no water, electricity or
heating, right at the foot of the landfills. They were the first to suffer so much from
the toxicity of the landfills and continue to be at the forefront of a triple stigma:
that of the space where they work and live, that of being Roma, and that of the
work they do.

Acești oameni au asigurat selectarea deșeurilor de la Cluj pe vechiul depozit de
gunoi și continuă să facă acest lucru pe noile rampe temporare, dar încă neecologice (administrate de compania publică RADP și firma privată SALPREST), deschise în 2015. În momentul de față rampa RADP funcționează în continuare, pentru că Centrul de Management Integrat al Deșeurilor nici acum nu este funcțional.
Companiile din industria deșeurilor se îmbogățesc din munca lor, păstrându-le
într-o dependență „miloasă” și condiții de minimă supraviețuire. Azi, în mare parte, ei nu mai lucrează informal, ci cu contract de muncă, exploatați fiind la salariul
minim pe economie, fără niciun fel de spor legat de condițiile de muncă toxice,
deosebit de grele sau de munca stigmatizată. Oamenii sunt total dependenți economic de această relație de exploatare, precum și de costurile reduse ale locuirii
în astfel de condiții. Exploatarea și exproprierea sunt întrepătrunse în cazul lor,
înspre beneficiul tuturor clujenilor ai căror deșeuri le selectează. Totuși, în pofida
acestei dependențe, unii locuitori ai coloniei Dallas își ridică vocea, și transmit mesaje către clujeni, care au fost amplificate de câteva ori de activiștii pentru dreptate
locativă, în vederea recunoașterii valorii muncii lor și a solicitării unor măsuri de
îmbunătățire a condițiilor lor de trai în zonă.

These people have been sorting waste generated in Cluj on the old landfill site and
continue to do so on the new temporary but not yet environmentally compliant landfills (managed by the public company RADP and the private company SALPREST),
opened in 2015. Now, the RADP landfill is still operating, because the Integrated
Waste Management Centre is still not operational. Companies in the waste industry
get rich from these people’s work, keeping them in a “merciful” dependency and minimal survival conditions. Today, for the most part, they no longer work informally, but
under contract, exploited at the minimum wage, without any kind of bonus for toxic,
exceptionally hard, or stigmatised working conditions. People are totally economically
dependent on this exploitative relationship and the low cost of living in such conditions. Exploitation and expropriation are intertwined in their case, for the benefit of
all the people of Cluj whose waste they sort. However, despite this dependence, some
Dallas Colony residents are raising their voices and sending messages to the people of
Cluj, which have been amplified several times by housing justice activists, to recognize
the value of their work and to call for measures to improve their living conditions in
the area.
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Din iulie 2020, proiectul ENHOJUST măsoară poluarea aerului cu PM2.5 și PM10 la
casele modulare din Pata Rât cu aparatura organizaţiei Strop De Aer.
Praful fin şi particulele în suspensie PM10 şi PM2.5 agravează bolile aparatului
respirator, cum sunt astmul sau bronşita, formând depuneri la nivelul părţii
superioare a aparatului respirator (cavitatea nazală, faringele şi laringele), respectiv
în trahee şi bronhii, provocând diverse tipuri de iritaţii ce includ inflamaţii şi uscarea
nasului, gâtului, precum şi tuse, tuse şuierătoare, dispnee şi scăderea funcţiei
pulmonare. Gravitatea afecţiunilor este cu atât mai mare cu cât particulele conţin și
substanţe acide (cum sunt dioxidul de sulf, oxidul de azot, etc.) sau substanţe
chimice, toxice, respectiv cancerigene. Inflamaţiile se pot extinde astfel și în zona
inferioară a plămânilor, având efecte directe asupra circulaţiei sangvine și asupra
capacităţii sângelui de a se coagula.
Depășirile valorii admise ale particulelor în suspensie de către Organizaţia Mondială
a Sănătăţii sunt îngrijorător de mari în Pata Rât. În plus, în Pata Rât, precum arată
măsurătorile noastre cu senzorul URADMonitor ale poluării aerului cu Hidrogen
Sulfurat (H2S), marea concentraţie a PM10 și PM2.5 se amestecă cu H2S, formând un
amestec toxic foarte periculos de particule cu praf și substanţe chimice.
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Când se vorbește despre poluarea mediului
din Pata Rât trebuie să se recunoască că
acest lucru pune în pericol sănătatea
oamenilor care locuiesc acolo constrânși de
diverși factori. În ultimele 12 luni, ei au fost
expuși prea multe zile la poluarea cu
particulele în suspensie peste media admisă
de OMS: timp de 88 zile în cazul PM10, și timp
de 80 zile în cazul PM2.5

PM 2.5

Studiile spun că poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele
astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii.
Expunerea pe termen lung chiar și la o concentrație scăzută de
pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.

hidrogenul sulfurat / VALORI MĂSURATE ȘI RISCURI PENTRU SĂNĂTATE
Cluj-Napoca / Str. Platanilor / Pata Rât (groapa de gunoi) / august - septembrie 2021
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Depășiri ale mediei
recomandate de OMS
la 24 de ore: 15 µg / m3

POLLUTION VERY HIGH
PM 2.5: 93 µG / m3

PM 10

Depășiri ale mediei
recomandate de OMS
la 24 de ore: 45 µg / m3

CALITATEA AERULUI:
FOARTE REA

Reduce physical exertion, particullary outdoors,
especially if you experience symptoms such as cough
or sore throat.

Recomandat să stați acasă. Amânați plimbările îm aer liber.
Amânați practicarea activităților fizice în aer liber.
Amânați mersul cu mașina, pentru a reduce emisiile de gaze.

Sursa: uRADMonitor

Sursa: Senzori Open Source

justiție antirasistă de mediu și de locuire
Am pornit de la cum sunt reglementate în legislația internațională dreptul la locuire adecvată și dreptul la
mediu sănătos, precum și probleme legate de justiția de mediu și justiția locativă. Apoi am construit o
matrice conceptuală care să facă legătura între ele, cu scopul de a formula revendicări către Statul Român
cu privire la ceea ce numim justiție antirasistă de mediu și de locuire.

Matricea conceptuală ENHOJUST
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H2S este un acid care se regăsește în natură în regiunile de gaze naturale sau
petrol. De asemenea, el se crează prin putrefacţia substanţelor organice, de
exemplu a gunoaielor. H2S are miros neplăcut de ouă clocite și este inflamabil.
Ajungând în organismul omului, împiedică lipirea oxigenului de celulele sanguine,
cauzând astfel privarea de oxigen. El se amestecă cu apa din plămâni formând un
acid slab.
Standardele naţionale de stat în vigoare din 1987 prevăd că în cazul unei expuneri
îndelungate, precum se întâmplă în cazul locuitorilor din Pata Rât, concentraţia
medie maximă admisă la 24 de ore a H2S în aer este de 0.008 mg/ m3 ~ 0.006 ppm.
Din păcate, oamenii din Pata Rât sunt expuși la concentraţii care depășesc cu mult
acest nivel. Pe de altă parte, măsurătorile noastre arată, că nivelul H2S este de 2-3
ori mai mare în Pata Rât decât media din Cluj-Napoca.
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TOXICITATEA
RAMPELOR
DIN PATA RÂT

PARTICULE ÎN SUSPENSIE / STATISTICI POLUARE ANUALĂ

H2S

dreptul de a locui în mediu sănătos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718 1920 212223 2425 26272829 30

Depășiri ale
mediei legale la 24 de ore:
0.006 ppm
* ppm = părți per milion

justiție de mediu

dreptul la un mediu sănătos

justiție locativă

dreptul la locuință adecvată

justiție locativă de mediu & dreptul de a locui în mediu sănătos
EXPUNEREA REPETATĂ / PRELUNGITĂ LA H2S POATE CAUZA:
◆ la niveluri scăzute
◆ la niveluri moderate
◆ la niveluri ridicate

> iritații la ochi și erupții cutanate dureroase
> tensiune arterială scăzută, dureri de cap, pierderea poftei de mâncare și
pierderea în greutate, dar și leziuni ale sistemului nervos
> paralizie respiratorie, convulsii, comă, leziuni cerebrale și cardiace, chiar moarte

perspectiva de mediu anti-rasistă
justiție antirasistă de mediu și de locuire &
dreptul de a nu fi exclus de la dreptul de a locui în mediu sănătos

Integrarea principiului justiţiei de mediu (formulat și în Convenţia de la Aarhus) în
sistemul internaţional al drepturilor omului s-a realizat prin ideea dreptului la un
mediu sănătos, recunoscut ca un drept fundamental de către Rezoluţia Consiliului
pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite din octombrie 2021
(HRC/RES/48/13). Dincolo de asta, noi milităm pentru dreptul de a locui într-un mediu
sănătos. Și mai mult, recunoaștem că, deși implicaţiile mediului poluat asupra
drepturilor omului sunt resimţite de indivizi și comunităţi din întreaga lume,
consecinţele sunt resimţite cel mai acut de acele segmente ale populaţiei care se
află deja în situaţii vulnerabile, precum sunt comunităţile rome din Pata Rât. De
aceea, noi milităm pentru o justiţie antirasistă de mediu și de locuire.
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Toxicitatea rampelor din Pata Rât

Toxicity of Pata Rât landfills

Din iulie 2020, proiectul ENHOJUST măsoară poluarea aerului cu PM2.5 și PM10
la casele modulare din Pata Rât cu aparatura organizației Strop De Aer.

Since July 2020, the ENHOJUST project has been measuring PM2.5 and PM10 air pollution
at the modular homes in Pata Rât with equipment from the organisation Strop De Aer.

Praful fin şi particulele în suspensie PM10 şi PM2.5 agravează bolile aparatului
respirator, cum sunt astmul sau bronşita, formând depuneri la nivelul părţii superioare a aparatului respirator (cavitatea nazală, faringele şi laringele), respectiv în
trahee şi bronhii, provocând diverse tipuri de iritaţii ce includ inflamaţii şi uscarea nasului, gâtului, precum şi tuse, tuse şuierătoare, dispnee şi scăderea funcţiei
pulmonare. Gravitatea afecțiunilor este cu atât mai mare cu cât particulele conțin
și substanțe acide (cum sunt dioxidul de sulf, oxidul de azot, etc.) sau substanțe
chimice, toxice, respectiv cancerigene. Inflamațiile se pot extinde astfel și în zona
inferioară a plămânilor, având efecte directe asupra circulației sangvine și asupra
capacității sângelui de a se coagula.

Fine dust and particulate matter PM10 and PM2.5 worsen respiratory diseases such as asthma or bronchitis by forming deposits in the upper part of the
respiratory tract (nasal cavity, pharynx and larynx), i.e., in the trachea and
bronchi, causing various types of irritation including inflammation and dryness of the nose, throat, as well as coughing, wheezing, dyspnoea and reduced
lung function. The more acidic the particles (such as when they contain sulphur
dioxide, nitrogen oxide, etc.) or the higher the content of chemical, toxic or
carcinogenic substances, the more serious the illness. Inflammation can then
spread to the lower lungs, with direct effects on blood circulation and the ability
of blood to clot.

Depășirile valorii admise ale particulelor în suspensie de către Organizația Mondială a Sănătății sunt îngrijorător de mari în Pata Rât.

Exceedances of the World Health Organization’s permissible value for particulate
matter are worryingly high in Pata Rât.

În plus, în Pata Rât, precum arată măsurătorile noastre cu senzorul URADMonitor ale poluării aerului cu Hidrogen Sulfurat (H2S), marea concentrație a PM10 și
PM2.5 se amestecă cu H2S, formând un amestec toxic foarte periculos de particule
cu praf și substanțe chimice.

In addition, in Pata Rât, as our URADMonitor Hydrogen Sulphide (H2S) air
pollution sensor measurements show, large concentrations of PM10 and PM2.5
mix with H2S, forming a very dangerous toxic mixture of dust particles and
chemicals.

H2S este un acid care se regăsește în natură în regiunile de gaze naturale sau petrol. De asemenea, el se crează prin putrefacția substanțelor organice, de exemplu
a gunoaielor. H2S are miros neplăcut de ouă clocite și este inflamabil. Ajungând
în organismul omului, împiedică lipirea oxigenului de celulele sanguine, cauzând
astfel privarea de oxigen. El se amestecă cu apa din plămâni formând un acid slab.

H2S is an acid found in nature in regions with natural gas or oil. It is also created
by the decay of organic substances, such as rubbish. H2S has an unpleasant smell of
rotten eggs and is flammable. As it enters the human body, it prevents oxygen from
sticking to blood cells, causing oxygen deprivation. It mixes with the water in the lungs
to form a weak acid.

Standardele naționale de stat în vigoare din 1987 prevăd că în cazul unei expuneri
îndelungate, precum se întâmplă în cazul locuitorilor din Pata Rât, concentrația
medie maximă admisă la 24 de ore a H2S în aer este de 0.008 mg/ m3 ~ 0.006 ppm.
Din păcate, oamenii din Pata Rât sunt expuși la concentrații care depășesc cu mult
acest nivel. Pe de altă parte, măsurătorile noastre arată, că nivelul H2S este de 2-3
ori mai mare în Pata Rât decât media din Cluj-Napoca.

National state standards in force since 1987 state that in the case of long-term exposure, as in the case of Pata Rât residents, the maximum allowable 24-hour average
concentration of H2S in the air is 0.008 mg/ m3 ~ 0.006 ppm. Unfortunately, the
people of Pata Rât are exposed to concentrations that far exceed this level. On the
other hand, our measurements show that the H2S level in Pata Rât is 2-3 times higher
than the average in Cluj-Napoca.

Integrarea principiului justiției de mediu (formulat și în Convenția de la Aarhus) în
sistemul internațional al drepturilor omului s-a realizat prin ideea dreptului la un
mediu sănătos, recunoscut ca un drept fundamental de către Rezoluția Consiliului
pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite din octombrie 2021
(HRC/RES/48/13). Dincolo de asta, noi milităm pentru dreptul de a locui într-un
mediu sănătos. Și mai mult, recunoaștem că, deși implicațiile mediului poluat asupra drepturilor omului sunt resimțite de indivizi și comunități din întreaga lume,
consecințele sunt resimțite cel mai acut de acele segmente ale populației care se află
deja în situații vulnerabile, precum sunt comunitățile rome din Pata Rât. De aceea,
noi milităm pentru o justiție antirasistă de mediu și de locuire.

The integration of the principle of environmental justice (also formulated in the Aarhus Convention) into the international human rights system was achieved through
the concept of the right to a healthy environment, recognised as a fundamental right
by the United Nations Human Rights Council Resolution of October 2021 (HRC/
RES/48/13). Beyond that, we stand for the right to live or be housed in a healthy
environment. Furthermore, we recognise that while the human rights implications of
the polluted environment are felt by individuals and communities around the world,
the consequences are affecting most acutely those segments of the population who are
already in vulnerable situations, such as the Roma communities in Pata Rât. Therefore we advocate for anti-racist environmental and housing justice.
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EFECTELE POLUĂRII
DIN PATA RÂT
ASUPRA SĂNĂTĂŢII
În iulie 2021, proiectul ENHOJUST al Fundaţiei Desire a realizat o anchetă medicală în trei comunităţi din
Pata Rât pe un eșantion de 283 persoane de peste 18 ani. Printre întrebările privind starea de sănătate,
în chestionar am inclus și întrebări legate de sentimentul de lipsă sau sete de aer, sau de oboseala
inexplicabilă, sau la modurile în care li se manifestă oboseala.
La mai puţini din jumătate dintre respondenţi, oboseala sau lipsa de aer apare doar după un efort intens
(49.3%). În cazul celorlalţi, însă, oboseala sau lipsa de aer apare: după câteva minute de mers pe drum
drept (14.5%), după ce urcă o pantă ușoară sau dacă se grăbesc (17%), chiar dacă merg mai încet decât
ceilalţi oameni sau se opresc din mers foarte des (18.4%), chiar și când se îmbracă sau doar ies din casă
(0.8%). Aceste valori sunt semnificativ mai mari decât datele raportate în studiile epidemiologice
relevante, în care senzaţia de lipsă de aer apare la aproximativ 27% din persoanele intervievate. Alte
studii arată, că prezenţa lipsei de aer este un factor predictiv pentru mortalitatea cauzată de boli
serioase ale plămânii sau inimii.
Poluarea se asociază cu multe simptome, nu neapărat specifice unei boli anume, precum tusea,
ameţelile și durerile de cap. De asemenea, expunerea prelungită la aer poluat poate duce la apariţia
bolilor pulmonare cronice precum astmul, bronhopneumopatia cronică obstructivă sau apariţia alergiilor
respiratorii.
O anchetă realizată în 2012 de către UNDP și UBB arată că la acea oră, numărul de persoane peste 65
de ani din trei comunităţi rome din Pata Rât era precum urmează: pe str. Cantonului 8, la modulare 3, iar
în Dallas 2. Când am realizat ancheta medicală ENHOJUST în 2021, și noi am identificat un număr foarte
mic de persoane peste 65 de ani (15), adică un procent de 5.3 % din totalul persoanelor de peste 18 ani
din eșantionul nostru (283) care locuiau pe Cantonului, la modulare și în Dallas.
Comparativ, dacă ne uităm la datele despre populaţia din Cluj-Napoca, putem nota: conform INS, în
2021 în Cluj-Napoca din totalul de 327927 locuitori, 273698 de persoane erau peste 18 ani, iar raportat
la această sumă, 59081 de persoane, adică 21% au fost de peste 65 de ani.

Poluarea se asociază cu multe simptome, nu neapărat specifice unei boli anume,
Expunerea prelungită la aer poluat poate duce la apariţia bolilor pulmonare cronice sau
apariţia alergiilor respiratorii. Toate aceste procente sunt semnificativ mai mari în cazul
respondenţilor decât cele din studiile efectuate pe populatia generală.

29.1%

9.9%

DURERI DE CAP

20.2%
RĂCELI
FRECVENTE

AMEȚELI

Toate persoanele
intervievate au
prezentat simptome
care pot fi asociate
expunerii îndelungate
la aer poluat!

4.3%
ALTE PROBLEME
Nas înfundat sau
care curge
Mâncărimi sau iritații
ale ochilor
Astm bronșic

15.6%

20.9%

PROBLEME
RESPIRATORII

ALERGII
RĂSPUNSURILE LA ÎNTREABREA:
“ÎN ULTIMUL AN AȚI AVUT ORICARE
DIN URMĂTOARELE
PROBLEME DE SĂNĂTATE?”

(inclusiv tuse)

SPERANța de viață

comparație între Cluj-Napoca și mediul poluat din Pata Rât

49.3%

Conform anchetei medicale realizate de ENHOJUST în iulie 2021 pe un eșantion de 283 de persoane adulte

CLUJ-NAPOCA

APAR DOAR DUPĂ
EFORT INTENS

273698 locuitori peste 18 ani

17%

0.8%

APAR CÂND VĂ GRĂBIȚI
SAU URCAȚI O
PANTĂ UȘOARĂ

SUNTEȚI PREA OBOSIT CA SĂ
IEȘIȚI DIN CASĂ SAU SĂ
VĂ ÎMBRĂCAȚI

18.4%
MERGEȚI MAI ÎNCET DECÂT
ALTE PERSOANE SAU
TREBUIE SĂ VĂ OPRIȚI
PENTRU ODIHNĂ

14.5%

55.7%

VĂ OPRIȚI SĂ VĂ ODIHNIȚI
DUPĂ 100 METRI
SAU CÂTEVA MINUTE
DE MERS PE DRUM DREPT

Conform INS / 2021

21%
din populaţia peste 18 ani,
respectiv 59081 de persoane,
au peste 65 de ani

PATA RÂT
283 locuitori peste 18 ani

incluși în ancheta medicală ENHOJUST / 2021

5.3%
dintre persoanele de peste 18 ani
incluse in eșantion, respectiv
15 persoane, au peste 65 de ani

DINTRE INTERVIEVAȚI AU SIMȚIT
OBOSEALĂ INEXPLICABILĂ LA EFORT
ÎN ULTIMUL AN

35.7%

DINTRE INTERVIEVAȚI AU AVUT
LIPSĂ SAU SETE DE AER
ÎN ULTIMUL AN

Studiile arată: lipsa de aer este un factor predictiv pentru mortalitatea cauzată de boli serioase ale plămânilor sau inimii.
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Efectele poluării din Pata Rât
asupra sănătății

Health effects of pollution
in Pata Rât

În iulie 2021, proiectul ENHOJUST al Fundației Desire a realizat o anchetă medicală în trei comunități din Pata Rât pe un eșantion de 283 persoane de peste 18 ani.
Printre întrebările privind starea de sănătate, în chestionar am inclus și întrebări
legate de sentimentul de lipsă sau sete de aer, sau de oboseala inexplicabilă, sau la
modurile în care li se manifestă oboseala.

In July 2021, Desire Foundation’s ENHOJUST project conducted a health survey
in three communities in Pata Rât on a sample of 283 people older than 18. Among
the health questions, the survey included questions about feeling short of breath
or thirsty, or unexplained tiredness, or the ways in which the tiredness manifests
itself.

La mai puțini din jumătate dintre respondenți, oboseala sau lipsa de aer apare doar
după un efort intens (49.3%). În cazul celorlalți, însă, oboseala sau lipsa de aer apare:
după câteva minute de mers pe drum drept (14.5%), după ce urcă o pantă ușoară
sau dacă se grăbesc (17%), chiar dacă merg mai încet decât ceilalți oameni sau se
opresc din mers foarte des (18.4%), chiar și când se îmbracă sau doar ies din casă
(0.8%). Aceste valori sunt semnificativ mai mari decât datele raportate în studiile
epidemiologice relevante, în care senzația de lipsă de aer apare la aproximativ 27%
din persoanele intervievate. Alte studii arată, că prezența lipsei de aer este un factor
predictiv pentru mortalitatea cauzată de boli serioase ale plămânii sau inimii.

For less than half of the respondents, fatigue or shortness of breath occurs only after
intense exertion (49.3%). For the others, however, tiredness or breathlessness occurs
after a few minutes of walking on a straight road (14.5%), after climbing a slight slope
or if they are in a hurry (17%), even if they walk slower than other people or stop
walking very often (18.4%), even when they get dressed or just leave the house (0.8%).
These values are significantly higher than the data reported in relevant epidemiological studies, in which breathlessness occurs in about 27% of respondents. Other studies
show that the occurrence of breathlessness is a predictor of mortality from serious
lung or heart disease.

Poluarea se asociază cu multe simptome, nu neapărat specifice unei boli anume,
precum tusea, amețelile și durerile de cap. De asemenea, expunerea prelungită la
aer poluat poate duce la apariția bolilor pulmonare cronice precum astmul, bronhopneumopatia cronică obstructivă sau apariția alergiilor respiratorii.

Pollution is associated with many symptoms, not necessarily specific to a particular
disease, such as coughing, dizziness and headaches. Prolonged exposure to polluted
air can also lead to chronic lung diseases such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease, or respiratory allergies.

O anchetă realizată în 2012 de către UNDP și UBB arată că la acea oră, numărul de
persoane peste 65 de ani din trei comunități rome din Pata Rât era precum urmează:
pe str. Cantonului 8, la modulare 3, iar în Dallas 2. Când am realizat ancheta medicală
ENHOJUST în 2021, și noi am identificat un număr foarte mic de persoane peste
65 de ani (15), adică un procent de 5.3 % din totalul persoanelor de peste 18 ani din
eșantionul nostru (283) care locuiau pe Cantonului, la modulare și în Dallas.
Comparativ, dacă ne uităm la datele despre populația din Cluj-Napoca, putem
nota: conform INS, în 2021 în Cluj-Napoca din totalul de 327927 locuitori, 273698
de persoane erau peste 18 ani, iar raportat la această sumă, 59081 de persoane,
adică 21% au fost de peste 65 de ani.

A survey conducted in 2012 by UNDP and UBB shows that at that time, the number
of people over 65 in three Roma communities in Pata Rât was as follows: on Cantonului Street 8, at the modular houses 3, and in Dallas 2. When we conducted the ENHOJUST medical survey in 2021, we too identified a very small number of people over
65 (a total of 15 persons), which means 5.3% of the total population over 18 in our
sample (283) who lived on Cantonului Street, at the modular houses, and in Dallas.
Comparatively, if we look at the data about the population of Cluj-Napoca, we note:
according to INS, in 2021 in Cluj-Napoca out of the total of 327,927 inhabitants,
273,698 people were over 18 years old, and, relative to this number, 59,081 people, i.e.
21% were over 65 years old.
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ACTIVISMUL
DIN CLUJ
PENTRU
DREPTATE
LOCATIVĂ
Mișcarea pentru dreptate locativă a contribuit masiv în ultimii 12 ani
la punerea tuturor problemelor reflectate în secțiunile anterioare ale
expoziției pe agenda politică și administrativă a decidenților, și la
responsabilizarea autorităților publice față de criza umanitară, de
mediu și locativă din Pata Rât.
Treptat, însă, trecând prin mai multe etape, mișcarea a ajuns să
abordeze fenomenul în contextul mai larg al politicilor de locuire și
de dezvoltare urbană. Astfel, ea și-a extins activismul înspre tot ceea
ce include criza locuirii în orașul care a devenit localitatea cu cele
mai mari prețuri de pe piața de locuințe din România, acordând
atenție specială revendicărilor privind fondul locativ public.

Concept și text: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt
Design: Tihamér Török
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SECȚIUNEA 5

SECTION 5

Activismul din Cluj pentru
dreptate locativă

Cluj housing
justice activism

Mișcarea pentru dreptate locativă a contribuit masiv în ultimii 12 ani la punerea
tuturor problemelor reflectate în secțiunile anterioare ale expoziției pe agenda
politică și administrativă a decidenților, și la responsabilizarea autorităților publice
față de criza umanitară, de mediu și locativă din Pata Rât.

Over the past 12 years, the Housing Justice Movement has contributed massively to
putting all the issues reflected in the previous sections of the exhibition on the political
and administrative agenda of decision-makers, and to holding public authorities accountable for the humanitarian, environmental and housing crisis in Pata Rât.

Treptat, însă, trecând prin mai multe etape, mișcarea a ajuns să abordeze fenomenul
în contextul mai larg al politicilor de locuire și de dezvoltare urbană. Astfel, ea și-a
extins activismul înspre tot ceea ce include criza locuirii în orașul care a devenit
localitatea cu cele mai mari prețuri de pe piața de locuințe din România, acordând
atenție specială revendicărilor privind fondul locativ public.

Gradually, however, going through several stages, the movement has come to address
the phenomenon in the broader context of housing and urban development policies.
Thus, it has extended its activism to everything that includes the housing crisis in the
city that has become the most expensive housing market in Romania, paying special
attention to demands concerning the public housing fund.

Suntem o echipă în care persoane de etnie romă, română și maghiară - respectând
dreptul tuturor la autodefinire etno-culturală și lingvistică -, se regăsesc dincolo de granițele construite de politicile identitare naționaliste în jurul unei cauze
socio-economice, cum este locuirea. Luptând pentru dreptul și accesul efectiv la
locuire adecvată pentru toți, ne mobilizăm împotriva unei dezvoltări urbane puse
în slujba celor bogați, care îi deposedează pe cei cu resurse reduse de drepturi și de
resursele materiale necesare unui trai adecvat. Luptând pentru o politică justă de
locuire, ne solidarizăm împotriva rasismului care împinge oamenii sărăciți prin
exploatarea muncii lor la marginile poluate ale orașelor, unde nu doar demnitatea
umană ci și viața le este pusă în pericol.

We are a team in which people of Roma, Romanian and Hungarian ethnicity - respecting everyone’s right to ethno-cultural and linguistic self-definition - find each
other beyond the borders built by nationalist identity politics around a socio-economic cause, such as housing. Fighting for the right and effective access to adequate
housing for all, we mobilise against urban development in the service of the rich,
which deprives the poor of the rights and material resources necessary for adequate
living. Fighting for a just housing policy, we stand in solidarity against the racism
that pushes people, impoverished due to the exploitation of their labour, to the polluted margins of cities, where not only their human dignity but also their lives are
endangered.

Revendicăm locuințe publice ca soluție la criza locuirii. Pentru că locuințele publice sunt locuințe adecvate ce trebuie și pot fi oferite ca alternative persoanelor
evacuate. Pentru că locuințele publice contribuie la capacitarea financiară a oamenilor prin faptul că ele nu împovărează locatarii cu costurile locuirii. Pentru că
locuințele publice sunt imobile scoase din logica pieței și a goanei după profit. Pentru că ele sunt instrumente prin care locuința se transformă din marfă și obiect al
investiției financiare în drept și în căminul care satisface nevoia socială de locuire.

We demand public housing as a solution to the housing crisis. Because public housing
is adequate housing that should and can be offered as an alternative to evictees. Because public housing contributes to people’s financial empowerment by not burdening
tenants with housing costs. Because public housing is real estate that is removed from
the logic of the market and profit-making. Because they are instruments that transform housing from a commodity and object of financial investment into a right and a
home that satisfies the social need for housing.

Lupta pentru o politică justă de locuire trebuie să fie și o luptă antirasistă, precum
lupta antirasistă trebuie să fie și o luptă pentru o societate fără exploatare în care
toată lumea se poate bucura de siguranța căminului său.
Concept și text: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt ; Design : Tihamér Török

The struggle for a just housing policy must also be an anti-racist struggle, similar to
how the anti-racist struggle must also be a struggle for a society without exploitation
in which everyone can enjoy the security of their home.
Concept and text: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt; Design: Tihamér Török.
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ÎNCEPUTURI
(2010-2015)
Căși sociale ACUM! a pornit în 2016 ca o campanie în cadrul Fundației Desire. Rădăcinile sale se află în încercările Asociației Amare
Phrala și Fundației Desire din 2010, susținute de mai multe organizații civice rome, de a opri planul autorităților publice locale cu privire
la construirea de "locuințe sociale" dedicate romilor cu domiciliul pe
str. Coastei, str. Cantonului și str. Pata Rât în proximitatea rampelor
de deșeuri. Apelurile și petițiile lor, din păcate, nu au avut succes.
Planul primăriei s-a realizat prin evacuarea în 17 decembrie 2010 a
350 de persoane rome de pe fosta stradă Coastei și mutarea lor forțată în casele modulare din Pata Rât.
Din ianuarie 2011, mai multe persoane alăturate cauzei anti-segregare au creat Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice (gLOC), care și-a
propus să pună pe agenda publică situația locativă a romilor din
Pata Rât și să formuleze recomandări către primărie cu privire la desegregare. După 2014, o parte din echipa gLOC a continuat calea recomandărilor de politici, a alta cea a implementării de proiecte, în
timp ce o a treia parte a ales să pornească pe calea activismului
contestatar-revendicativ. În 2015, cea din urmă a început să susțină
persoane cu domiciliul în Pata Rât în efortul lor de depunere de
cereri de locuințe sociale la primărie.

2010
Acțiuni împotriva ghetoizării romilor în
Pata Rât
2011-2015
Acțiuni împotriva segregării teritoriale
și pentru dreptul la locuire

CĂȘI SOCIALE ACUM!
DE LA CAMPANIE LA
MIȘCARE
(2016-2021)
În 2016, campania Căși sociale ACUM! a Fundației Desire anunța nevoia de a
politiza locuirea socială în orașul Cluj în contextul reducerii drastice a fondului
locativ de stat și al transformării locuirii în afacere imobiliară din ultimele
decade, cât și al limitării accesului la locuințe sociale tocmai persoanelor care
sunt îndreptățite să le ocupe.
În 2017, Căși sociale ACUM! a continuat să susțină persoanele de etnie romă
aparținând clasei muncitoare pauperizate pentru a deveni un actor public
care luptă pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică. Definim
această politică ca un instrument pentru asigurarea apartenenței la oraș în
sensul larg de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, ci de a participa la
deciziile politice privind dezvoltarea lui. Tot în 2017, membrii campaniei (împreună cu FCDL, Dreptul la Oraș, și Asociația E-Romnja) au fost printre inițiatorii platformei informale Blocul pentru Locuire.
Scopul de a transforma campania într-un motor al mișcării locale pentru locuire publică și dreptate locativă a prins contur prin acțiunile din perioada octombrie 2017 – iunie 2018, de atunci și până azi atât mișcarea cât și echipa
de lucru care o susține cunoscând o permanentă extindere.
Pentru a impulsiona crearea unui oraș pentru oameni, nu pentru profit, ca
mișcare politică-activistă propunem pentru Cluj un model de dezvoltare care
extinde fondul locativ de stat, inclusiv cel de locuințe sociale; alocă un buget
adecvat investițiilor publice aferente; asigură accesul la locuințe sociale adecvate al categoriilor cu cele mai reduse venituri și celor care locuiesc în condiții
deprivate; susține din bugetul public și modele alternative de locuire, cum ar
fi diverse forme ale locuirii colective.

2017-2018
Căși sociale ACUM!:
Transformarea campaniei în
mișcare

2019-2021
Extinderea mișcării Căși
sociale ACUM!

2016
Campania Căși sociale ACUM!
a Fundației Desire
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Istoria mișcării

History of the movement

Începuturi (2010-2015)

Beginnings (2010-2015)

Căși sociale ACUM! a pornit în 2016 ca o campanie în cadrul Fundației Desire.
Rădăcinile sale se află în încercările Asociației Amare Phrala și Fundației Desire
din 2010, susținute de mai multe organizații civice rome, de a opri planul autorităților publice locale cu privire la construirea de “locuințe sociale” dedicate
romilor cu domiciliul pe str. Coastei, str. Cantonului și str. Pata Rât în proximitatea
rampelor de deșeuri. Apelurile și petițiile lor, din păcate, nu au avut succes. Planul
primăriei s-a realizat prin evacuarea în 17 decembrie 2010 a 350 de persoane rome
de pe fosta stradă Coastei și mutarea lor forțată în casele modulare din Pata Rât.

Căși sociale ACUM! started in 2016 as a campaign within the Desire Foundation.
Its roots lie in the 2010 attempts of the Amare Phrala Association and the Desire
Foundation, supported by several Roma civic organizations, to stop the local public
authorities’ plan to build “social housing” dedicated to Roma living on Coastei Str.,
Cantonului Str. and Pata Rât in the vicinity of the landfills. Their appeals and petitions were, unfortunately, not successful. The municipality’s plan was implemented by
evicting 350 Roma people from the former Coastei Street on 17 December 2010 and
forcibly moving them to modular houses in Pata Rât.

Din ianuarie 2011, mai multe persoane alăturate cauzei anti-segregare au creat
Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice (gLOC), care și-a propus să pună pe agenda publică situația locativă a romilor din Pata Rât și să formuleze recomandări către
primărie cu privire la desegregare. După 2014, o parte din echipa gLOC a continuat
calea recomandărilor de politici, a alta cea a implementării de proiecte, în timp ce
o a treia parte a ales să pornească pe calea activismului contestatar-revendicativ.
În 2015, cea din urmă a început să susțină persoane cu domiciliul în Pata Rât în
efortul lor de depunere de cereri de locuințe sociale la primărie.
2010: Acțiuni împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât
2011-2015: Acțiuni împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire
Căși sociale ACUM ! De la campanie la mișcare (2016-2021)
În 2016, campania Căși sociale ACUM! a Fundației Desire anunța nevoia de a
politiza locuirea socială în oraşul Cluj în contextul reducerii drastice a fondului
locativ de stat și al transformării locuirii în afacere imobiliară din ultimele decade, cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale tocmai persoanelor care sunt
îndreptăţite să le ocupe.
În 2017, Căși sociale ACUM! a continuat să susțină persoanele de etnie romă
aparținând clasei muncitoare pauperizate pentru a deveni un actor public care luptă
pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică. Definim această politică ca un
instrument pentru asigurarea apartenenței la oraș în sensul larg de a nu avea doar
dreptul de a locui în oraș, ci de a participa la deciziile politice privind dezvoltarea lui.
Tot în 2017, membrii campaniei (împreună cu FCDL, Dreptul la Oraș, și Asociația
E-Romnja) au fost printre inițiatorii platformei informale Blocul pentru Locuire.
Scopul de a transforma campania într-un motor al mișcării locale pentru locuire
publică și dreptate locativă a prins contur prin acțiunile din perioada octombrie
2017 – iunie 2018, de atunci și până azi atât mișcarea cât și echipa de lucru care o
susține cunoscând o permanentă extindere.
Pentru a impulsiona crearea unui oraș pentru oameni, nu pentru profit, ca mișcare
politică-activistă propunem pentru Cluj un model de dezvoltare care extinde fondul
locativ de stat, inclusiv cel de locuințe sociale; alocă un buget adecvat investițiilor
publice aferente; asigură accesul la locuințe sociale adecvate al categoriilor cu cele
mai reduse venituri și celor care locuiesc în condiții deprivate; susține din bugetul
public și modele alternative de locuire, cum ar fi diverse forme ale locuirii colective.
2016: Campania Căși sociale ACUM! a Fundației Desire
2017-2018: Căși sociale ACUM!: Transformarea campaniei în mișcare
2019-2021: Extinderea mișcării Căși sociale ACUM!

Since January 2011, several people committed to the anti-segregation cause created
the Working Group of Civic Organizations (gLOC), which aimed to put the housing
situation of the Roma in Pata Rât on the public agenda and to make recommendations to the municipality on desegregation. After 2014, part of the gLOC team
continued drafting policy recommendations, another continued doing project implementation, while a third chose to pursue political activism. In 2015, the latter started
supporting people living in Pata Rât in their effort to apply for social housing at the
municipality.
2010: Actions against the ghettoization of Roma in Pata Rât
2011-2015: Actions against territorial segregation and for the right to housing
Căși sociale ACUM ! From campaign to movement (2016-2021)
In 2016, the Desire Foundation’s Căși sociale ACUM! campaign announced the need
to politicize social housing in the city of Cluj in the context of the drastic reduction of
the state housing fund and the transformation of housing into a real estate business in
recent decades, as well as limited access to social housing precisely for the people who
are entitled to occupy it.
In 2017, Căși sociale ACUM! continued to advocate for impoverished working-class
Roma to become public actors fighting for an anti-racist and just public housing policy. We define this policy as a tool to ensure belonging to the city in the broad sense of
not only having the right to live in the city, but to participate in political decisions on
its development. Also in 2017, members of the campaign (together with FCDL, Dreptul la Oraș, and the E-Romnja Association) were among the initiators of the informal
platform Blocul pentru Locuire.
The goal of turning the campaign into a driving force of the local movement for public
housing and housing justice took shape through the actions from October 2017 to June
2018. Since then and until today, both the movement and the team that supports it
are constantly expanding.
In order to promote the creation of a city for people, not for profit, as a political activist
movement we propose for Cluj a development model that expands the state housing
stock, including social housing; allocates an adequate budget for related public investments; ensures access to adequate social housing for the lowest income groups and
those living in deprived conditions; also supports alternative housing models from the
public budget, such as various forms of collective housing.
2016: The campaign Căși sociale ACUM! of the Desire Foundation
2017-2018: Căși sociale ACUM!: Turning the campaign into a movement
2019-2021: Expanding the movement Căși sociale ACUM!
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PROTESTE
STRADALE

Iunie 2011
Ești în Pata Rât (cu ocazia unei întâlniri
în Pata Rât cu organizații
internaționale)

Iulie 2015
Marșul solidarității rome Oraș pentru
oameni, nu pentru profit

Mai 2018
Cluj contra Cluj. Fotbal antigentrificare

Octombrie 2011
World Habitat Day în Cluj

De-a lungul anilor, protestele stradale ale mișcării pentru dreptate
locativă din Cluj au acționat critic față de mai multe fenomene,
precum:

August 2020
Ziua Lucrătorului în Salubritate
Aprilie 2017
Locuințe, nu umilințe. Ziua de acțiune
pentru justiție locativă anti-rasistă

• ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sărăcite
• rasismul instituțional și structural manifestat în evacuări forțate
• segregarea teritorială și socială
• locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate

Iunie 2019
Redesenează-ți Orașul

Martie 2012
Și eu sunt gunoier

• criteriile discriminatorii și nelegale ale atribuirii de locuințe sociale
• demantelarea fondului locativ public
• refuzul de a construi noi locuințe sociale
• preponderența producției de locuințe pentru profit prin dezvoltare
imobiliară
• împovărarea unor categorii largi de oameni cu costurile locuirii
criza locuirii

Iunie 2013
Ziua Mondială a Mediului în Cluj –
Opriți rasismul de mediu

Aprilie 2014
Activismul rom din Cluj – drepturi
locative pentru toți

Noiembrie 2020
Facem vizibilă criza locuirii - costurile
locuirii în Cluj sunt prea mari

Martie 2018
Rasismul la noi acasă
Martie 2019
Ea luptă pentru tine

Aprilie 2019
Manifestul European pentru Locuire
Publică

Martie 2021
Dezvoltarea imobiliară ne sufocă

Decembrie 2021
Cui aparține orașul smart, dacă ….?
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Proteste stradale

Street protests

De-a lungul anilor, protestele stradale ale mișcării pentru dreptate locativă din Cluj
au acționat critic față de mai multe fenomene, precum:
-ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sărăcite,
-rasismul instituțional și structural manifestat în evacuări forțate,
-segregarea teritorială și socială,
-locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate,
-criteriile discriminatorii și nelegale ale atribuirii de locuințe sociale,
-demantelarea fondului locativ public,
-refuzul de a construi noi locuințe sociale,
-preponderența producției de locuințe pentru profit prin dezvoltare imobiliară,
-împovărarea unor categorii largi de oameni cu costurile locuirii
-criza locuirii.

Over time, the street protests of the housing justice movement in Cluj have taken
critical positions towards several phenomena, such as:
-the residential ghettoization of impoverished Roma,
-the institutional and structural racism manifested through forced evictions,
-territorial and social segregation,
-living in a polluted environment and inadequate conditions,
-discriminatory and unlawful criteria for the allocation of social housing,
-dismantling the public housing fund,
-refusal to build new social housing,
-the predominance of housing production for profit through real estate development,
-burdening broad categories of people with housing costs,
-the housing crisis.

Iunie 2011: Ești în Pata Rât (cu ocazia unei întâlniri în Pata Rât cu organizații internaționale)

June 2011: You are in Pata Rât (On the occasion of a meeting with international
organizations in Pata Rât)

Octombrie 2011: World Habitat Day în Cluj

October 2011: World Habitat Day in Cluj

Martie 2012: Și eu sunt gunoier

March 2012: I’m also a garbage collector

Iunie 2013: Ziua Mondială a Mediului în Cluj – Opriți rasismul de mediu

June 2013: World Environment Day in Cluj - Stop environmental racism

Aprilie 2014: Activismul rom din Cluj – drepturi locative pentru toți

April 2014: Roma activism in Cluj - housing rights for all

Iulie 2015: Marșul solidarității rome Oraș pentru oameni, nu pentru profit

July 2015: Roma Solidarity March “A city for people, not for profit”

Aprilie 2017: Locuințe, nu umilințe. Ziua de acțiune pentru justiție locativă anti-rasistă

April 2017: Housed, not humiliated. Anti-Racist Housing Justice Day of Action

Martie 2018: Rasismul la noi acasă

March 2018: Racism at home

Mai 2018: Cluj contra Cluj. Fotbal antigentrificare

May 2018: Cluj vs Cluj. Anti-gentrification football

Martie 2019: Ea luptă pentru tine

March 2019: She fights for you

Aprilie 2019: Manifestul European pentru Locuire Publică,

April 2019: European Manifesto for Public Housing

Iunie 2019: Redesenează-ți Orașul

June 2019: Redesign your city

August 2020: Ziua Lucrătorului în Salubritate

August 2020: Day of the sanitation workers

Noiembrie 2020: Facem vizibilă criza locuirii - costurile locuirii în Cluj sunt prea mari

November 2020: Making the housing crisis visible - housing costs in Cluj are too high

Martie 2021: Dezvoltarea imobiliară ne sufocă

March 2021: Real estate development is choking us

Decembrie 2021 : Cui aparține orașul smart, dacă ….?

December 2021: Who does the smart city belong to, if ...?
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ACTIVISMUL PENTRU
DREPTATE LOCATIVĂ
2010-2021
Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a
oamenilor de acolo. La începutul anilor 2000, mai multe familii rome
evacuate din oraș cu începere din anii 1990, au fost direcţionate de
către primărie să locuiască informal pe str. Cantonului. Și mai demult,
prin anii 1970 s-a format în zonă colonia Dallas, unde, pe lângă
barăcile de la marginea rampei non-ecologice, locuiesc și azi romii ce
asigură selectarea deșeurilor de pe rampele neconforme ecologic.
Momentul tragic al evacuării de pe fosta stradă Coastei în decembrie
2010 a marcat începuturile mobilizării activiste pentru dreptate
locativă din orașul Cluj. Aceasta a contribuit la transformarea
experienţelor personale ale nedreptăţilor în mesaje politice
revendicative. Începută în 2010 prin acţiuni petiţionare împotriva
ghetoizării romilor în Pata Rât, activismul militant al Grupului de Lucru
al Organizaţiilor Civice s-a exprimat între 2011-2015 în diverse acţiuni,
inclusiv proteste stradale împotriva segregării teritoriale și pentru
dreptul la locuire. În 2012, cu sprijinul European Roma Rights Centre
s-a constituit Asociaţia Comunitară a Romilor de pe Coastei. Pentru a
pune pe agenda politică tema locuinţelor sociale publice, în 2016
Fundaţia Desire a lansat campania Căși sociale ACUM!. Din 2017, cea
din urmă a început să crească și să se transforme într-o mișcare mai
largă pentru dreptate locativă care, pe lângă temele iniţiale ale
evacuării și segregării romilor, abordează fenomenul amplu al crizei
locurii, ce include și lipsa de locuinţe sociale, chiriile mari și preţurile
nejustificat de ridicate de pe piaţa de locuinţe, exacerbate datorită
dezvoltării imobiliare pentru profit. Căși sociale ACUM! este printre
iniţiatoarele Blocului Pentru Locuire din România, precum și grupare
membră a Coaliţiei europene de acţiune pentru dreptul la locuire și la
oraș.

2011 | Marșul pentru dreptate socială

2012 | Romi împinși la margini

2013 | Scoateţi-ne din Pata Rât!

2014 | Romii din România. 4 ani de luptă pentru justiţie

2015 | Suntem egali, nu ilegali

2016 | Pata rămâne a tuturor

2017 | Manifestul Clujean împotriva evacuărilor de pretutindeni

2018 | Locuirea precară ne scoate în stradă

2019 | Marș pentru drepturile chiriașilor și împotriva evacuărilor

2020 | 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă

Activismul pentru dreptate locativă din orașul Cluj a devenit posibil
pentru că s-a bazat pe solidaritatea transetnică și politică de lungă
durată între persoane cu domiciliul în Pata Rât și alte zone
marginalizate sub risc de evacuare, persoane care suferă de pe urma
costurilor mari ale locuirii în oraș și activiste/ activiști care militează
pentru o politică antirasistă justă de locuire și de mediu.
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Acțiuni comemorative

Commemorative actions

Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor de
acolo. La începutul anilor 2000, mai multe familii rome evacuate din oraș cu începere
din anii 1990, au fost direcționate de către primărie să locuiască informal pe str. Cantonului. Și mai demult, prin anii 1970 s-a format în zonă colonia Dallas, unde, pe
lângă barăcile de la marginea rampei non-ecologice, locuiesc și azi romii ce asigură
selectarea deșeurilor de pe rampele neconforme ecologic. Câteva organizații de caritate au susținut oamenii de acolo prin diverse ajutoare, inclusiv locuințe informale.

Living in Pata Rât did not start in 2010. Nor the daily struggle of the people there. In
the early 2000s, several Roma families who had been evicted from the city starting in
the 1990s were directed by the municipality to live informally on Cantonului Street. In
the 1970s, the Dallas colony was formed in the area, where, in addition to the shacks at
the edge of the non-environmentally compliant landfill, the Roma are still living today.
They sort the waste from the non-environmentally compliant landfills. Several charities
have supported the people there with various types of aid, including informal housing.

Momentul tragic al evacuării de pe fosta stradă Coastei în decembrie 2010 a marcat
începuturile mobilizării activiste pentru dreptate locativă din orașul Cluj. Aceasta a
contribuit la transformarea experiențelor personale ale nedreptăților în mesaje politice
revendicative. Începută în 2010 prin acțiuni petiționare împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât, activismul militant al Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice s-a
exprimat între 2011-2015 în diverse acțiuni, inclusiv proteste stradale împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire. În 2012, cu sprijinul European Roma
Rights Centre s-a constituit Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei. Pentru a
pune pe agenda politică tema locuințelor sociale publice, în 2016 Fundația Desire a
lansat campania Căși sociale ACUM!. Din 2017, cea din urmă a început să crească și
să se transforme într-o mișcare mai largă pentru dreptate locativă care, pe lângă temele
inițiale ale evacuării și segregării romilor, abordează fenomenul amplu al crizei locurii,
ce include și lipsa de locuințe sociale, chiriile mari și prețurile nejustificat de ridicate
de pe piața de locuințe, exacerbate datorită dezvoltării imobiliare pentru profit. Căși
sociale ACUM! este printre inițiatoarele Blocului Pentru Locuire din România, precum
și grupare membră a Coaliției europene de acțiune pentru dreptul la locuire și la oraș.

The tragic moment of the eviction from the former Coastei Street in December 2010
marked the beginning of the activist mobilization for housing justice in Cluj. This helped
transform personal experiences of injustice into political demands. Starting in 2010 with
petitions against the ghettoization of Roma in Pata Rât, the militant activism of the
Working Group of Civic Organizations consisted in various actions between 2011-2015,
including street protests against territorial segregation and for the right to housing. In
2012, the Roma Community Association of Coastei Street was established with the support of the European Roma Rights Centre. In 2016, to put the issue of public social housing on the political agenda, the Desire Foundation launched the campaign Căși sociale
ACUM! Since 2017, the latter has begun to grow into a broader movement for housing
justice that, in addition to the initial themes of Roma eviction and segregation, addresses the broader phenomenon of the housing crisis, which also includes social housing
shortages, high rents and unduly high housing market prices exacerbated by for-profit
real estate development. Căși sociale ACUM! is one of the initiators of the Bloc pentru
Locuire in Romania and a member of the European Action Coalition for the Right to
Housing and to the City.

Activismul pentru dreptate locativă din orașul Cluj a devenit posibil pentru că s-a
bazat pe solidaritatea transetnică și politică de lungă durată între persoane cu domiciliul în Pata Rât și alte zone marginalizate sub risc de evacuare, persoane care suferă
de pe urma costurilor mari ale locuirii în oraș și activiste/ activiști care militează
pentru o politică antirasistă justă de locuire și de mediu.

Housing justice activism in the city of Cluj became possible because it was based on
long-standing trans-ethnic and political solidarity between people living in Pata Rât
and other marginalised areas at risk of eviction, people suffering from the high costs of
living in the city and activists campaigning for an anti-racist housing and environmental justice policy.

Împreună, am organizat multe proteste stradale în ultimii 11 ani, printre ele fiind următoarele: Sunt rom și vreau să trăiesc în demnitate (ianuarie 2011); Activismul rom
din Cluj – drepturi locative pentru toți (aprilie 2014); Marșul solidarității rome Oraș
pentru oameni, nu pentru profit (iulie 2015); Locuințe, nu umilințe. Ziua de acțiune pentru justiție locativă anti-rasistă (aprilie 2017); Rasismul la noi acasă (martie
2018); Cluj contra Cluj. Fotbal antigentrificare (mai 2018); Ea luptă pentru tine (martie 2019); Manifestul European pentru Locuire Publică (aprilie 2019); Facem vizibilă
criza locuirii - costurile locuirii în Cluj sunt prea mari (noiembrie 2020); Dezvoltarea
imobiliară ne sufocă (martie 2021).

Together, we have organised many street protests over the past 11 years, including
the following: I am Roma and I want a dignified life (January 2011); Roma activism
in Cluj - housing rights for all (April 2014); Roma Solidarity March City for people,
not for profit (July 2015); Housed, not humiliated. Anti-Racist Housing Justice Day
of Action (April 2017); Racism at home (March 2018); Cluj vs. Cluj. Anti-gentrification football (May 2018); She fights for you (March 2019); European Manifesto
for Public Housing, (April 2019); Making the housing crisis visible - housing costs in
Cluj are too high (November 2020); Real estate development is choking us (March
2021).

Acțiunea din 17 decembrie din acest an, prin care prezentăm propunerea amplasării unui monument antievacuare pe fosta stradă Coastei, continuă acțiunile noastre
comemorative derulate din 2011 încoace.

In 2021, during our action on 17 December, we presented the proposal to place an anti-eviction monument on the former Coastei Street, which continued our commemorative actions carried out since 2011.

2011: Marș pentru dreptate socială
2012: Pata Rât 2012. Romi împinși la margini
2013: Scoateți-ne din Pata Rât
2014: Romii din România. 4 ani de luptă pentru justiție
2015: Suntem egali, nu ilegali
2016: Pata rămâne a tuturor
2017: Manifestul Clujean împotriva evacuărilor de pretutindeni
2018: Locuirea precară ne scoate în stradă
2019: Marș pentru drepturile chiriașilor și împotriva evacuărilor
2020: 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă
2021: Cui îi aparține orașul smart, dacă … ?

2011: March for social justice
2012: Pata Rât 2012. Roma pushed to the margins
2013: Get us out of Pata Rât
2014: The Roma in Romania. 4 years of struggle for justice
2015: We are equal, not illegal
2016: Pata belongs to everyone
2017: Cluj Manifesto against evictions everywhere
2018: Precarious housing gets us out on the street
2019: March for tenants’ rights and against evictions
2020: 10 years in Pata Rât, 10 years of struggle
2021: Who does the smart city belong to, if ....?
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PUBLICAȚII ȘI
FILME
DOCUMENTARE

Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Péter Máthé, Attila Seprődi

Enikő Vincze, Alex Liță:

Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare
urbană în Cluj: zona
Ploiești-Someșului-Anton Pann-Abator-Parcul
Feroviarilor

Muncă și locuire în pandemie la Cluj
Cluj: Desire, 2021

Cluj: Desire, 2019

Enikő Vincze, George Zamfir, Manuel Manu, Alex Liță

Locuirea în Cluj-Napoca.
Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și
evacuări

Cărămida
Colecție de articole publicate în ziar între
2017-2020

Cluj: Desire, 2020

Enikő Vincze, grafică Péter Máthé

Un deceniu de luptă pentru dreptatea
locativă

Cărămida
Ziarul dreptății locative, lansare în
octombrie 2017

Cluj: Desire, 2020

Adrian Dohotaru, Harbula Hajnalka,
Enikő Vincze (ed):

Pata

Dislocări.
Rutele evacuărilor spre strada
Cantonului (1996-2016)
2016, 106 min

Romii nu sunt gunoaie/
Roma are not garbage
2016, 54 min

Cluj: EFES, 2016

Dreptate socială în Pata Cluj/
Social justice in Pata Cluj

Amintiri de la margine. Lupta
noastră pentru locuire

2016, 17 min

2020, 79 min
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Publicații și filme documentare

Publications and documentary films

Adrian Dohotaru, Harbula Hajnalka, Enikő Vincze (ed): Pata, Cluj: EFES, 2016,
https://www.desire-ro.eu/?p=3637

Adrian Dohotaru, Harbula Hajnalka, Enikő Vincze (ed): Pata, Cluj: EFES, 2016,
https://www.desire-ro.eu/?p=3637

Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Péter Máthé, Attila Seprődi: Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare urbană în Cluj: zona Ploiești-Someșului-Anton
Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, Cluj: Desire, 2019, https://casisocialeacum.ro/
archives/4042/santier-in-lucru-pentru-profit-redezvoltare-urbana-in-cluj/

Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Péter Máthé, Attila Seprődi: Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare urbană în Cluj: zona Ploiești-Someșului-Anton Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, Cluj: Desire, 2019, https://casisocialeacum.ro/archives/4042/
santier-in-lucru-pentru-profit-redezvoltare-urbana-in-cluj/

Enikő Vincze, George Zamfir, Manuel Manu, Alex Liță, Locuirea în Cluj-Napoca.
Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări, Cluj: Desire, 2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5300/locuirea-in-cluj-napoca-fondul-locativ-dezvoltare-imobiliara-si-evacuari/

Enikő Vincze, George Zamfir, Manuel Manu, Alex Liță, Locuirea în Cluj-Napoca.
Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări, Cluj: Desire, 2020, https://casisocialeacum.ro/archives/5300/locuirea-in-cluj-napoca-fondul-locativ-dezvoltare-imobiliara-si-evicri/

Un deceniu de luptă pentru dreptatea locativă, Cluj: Desire, 2020, (Text Enikő
Vincze, grafică Péter Máthé), https://casisocialeacum.ro/archives/5505/un-deceniu-de-lupta-pentru-dreptatea-locativa/

Un deceniu de luptă pentru dreptatea locativă, Cluj: Desire, 2020, (Text Enikő Vincze,
grafică Péter Máthé), https://casisocialeacum.ro/archives/5505/un-deceniu-de-lupta-pentru-dreptatea-locativa/

Enikő Vincze, Alex Liță, Muncă și locuire în pandemie la Cluj, Cluj: Desire, 2021,
https://casisocialeacum.ro/archives/6315/munca-si-locuire-salarii-si-costurile-locuirii-in-pandemie-la-cluj/

Enikő Vincze, Alex Liță, Muncă și locuire în pandemie la Cluj, Cluj: Desire, 2021,
https://casisocialeacum.ro/archives/6315/munca-si-locuire-salarii-si-costurile-locuirii-in-pandemie-la-cluj/

Cărămida. Colecție de articole publicate în ziar între 2017-2020, https://casisocialeacum.ro/archives/6457/caramida-colectie-de-articole-publicate-in-ziar-intre-2017-2021-2/

Cărămida. Collection of articles published in the newspaper in 2017-2020, https://casisocialeacum.ro/archives/6457/caramida-colectie-de-articole-publicate-in-ziar-intre-2017-2021-2/

Cărămida. Ziarul dreptății locative, lansare în octombrie 2017 (până acum: 15 numere), https://casisocialeacum.ro/caramida/ , https://casisocialeacum.ro/caramida/

Cărămida. Ziarul dreptății locative, launched in October 2017 (until now: 15 issues),
https://casisocialeacum.ro/caramida/ , https://casisocialeacum.ro/caramida/

Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016), 2016, 106 min,
https://vimeo.com/194308421

Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016), 2016, documentary, 106 min, https://vimeo.com/194308421

Dreptate socială în Pata Cluj/ Social justice in Pata Cluj, 2016, 17 min, https://www.
youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek

Dreptate socială în Pata Cluj/ Social justice in Pata Cluj, 2016, documentary, 17 min,
https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek

Romii nu sunt gunoaie/ Roma are not garbage, 2016, 54 min, https://www.youtube.
com/watch?v=ihP_rs3IOoE

Romii nu sunt gunoaie/ Roma are not garbage, 2016, documentary, 54 min, https://
www.youtube.com/watch?v=ihP_rs3IOoE

Amintiri de la margine. Lupta noastră pentru locuire, 2020, https://www.youtube.
com/watch?v=sHlD4C5zvqI

Amintiri de la margine. Lupta noastră pentru locuire, 2020, documentary, https://
www.youtube.com/watch?v=sHlD4C5zvqI
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ESTE
PATA RÂT
ISTORIE?
În decembrie 2019, președintele Consiliului Județean Alin Tișe a declarat:
Pata Rât este istorie. El se referea la rampele de deșeuri, în pofida mai
multor realități de la acea oră când rampa veche închisă tehnic în 2015 încă
nu era ecologizată, CMID încă nu a fost pus în funcțiune, iar rampa RADP
non-ecologică, chiar dacă a fost numită rampă temporară, continua să funcționeze din 2015, precum face de altfel și acum, în aprilie 2022.
În martie 2021, primarul Emil Boc a declarat: în 2030 Pata Rât va fi istorie. Nu
a clarificat dacă se referă și la rampa RADP, sau la istoria vechilor rampe de
deșeuri, dar în contextul unde s-a plasat declarația lui (SIDU 2030), referirea
se făcea la zona urbană marginalizată Pata Rât. Adică la zonele sale rezidențiale, care, presupunem, și în mintea lui include zona formată cu totul informal, cea constituită prin acordul primăriei, precum și cea realizată direct prin
investiția administrației publice în construcția de locuințe. Fără să facă diferență între mai vechiul Dallas de peste 50 de ani, Cantonului de peste 20 de
ani, sau mai noua zonă de case modulare de peste 11 ani, intenția primarului
era să dea o veste bună locuitorilor de acolo. Dar vestea a rămas cel mult o
promisiune confuză în absența unui plan concret de relocare a tuturor locuitorilor, fără să fie consultați cu privire la acest plan și fără să li se spună cine,
unde și când va fi mutat, sau ce structuri instituționale vor implementa
planul.
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.

În iunie 2021, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat Planul Urbanistic Zonal
al proiectului Transilvania Smart City, evaluat la 700 de milioane de euro, al
cărui beneficiari sunt Realtopfarma S.A., Merlin Construcții S.R.L., S.D.C. Imobiliare S.R.L. ȘI S.C. Chester Group Investments S.R.L. După cum se arăta pe
platforma Euro Urbanism la acea oră, „masterplanul celui mai mare proiect
imobiliar din Europa de Sud-Est cuprinde zonificarea funcțională a teritoriului, organizarea și delimitarea circulației, etapizarea procesului de urbanizare
ce se va desfășura în 6 etape, din care prima se referă la parcelarea terenului (de 4,6 ha) și la stabilirea de reglementări urbanistice.” Proprietarul
mini-orașului dotat cu tehnologii smart estima că termenul de finalizare a
proiectului este de maxim 5 ani, prima etapă fiind prevăzută a fi gata în
maxim 2 ani. Deci toate înainte de 2030.

În decembrie 2021 presa anunța că s-au început lucrările la ansamblul de
10000 de apartamente poziționat pe dealul Borzaș dintre Cluj-Napoca și
Dezmir. Dacă ne uităm la perimetrul înspre Pata Rât al investiției, vedem că
această graniță a sa se află la vreo 1000 de metri de actuala rampa RADP. În
2021 au început construcțiile pe baza autorizării primite pentru o primă fază,
adică pentru un imobil de locuințe colective cu 227 unități locative și spații
comerciale, într-un corp de clădire de 13 nivele supraterane și 3 nivele subterane conform PUZ aprobat prin HCL Nr. 251 din 16.06.2021. Și, precum este
la modă acum, dezvoltatorul vinde locuințele din faza de proiect, iar pe site-ul TSC vedem că un procent de 70% din acest prim corp de clădire este
deja vândut, chiar dacă se află în apropiere de încă funcțională rampă RADP
și vizavi de colonia Dallas și zona caselor modulare.
Ne întrebăm, dacă noii proprietari din TSC, ce se dorește a fi o realizare
pentru super-elite, au primit asigurări că până în 2024 rampa RADP se va închide și ecologiza, astfel încât să nu polueze locuitorii care vor circula cu
mașini electronice și telegondolă? La fel, ne întrebăm, dacă proprietarii au
primit asigurări de la administrația publică că romii din zonele marginalizate
din Pata Rât chiar vor dispărea până în 2030, sau poate mai devreme?

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

Pata Rât, se pare, nu este istorie. Sau se începe o nouă istorie în istoria sa
de jumătate de secol. În contextul închiderii și ecologizării rampei poluante,
care i-a intoxicat timp de decenii, locuitorii romi din Dallas și casele modulare s-ar putea gândi că ar putea opta pentru a rămâne și de a nu dispărea de
acolo din moment ce ar putea și ei beneficia de urbanizarea și re-valorizarea zonei. Ce ar fi dacă primăria ar vrea să facă pe terenul său din Pata Rât
câteva blocuri de locuințe sociale, sau ar da terenul în chirie/ concesiune
celor care acum stau în casele modulare să își îmbunătățească și extindă
apartamentele? Astfel, zona aceasta ar deveni vecina imediată a cartierului
Transilvania Smart City. Asemeni teritoriului coloniei Dallas, proprietatea
Fundației Pro Roma care, după ecologizarea zonei, ar putea să construiască
aici locuințe și/ sau să legalizeze așezarea informală existentă - lucru cerut
de aceasta în trecut de la primărie, fiind refuzat cu motivul că zona este una
industrială.
Cine s-ar fi gândit acum câțiva ani, că dezvoltarea imobiliară va îmbrăca
atât de repede haina smart city? Acum este incontestabil deja: „orașul inteligent” este un element care crește profitul investitorilor imobiliari. A devenit parte din brandul „orașului magnet” de pe Someș. Cine ar fi crezut acum
10-20 de ani că romii din Pata Rât nu vor avea loc nici acolo din cauza dezvoltării imobiliare inteligente?
Să urmărim, deci, împreună cum se scriu noile file în istoria Pata Râtului din
Cluj-Napoca.
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SECȚIUNEA 6

SECTION 6

Este Pata Rât istorie?

Is Pata Rât history?

În decembrie 2019, președintele Consiliului Județean Alin Tișe a declarat: Pata Rât
este istorie. El se referea la rampele de deșeuri, în pofida mai multor realități de la
acea oră când rampa veche închisă tehnic în 2015 încă nu era ecologizată, CMID
încă nu a fost pus în funcțiune, iar rampa RADP non-ecologică, chiar dacă a fost
numită rampă temporară, continua să funcționeze din 2015, precum face de altfel
și acum, în aprilie 2022.

In December 2019, County Council President Alin Tișe said: Pata Rât is history. He
was referring to the landfills, despite the reality at the time, when the old landfill,
technically closed in 2015, was still not environmentally compliant, the CMID was
still not put into operation, and the non-environmentally compliant RADP landfill,
even though it was called a temporary landfill, had continued to operate since 2015,
as it still does now in April 2022, at the moment of our exhibition.

În martie 2021, primarul Emil Boc a declarat: în 2030 Pata Rât va fi istorie. Nu a
clarificat dacă se referă și la rampa RADP, sau la istoria vechilor rampe de deșeuri,
dar în contextul unde s-a plasat declarația lui (SIDU 2030), referirea se făcea la
zona urbană marginalizată Pata Rât. Adică la zonele sale rezidențiale, care, presupunem, și în mintea lui includ zona formată cu totul informal, cea constituită
prin acordul primăriei, precum și cea realizată direct prin investiția administrației
publice în construcția de locuințe. Fără să facă diferență între mai vechiul Dallas de
peste 50 de ani, Cantonului de peste 20 de ani, sau mai noua zonă de case modulare
de peste 11 ani, intenția primarului era să dea o veste bună locuitorilor de acolo.
Dar vestea a rămas cel mult o promisiune confuză în absența unui plan concret
de relocare a tuturor locuitorilor, fără să fie consultați cu privire la acest plan și
fără să li se spună cine, unde și când va fi mutat, sau ce structuri instituționale vor
implementa planul.

In March 2021, Mayor Emil Boc declared: In 2030 Pata Rât will be history. He didn’t
clarify whether he was also referring to the RADP landfill, or the history of the old
landfills, but in the context of his statement (the elaboration of SIDU 2030), the reference was to the marginalized urban area of Pata Rât. That is to say, to its residential
areas, which, we assume, in his mind also include the area formed entirely informally,
condoned by the municipality, as well as the one built directly due to the public administration’s investment in housing construction. Without differentiating between the older
Dallas that existed for more than 50 years, Cantonului Street that existed for more than
20 years, or the newer modular home area in place for more than 11 years, the mayor’s
intention was to deliver some good news to the residents there. But the news remained
at best a confused promise in the absence of a concrete plan to relocate all residents,
without consulting them on the plan and without telling them who, where and when
will be moved, or what institutional structures will implement the plan.

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.*

Nobody wants the precarious housing in the toxic environment of Pata Rât to continue existing in the city of Cluj. It should become history in this sense. But we want
this history, along with the history of forced evictions, to be known as it was lived by
the people. This exhibition is a testimony to this history. And with the creation of the
Monument of Eviction on Coastei Street we say loudly: this history must not repeat
itself with anyone, ever. *

În iunie 2021, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul pentru Planul Urbanistic Zonal al proiectului Transilvania Smart City, evaluat la 700 de milioane de
euro, al cărui beneficiari sunt Realtopfarma S.A., Merlin Construcții S.R.L., S.D.C.
Imobiliare S.R.L. ȘI S.C. Chester Group Investments S.R.L. După cum se arăta pe
platforma Euro Urbanism la acea oră, „masterplanul celui mai mare proiect imobiliar din Europa de Sud-Est cuprinde zonificarea funcțională a teritoriului, organizarea și delimitarea circulației, etapizarea procesului de urbanizare ce se va
desfășura în 6 etape, din care prima se referă la parcelarea terenului (de 4,6 ha) și
la stabilirea de reglementări urbanistice.” Proprietarul mini-orașului dotat cu tehnologii smart estima că termenul de finalizare a proiectului este de maxim 5 ani,
prima etapă fiind prevăzută a fi gata în maxim 2 ani. Deci toate înainte de 2030.

In June 2021, the Cluj-Napoca Local Council approved the project for the Urban Zoning
Plan of the Transilvania Smart City (TSC) project, valued at 700 million Euro, whose
beneficiaries are Realtopfarma S.A., Merlin Construcții S.R.L., S.D.C. Imobiliare S.R.L.
and S.C. Chester Group Investments S.R.L. As stated at the time on the Euro Urbanism platform, “the master plan of the largest real estate project in South-East Europe
includes the functional zoning of the territory, organizing and delimiting traffic, the
phasing of the urbanization process which will be carried out in 6 stages, the first of
which concerns the parcelling of the land (of 4.6 ha) and the establishment of urban
planning regulations.” The owner of this micro-city equipped with smart technologies
estimates the completion time of the project to be a maximum of 5 years, with the first
phase expected to be ready in a maximum of 2 years. That is, all before 2030.

În decembrie 2021 presa anunța că s-au început lucrările la ansamblul de 10000 de apartamente poziționat pe dealul Borzaș dintre Cluj-Napoca și Dezmir. Dacă ne uităm la perimetrul înspre Pata Rât al investiției, vedem că această graniță a sa se află la vreo 1000
de metri de actuala rampa RADP. În 2021 au început construcțiile pe baza autorizării
primite pentru o primă fază, adică pentru un imobil de locuințe colective cu 227 unități
locative și spații comerciale, într-un corp de clădire de 13 nivele supraterane și 3 nivele
subterane conform PUZ aprobat prin HCL Nr. 251 din 16.06.2021. Și, precum este la
modă acum, dezvoltatorul vinde locuințele din faza de proiect, iar pe site-ul TSC vedem
că 70% din acest prim corp de clădire este deja vândută, chiar dacă se află în apropiere de
încă funcționa rampă RADP și vizavi de colonia Dallas și zona caselor modulare.

In December 2021, the press announced that work had begun on the 10,000-apartment
complex on the Borzaș hill between Cluj-Napoca and Dezmir. If we look at the perimeter
of the investment that nears Pata Rât, we see that this border of the investment is located
about 1000 meters from the current RADP landfill. In 2021, construction began on the basis
of the first-phase authorization, i.e., a collective housing building with 227 residential units
and commercial spaces, in a building with 13 aboveground levels and 3 underground levels
according to the PUZ approved by LCD No 251 of 16.06.2021. And as is fashionable now, the
developer is selling the apartments during the design phase, and on the TSC website we see
that 70% of this first building is already sold, even though it is near the still-operating RADP
landfill and across the street from the Dallas Colony and modular homes area.
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Ne întrebăm, dacă noii proprietari din TSC, ce se dorește a fi o realizare pentru
super-elite, au primit asigurări că până în 2024 rampa RADP se va închide și ecologiza, astfel încât să nu polueze locuitorii care vor circula cu mașini electronice și
telegondolă? La fel, ne întrebăm, dacă proprietarii au primit asigurări de la administrația publică că romii din zonele marginalizate din Pata Rât chiar vor dispărea
până în 2030, sau poate mai devreme?

One wonders if the new owners in TSC, which is intended to be an achievement for
the super-elite, have received assurances that by 2024 the RADP landfill will be closed
and environmentally compliant so as not to pollute the residents who will be riding
electronic cars and cable cars? Likewise, we wonder, have the owners of the project received assurances from the public administration that the Roma in the marginalized
areas of Pata Rât will really disappear by 2030, or maybe sooner?

Pata Rât, se pare, nu este istorie. Sau se începe o nouă istorie în istoria sa de jumătate
de secol. În contextul închiderii și ecologizării rampei poluante, care i-a intoxicat
timp de decenii, locuitorii romi din Dallas și casele modulare s-ar putea gândi că ar
putea opta pentru a rămâne și de a nu dispărea de acolo din moment ce ar putea și
ei beneficia de urbanizarea și re-valorizarea zonei. Ce ar fi dacă primăria ar vrea să
facă pe terenul său din Pata Rât câteva blocuri de locuințe sociale, sau ar da terenul
în chirie/ concesiune celor care acum stau în casele modulare să își îmbunătățească
și extindă apartamentele? Astfel, zona aceasta ar deveni vecina imediată a cartierului Transilvania Smart City. Asemeni teritoriului coloniei Dallas, proprietatea
Fundației Pro Roma care, după ecologizarea zonei, ar putea să construiască aici
locuințe și/ sau să legalizeze așezarea informală existentă - lucru cerut de aceasta în
trecut de la primărie, fiind refuzat cu motivul că zona este una industrială.

Pata Rât, it seems, is not history. Or a new story is about to start in its half-century history. With the closure and greening of the polluting landfill that has poisoned
them for decades, Roma residents of Dallas and the modular homes might think they
could opt to stay and not disappear from there since they too could benefit from the
urbanization and re-development of the area. What if the municipality wanted to
build some social housing blocks on its land in Pata Rât, or give the land on rent/lease
to those who now live in modular houses to improve and expand their apartments?
In this way, this area would become the immediate neighbour of Transilvania Smart
City. Like the territory of the Dallas colony, owned by the Pro Roma Foundation,
which, after making the area environmentally compliant, could build housing and/
or legalize the existing informal settlement here - something it has requested in the
past from the municipality, being rejected on the grounds that the area is industrial.

Cine s-ar fi gândit acum câțiva ani, că dezvoltarea imobiliară va îmbrăca atât de
repede haina smart city? Acum este incontestabil deja, „orașul inteligent” este un
element care crește profitul investitorilor imobiliari. A devenit parte din brandul
„orașului magnet” de pe Someș. Cine ar fi crezut acum 10-20 de ani că romii din
Pata Rât nu vor avea loc nici acolo din cauza dezvoltării imobiliare inteligente?
Să urmărim, deci, împreună cum se scriu noile file în istoria Pata Râtului din
Cluj-Napoca.

Who would have thought a few years ago that real estate development would so quickly take on the smart city mantle? Now it is undeniable already, the “smart city” is an
element that increases the profit of real estate investors. It has become part of the
brand of the “magnet city” on the Someș. Who would have thought 10-20 years ago
that the Roma in Pata Rât would have no place there either because of smart real
estate development? So, let’s watch together how the new pages in the history of Pata
Rât in Cluj-Napoca unfold.

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.

Text: Enikő Vincze and Silviu Medeșan; Artists: Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș ;
Design: Radu Gaciu and Tihamér Török; Feedback on the model: Linda Zsiga Greta,
Alexandru Greta, Elena Rita Greta, Silviu Zsiga; Urbanism and architecture: Silviu
Medeșan.
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MONUMENTUL
EVACUĂRII
PROCESUL COLABORATIV
DE CREAŢIE A MACHETEI
Pentru a comemora acest deceniu de suferinţă și activism și pentru a
păstra memoria locului, foști locuitori de pe Coastei împreună cu doi
artiști au produs o lucrare de artă care să fie amplasată în zonă. Lucrarea
de artă constă într-o machetă a zonei care a fost numită str. Coastei
înainte de evacuarea din 2010 a familiilor rome care au locuit acolo.
Această machetă arată doar casele demolate, ele fiind reconstituite din
planurile existente, fotografii și, cel mai important, din memoria afectivă
a locuitorilor. Activista Enikő Vincze de la Căși sociale ACUM! a facilitat
crearea unor legături între victimele evacuării și artiștii implicaţi pro bono
în realizarea monumentului. Prin întâlniri succesive cu membrii
comunităţii Linda Greta Zsiga, Silviu Zsiga, Alexandru Greta și Elena
Greta Rita, artiștii au modelat pe o bază existentă spaţiile, ‘barăcile’,
strada, vegetaţia, utilajele folosite de primărie la evacuare, așa cum și le
aminteau persoanele care au locuit acolo.

LINDA: Era în curte un
cireș mare...
SILVIU: Aicia pe colţ stăteau
două familii, aveau foarte puţin.
Ţuţurel avea foarte puţin,
numai chiar o cameră extrem
de mică.

SILVIU: [Casa] asta era chiar improvizaţie și ei,
bine... clădirea era, dar ei au intrat înăuntru și,
practic, dacă ne imaginăm că înăuntru era gol,
fiecare și-au făcut pereţi care cum au vrut.
Au împărţit-o foarte mulţi, trebuiau oarecum, să
se înţeleagă unul cu altul.

Tufișuri

LINDA: Fiecare horn
era o familie.

ALEXANDRU: [în spatele copacului]
Aici, prin ‘96-’97, și-o luat bătrânu
un cal și și-o făcut o poiată. La noi
pe colţ în curte.
SILVIU: Singura improvizaţie ce-au
avut-o: și-o făcut bătrânul un grajd.
Aveau un cal cu o căruţă.

LINDA: Baraca lui Titi, aveau acoperit geamul
[casei de cărămidă], intrau prin baracă [extensie]

ALEXANDRU: Din 2005 oamenii au început să tot vină. Noi de revoluţie ne-am mutat acolo. Nu era lume, doar
în partea aia... [arată spre casele 3 și 4]. Noi am primit singuri pe curte, erau 3 camere, bucătărie și curtea noastră... și pe urmă a început lumea, și-au vândut apartamentele... au facut ca un fel de schimb. A început să mai
aducă Primăria de prin Mănăștur, de prin beciuri cum erau apartamentuele, sau ce era acolo... au fost evacuaţi.

LINDA: În curte la Săndel
erau 2 corcoduși.

WC-uri
exterioare

LINDA: Aici unde e copacul ăsta, dacă puteţi și aveţi răbdare,
faci o băracă mică, mică, că oamenii aștia, pur și simplu au
avut copacul în casă! Ăsta-i Oscar. Era un copac imens!
SILVIU: Chiar aici pe colţ!
LINDA: Copacul era în casă și a făcut acoperișul chiar lângă
[în jurul] copac, dar era un copac mare, mare!
SILVIU: Chiar nuc era. Nuc mare.

Mașinile lui
unchiu “Puţi”
Puiu Greta

LINDA: Aici era bucătăria noastră mică.
CIPRIAN: Acoperișul era într-o apă?
LINDA: ... o apă, exact! Lângă bucătăria de vară erau trandafiri și crini.
ALEXANDRU: Aici era o cișmea de apă.
LINDA: Erau garduri între case, de un metru și...

SILVIU: Asta era mașina lu’
“Românu” (Augustin Rusu)
51

Monumentul evacuării de pe str. Coastei
în lucru

The Monument of Eviction on Coastei
Street under development

În momentul de față, lucrarea de artă constă într-o machetă a zonei care a fost numită str. Coastei înainte de evacuarea din 2010 a familiilor rome care au locuit acolo. Această machetă arată doar casele demolate, ele fiind reconstituite din planurile existente, fotografii și, cel mai important, din memoria afectivă a locuitorilor.
Activista Enikő Vincze de la Căși sociale ACUM! a facilitat crearea unor legături
între victimele evacuării și artiștii implicați pro bono în realizarea monumentului.
Prin întâlniri succesive cu membrii comunității Linda Greta Zsiga, Silviu Zsiga,
Alexandru Greta și Elena Greta Rita, artiștii au modelat pe o bază existentă spațiile,
‘barăcile’, strada, vegetația, utilajele folosite de primărie la evacuare, așa cum și le
aminteau persoanele care au locuit acolo.

Now, the artwork consists of a model of the area that was called Coastei Street before
the 2010 eviction of Roma families who lived there. This model shows only the demolished houses. They are reconstructed from existing plans, photographs and, most
importantly, from the emotional memory of the inhabitants. Activist Enikő Vincze of
Căși sociale ACUM! facilitated the creation of links between the eviction victims and
the artists involved pro bono in the creation of the monument. Through successive
meetings with community members Linda Greta Zsiga, Silviu Zsiga, Alexandru Greta
and Elena Greta Rita, the artists modelled on an existing base the spaces, the ‘shacks’,
the street, the vegetation, the machinery used by the municipality during the eviction,
as remembered by the people who lived there.
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MONUMENTUL
EVACUĂRII
AMPLASARE &
ARHITECTURĂ

Chioșc

Plan de încadrare

Alee pietonală
Str. Episcop Nicolae Ivan
(fosta Coastei)

Arţar
Aparate
de fitness

Propunerea de amplasare
a monumentului

Ax de
perspectivă
Bibliotecă
Consiliul
judeţean

MONUMENTUL EVACUĂRII DE PE STR. COASTEI
Facultatea
de teologie
ortodoxă

RIDICAT PENTRU ADUCEREA AMINTE A SUFERINŢEI CELOR 300
DE PERSOANE ROME EVACUATE ÎN 17.12.2010 ȘI MUTATE FORŢAT
DE CĂTRE AUTORITĂŢILE LOCALE LA PATA RÂT, LÂNGĂ GROAPA
DE GUNOI A CLUJULUI.

Creșă
Locuinţele
demolate
în 2010

ÎN SOLIDARITATE CU TOATE VICTIMELE EVACUĂRILOR FORŢATE
2022, Cluj-Napoca

Limită de
proprietate
teren public

(textul scris pe placa comemorativă)
Creșă

--Chioșc

creșă

Propunerea de
amplasare
a monumentului

Locuinţe vecine
de pe Str. Inău

Monumentul propus va fi amplasat pe o zonă pavată cu piatră
cubică, soclul machetei fiind realizat dintr-un bloc de piatra de
Viștea, iar macheta zonei și placa vor fi turnate în bronz.
Soclurile au fundaţii de beton.

Plan de situaţie
Plan cu vederi
VEDERE FRONTALĂ

VEDERE LATERALĂ

Propunerea locaţiei pentru amplasarea monumentului se inspiră
dintr-o fotografie din anul 2009 cu câţiva copii de pe fosta str.
Coastei, care pozează pe o canapea. Fundalul fotografiei
surprinde perspectiva înspre axul monumental al vechilor blocuri
din cartierul Mărăști, având ascunsă în dreapta clădirea Bibliotecii
Judeţene “Octavian Goga”. Monumentul se dorește a fi amplasat
într-un punct din care putem avea în spate același fundal ca în
fotografie: adică puţin descentrat spre vest faţă de axul
monumental al bibliotecii și a sensului giratoriu din cart. Mărăști.

PLAN AL MONUMENTULUI

Alee
asfatată

Piatră
cubică

Gard existent lângă taluz

Amplasament (vedere N-S)

Amplasament (vedere E-V)

Piatră cubică în jurul soclului
Placă comemorativă din bronz
amplasată la nivelul de călcare
Macheta de bronz amplasată
pe un soclu din piatră de Viștea
(la o înălţime de 80cm)
Alee asfaltată
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Monumentul evacuării
– amplasare și arhitectură

The Monument of Eviction
- location and architecture

MONUMENTUL EVACUĂRII DE PE STR. COASTEI. RIDICAT PENTRU
ADUCEREA AMINTE A SUFERINȚEI CELOR 300 DE PERSOANE ROME EVACUATE ÎN 17.12.2010 ȘI MUTATE FORȚAT DE CĂTRE AUTORITĂȚILE LOCALE
LA PATA RÂT, LÂNGĂ GROAPA DE GUNOI A CLUJULUI. ÎN SOLIDARITATE
CU TOATE VICTIMELE EVACUĂRILOR FORȚATE. 2022, Cluj-Napoca

THE MONUMENT OF EVICTION ON COASTEI STREET ERECTED TO COMMEMORATE THE SUFFERING OF THE 300 ROMA PEOPLE EVICTED ON
17.12.2010 AND FORCIBLY MOVED BY THE LOCAL AUTHORITIES TO PATA
RÂT, NEAR THE CLUJ LANDFILL. IN SOLIDARITY WITH ALL VICTIMS OF
FORCED EVICTIONS. 2022, Cluj-Napoca

Monumentul propus va fi amplasat pe o zonă pavată cu piatră cubică, soclurile machetei și a plăcii fiind realizate din blocuri din piatră de Viștea, iar macheta zonei și
placa vor fi turnate în bronz. Soclurile au fundații de beton.

The proposed monument will be placed on an area paved with cubic stone, the plinths
of the model and the plaque will be made of blocks of Viștea stone, and the model of
the area and the plaque will be cast in bronze. The plinths have concrete foundations.

Propunerea locației pentru amplasarea monumentului se inspiră de la o fotografie
din anul 2009 cu câțiva copii de pe fosta str. Coastei, care pozează pe o canapea.
Fundalul fotografiei surprinde perspectiva înspre axul monumental al vechilor
blocuri din cartierul Mărăști. Ulterior, pe str. Dorobanților a fost construită Biblioteca Județeană Octavian Goga, clădirea acesteia ascunzând o parte din perspectiva
văzută pe vechea poză. Monumentul se dorește a fi amplasat într-un punct din care
putem avea în spate același fundal ca în fotografie: adică puțin descentrat spre vest
față de axul monumental al bibliotecii și a sensului giratoriu din cartierul Mărăști.

The proposed location for the monument was inspired by a 2009 photo of a few children posing on a sofa on Coastei Street. The background of the photo captures the
perspective towards the monumental axis of the old blocks in the Mărăști district.
Subsequently, the Octavian Goga County Library was built on Dorobanților Str. The
building hides part of the perspective seen on the old picture. The intention is to place
the monument in a spot that has the same background as in the photo: that is, slightly
off-center to the west from the monumental axis of the library and the roundabout
in the Mărăști district.
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