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Locuirea în com
unități rom

e:
rasializare și segregare geografică

În revista Strada ne propunem să relevăm 
varii forme de excludere socială și să ară-
tăm că acestea sunt adâncite de trans-
formarea locuinței într-o marfă, accesul 
la locuire fiind subordonat pieței "libere" 
imobiliare. Nicio formă de excludere nu 
este mai evidentă, susținută în mod voit 
din toate părțile societății decât dezu-
manizarea, jignirea, și — la propriu — 
alungarea romilor din rândul celor care 
își doresc un trai mai bun.

După cum veți citi în paginile urmă-
toare, istoria satului Roșia din Sibiu ar 
trebui să fie dovadă suficientă pentru 
a ne deziluziona de noțiunea "că noi 
nu suntem rasiști". Acest mit persistă 
contrar tuturor indicațiilor conform 
cărora romii sunt în mod sistematic 
excluși din societate prin diferite 
metode cât se poate de evidente și 
printr-o multitudine de metode sub-
tile. De fapt acest discurs este con-
tinuarea unei tendințe istorice care 
s-a manifestat începând cu sclavia 
romilor menținută timp de cinci 
sute de ani, lipsa de despăgubiri 
sau împroprietărire după încetarea 
robiei — după ce romii au muncit 
practic pe gratis timp de cinci 
secole, boierii au fost cei compen-
sați financiar la momentul abolirii 
— și care a culminat în pierderea 

de vieți și deposedarea materială care a 
fost holocaustul romilor.

Nu putem menține această iluzie a lip-
sei de rasism spunând că "au aceleași 
șanse", când romii au fost literalmente 
alungați cu furcile din satul Roșia timp de 
secole, și toate agoniselile lor distruse de 
la un an la altul. 

Nu putem menține această iluzie când 
primarul Timișoarei Nicolae Robu poate să 
fie filmat acuzând persoane de etnie romă 
că sunt "necivilizate" și "paraziți sociali" și 
pe urmă să distribuie cu mândrie această 
înregistrare pentru a fi aplaudată — de în-
grijorător de multă lume.

Nu putem menține această iluzie spunând 
că "ei nu muncesc, așa că își merită soarta" 
când romii sunt cei care fac munca ane-
voioasă și necesară social de reciclare la 
groapa de gunoi Pata Rât din Cluj, după ce 
au fost practic aruncați la gunoi de către 
autorități.

Nu putem menține această iluzie spunând 
că "noi ca societate am încercat" când re-
zultatele acestei încercări sunt cât se poate 
de nesemnificative: mulți romi sunt împinși 
spre cartiere segregate, copiilor li se refuză 
educația pe mizilicuri birocratice, adulților li se 
refuză locuri de muncă, locuințe sociale, sau 
alte servicii publice pe baza aceleiași retorici 
neoliberale discutată în numerele anterioare a 
revistei Strada.

Aproape orice om, indiferent de cum se ra-
portează la comunitățile rome, ar trebui să-și 
dea seamă că tot ce ceea ce s-a încercat 
până acum a avut rezultate limitate. Așadar, 
ori insistăm cu aceleași abordări eșuate, 
or încercăm ceva nou — să ascultăm — și 
renunțăm la tot felul de raționalizări de 
condamnare a lor. Mai ales că acestea 
mai degrabă seamănă cu păcatul origi-
nar decât cu realitatea materială trăită 
de aceștia în viața lor cotidiană.

Un pas necesar, dar insuficient, pen-
tru a obține justiție pentru comuni-
tățile de etnie romă este asigurarea 
pe bune a dreptului la locuire.
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Buna ziua. Spuneți-ne, vă rugăm, câteva 
cuvinte despre dumneavoastră.

Mă numesc Mark Letiția, sunt președinta 
de onoare a asociației femeilor rome 
‘Pentru Copiii Noștrii’ înființată din 1997. 
Sunt implicată în mișcarea romilor chiar 
de la început după revoluție.

Dvs. v-ați născut în cartierul Kuncz, nu? 
Am copilărit acolo. Mătușa mea locuia 
pe Energiei 7, în Kuncz, și noi aveam o 
baracă acolo în care locuiam cu mama 
mea. 

Am început școala tot acolo, pe malul 
Behelei. Am amintiri foarte frumoase 
legate de acei dascăli inimoși și felul în 
care învățau copiii. Cu multă dragoste. 
Acolo am învățat alfabetul. Clasele erau 
cumulate; veneau la școală copii din cart-
ierele Kuncz și Munkástelep. Munkástelep 
era, după cum îi spune numele, un cartier 
muncitoresc și era mai apropiat de oraș. 
Cartierul Kuncz era rău famat, avea 
un renume nu prea grozav și a rămas 
ceva din acest renume de cartier locuit 
de populație majoritar de etnie romă; 
dar erau romi amestecați cu români și 
maghiari scăpătați. Toți copiii de acolo 

frecventau școala. Se înțelegeau, orga-
nizau diferite jocuri împreună ... – mă rog, 
pe vremea aceea nici nu se cultiva ideea 
de etnie, să-ți afirmi identitatea. Toți erau 
copii și aveau nevoie de educație. Și ei 
[n.r. profesorii] înțelegeau toate aspectele 
legate de acest cartier mărginaș.
Romii erau poate la a doua generație 
de încălțați. Eu încă toată copilăria am 
umblat desculță. Nici nu am putut începe 
școala în 15 septembrie, pentru că nu 
aveam încălțări și nu aveam uniformă. 
Până când mama nu lucra la Ilsa – fabrica 
care a fost dărâmată și ea, aici pe malul 
Begăi – și până nu și-a scos salariul, și 
nu a făcut niște rate, ca să îmi cumpere 
în rate uniforma și tot ce trebuia pentru 
școală. Apoi m-a transferat la Gen. 5 – 
asta era școala de cartier. Aici era o clasă 
foarte mare, și eram cam 2 fete, dintre 
romi, la școală. Restul erau doar băieți, 
3-4 băieți. 

Erau diferențe mari între fete și băieți?

Nu dădeau fetele la școală. Și colega 
asta a mea care a venit, cea care era mai 
mare, ne mai lua cu arcanul. Că, după 
aceea nu am mai vrut să ne mai ducem. 
Aici la Gen. 5 eram un grup, întotdeauna 

respins, întotdeauna stăteam în ultimele 
bănci, ne jucam noi între noi în pauze. 
Când am mers în clasa a 5-a, pe fete 
le-am pierdut. Și pe văru-meu că deja 
era flăcău și el se ocupa cu întreținerea 
familiei. 

Am avut noroc, că am ajuns până în clasa 
a 5-a odată, și în al doilea rând că a fost 
o profesoară de română foarte bună, și 
apoi în clasa a 6-a am avut un profesor 
de istorie foarte bun. Și datorită lor, că ei 
m-au tot băgat la concursuri –de istorie, 
de recitări. Ajunsesem un fel de vedetă 
la școala 5, ceea ce m-a încurajat foarte 
mult. 

Cum s-a format această comunitate, 
care este istoria cartierului?

Kuncz a fost un cartier asemănător celor 
descrise în Groapa, a lui Eugen Barbu. 
Era o groapă – asta e istoria orală – din 
care se scotea lut, iar populația mărgin-
așă – mai ales romii cărămidari – făceau 
cărămizi, pe care le ardeau în cuptoare și 
pe urmă le vindeau. 
Kuncz era un evreu care avea mai multe 
proprietăți. El a permis așezarea acestor 
oameni care erau mai săraci și care ve-
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neau din oraș, și se aciuau acolo. Grupuri 
de oameni care nu aveau locuințe care 
își înjghebau câte o colibă. În general 
populație săracă. 
Cartierul Kuncz era considerat extra-
vilan. Bunica mea și femeile mai sărace 
obișnuiau să strângă spicele de pe 
câmpul arat și cultivat de pușcăriașii 
care aveau în Chișoda un loc de detenție. 
Pentru terenul acesta primăria a intrat în 
câteva procese și a reușit să înglobeze 
terenul extravilan al Chișodei în teritoriul 
municipiului Timișoara. 

Înțeleg că terenurile aparțin acum de 
primărie. De ce nu le fac oamenilor 
contracte? Nu neapărat titluri de 
proprietate, dar închirierea ar fi chiar la 
dispoziția primăriei.

Sunt interese imobiliare, după cum știți. 
Asta este clar, că terenurile acelea sunt 
vânate și mai degrabă vândute decât 
închiriate. Nu e în interesul primăriei. 
Aceste locuri au devenit acum vedete. 
Erau la marginea orașului, dar au devenit 
acum un loc central. Au crescut prețurile 
acestor terenuri și al acestor case. 

Am văzut că și în Kuncz s-au construit 
vile.

Vilele au venit dinspre strada Câmpului și 
acum sunt intercalate. Iar aceste cocio-
abe ale oamenilor mai săraci pur și simplu 
îi incomodează pe cei înstăriți.  

Spuneți-ne despre proiectele pe care 
le-ați derulat de-a lungul anilor.

Am încercat în perioada aceea, să facem 
un centru, pentru că sunt mai mult de 
3km până la cel mai apropiat punct 
sanitar. V-am spus: școala s-a desființat, 
grădiniță nu există. Iar populație școlară 
este foarte multă în acest cartier. 

Ați reușit să faceți acel centru de zi?

Nu. Atunci când am făcut proiectul, n-am 
obținut un spațiu pe care să-l construim. 
Până la urmă primăria ne-a dat un spațiu, 
dar pe acel teren era deja o construcție. 
În documentele primăriei la acea dată 
– asta se întâmpla prin 2006 – apăreau 
parcele care pe plan erau teren viran, dar 
la fața locului practic avea o construcție. 
Au vrut să mă pună într-o situație destul 
de delicată. Se crea un conflict artificial 
între ceea ce vroiam eu să fac cu centrul 

de zi, să fie în folosul comunității, și 
oamenii care deja aveau locuințe acolo. 
În Kuncz s-au desfășurat foarte multe 
proiecte. De exemplu pe educație. Și 
noi am desfășurat proiecte, de exemplu 
pe desegregare, a copiilor în diferite 
grădinițe din oraș. Ca să nu fie toți copiii 
într-o singură grădiniță și într-o singură 
școală, și majoritatea de o singură etnie.  
Copiii ar trebui să aibe acces [egal] la 
educație, de la grădiniță la școală. 
Enikő [Vincze] a făcut o cercetare pe 
tema desegregării și a expus pe baza 
unor interviuri și pe baza unor chestion-
are, realizate în Kuncz, adevărata situație. 
Dar instituțiile și școlile, în primul rând 
inspectoratul, nu recunosc segregarea și 
prin urmare nici nivelul scăzut de predare 
în aceste școli segregate. 

Cum a decurs proiectul cu grădinițele?

A mers pentru că noi am asigurat 
transportul copiilor. În fiecare zi i-am dus 
la grădinițele de elită. Cu copiii care au 
frecventat aceste grădinițe desegregate, 
am întâmpinat foarte multe dificultăți la 
înscrierea lor în grădinițe. Prin eforturile 
de atunci – pentru că noi am mers cu 
foarte multe cereri la RATT – au pus 
niște autobuze care să lege Kuncz-ul de 
oraș. Erau și atunci unul sau două curse, 
dar erau mai mult pentru populația care 
mergea la lucru, nu pe orarul copiilor. Noi 
am insistat să fie o frecvență mai mare a 
acestor autobuze care să asigure trans-
portul copiilor din cartier către școală. 
Adică la 7:30 cel târziu și după amiază la 
ora în care îi aducea pe copii de la școală. 
Kuncz-ul a rămas și obiect de studiu 
și obiect de proiecte. Acum primăria 
desfășoară iar proiecte în Kuncz. Dar ele 
ajung redundante. Se fac cercetări, sunt 
actualizate statisticile. Însă când se trece 
la acțiune? Și oamenii aceia întreabă. 
În multe situații oamenii își iau soarta în 
mâini și încearcă pe cont propriu. Dar cei 
care sunt cei mai săraci, cu foarte mulți 
copii, încă se confruntă cu probleme 
foarte dificile.

Ce este de făcut?

Totul depinde de profesori. Au fost 
niște fete pe care noi am încercat să 
le susținem, și până la clasa a opta au 
ajuns – fete inteligente, foarte deștepte. 
Aici le-am crescut, le-am instruit. Cum 
am putut noi. La clasa a opta le-au lăsat 
corigente la istorie, și practic le-au închis 
drumul. Dacă copii au frecventat școala 
până la clasa a opta. Hai un minim de aju-

tor să treacă corigența. Pur și simplu le-a 
lăsat corigențe. Iar fetele acestea sunt 
foarte talentate. Au vrut să facă școala 
de meserie, din asta de manichiură, de 
pedichiură. Deci merg cursurile astea de 
scurtă durată.
Cam asta e situația. Nu este foarte roză. 
Dar și faptul că ONG-urile sunt atât de 
lovite din toate părțile. Sunt discredi-
tate, denigrate și nu prea mai pot să se 
auto-susțină. Instituțiile nu prea preiau 
programele ONG-urilor

Face parte din ideologia neoliberală, 
ca administrația să externalizeze toată 
responsabilitatea pentru servicii sociale 
spre ONG-uri specializate. Sunt lucruri 
pe care ar trebui administrația să le 
facă prin definiție.

Este rolul lor fundamental. Sunt instituții 
responsabile.

Din păcate domnul primar și adminis-
trația știm ce atitudine au în general 
față de comunitățile marginalizate. Filo-
zofia lor este: fiecare să se descurce 
cum poate.

Pe deoparte este bine, pentru că trebuie 
să te descurci și să fi autonom. Dar totuși 
sunt persoane și grupuri de oameni, care 
nu pot trece de aceste bariere. Și de bani, 
și de o birocrație stufoasă, și de inerție, 
și de lipsă de interes, și de dispreț. Sunt 
amestecate lucrurile. Sunt atât de multe. 
Și atunci persoanale sunt demoralizate, 
nici ele nu mai încearcă. 

Este interesant, că în Kuncz, chiar dacă 
străzile nu sunt asfaltate, curentul și 
canalizarea sunt totuși puse în unele 
locuri.

Înainte de alegeri au mers cu asfaltarea 
sau cu locul acela de joacă. Au interes 
cei care sunt pe cartiere. De altfel nu știu 
cine este consilier de cartier. Dar acum se 
apropie 2019, se apropie alegerile. Atunci 
o să meargă cu asfaltul puțin mai încolo. 

Aș vrea să mai întreb despre legea 
aceasta prin care poți primi drept de 
proprietate.

Ei practic asta trebuie să aibe pe baza 
documentelor, că au plătit facturile. Prin 
uzucapiune se numește. Acesta este un 
drept care funcționează dacă poți arăta 
că în urmă cu 30 de ani ai stat acolo, ai 
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plătit curent, ai factură că ai plătit apa – 
după ce s-a tras apa, că nu era nici apă. 
Atunci prin legea aceasta poți dobândi 
titlu de proprietate – dar îți trebuie bani 
pentru un avocat.

Este nevoie de avocat? Deci este un 
proces?

Este un proces. Nu poți doar așa simplu 
să te duci numai cu facturile. Trebuie să 
dai în judecată primăria. Să te justifici. Dar 
procesul este iarăși lung, pentru că tre-
buie să aștepți termenele; până te judeci, 
până vin, până aia. Deci durează. Logic, 
ar trebui să fie un lucru foarte simplu, 
la îndemână, nu atâta birocrație. Ca să 
pui oamenii în legalitate. Dar fiind vorba 
de terenuri și de bani, logica acolo nu 
mai funcționează. E altă logică, e logica 
banilor și logica intereselor.  Că ce interes 
au, ce câștigă ei dacă împroprietăresc 
țiganii (sic!) de acolo? Nu câștigă nimic. 
Sau dacă fac un centru de zi acolo. Ar fi 
un câștig pe termen lung. 

Să ne povestiți, vă rugăm, și despre 
Centrul Cultural Educativ Pentru Copiii 
Romi. Care este menirea lui și ce tip de 
activități desfășurați?

Asociația nu a avut sediu, până în 2000 
și ceva. Centrul ăsta l-am făcut cu foarte 
multe greutăți. Este clădirea primăriei. 
Am primit o ruină. În procesul verbal de 
la primărie erau doi pereți și atâta. Asta 
e junglă pictată de noi [n.r. pictura de pe 
perete], dar aici creșteau niște pomi. Era 
dezastru. 

Dumneavoastră ați renovat-o?

Am renovat-o mai întâi cu fonduri FARE, 
în prima fază, iar apoi cu fonduri de 
la Dutch Corporation Foundation. Am 
făcut și mansarda și ce vedeți. Clădirea 
a rămas a primăriei. Acum ne izbim de 
faptul că infrastructura s-a cam dus că 
este veche. Din 2006 au trecut zece ani. 
S-au spart țevile de la apă. Sunt multe 
chestii de renovat. Cu fonduri proprii 
am renovat fațada. Și cât am putut, să 
igienizăm. Acum mai trebuie să reparăm 
apa sus și să obținem niște fonduri pentru 
cheltuielile de iarnă. Pentru că pe timp de 
iarnă îți trebuie: minimum minimorum gaz. 
Apoi internet, electricitate. 

Nu reușim să obținem o finanțare, măcar 
așa de urgență. Ne-ar trebui cel puțin 
10.000 de euro pentru redresare. Să pot 

să am un an de zile, minim, personal plătit 
și toate avizele (de la sanepid, etc). Aces-
tea toate le obții doar dacă reușești să 
asiguri infrastructura. Asta ar fi un SOS și 
un ajutor pentru a redresa toată situația.
În mare parte am lucrat cu muncă volun-
tară. Au mai fost profesoare ca și mine, 
pensionare, sau tineri voluntari care au 
mai venit și m-au mai ajutat. Ca să fac 
alfabetizare, ca să fac programe.

Cu făcultățile din oraș aveți colaborări?

Da. Pentru voluntari, da. Deși munca vol-
untară este muncă voluntară. Oamenii vin 
când pot. Ar trebui și muncă profesionistă 
să avem. Minim un asistent social, un 
mediator școlar. Să avem personal ad-
minstrativ, director de centru. Atunci am 
putea obține licență de centru de zi. 

Vin copiii la acest centru?

Centrul acesta a fost util și este în con-
tinuare pentru copiii din cartier. Îl cunosc 
și vin cu plăcere. Vin nu numai pentru ac-
tivități extrașcolare, vin și pentru internet 
– ăsta este punctul care îi atrage – dar 
vin și să își facă temele. Să învețe, să fie 
ajutați. Dacă organizăm câte o activitate, 
ei vin cu plăcere. Ei simt cumva că locul 
ăsta le aparține, că e al lor. 

Asta este foarte bine, înseamnă că 
funcționează cu adevărat ca un spațiu 
comun. 

Da. Deci, dacă dau o strigare pe strada 
Mătăsarilor, o strigare că este deschis. 
Atunci vin, vin cu plăcere. Și la Gen.1 
majoritatea veneau. Și de la Gen. 21. Noi 
nu am făcut diferențiere. De exemplu, 
dacă erau copii care nu erau romi. Noi 
niciodată nu am respins pe nimeni.

Persoanele cu care lucrați și ați lucrat 
cum se raportează la identitatea romă?

Istoric vorbind, romii au fost românizați. 
Căci 500 de ani de sclavie ce înseamnă? 
Doar cei care aveau libertate de circulație 
și-au păstrat limba. Ori aceia erau puțini. 
Primele documente care atestă prezența 
țiganilor romi, erau în mănăstiri. Mănăstir-
ile îi țineau legați de pământ, că aveau 
pământuri multe. La Curtea de Argeș, de 
exemplu, mănăstirea are atâtea “suflete”, 
culmea. Era o chestie spirituală, nu? 
Mănăstirea avea drept de proprietate 
asupra sufletelor. Erau numiți robi în 

suflete. Pe vremea comuniștilor nu se 
scotea în evidență etnia. Toți trebuia 
să fim comuniști, socialiști; cu origine 
sănătoasă. Ori originea sănătoasă însem-
na să fii dintr-o familie de săraci lipiți.
Azi, aici în Timișoara și în teritoriu, nu 
sunt atât de mulți romi care se declară 
romi. Romii din Kuncz ei nu sunt romi, ei 
își spun români. Vorbesc limba română, și 
sunt asimilați. Gândiți-vă la românii care 
au plecat în străinătate. Hai că prima gen-
erație mai e legată, dar a doua generație 
dacă e complet asimilată în populația 
aceea, și nu mai vorbește românește, ei 
nu se mai declară români. Ca să se inte-
greze — mai ales cei care merg la școală 
— vor să fie olandezi, spanioli. Mai ales 
la vârsta asta de elev, de copii, ar vrea 
să fie la fel ca și ceilalți. Nu să fie mereu 
separați, sau arătați cu degetul, să li se 
spună că sunt diferiți. 
Populația obișnuită, romii din zilele 
noastre. Cei care se declară romi sunt 
545.000. Ei nici nu au avut unde să învețe 
despre propria lor istorie. Dar istoriile fa-
miliilor s-au păstrat. De exemplu, bunicul 
meu ne povestea despre legenda lui Noe, 
de unde venim noi. Anumite povești, anu-
mite legende, erau în familie. Dar mai mult 
de trei generații nu mai. Și erau generații 
de nomazi. Deja bunicul meu, străbunicul 
meu, era primul care și-a cumpărat o 
casă. Dar în urma primului război mondial 
și-a pierdut un picior, a fost împropri-
etărit. Deci, a participat la primul război, a 
participat la al doilea război mondial. Era 
aici un bătrân care era plin de decorații. Și 
mai era un bătrân care zice că era pe lista 
deportaților, să fie trimis în Transnistria. 
Amintirea deportării în Transnistria, asta 
s-a mai păstrat. Dar amintirea despre 
sclavie, nu. Doar că noi stăteam pe la 
marginea pădurilor, acolo făceam focurile. 
Acolo trăgeam cu căruțele, lucram în 
lemn, făceam huse, ce lucram. Deci mai 
mult este amintirea pe bresle. Că au fost 
fierari, că au fost căldărari, lingurari etc.  
Ne-am așezat în sate în care vorbeam 
aproximativ aceeași limbă, același dialect. 
Delimitarea între grupuri de diferite 
orientări legate de meseria pe care le 
practicau. Și uneori legate de limba pe 
care o vorbeau. 

Dacă cineva spune că nu mai există 
rasism azi, cum i-ați răspunde?

Din păcate există chiar forme ultra-ra-
siste. O renaștere a rasismului. Vedeți 
că în foarte multe țări câștigă dreapta. În 
Italia, în Polonia. Chiar în Suedia care este 
o țară extraordinară, și eram obișnuiți cu 
țările nordice au abolit toate formele de 
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discriminare. Vedem ce evenimente triste, 
îngrozitoare. Aceste răbufniri de rasism, 
de ură, împotriva imigranților. Sunt forme 
noi de rasism. Și pentru că au acces la 
arme, se întâmplă lucruri îngrozitoare. Și 
mulți oameni mor în aceste abcese de 
nebunie rasistă. Chiar înfricoșător ce se 
întâmplă. 
Deci noi am crezut cu putere că Uniunea 
Europeană, valorile democratice, anu-
lează aceste oaze, aceste ghetouri, aces-
te chestii care te califică, te stigmatizează 
și care te resping. Nu? Că este vorba de 
marginalizare, de excludere, de respinge-
re. Uite că au luat niște forme,  la care nici 
nu te aștepți. Înseamnă că au zăcut aces-
te sechele. Că unii în străfundurile lor au 
păstrat o anumită doză de nemulțumire, 
care acum s-au amplificat.  

Nemulțumire care se proiectează pe 
cineva.

Da. Nevoia omului de a arunca toate 
vinele, toate cauzele propriilor eșecu-
ri și neșanselor proprii. De a găsi țapi 
ispășitori. 
Propaganda și acțiunile rasiste trăiesc 
din a induce teamă. Și frică. Deci frica, 
teama, astea sunt foarte des invocate 
și inoculate oamenilor. Și de aici este 
un pas. De la a-ți fie frica de romii care, 
uite!, ‘pun stăpânire pe oraș’. Se ajunge 
la teama de a sta în bancă cu un copil 
rom. Deci se leagă. Există o legătură între 
toate aceste frici, toate aceste spaime, 
care sunt generalizate și inoculate. Clar 
că toți ne temem de hoți, de tâlhari, de 
hoți de buzunare, de violuri, de agresiv-
itate. Ne temem. Dar aici iarăși e vorba 
de ce autoritățile se spală pe mâini. Și de 
ce ei — când pe mulți îi cunosc deja, îi 
identifică — nu îi pedepsesc. 

Da, sunt două lucruri de menționat aici. 
De ce se uită oamenii doar efectiv la ce 
se întâmplă și nu și la cauze fundamen-
tale care generează o situație. Iar în al 
doilea rând faptul că se proiectează și 
se generalizează, până când se ajunge 
— după cum ați spus și dvs. — inclusiv 
la frica de a sta lângă un copil rom în 
bancă sau pe scaun în tramvai.     

Da, este vorba de proiecție și de amplifi-
care. 

În cazul în care o persoană fără adăpost 
încearcă să-și facă niște acte, legile 
sunt invocate ca niște bariere, iar pe de 
altă parte legile devin niște pârghii în 
momentul în care sunt implicate inter-
ese financiare.  

Legile sunt invocate doar pentru a-și 
apăra privilegiile unii. 
Important este să nu ne descurajăm, ci să 
încercăm acolo unde suntem noi fiecare. 
Deci să nu abdicăm și să fim chiar des-
curajați că binele este călcat în picioare. 
Probabil că vremelnic e călcat în picioare. 
Dar mai există oameni care gândesc ca 
noi, oameni care acționează. Deci să nu 
facem aceste târg cu cei care, vor să fim 
indiferenți.

Cam asta ar fi. 

Vă mulțumim!
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La începutul lunii octombrie primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a făcut o 
„inspecție” surpriză în zona pieței Traian. Total absent pentru mulți ani, 

interesul său pentru starea cartierului a fost trezit de un incendiu ce a 
avut loc recent pe strada Dacilor la nr. 19, într-una din locuințele sociale 

ale primăriei. Cu toate acestea, nu cazul Dacilor 19, ci cazul Dacilor 3, 
o locuință privată fără nici o legătură cu incendiul, a devenit viral în 

urma vizitei sale. 
Un video cu vizita neanunțată a primarului la adresa Dacilor 

nr.3 a fost distribuit atât la televiziunile locale, cât și pe pagina 
oficială a acestuia. Deși dl. Robu afirmă că în dânsul “nu 

există nicio urmă de rasism”, toată întâmplarea, de la un 
discursul de tip ‘noi împotriva lor’, dezumanizant (“oameni 

total străini de spiritul orașului”,“acești paraziți”), la acu-
zele nejustificate aruncate cu ignoranță (“mergeți la 

muncă!”, “ei nu muncesc niciunul” – deși mulți sunt 
angajați), și până la faptul că a dat buzna peste o 

altă familie decât cea vizată – oameni cu care 
nu aveau altceva în comun decât faptul că 

sunt de etnie romă – arată exact opusul. Iar 
comentariile de pe pagina de Facebook 

a dânsului arată tocmai mediul toxic pe 
care această atitudine și acest discurs 

rasist îl produc. 
Pe lângă injurii, primarul a ame-

nințat locatarii și cu evacuarea, în 
prag de iarnă, fără a le propune 

însă, vreo alternativă. 
Având în vedere că în 

timpul vizitei sale dl. Robu 
a refuzat să poarte orice 

dialog cu locatarii, 
acest material pre-

zintă și perspectiva 
unora dintre cei 

care locuiesc 
pe Dacilor 3 

asupra eve-
nimentelor 

din 1 oc-
tom-

brie.  
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Circulă pe internet o filmare în care 
domnul Robu vine peste dumneavoas-
tră în curte și strigă la voi. Am vrea să 
ne povestiți și din perspectiva dvs. ce 
s-a întâmplat.   

O venit domnul primar aici cu mai mulți 
polițai, s-o băgat pe poartă și o filmat aici. 
A zis că suntem murdari, că suntem așa... 
io nu știu cum o zis dumnealui. Și noi i-am 
spus, nah am spus și noi …, Ne-a spus să 
ieșim din casă, că n-avem cărți [n.r. acte] 
pe casa asta. Și noi i-am spus, că noi 
unde să mergem? Că pe noi ne-o lăsat un 
italian aicea.

Și i-am spus, avem o grămadă de copii, 
unde să mergem amu iarna? Dacă dum-
nealui ne-o lăsat să stăm aici, dumneata 
vii să ne arunci pe noi acum iarna? că "Voi 
ardeți căși", că noi ardem așa ... Noi nu 
dăm foc! N-am ars noi! De ce nu merge 
domnul primar acolo unde s-o ars casa 
aia. Acolo să meargă, nu să vină la noi. Că 
ne-o luat: că voi sunteți murdari, sunteți 
așa...

Copil (8 ani): ... paraziți...

… că nu mergeți la lucru. Apoi i-am spus: 
"Domnu' primar, de ce nu ne dați,  pentru 
care nu lucră, să meargă la lucru să 
lucre?" Când se duc bărbații acolo, la 
Consiliu, dumneata nu le pui în seamă, nu 
le dai muncă să muncească. Eu îs o feme-
ie bătrână, eu am social, eu trăiesc după 
socialu meu, nu să vii să ne arunci de aici 
iarna, cu atâția copii. Unde să ne ducem? 
Și apăi ne-o făcut dumnealui acolo, afară, 
ce-o vrut, pe stradă. Că suntem... Cum o 
zis mă?

Copil: Paraziți!

No, și dumnealui a zis că suntem așe, că 
suntem murdari. Eu m-am dus afară și 
i-am spus și pe stradă: Nu ne faceți că 
suntem murdari, că suntem cum ne-o 
lăsat Dumnezeu! Dumneata nu poți să 
strigi pe-afară să te-audă tot poporul ce 
faci dumneata cu noi. Că nu-i bine, ce 
faci dumneata. Trebuia să stai în ocol la 
noi și să ne zici în curtea noastră că cum 
suntem, nu să ne faci pe stradă afară. 

V-a jignit, v-a supărat.

Păi ne-o supărat, da. Afară pe stradă să 
facă cu noi așa un circ, fără nimica. Noi 
nu i-am făcut nimica. Dumnealui trebuia 
să meargă acolo, la casa aceea ce o ars 
și să stea acolo să facă acolo, nu? Nu la 
noi!

Dar casa care o ars e în vecini, e mai 
încolo, nu?

Da, către piață. 

Acolo, lângă farmacie? 

Copil: Da, unde sunt copiii ăia mulți.  

Dumneavoastră de cât timp stați aici?
Stăm de mulți ani aici. Nu mai țin minte 
câți. Dar vă spun că stăm de mulți ani. 

Și înainte să stați aici unde ați locuit?

Pe Timocului.

Și dumneavoastră dacă i-ați cere ceva, 
ce i-ați cere? Nu neapărat lui, personal, 
ci primăriei. 

Ca să nu mai aibă treaba noastră, să 
ne lase să stăm aici în camerele astea, 
că nu... cum să spun. Știu că dumnealui 
spune că n-avem cărți [n.r. acte]... 

Copil: Proprietari. Că nu suntem propri-
etari.

Eu am buletin de Timișoara. Bărbatu-meu 
o murit de cinci ani. Eu îs o femeie pocă-
ită, eu nu mă duc să cer de la nimeni o 
bucată de pâine. Eu trăiesc cu Dumnezeu 
că el m-ajută să trăiesc. Dar dumnealui 
– că-i domn mare și îi un primar – ne-o 
făcut de circ la lume. N-o avut un pic de 
rușine, de popor și de noi.

Îi cerem ca dumnealui să fie și cu inima 
împăcată și de noi. Că zice că suntem 
paraziți … Suntem cum ne-a lăsat Dum-
nezeu! Să se gândească și la noi. Când 
ne ducem la consiliu [n.r. să primim de 
lucru]… Adică, se duc bărbații. Că eu nu 
mă duc, că nu mai sunt de lucru. Dar care 
pot și se duc, nu le dă. Crede-mă că pe 
noi țiganii nu ne mai bagă în seamă. 

Eu îmi cer și de la dumnealui scuze. Și îi 
spun că am strigat și noi pe dumnealui și 
am făcut un pic de gălăgie. Am făcut ca 
să nu ne țipe iarna pe drum, că nu avem 
unde să mergem. Că avem atâția copii 
și suntem necăjiți. N-am venit de buiaci 
să stăm aici, că am venit de necăjiți. Eu 
am patru operații, am cu coloana, am în 
picior o infecție... Unde să mă duc iarna 
să stau? Dumnealui nu se gândește și la 
săraci, și la găzdaci? Că omul așa trebuie 
să se gândească, nu? 
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De când locuiți aici?

Eu am trei ani de-abia aici. De trei ani stau 
cu ea împreună [cu soția].

Spuneți-ne, vă rugăm, ce s-a întâmplat 
în ziua aceea.

A venit luni dl. Primar și a zis că o să 
vină marți intervenția să ne scoată… Eu 
nu m-am dus la muncă – vedeți, hainele 
de RETIM. Am sunat pă șef și am zis io 
nu pot să mă duc la muncă, pentru că 
o să vină să mă arunce afară de aici, 
primarul. A zis că noi nu lucrăm. Da’ el nu 
m-o văzut, că eu am venit pe la 3 de la 
muncă; că dacă veneam eu cu o oră mai 
înainte ... – mă învoiam de la șofer, puteam 
să-i spun lasă-mă un pic aici, să văd 
care-i problema. Eu n-am știut că el [n.r. 
primarul] vine aici, că de știam îi arătam 
legitimația, îi arătam toate hainele. Ia, vezi 
din cap până în picioare cum sunt îmbră-
cat? Sunt îmbrăcat în haină de stat? Noi 
luăm mereu de la ei [n.r. gunoiul]. Luăm 
tomberoanele. 

Și a zis că vă evacuează, nu?

Da. Că cică toată lumea nu muncește. 
Nu contează. Eu sunt muncitor, eu trag 
pentru toți. Am copii, am familie, n-ai cum 
să mă arunci tu pe mine. Unde mă arunci? 
La gunoi? Mama e bolnavă, uitați câți 
copii sunt aici. Unde mă arunci tu pe mine 
cu atâți copii, cu atâta familie? 

Primarul zice că voi nu sunteți timișo-
reni, tu ce zici de chestia asta?

N-are cum să nu fim timișoreni, toată 
lumea are acte de Timișoara, toți. Nu te 
angajează nimeni dacă n-ai buletin de 
Timișoara. Eu pot să vin de dincolo și să 
fiu francez. Dacă mă duc la orice firmă și 
îi arăt buletin de Franța... Cine te angajea-
ză cu buletin de Franța? Atât de prost să 
fii, să nu te uiți în acte la om.

Dar nu, domnul primar nu se gân-
dește. Nu se gândește la săraci, nu 
se gândește nici la găzdaci [sic]. Și 
să ne fie clar, romii sunt doar primii 
la rând. Nicolae Robu nu se va opri 
aici. Este evident că zona este pre-
gătită pentru gentrificare, procesul 
fiind grăbit de apropierea anului 
2021 în care Timișoara va fi Capi-
tala Europeană a Culturii. Urmează 
ca încet-încet, și alte categorii de 
persoane vulnerabile fie împinse 
afară din zona Traian. Pensionarii 
sau persoanele mai puțin înstărite 
care nu își permit restaurarea imo-
bilelor istorice în care locuiesc vor fi 
forțate să se mute ca să le facă loc 
turiștilor și celor cu mai mulți bani. 

De la momentul acelui episod, 6 
familii au fost evacuate din locuințe 
sociale în zona Traian prin ordine 
judecătorești definitive, cu alte 4 
procese fiind în derulare după spu-
sele primarului. Acesta nu s-a sfiit 
să se laude de Facebook cu acestă 
‘realizare’. 

Dacă domnului primar îi pasă atât 
de mult de zonă, de ce vreme de ani 
de zile nu a făcut nimic? Iar acum 
că a început să facă „curățenie” în 
Traian, pentru cine o face de fapt? 
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În această secțiune prezentăm ce se 
întâmplă în satul Roșia, din jud. Sibiu. 
Segregarea rasială care de multe ori 
este întâlnită în orașe, aici se manifestă 
într-un mod foarte dramatic și geografic. 
Pentru prima oară în istoria revistei vom 
prezenta și perspectiva a cuiva care nu 
subiectul marginalizării pe care încercăm 
s-o aducem la lumină. Și vom prezenta și 
o situația din afara Timișoarei.

Descrie-ne, te rugăm, situația din Roșia.

Roșia este o comună, circa 18 km de 
Sibiu, are în circumferință încă vreo alte 
cinci sate, cuprinde trei etnii - români, sași 
și romi. Inițial satul a fost un sat fondat de 
sași, iar după 200 de ani a venit primul val 
de români, după care după încă alte sute 
de ani au venit și romii. Deci inițial, celula 
de bază a satului, a fost un sat săsesc. 
Cred că a fost fondat în secolul XIII-XIV.

Contextul istoric, economic și socio-po-
litic diferă foarte mult [dacă este văzută] 
din perspectiva de jos sau din perspecti-
va de sus. Viața împărțită a celor trei etnii 
diferă de la o etnie la alta cum e prezen-
tată. Din partea românilor și a sașilor vin 
foarte multe povești pozitive, conviețuirea 
e prezentată ca un succes, etniile se 

ajutau între ele și așa mai departe. Ei, 
când discuți cu comunitatea de jos, cu 
comunitatea romă sau cu cei care au 
avut strămoși romi, poveștile sunt puțin 
diferite. Deci cumva fiecare etnie a trăit și 
a simțit contextul ăsta istoric altfel.

Eu în proiectul ăsta m-am concentrat mai 
mult pe partea de jos și atunci și latura 
asta istorică cumva am însumat-o din 
poveștile transmise oral de la o generație 
la alta sau din poveștile fiecărei familii din 
sat care ne-a povestit despre relația cu 
sașii și cu românii.

Din câte înțelegem, satul e structurat în 
satul de sus și satul de jos.

Înainte de vremea comunistă, când sașii 
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reprezentau pătura socială de sus a 
societății din sat, romii ocupau zona asta 
perimetrală și erau de fapt sezonieri. Ve-
neau în primăvară, își construiau casele, 
lucrau peste primăvară-vară în arendă, 
la sași în principal sau la familii bogate 
de români. Iar când venea toamna și nu 
mai era de lucru, atunci sașii și românii 
coborau cu furcile și cu topoarele și îi 
fugăreau pe romi afară din sat, peste 
dealuri în pădure. Apoi dădeau foc la tot 
"slumul"  [n.r. mahala] respectiv. Din cauza 
asta zona aceasta perimetrală a satului, 
satul de jos cum e numit acum, nu are o 
parcelare exactă pentru că nu a existat o 
continuitate a zonei respective. În fiecare 
an ei au reconstruit de la zero, în fiecare 
toamnă li se distrugeau locuințele, și tot 
așa de la o generație la alta.

Când s-au stabilit definitiv în zonă?

Odată cu instaurarea comunismului. Sașii 
au părăsit satul încet încet, românii au 
urcat treptat, geografic și social în sat, și 
atunci romii s-au sedentarizat.

Și românii locuiau mai jos față de sași?

Da, este foarte interesant pentru că în 
sat, în zona de sus, pe strada principală 

practic e arhitectură săsească în parte 
majoritară și cu cât cobori în jos apar 
casele tipic românești.

Practic altitudinea este corelată cu 
statutul social, cu nivelul economic, și 
cu etnia.

Au existat și familii de romi mai înstărite 
care au urcat mai apoi înspre satul de 
sus. Practic zona asta geografică de 
sus este zona înstărită a satului și cu cât 
cobori la vale scade statutul social.

Acum satul de jos este locuit preponde-
rent de cetățeni de etnie romă, nu?

Da, dar e foarte important de spus că 
ei nu se (mai) consideră romi. E foarte 
greu de plasat în axa temporală când a 
apărut schimbarea aceasta. Mi se pare 
că încearcă și ei să cosmetizeze situația, 
adică să se distanțeze complet de etnia 
romă. Ei se numesc romi românizați și fac 
o diferențiere foarte clară între romii cor-
torari - pe care îi numesc romi adevărati - 
și romii românizați care nu au nicio treabă 
cu cultura, nu vorbesc limba romanes, 
nu respectă tradițiile, nu poartă portul, 

singurul criteriu e culoarea pielii.

Asta reprezintă oarecum o formă de 
integrare eșuata?

Nu cred că e integrare, ci mai degrabă 
asimilare.

Mulți dintre locuitorii satului de jos nu 
au acte de identitate, nu beneficiază 
de aceleași servicii ca cei din satul de 
sus. Cum vezi rolul instituțiilor în acest 
context?

Pe partea de acte de identitate, de când 
există școală Waldorf acolo, aceștia au 
căutat copiii fără acte și le-au făcut acte 
de identitate. Cei care duc încă lipsă de 
acte de identitate sunt cei cu vârste între 
20 și 40 de ani. Legislația îngreunează 
întregul proces, fie că e vorba de acte de 
identitate, fie că e vorba de drepturi de 
proprietate. 

În cazul drepturilor de proprietate, zona 
asta perimetrală a satului aparținea sași-
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lor. Sașii au fugit în timpul comunismului. 
Primăria ar trebui să caute fiecare fost 
proprietar sas, care poate de atunci a 
murit, sau pe urmașii lor și aceștia ar tre-
bui să renunțe oficial în scris la pământu-
rile respective. Vă dați seama că nu există 
fonduri pentru așa ceva. Odată intrate în 
proprietatea satului, dacă ei [n.r. locuitorii 
din satul de jos] ar dovedi că locuiesc 
acolo de câteva generații, primăria ar 
putea să le dea drepturi de folosință [n.r. 
prin uzucapiune]. 

Cei care au acte de identitate au nevoie 
de adresă, nu?

Toată strada principală din satul de jos 
are un singur număr, deci în principiu 
este o singură parcelă. Toți care locuiesc 
acolo au numărul respectiv în acte.

Cum se reflectă asta în situația oameni-
lor de acolo? În ce condiții trăiesc?

La marginea satului încep deja terenurile 
agricole care din nou nu sunt clarificate 
din punct de vedere legal. Deci există o 
fâșie foarte îngustă unde trebuie să se 
înghesuie ca și comunitate. Sunt foarte 
mulți copii. Familia cu densitatea cea mai 
mare cred că e o familie cu 12 persoane 
care stau într-o cameră, trei generații, 
bunici, părinți și copii. Cam ăsta e stilul de 
viață. Numărul locuitorilor variază în func-
ție de persoana cu care vorbești, în zona 
de jos este undeva între 500 și 1200. În 
medie, din observațiile mele directe, ar fi 5 
persoane pe cameră. În ultimii ani, devine 
mai obișnuit ca generația nouă să își 
construiască propria casă, așa cum știu 
și așa cum pot, cu materiale foarte ieftine. 
Cumva se continuă tradiția asta de case 
cu risc mare de degradare care prezintă 
pericole.

Care sunt sursele lor de venit? Unde și 
cum reușesc să-și găsească de lucru?

În comunitatea de jos există mai multe 
clase sociale. Cei care sunt mai înstăriți 
au animale, cresc porci și îi vând mai apoi, 
sau au cai în care investesc sau pe care îi 
oferă ca și tracțiune, deci fac munci agri-
cole. Familiile cu adevărat sărace nu au 
spațiu să crească animale sau de grădină, 
și atunci aceștia sunt mână de lucru, sunt 
navetiști, și lucrează ori pe șantier ori în 
fabrici în Sibiu, la negru. Bărbații sunt cei 
care aduc banii, femeile sunt casnice, sau 
cel mult lucrează sezonier. Foarte puțini 

sunt angajați cu acte. Majoritatea primesc 
ajutor social.

În teza ta de disertație ai definit con-
ceptul de "arhitectură umanitară". Ceea 
ce furnizezi tu sunt servicii publice pe 
care primăria ar trebui să le asigure. 
Problema este că pe de o parte achiți 
primăria de o responsabilitate. Dar pe 
de altă parte, acei oameni au nevoie să 
le fie acoperite nevoile cele mai de bază 
ca să poată să ceară și să lupte pentru 
drepturi.

Am încercat, de când sunt eu în proiect, 
să nu lucrăm complet izolat de primărie. 
Noi am sesizat anumite situații sau cazuri 
mai speciale și cu ajutorul primăriei s-au 
pornit proceduri pentru a le îmbunătății. 
Întrebarea este de ce nu au făcut ei de la 
început lucrurile astea. Îmi este și greu să 
dau vina pe ei, pentru că suntem la țară 
în România, resursele sunt cum sunt, nici 
nu cred că există vreun asistent social 
angajat la primărie. Toată zona de jos are 
nevoie puternică de asistență socială și 
de asistență juridică. 

Ce ți-ai propus să obții prin proiectul 
acesta?

Punctul meu de pornire a fost cum pot să 
aplic cunoștințele mele profesionale de 
arhitectă într-un context social. Am vrut 
de la început să lucrez cu o comunitate 
de romi. Și așa am dat de Școala Waldorf 
și de asociația asta din München care 
activează în Roșia. Am criticat inițial aso-
ciația, faptul că proiecte mici, punctuale 
care vizează doar familii private pot avea 
un efect negativ în comunitate, pot crea 
concurență, invidie, tensiune între vecini. 

Inițial, propunerea mea a fost să găsim 
un teren, între zona de sus și zona de 
jos, care leagă satul de jos și centrul. Pe 
terenul acesta vroiam să facem cen-
tru comunitar care să producă bunuri 
pe care să le vindem și pe care să le 
punem și în circuitul acesta turistic care 
e foarte puternic în zona Sibiului. Pentru 
că momentan nu există nicio interacție, 
niciun mod prin care să încerci încet încet 
să spargi puțin acest perete între cele 
două zone. Un centru comunitar implică 
însă angajați, activități de-a lungul anului, 
iar asociația nu are resursele necesare 
pentru acest lucru. 

Cum au fost alese familiile?

Din punctul meu de vedere, asta este una 
dintre slăbiciunile principale ale proiec-
tului. Alegerea nu se face într-un mod 
transparent. Se face de către asociație 
împreună cu școala Waldorf. Din câte am 
înțeles, se iau în considerare prezențele 
copiilor la școală, dacă familiile au făcut 
voluntariat sau nu în cadrul școlii (ex. 
întreținut grădina școlii). Cred că criteriul 
principal e unul subiectiv. 

Cum ați luat decizia de a folosi tehnici și 
materiale tradiționale? Au fost conside-
rente economice, sociale, de a conecta 
oamenii din sat?

A fost puțin din toate, în primul rând, 
pentru mine a fost foarte important să 
nu creștem disproporționat standar-
dul de viață, să nu genereze proiectul 
nostru invidie sau concurență între vecini. 
Până să intru în parteneriat cu asociația 
respectivă ei construiau convențional. 
Puțini au bani să-și cumpere metrii cubi 
de cărămidă sau de BCA. Asta crează din 
start o dependență a oamenilor față de 
asociație. Era un pic, așa, război pe mila 
asociației. Pentru mine a fost o situație 
extrem de incomodă și de nesănătoasă 
pentru ei ca și comunitate. 

Cum îți vezi rolul tău ca arhitect în acest 
context?

Eu nu îmi văd rolul ca fiind exclusiv de 
arhitect, pentru că inevitabil, fie că vrei, 
fie că nu vrei, nu e. Adică ești forțată de 
împrejurări să fi mai mult de atât. Într-un 
astfel de proiect pot presupune că 80% 
nu va fi construit conform planurilor, pen-
tru că nu lucrez cu persoane calificate 
profesional în construcții. Totul este un 
proces de învățare.

Învățare de la cine la cine?

În toate direcțiile. Eu vin doar cu concep-
tul de ansamblu, după care trebuie să mă 
adaptez foarte mult la ce resurse există 
în sat. De exemplu acoperișul, acesta n-a 
fost construit așa cum l-am proiectat eu, 
pentru că oamenii din sat efectiv nu știau 
să construiască acoperișul așa. Nu s-au 
simțit comozi să citească planurile mele, 
oricât de mult am fi discutat pe baza lor. 
În final am dezvoltat împreună un model 
care să integreze din amândouă metode 
de construcție. Le fel și cu arhitectura 
de pământ, unde am învățat eu foarte 
mult de la ei. Ei deja știau de unde să ia 
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pământul bun pentru casă, de unde cel 
pentru tencuiala. Am economisit mult 
timp și resurse pentru că ei aveau deja 
know-how-ul acesta.

Cum a funcționat șantierul?

Am avut puțin noroc în primul proiect, 
pentru că tatăl familiei lucrează pe 
șantiere în Sibiu. El deja avea o oarecare 
experiență în domeniu, cel puțin la partea 
aceasta de turnat fundații, sau zidit, sau 
legat armătură. Și-a asumat responsabili-
tatea pe sarcinile respective. El lucra cu o 
grupă de voluntari, eu cu alta, și atunci a 
funcționat bine.

Toți cei implicați au fost voluntari?

Da, am avut patru grupe de oameni pe 
șantierul nostru. Prima a fost familia, 
care, de la început a fost desemnată ca și 
coordonator de proiect. Eu tot timpul am 
venit cu propuneri, pe care le discutam 
împreună, și în final ei au trebuit să ia 
decizia. Claudia și Petre au fost cumva 
celula de bază a proiectului. Eu am fost, 
oficial, în rolul de asistent, în care le ofer 
practic cunoștințele mele. Am mai avut 
două grupe de voluntari. O grupă din 
satul de jos, care au fost mai degrabă 
variabilă; foarte mulți copii, foarte mulți 
bărbați tineri. Și grupa fixă de voluntari 
internaționali. 

Ce dificultăți ai întâmpinat?

Sexismul, de exemplu, care în sat e 
extrem de puternic. Rolurile de gen sunt 
foarte, foarte brutal de tare definite. Ei, și 
dintr-o dată ai femei care vin pe șanti-
er și lucrează la fel de bine, și la fel de 
mult, poate chiar mai mult decât bărbații 
din sat. Chestia asta motivează atunci 
femeile din sat să pună mâna pe ciocan, 
să pună mâna pe bormașină.

Tu, femeie fiind, cum ai fost percepută?

Până la începerea șantierului eu am fost 
în excursie de studiu la Roșia de vreo 
patru, cinci ori, în care să cunosc familia. 
A fost un proces până noi trei — Claudia, 
Petre și cu mine — să devenim o echipă, 
și să înceapă șantierul efectiv. La început 
evident că m-am lovit de aceleași lucruri, 
mai ales, gândiți-vă, Petre este construc-
tor. De la început și-a asumat foarte 
puternic acest rol de macho, de bărbat 

cu experiență în construcții, cu experien-
ță de viață, care a trăit niște greutăți pe 
care eu nu le-am trăit. Și vin eu, o fetiță 
blonduță care studiază în Austria și îl învăț 
pe el cum se construiesc casele. În final, 
da, a funcționat. În final funcționează de 
fiecare dată, e doar nevoie de timp.

Șantierul a produs vreo schimbare în 
cadrul comunității? Ajutorul reciproc 
generează un spațiu comun care, în sis-
temul nostru în care proprietatea este 
foarte clar delimitată, lipsește.

Pentru mine ce a fost foarte important 
să împuternicim femeile în zona asta de 
construcție. Femeile sunt cele care stau 
acasă tot timpul, bărbații sunt cei care 
pleacă dimineața la lucru și se întorc 
seara. Femeile se ocupă realmente de 
casă. Pentru mine a fost foarte important 
ca femeile din sat să învețe cât de mult se 
poate în ramurile proiectului. Și în primul 
proiect s-a întâmplat asta, femeile au 
fost fantastice. Pe cât de batjocorite au 
fost de către bărbați, chiar cred că spre 
sfârșit au dovedit că pot să lucreze fără 
nicio problemă cot la cot cu ei și să fie la 
fel de capabile. 

Un alt punct care a fost foarte important 
pentru mine a fost să avem libertatea 
aceasta multigenerațională, să fie și copii 
pe șantier. Pentru că pe timp de vară, 
când nu există școală, copii nu au absolut 
nicio activitate, stau pur și simplu pe 
stradă și atât. Părinții tot timpul sunt prea 
ocupați cu munca, încât să mai aibă timp 
să petreacă timp într-un fel pozitiv cu 
copiii. Noi tot timpul am încercat să găsim 
sarcini mititele pe care să le poată prelua 
copiii, și astfel să-i responsabilizăm cum-
va, să-i facem mândrii de rolul pe care îl 
au în cadrul șantierului. A funcționat și 
asta foarte bine. A fost destul de epuizant 
și pentru noi, erau câteodată mult prea 
mulți copii pe șantier, dar un șantier cât 
se poate de comunitar trebuie să încerce 
să incorporeze și copiii. 

Era foarte important să integrăm și 
generația bătrână, pentru că ei reprezintă 
ultimii meșteșugari din sat. Am vrut să le 
oferim o ocupație, un rol prin care să fie 
iar mândrii.

Când vorbești de meșteșugari te referi 
la tehnici tradiționale?

Da, la tehnici tradiționale. De exemplu, 
un bărbat care făcea coșuri, cu aceeași 

tehnică ne-a făcut nouă panourile de la 
fereastră.

În ce condiții locuia această familie 
înainte?

Claudia stătea în casa pe care am 
reconstruit-o anul acesta, împreună cu 
încă 3 frați. Casa părintească de atunci 
(acum nu mai există) avea 2 camere. 
Într-una stătea ea împreună cu soțul ei 
și trei copii, 5 persoane într-o cameră. În 
cealaltă stăteau trei frați cu nevestele lor. 
Odată ce s-au însurat, bărbații nu au vrut 
să stea mai multe cupluri în aceeași casă. 
Claudia fiind sora din familie a trebuit să-
și găsească altă casă. Problema în cazul 
acesta este că soțul ei vine dintr-o familie 
cu 12-13 copiii, deci nici acolo nu ar mai fi 
avut loc. Și atunci, ei au ajuns într-o situa-
ție în care urmau să-și piardă locuința. 

Au existat conflicte între vecini din 
cauza proiectului?

Da, au fost conflicte, din toate părțile, 
mici și mari și variate. Au fost conflicte din 
partea voluntarilor români de exemplu, 
care au venit cu foarte multe prejudecăți 
despre romi. Am avut dificultăți cu vo-
luntarii bărbați, eu personal ca și femeie, 
sau cu bărbați de vârsta a 3-a din sat. Au 
fost conflicte între vecini, legat de granița 
parcelei — nu exista, așa că s-a renego-
ciat în timpul șantierului. Petre și Claudia 
chiar și-au asumat cu adevărat rolul de 
coordonatori, și au gestionat întreaga 
situație fără mine. 

Cât a durat efectiv procesul de con-
strucție a unei case?

Prima casă a durat 4 luni, iar anul acesta 
2 luni șantierul. Nu am reușit niciuna din 
case să le finalizăm 100% la cheie. Primul 
an am fost foarte dezamăgită că nu am 
reușit să facem toate finisajele. În final 
mi se pare că a fost bine așa, pentru că 
rămâne o parte exclusiv beneficiarilor 
de care să se ocupe. Pentru că oferi o 
continuitate procesului de responsabiliza-
re. Rămân ei singuri acolo, nu mai au pe 
cineva care să le confirme fiecare pas. 

Proiectul este finanțat integral prin 
asociație? 

Eu am vrut să dezvolt un concept în care 
ei să fie independenți de asociație, să 
poată să construiască sau măcar să-și 
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repare casele independent de bugetul 
asociație. De asta ne-am și îndreptat spre 
tehnici tradiționale. Toată arhitectura din 
satul de jos este disfuncțională, ei nu au 
avut o cultură transmisă din generație 
în generație prin care se corectează 
greșelile. A trebuit să reinventeze roata 
în fiecare primăvară și atunci normal că 
toate casele au ajuns să fie degradate. 
Nu au fundație, sunt construite din crengi 
pe post de stâlpi, care de la un punct 
încolo se strâmbă, alunecă totul la vale. 
Și pentru mine a fost important să arătăm 
că de fapt se poate construi fain și stabil 
și sănătos din materiale locale, pentru că 
economisești bani. Bani pe care poți să-i 
reinvestești apoi în alte nevoi ale familiei.

Deci întoarcerea ta către arhitectura 
vernaculară a fost dictată de conside-
rente practice, economice și sociale.

Asta a fost motivul numărul unu. Motivul 
numărul doi a fost și, evident, partea asta 
de peisaj al satului, care se deteriorează 
drastic de la un an la altul, nici măcar, de 
la o lună la alta dispar case tradiționale și 
apar case din BCA care rămân netencuite 
pentru că nu au bani să și le tencuiască. 
Și toată imaginea de ansamblu a satului 
se schimbă. Și atunci încercăm să co-
rectăm prin eforturile noastre și asta. Să 
redăm oarecum o identitate locală, sau să 
ne reîntoarcem la identitatea locală. 
Arhitectura comunităților rome a fost tot 
timpul exclusă din "arhitectura transilvă-
neană”, chiar dacă este o arhitectură cu 
particularități foarte clare. Stilul de viată 
al oamenilor se schimbă și nu mi se pare 
deloc greșit să își dorească case moder-
ne. Am simțit însă că stigma se extinde 
și asupra mediului construit. Oamenii 
încearcă schimbe ce e "țigănesc" doar 
pentru a fi apreciați la nivel social de cei 
de sus, iar eu am vrut să pornesc de la 
faptul că ceea ce este acum aici e ok, 
are valoare și nu trebuie să le fie rușine 
oamenilor de asta. 

Mi se pare important sa aibe loc o 
schimbare de percepție față de satul din 
vale, să se ajungă la o apreciere a locului 
și a peisajului; zona asta a satului are o 
personalitate foarte puternică și mi se 
pare din multe puncte de vedere mult mai 
fascinantă ca și tabloul istoric din deal. 
Este important să existe și o mândrie a 
locului pentru "vale". Momentan e foarte 
multă rușine, umilință, complex de inferi-
oritate față de “deal”, o atitudine care, din 
punctul meu de vedere, este generată pe 
considerente rasiale sau de clasă. 

Cum crezi că vor continua lucrurile 
după ce tu îți vei opri activitatea acolo? 
Cum plasezi proiectele tale în contex-
tul acesta mai larg al dreptului pentru 
locuire?

Asta nu pot să-ți spun ce se va întâmpla, 
tot ce pot spune este cum văd rolul meu 
sau activitatea mea acolo. Pentru mine, 
proiectele acestea au fost arhitectură de 
urgență. Rolul meu acolo se oprește la 
partea această de urgență.

Este clar că nu rezolvăm problema, noi 
punem mici plasturi pe ici pe colo. Pro-
blema principală este exact ce spuneți 
voi, dreptul la locuire, pe care ei nu-l au 
momentan. În final, chiar dacă ar vrea, 
instituțiile private nu ar putea să soluțio-
neze problema asta, pentru că este una 
sistemică.
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Bună, cum te cheamă? 

Nicoleta. 

De cât timp stai în Roșia?

De când m-am născut. 44 de ani.

Ai copii?

Da. 5.

Locuiesc cu tine? Sau aici prin sat?

În Sibiu, pentru că nu am avut unde le 
ține. 3 sunt măritate, și două la școală.

Poți să descrii, te rog, cum este viața în 
sat?

În sat? În sat e ca în sat. Eu nu am apă, 
canalizare. Asta mă înteresează. Că, casa 
e ca și gata.

Cum te-ai descurcat să crești familia de 
cinci, în condițiile astea, atâta vreme?

Greu. Foarte greu.

Cu lumea din satul de sus interacțio-
nezi?
Da. Eu nu mă cert cu nimeni. Eu sunt o 
fată, care-s necăjită, săracă. Dar, cum 
să vă spun. Nu mă dau că cine-s eu. Nu 
îmi arăt supărarea, eu glumesc cu toată 
lumea. Sunt mai glumeață.

Cum reușești să-ți asiguri traiul?

Venit n-am. Am un ajutor social de 1 milion 
[n.r. 100 RON], atât am pe lună. Eu una aș 
merge la lucru, dar nu pot să lucrez că am 
probleme mari de sănătate, cu piciorul. 
Că nu am lichid la os [n.r. genunchi]. Am 
zis că aș vorbi ca să mă duc undeva ca să 
mă facă bine, să mă pot angaja. Să nu mai 
stau pe ajutor social, că încă îs tânără.

În trecut unde ai mai lucrat?

La Continental, la Victoria, ca femeie de 
servici. Și la Omnia, la scândură. Unde se 
lucră cu cherestea. Acolo am lucrat, dar 
nu am mai putut continua din cauza la 
picioare. Când mi s-au umflat picioarele, 
gata. Și mă gândeam: dacă mă duc acasă 
să dorm, oare dimineața o să mă mai pot 
scula din pat?

Cât de departe era locul de muncă?

De la noi trebuia să fac o navetă până în 
Sibiu. În Sibiu trebuia să iau un troleu, un 
autobuz, până la jumătatea drumului, și de 
acolo altul. Deci trei.

După ce plăteai pentru transport, cu ce 
mai rămâneai din ce câștigai pe zi?

Mai rămâneam la 8 milioane, 9 milioane 
cu totul. Dar îmi plăcea să mă duc la 
muncă. Acum nu mai pot. Pentru că eu 
mă duc, mă angajez, viu acasă. Toată ziua 
lucrez. Dimineața de abia mă scol din pat. 
Mă țin prima dată, să pun piciorul. Pun 
vârful piciorului prima dată și pe urmă 
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merg. Că altfel nu pot. Și apoi iau injecții. 
Am foarte multe. O plasă de ele medica-
mente.

De când ai probleme cu piciorul?

De 12 ani.

Și când ai început să ai probleme de 
sănătate, cum te-ai descurcat?

Rău de tot. Prima dată am stat 6 luni 
la pat. Deci paralizată complet, nu am 
mișcat de loc. După șase luni m-am dus 
la o mănăstire, și de acolo am venit pe 
picioarele mele, dar greu. De atunci am 
rămas așa. Piciorul mi se umflă.

Și la spital ai fost de atunci?

Am fost, la spital. Dar doctorii, dacă nu ai 
bani, nu te prea bagă în seamă. Am fost 
la spital, și după 12 ani eu să aflu că n-am 
lichid la os. Până acuma nu mi-a spus.

Deci recent ai aflat doar care era pro-
blema de fapt ?!

Da. Am stat internată o lună de zile. Mi-a 
băgat medicamente, numai în reanimare 
am stat. Nu puteam mișca. Venea o soră 
de-a mea mă spăla, mă schimba. Și nu 
mi-a spus ce am. Anul trecut mi-a spus că 
ce am. Că nu am lichid la os. La genunchi. 
Acuma s-a rupt din nou din os, și de aia 
mă și doare așa de rău.

De la an la an devine tot mai rău?

Da, de la an la an tot mai greu e. Mai ales 
iarna. Când vine frigul e mai puternică 
durerea. Și la mâini, la picioare, de la cap 
la mijlocul la spate. Toate oasele!

Ai menționat că trebuie să iei injecții. 
Cine ți le face?

Mi le fac eu. Injecții, medicamente. Mai am 
o soră care mi-a luat și ea medicamente, 
săraca, foarte scumpe. Atâtea medica-
mente cred că mă doboară, nu mai rezistă 
corpul. Injecții mai iau, că i-am dat și lui 
Flavia să-mi ia de la Sibiu. Că nu pot să 
stau fără. Dacă nu le iau, nu pot merge.

Poți să descrii un pic casa în care locu-
iai înainte?

A fost o casă din prăjini, din carpini. Între 
ele au fost băgate glii. Deci, iarbă cu 
pământ . O scoteai, și o băgai acolo. Și o 
început să se uște pământul și cădea, se 
făceau găuri. Mi-a luat foc de două ori.

A luat foc de două ori și a rămas în 
picioare?

Da. A luat foc pe pereți și pe horn. Și a 
rămas în picioare. Dar, de dărâmat, s-a 
dărâmat ușor. Erau lemnele cam putrede.

Tu ai construit-o, nu?

Da. Dar era mică, nu ca asta. Acuma, nici 
asta nu e așa mare, dar e mai bună cu 
mult ca aialaltă. Mă bucur și îi mulțumesc.

Iarna cum te proteja de frig?

Aoleu. Greu! Când mă puneam în pat, 
trebuia să-mi pun în cap un fular, și dor-
meam îmbrăcată și cu o plapumă pe mine, 
că nu puteam [altfel].

Puteai să încălzești cumva casa?
Nu. Băgam în foc, dar ieșea pe găuri. 
Pentru că eu în casă, în pereți, am avut 
glii. N-am avut pământ moale. 

Câți ani a avut casa?

12. Până atunci am stat la mama mea. 

Cum ai reacționat când ai aflat că vei 
fi beneficiara locuinței construite anul 
acesta în cadrul proiectului A.casă?

Eu nici nu m-am gândit că o să vină să-mi 
facă mie. Nici gând. 

Vecinii tăi ce zic?

Se bucură și ei. Pentru că [n.r. vecinii] e 
mama, și e nepoata. Se bucură și ei, la fel 
ca și mine.

Și vecinii care nu au avut șansa să li 
se construiască o casă, cu ei cum te 
înțelegi?

La care le-a făcut, am zis doamne-ajută. 
Bine că i-o făcut la una Sabina. Bine că 
i-o făcut că are copii săraca. Ca până la 
urma urmei, când a fost la prestație, ea 
zice: ‘Tu prăpădita!, adună-ți bani și fă-ți 

o casă.’ Da Sabin-o, dar tu ți-ai făcut? Ce 
să fac eu cu un milion. Să și mânc, să și 
trăiesc. Să-mi strâng și bani. Zic, nu vorbi 
așa, că există un dumnezeu sus și mulțu-
mește oamenilor care te-o ajutat. Nu mai 
zi că să-mi fac eu. Că eu de bine de rău, 
am avut coliba mea. Așa cum a fost, a 
fost a mea. Eu închideam, eu deschideam. 
Dar ea a zis către mine, ‘prăpădita’. Așa 
de greu mi-a venit. Dar, na. Atât i-am zis și 
am plecat de lângă ea.

Multă lume zice că ‘îmi pare bine’, dar în 
dos nu se știe niciodată. Dar eu nu, eu 
una nu-s așa. Pentru că eu la Fabi, când a 
lucrat la casă acolo, am muncit.

Am înțeles că ai ajutat mult când s-a 
construit casa cealaltă? [anul anterior, 
prin același proiect] 

Am ajutat, cu cea mai mare plăcere, așa 
cum pot. Și ajut! Am zis că și la fata care 
i se va face acuma casă, mă duc și eu la 
tencuit. Pentru că la mine când a fost să 
bag la betonieră, bărbații se uitau și eu 
am băgat cu lopata la betonieră. Și am 
dat, și am dat, și seara nici mâncare nu 
mi-a mai trebuit. 

Cât de grea este munca la casă?

Deci mie nu mi se pare greu, că e la casă 
la mine. Și chiar nici la altul. Dacă mă 
cheamă, eu ajut. Cu domnul Isus înainte 
mă duc, cât am putere. Mă duc și ajut pe 
oricare. Pentru că unii vin și din alte țări, 
dau atâția bani pe drum să vină să mă 
ajute pe mine, și eu aici în sat să nu mă 
duc? Mă duc la oricine mă cheamă.

Și la casa vecinilor?

Tot ușor. Numai atât, că îmi curgea sânge 
din pălmi, că trebuia să frec țigla cu peria 
de sârmă. Sânge făceam la pălmi. Dar nu 
m-am dat înapoi! Mergeam și așteptam 
eu acolo, pe oameni. Dar ei nu au venit la 
mine.

Și totuși lucrezi în continuare.

Da! Păi lucrez, nu mă dau înapoi. Și Flavia 
se miră. Numai atâta, nu pot să urc, nu 
pot să cobor. Merg mai greu. Piciorul e 
deja umflat. Nu am voie la efort mult. 
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La tine cine a mai ajutat în afară de 
voluntari?

M-a ajutat și nepoata, foarte mult. Nepoți, 
a lui soră-mea, a lui Chibuța. Au fost la 
legat, la fier. A fost copilul de aici, de căra 
cu roaba, la turnat.

Din sat n-a venit nimeni în afară de 
nepoată și nepoți?

Nu, din sat, în afară de nepoții mei, 
niciunul. Doar unul, Toma, căruia i s-a dat 
dreptul. Atât. În rest nimeni. Deci, la care 
eu am fost, ei n-au venit la mine. Și pe de 
altă parte mai și vorbea, că uite că-i face 
și la oloaga aia casă. Da, așa mi-a zis. Păi 
dacă îmi face, îmi face pe munca mea! 
Pentru că și eu v-am ajutat pe voi, și n-am 
batjocorit pe nimeni. 

Ești mulțumită de rezultat? Ai mai avea 
nevoie urgentă de ceva?

Pot să le zic lui Flavia, și lui Ale, și la toți 
care au contribuit la proiectul ăsta, că le 
mulțumesc din tot sufletul. Le mulțumesc 
în fiecare zi, nu numai o dată. 

Iar acum m-aș bucura cel mai, cel mai 
mult, de curent. Că n-am avut niciodată 
curent. Niciodată. Numai cu lanterna, la 
brichetă, cu lumânări, cu de astea am 
trăit. Toată viața mea nu am avut curent. 
Doar atâta, de curent m-aș bucura 
foarte. I-am zis lui Flavia, dacă ar vorbi cu 
sponsorii ăia, să vină să mă ajute, să-mi 
bag curentul. Ar fi cea mai mare fericire. 
Ca și casa. N-am avut în viața mea casă 
de asta, și nici curent. Nu am avut putere. 
Că dintr-un milion să mânci o lună de zile 
chiar [să cumperi] numai cartofi și ulei, 
te costă. Ce să zic, că câteodată mânc 
fără pâine. Asta e. Ceva trebuie să mânci. 
Poate unul merge la masă, și zice poftă 
bună, și eu acasă ce fac? Eu lucru ca să 
îmi treacă [foamea].

Și cât te-ar costa să pui curent?

22 de milioane.***

Doar să legi curentul?

Nu. Deci, banii ăștia, 22 de milioane, sunt 
plătiți ca să tragă ei curentul, să facă in-
stalația, pun prize, tot. Atâta m-aș bucura. 
Acum că am și casă nouă, de aș avea 
și curent. A, păi nu mai îmi trebui nimic 
altceva. Sănătate! Tot m-am gândit: poate 

peste ani, poate mă ajută dumnezeu, o 
copilă de-a mea. A zis dacă ți-ar băga 
curentul, să-ți dea o mașină de spălat, 
că tu nu poți spăla cu mâinile. Că eu am 
probleme și cu mâinile.

Cât timp se construiește casa nouă, tu 
unde stai?

În baraca aia. Acuma mi-au putrezit și 
hainele și patul. La capătul ăla, că a curs 
peste nailon, și n-am văzut.

Au fost și ploi grele ultimele zile.
M-am speriat așa de tare. Bubuia piatra 
pe nailon.

În afară de proiectul acesta, te-a mai 
ajutat cineva în trecut?

Nu. În afară de proiectul acesta nu am 
mai primit niciun ajutor de la nimeni. De la 
nimeni. De asta zic. Am avut și eu noroc. 
O doamne! Încă nu îmi vine să cred. Eram 
învățată, mă băgam în căsuța aia mică, 
așa mă aplecam. Că s-a lăsat, tot mai 
mult, tot mai mult. Anul ăsta am stat la 
nepoată-mea 2 luni, astă iarnă. Nu mai 
puteam să locuiesc aici, pentru că era 
mult curent, mult frig. Și nu am voie la 
curent. La frig nu, la apă prea multă nu.

De când a început proiectul A.casă, 
acum câțiva ani, ce impact crezi că a 
avut asupra oamenilor?

Asupra oamenilor? Deci sincer vă spun, 
că a avut, nu știu cum să spun. Când o 
vede oamenii pe Flavia, deja o cunoaște. 
Deci, nu ca un om rău, ca un om bun. Că 
de atâta timp! Nimeni nu o invidiază, că 
e o fată care zâmbește tot timpul. Chiar 
dacă e greu, ea nu zice că e greu. Ea 
merge înainte. Nu bagă în seamă toate 
vorbele, care na, poate i se adresează. 
Asta nu pot să știu. Dar, pentru mine e 
drăguță. 

Eu vă spun sincer, că atunci când mi s-a 
pus acoperișul pe casă, eu am început să 
plâng! Că am zis că nu e a mea. Acuma 
cred că e a mea! Până acum am zis că 
nu e.

*** Nota redacției:
printr-o campanie de strângere de fonduri 
am reușit să strângem banii pentru ca Ni-
coleta să-și poată racorda curent electric 
la casă pentru prima oară în viața ei.

R
oșia

Interviu cu N
icoleta



Locuirea în com
unități rom

e:
rasializare și segregare geografică

De ce se locuiește în Pata Rât?

Folosind, vrând-nevrând, Pata Râtul drept loc al căminului, dar 
și ca loc de muncă, populația zonei a crescut de la patru familii 
de romi stabilite în zona ulterior numită Dallas, la sfârșitul anilor 
1960 (în epicentrul vechii gropi de gunoi), până la circa 1500 de 
persoane, câte numără azi. Covărșitoarea majoritate a locata-
rilor este de etnie romă și trăiește în sărăcie extremă în condiții 
sub-standardul de locuire, chiar dacă istoriile individuale și 
colective de deposedare ale oamenilor produc diverse grade 
ale marginalității avansate structurate de spațiul fizic, social și 
economic imediat al rampei, dar și de contextul politico-econo-
mic mai larg al orașului și al țării care le neagă dreptul la locuire 
adecvată și la un trai decent.
O parte din locatarii zonei Pata Rât (circa 300 de persoane în 
Dallas și circa 200 de persoane pe rampa de gunoi, numărul 
lor fluctuând sezonal) au ajuns spre finalul anilor 1960 acolo 
"benevol" (dar sub constrângerile economice care le-au exclus 
de la alte alternative ale traiului), individual sau ca membrii 
unor rețele sociale informale. Eforturile lor de îmbunătățire a 
condițiilor de locuit sunt susținute de o organizație de caritate 
olandeză.
O altă parte dintre locatarii Pata Râtului a fost relocată acolo 
pe strada Cantonului de către primărie, individual sau în grupuri 
mai mici, în urma evacuării acestora din alte părți ale orașului 
prin măsuri administrative începând cu sfârșitul anilor 1990 (de 
pe strada Byron, din blocul NATO, din Casa Călăului, din Piața 
Cipariu, din subsolurile blocurilor din Mănăștur, din foste cămi-
ne muncitorești, sau de pe terenuri publice ocupate fără acte). 
În 2003 populată doar de cinci familii, colonia de romi de pe 
strada Cantonului azi include peste 170 de gospodării. Această 

creștere se datorează atât noilor valuri de oameni rămași fără 
adăpost în oraș, precum și faptului că noile generații, neavând 
unde să se mute, la rândul lor își construiesc barăci improvizate 
lângă căsuțele primite de vreo 60 de familii de la două asociații 
de caritate.
Cei mai noi-veniți ai zonei Pata-Rât sunt cele circa 300 de per-
soane evacuate sub mandatul primarului Apostu în decembrie 
2010 de pe strada Coastei, unde au format o comunitate relativ 
închegată , cu conștiința apartenenței la oraș, și cu practici de 
școlarizare și ocupare care îi legau de urbe. Ele au fost mutate 
în cele 40 de apartamente ale caselor modulare alocate ca 
locuințe sociale pe bază contractuală, restului de circa 30 de 
familii, rămase fără locuință pe timp de iarnă, sugerându-se 
să construiască "ilegal" pe terenul care li s-a atribuit "infor-
mal." Zona unde au fost amplasate casele modulare în 2010, 
construite de către administrația publică locală cu dedicație 
familiilor evacuate de pe strada Coastei este definită ca zonă 
de locuit. Primăria a transformat această fostă zonă industrială 
în zonă rezidențială atunci când pregătea, conform declarațiilor 
sale din martie-aprilie 2010, "soluționarea problemei locative a 
romilor de pe Coastei, Cantonului și Pata Rât." 

Muncă și locuire în zona rampei de deșeuri

Prima rampă de gunoi a orașului a funcționat încă din anii 
1970 în zona Pata Rât. Autoritățile locale nu au găsit nici până 
în prezent soluții adecvate pentru închiderea și ecologizarea 
adecvată a acestei rampe și/sau pentru managementul adecvat 
al deșeurilor urbane. Dar asta este doar aspectul de mediu al 
problemei. De cele mai multe ori când se iau decizii importante 
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legate de rampă, nu se ia în considerare faptul că poluarea și 
toxicitatea acesteia nu afectează doar mediul natural (apa, 
aerul, solul, vegetația etc) ci și, sau înainte de toate, viața a 
sutelor de persoane care locuiesc în aproprierea rampei, dintre 
ei o parte lucrând pe rampă la selectarea deșeurilor, prestând o 
muncă utilă orașului. 
Autorizațiile eliberate în 2015 pentru două noi rampe de deșeuri 
aproape că nu au făcut referire la oameni, și în același timp nu 
au recunoscut faptul că aceștia sunt afectați dramatic de ele. 
În falși termeni "pozitivi" s-a menționat faptul că prin aceste 
rampe s-au creat locuri de muncă și că astfel ele contribuie 
la "îmbunătățirea situației social-economice a oamenilor de 
acolo". În schimb nu au adus în discuție faptul că în contractele 
de muncă ale angajaților munca lor este încadrată ca muncă 
efectuată în condiții normale, motiv pentru care ei nu primesc 
spor de toxicitate sau spor de rușine sau alte despăgubiri la 
care ar trebui să fie îndreptățite pentru că lucrează în condiții 
toxice. Mai important chiar, la zona caselor modulare – zonă de 
locuire creată de către primărie în 2010 – nu s-a făcut referire 
deloc în aceste autorizații ulterioare din 2015, de parcă ele nici 
nu ar exista. 
Toate aceste decizii în lanț sunt manifestări ale rasismului de 
mediu: ele reflectă ideea că zona de locuire unde stau persoa-
ne de etnie romă este tratată inegal și nedrept în fața legii, sau 
că, în ochii celor care iau aceste decizii, romii nu sunt oameni.  

Ce este rasismul de mediu?

Declaraţia internaţională a drepturilor omului și mediului adop-
tată la Geneva în 1994 precizează, printre altele, că acestea 
includ și dreptul la condiţii de locuit într-un mediu sănătos, 
nepoluat și nedegradat de activităţi care pot afecta sănătatea 
și bunăstarea oamenilor. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536 
din 23 iunie 2007, la articolul 11 arată că distanţa minimă de 
protecţie sanitară, recomandată între zonele protejate și o serie 
de unităţi care produc disconfort și riscuri sanitare este de 
1000 de metri. 
Rasismul de mediu este un fenomen generat la intersecția 
dintre poluarea mediului natural și dezumanizarea categoriilor 
sociale inferiorizate prin identificare rasială pe baza unor pre-
supuse trăsături "esențiale" biologice și/sau culturale. El constă 
din împingerea celor din urmă în medii poluate. Rasismul de 
mediu, ca orice formă de rasism, produce și justifică inegali-
tăți sociale, spațiale, ocupaționale. Urmând o logică structural 
ierarhică, un astfel de discurs asociază formele de muncă cele 
mai precare, inferiorizate și slab plătite, dar și spații de locuire 
sau de muncă sub-dezvoltate, cu persoane care sunt conside-
rate a fi mai puțin oameni sau mai puțin valoroși ca alți oameni. 
Rasismul de mediu funcționează ca un set de politici și practici 
de dezvoltare, sau de activități economice care plasează ca-
tegoriile sociale marginalizate (auto)identificate prin elemente 
rasializate (de exemplu culoarea pielii) în medii naturale poluate, 
sau care plasează industrii poluante în zone locuite de aceste 
categorii sociale. Dar rasismul de mediu se manifestă și în lipsa 
unor politici sau practici publice care să contracareze astfel de 
mecanisme, de care beneficiază anumite firme și corporații ce 
fac profit de exemplu în industria deșeurilor. 

Ce se întâmplă în Cluj-Napoca?

Recent, după închiderea vechii rampe de deșeuri din Pata Rât 
neconformă ecologic, în vara anului 2015, autoritățile au auto-

rizat deschiderea a două noi platforme de stocare temporară 
a deșeurilor în octombrie 2015 . Ele au fost concentrate în 
mod exclusiv pe "găsirea de soluții pentru criza gunoaielor" din 
orașul Cluj (criză creată de pe urma închiderii vechii rampe de 
gunoi, dar de fapt datorată tergiversării politice de mai multe 
decenii a inițiativelor de construire a unei noi rampe ecologice 
adecvate). În discuțiile și analizele instituțiilor implicate nimeni 
nu a luat în considerare faptul că în zona Pata Rât (în casele 
modulare, în colonia Dallas, pe rampă și pe strada Cantonului) 
locuiau și la acea oră în jur de 1500 de persoane. Nimeni nu și-a 
amintit nici faptul că unii dintre ei, mai ales administrația publică 
locală, au avut un rol important în dezvoltarea locuirii precare și 
inadecvate în zona Pata Rât de-a lungul a peste patru decenii.                             
Foarte repede după acel moment de amnezie instituțională sau 
de celebrare ipocrită a "soluționării crizei gunoaielor", puteam 
observa că noile rampe nu funcționează conform autorizației 
de mediu emise în favoarea lor. Autorizațiile au fost emise în 
2015 pentru platforme de stocare temporară a deșeurilor, iar 
condițiile care s-au impus în autorizații, au fost să se prevină 
poluarea apei, solului, aerului, precum și incendiile, iar deșeurile 
selectate să se transfere rapid spre diverse stații de reciclare. 
Rampele însă nu au respectat aceste condiții. În mod repetat 
au avut loc incendii, deșeurile stocate sunt duse de vânt dinco-
lo de limitele rampei iar levigatul care se scurge din muntele de 
deșeuri poluează apa din împrejurimi. 

Rasismul de mediu ca politică

În documentul "Protecția drepturilor omului și combaterea dis-
criminării romilor în România 2006-2010," la capitolul "Evacuări 
ilegale și amplasări în zone industriale sau toxice," colaboratorii 
Romani Criss observă: "Romii sunt supuși unei forme de rasism 
de mediu strâns legat de fenomenul de evacuare forțată, prin 
amplasarea acestora în condiții inumane sau degradante, în 
imediata apropiere a gropilor de gunoi, a stațiilor de epurare a 
apei sau a zonelor industriale aflate la marginea localităților" 
(p. 17). Documentul descrie cazuri din Constanța, Piatra Neamț, 
Dorohoi, Zalău și Miercurea-Ciuc. La acestea, după 2010 nea-
părat trebuie adăugate cel puțin cazurile din Cluj-Napoca (Pata 
Rât) și Baia Mare (uzina CUPROM), și cu siguranță multe alte 
cazuri de scară mai mică, nedocumentate și nemediatizate. 
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De ce să abordăm problemele legate de locuință prin prisma 
dreptului?

O abordare prin prisma dreptului creează un cadru legal co-
mun, conceptual transparent, care obligă statele să acțione-
ze în beneficiul majorității cetățenilor, nu numai în beneficiul 
grupurilor de elită care sunt afiliate guvernului. Acest cadru 
stabilește obligații și sarcini juridice obligatorii pentru o parte 
(statul) și creează drepturi executorii legale pentru ceilalți (ce-
tățenii). Aplicarea unui cadru de drepturi stipulează că fiecare 
persoană din lume trebuie să beneficieze de dreptul la cerințele 
minime de bază – statul trebuie să asigure funcționarea unui 
organism în acest sens. 

În plus, aceasta creează un cadru, o formulă de evaluare 
dacă statele acționează într-adevăr în acest context. Este o 
modalitate de a face ca guvernele să-și asume responsabili-
tatea conform legii. Nu se poate afirma simplu, „Guvernul nu a 
acționat corect și, prin urmare, îl vom demite, astfel încât mai 
multe persoane să obțină locuință”. Abordarea prin prisma 
drepturilor spune, „Guvernul a acționat conștient sau nu a acți-
onat și, drept rezultat, a încălcat drepturile cetățenilor săi”. Prin 
aceste standarde universale, persoana are un rol foarte diferit 
în relație cu societatea sau statul.

Un alt motiv pentru care merită să recurgem la abordarea prin 
prisma dreptului: nu contează cine se află la putere pentru 
că guvernul (fie de dreapta, de centru sau de stânga) trebuie 
să aplice aceleași principii. Prin urmare, această abordare 
reprezintă o modalitate de a păstra și a întări faptul că fiecare 
persoană, din momentul în care s-a născut până în momentul în 
care moare, trebuie să aibă acces la aceste elemente de baza. 
Politica este schimbătoare. Politica favorizează unele grupuri și 
defavorizează altele. Dar drepturile omului sunt fundamentale, 
atât de importante pentru existență, încât trebuie să benefi-
ciem de ele indiferent cine se află la putere. 

Fiecare persoană poate să invoce drepturile omului și acesta 
este un alt avantaj major pentru  abordarea prin prisma drep-
tului - aceasta oferind posibilitatea unei remedieri, asemănător 
plângerilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Dacă ar fi să activăm într-un context politic și nu am beneficia 
de locuință sau educație sau loc de muncă, nu există nimeni 
căruia ne putem adresa. Aplicarea abordării prin prisma drep-
tului ne permite să ne adresăm într-adevăr unei instituții oficiale 
și să spunem „Știu că aveți obligația să vedeți dacă acest drept 
anume al meu este protejat, dar eu nu am acea protecție! Ceva 
nu merge bine și avem nevoie de un organism independent 
care să decidă dacă procedați incorect și să vă oblige să faceți 
ceva în acest sens”.

O abordare pur legală nu este cea mai bună și nicidecum 
singura metodă de a acționa. Acest lucru devine evident atunci 
când observăm contrastul dramatic între enunțarea idealurilor 
de drept și realitatea de pe teren, subliniată și de faptul că ma-
joritatea statelor au semnat și ratificat aceste convenții inter-
naționale, fără a le respecta și implementa sistematic. Această 
abordare nu poate fi eficientă în lipsa unor mișcări sociale care 
să tragă statul la răspundere și care să lupte pentru lărgirea 
setului de drepturi recunoscute.

Dimensiunea de gen și de rasă a dreptului la locuire

Majoritatea persoanelor de etnie romă din România locuiesc 
în condiții neadecvate. În timp ce restricțiile la accesul la 
locuință stabilă și sigură afectează multe persoane de etnie 
romă, femeile rome suportă presiunea locuințelor sărace și 
discriminarea în domeniul locuințelor. De asemenea, femeile 
sunt disproporționat afectate de frecventele practici violente 
de evacuare forțată. Împovărate cu grija copiilor, administrarea 
gospodăriilor și obținerea unui venit, femeile depind mult de 
starea propriilor locuințe pentru bunăstarea lor economică și 
personală. Nesiguranța în domeniul locuințelor le privează de 
independență economică, siguranță fizică și demnitate perso-
nală, și duce la marginalizarea lor, contribuind la feminizarea 
sărăciei și subjugarea lor socială continuă. În lipsa unei locuințe 
adecvate, femeile rome nu pot beneficia și de alte drepturi 
fundamentale, de exemplu, dreptul la viață privată, dreptul la cel 
mai înalt standard de sănătate sau dreptul la autodeterminare. 
Prin urmare, este important să consacrăm, promovăm și prote-
jăm dreptul și revendicările femeilor rome la locuință.

Majoritatea statelor și-au asumat asigurarea dreptului la o 
locuință adecvată prin Declarația Universală a Dreptului Omului 
(UDHR) și Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economi-
ce, Sociale și Culturale (ICESCR), 

“Statele părți la prezentul pact recunosc dreptul oricărei per-
soane la un nivel de trai suficient pentru ea însăși și familia sa, 
inclusiv hrană, îmbrăcăminte și locuință suficiente*, precum și la 
îmbunătățirea continuă a condițiilor sale de existență. Statele 
părți vor lua măsuri potrivite pentru a asigura realizarea acestui 
drept și recunosc în acest scop importanța esențială a unei 
cooperări internaționale liber consimțite.”  
 Art. 11(1) din ICSCR

*adequate în versiunea în limba engleză; folosit în continuare ca 
și “adecvat”

Materiale preluate și adaptate din documentul “Protecția dreptului la locuință al romilor 
din România”, realizat de Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE), European 
Roma Rights Center (ERRC) și Romani CRISS.Locuirea prin prism
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Definiția locuinței „adecvate”

Conform legislației internaționale pentru drepturile omului, o 
locuință adecvată trebuie să ofere mai mult decât patru pereți 
și un acoperiș. Cele șapte criterii de bază pentru o locuință 
adecvată, conform legislației internaționale a drepturilor omului, 
sunt:

• Securitatea posesiei
• Disponibilitatea serviciilor, materialelor, facilităților și 

infrastructurii
• Accesibilitatea financiară
• Locuibilitatea
• Accesibilitatea
• Locația
• Adecvanță culturală

Securitatea posesiei

Lipsa securității posesiei implică, în esență, că persoanele nu 
dețin controlul asupra celor ce se întâmplă cu locuințele pe 
care le ocupă. Securitatea posesiei se poate obține nu doar 
prin titluri de proprietate ci și prin contracte de închiriere sau 
de folosință. Un număr mare de romi din România fără securita-
te legală a posesiei locuiesc în izolare și fără acces la alte drep-
turi și libertăți fundamentale. Cele mai multe așezări informale 
ale comunităților de romi nu beneficiază de securitatea legală 
a posesiei. Posesia pentru femeile rome depinde, deseori, de 
relația lor cu un bărbat. În cazuri de violență în familie, fiind fără 
drept de decizie în casă și confruntând obstacole în obținerea, 
pe cont propriu, a unei locuințe, înfruntă deseori alternativa: 
lipsă de adăpost; sau rămân prizonierele violenței.

Disponibilitatea serviciilor, materialelor, facilităților și infras-
tructurii. 

O locuință adecvată trebuie să aibă acces la apă potabilă, gaz/
combustibil pentru gătit, încălzire și iluminare, facilități sanitare 
(baie/duș), mijloace de depozitare a alimentelor, gunoi menajer 
și servicii de urgență. Atunci când lipsește una din aceste 
facilități, sănătatea, securitatea, alimentația sau confortul sunt 
amenințate și dreptul la locuință adecvată nu este aplicat în 
totalitate. Deseori femeilor rome le revine responsabilitatea 
de a avea grijă de gospodării, copii și alte familii sau membri ai 
comunității. Importanța majoră a accesului imediat la aceste 
servicii este evidentă.

Accesibilitatea financiară. 

Suma plătită de persoane sau familii pentru cumpărarea sau 
construirea, și mentenanța caselor lor trebuie să fie la un nivel 
care să nu amenințe sau să compromită realizarea și satisface-
rea altor necesități de bază. Lipsa de locuințe accesibile repre-
zintă o problemă acută în toată lumea (atât în țările dezvoltate, 
cât și în țările în curs de dezvoltare) și motivul principal pentru 
care un număr mare de persoane locuiește în așezări ilegale. În 
conformitate cu principiul accesibilității, statele părți trebuie să 
ia măsuri de protecție a chiriașilor împotriva nivelurilor nejus-
tificate ale chiriei sau de creștere a chiriei, să asigure accesi-
bilitatea materialelor de construcție a locuințelor și să creeze 
canale corespunzătoare pentru a obține finanțare în domeniul 

locuinței. 

Locuibilitatea

Locuitorii trebuie să aibă un spațiu adecvat și să fie protejați de 
frig, umiditate, căldură, ploaie, vânt sau alte lucruri care le pot 
periclita sănătatea, sau de catastrofe naturale. Locuințele care 
nu beneficiază de asemenea protecții sunt frecvent asociate cu 
maladii și rate mai înalte de mortalitate.

Accesibilitatea socială

În multe zone din lume, legile și politicile fac prea puțin ca să 
se adreseze necesităților locative ale celor mai dezavantajați, 
axându-se, în schimb, pe grupurile sociale deja avantajate. În 
plus, pe piețele imobiliare, discriminarea îndreptată împotriva 
grupurilor dezavantajate este obișnuită și creează bariere 
semnificative în domeniul accesului la locuință. Grupurile 
dezavantajate, de exemplu, persoanele în vârstă, persoanele 
cu dizabilități fizice și mentale, persoanele infectate cu HIV, 
victimele dezastrelor naturale, copiii și alte grupuri trebuie sa 
aibă prioritate, într-o anumita măsură, în domeniul locuințelor. 
Femeile rome reprezintă un grup dezavantajat în mod tradițio-
nal în ceea ce privește accesul la locuință din cauza discrimină-
rii și subordonării sociale și culturale. Cele invalide sau infectate 
cu HIV/SIDA sunt mult mai marginalizate. Prin urmare, guvernul 
român trebuie să ia măsuri speciale îndreptate înspre necesită-
țile specifice ale acestora.

Locația

O locuință adecvată trebuie să fie localizată astfel încât să 
permită accesul la surse de angajare, servicii medicale, școli, 
centre de îngrijire a copiilor și alte facilități sociale. Locuințele 
nu trebuie să se afle în locuri poluate. Atunci când comunitățile 
sunt evacuate din casele lor în centrele de evacuare forțată, 
acestea sunt, de obicei, plasate în localități îndepărtate și care 
nu sunt dotate cu facilități sau în zone poluate, cum ar fi în 
apropiere de gropi de gunoi. 

Adecvanța culturală. 

Locuința adecvată trebuie să permită exprimarea identității 
culturale și diversitatea culturală a populației lumii. Acest lucru 
înseamnă că dimensiunile culturale ale căminului, de exemplu, 
modul în care o locuință este construită, materialele de con-
strucție folosite și politicile în acest sens nu trebuie sacrificate 
în numele dezvoltării sau al modernizării. În ceea ce privește fe-
meile rome, acestora trebuie sa li se dea ocazia de a lua parte 
la planificarea locuinței pentru a asigura reflectarea identității 
lor colective.

„Fiecare stat parte la prezentul pact se angajează să acționeze, 
atât prin propriul său efort, cât și prin asistență și cooperare 
internațională, în special pe plan economic și tehnic, folosind 
la maximum resursele sale disponibile, pentru că exercitarea 
deplină a drepturilor recunoscute în prezentul pact să fie 
asigurată progresiv prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri legislative.”  
Art. 2(1) din ICSCR

Locuirea prin prism
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Ce înseamnă ‘se angajează să acționeze’ 
CESCR a explicat că „deși realizarea drepturilor relevante poa-
te fi asigurată progresiv, Statele interesate trebuie să ia măsuri 
în această direcție într-un interval rezonabil de timp după intra-
rea în vigoare a Pactului. Asemenea măsuri trebuie să fie pre-
meditate, concrete și îndreptate cât mai explicit posibil înspre 
îndeplinirea obligațiilor recunoscute de Pact.” Acest lucru poate 
însemna adoptarea unei strategii în domeniul locuinței la nivel 
național. Strategia trebuie planificată prin consultarea și parti-
ciparea largă și semnificativă a grupurilor afectate. Obligația de 
„a acționa” include atât dezvoltarea politică, cât și implementa-
rea eficientă. Deși guvernul român dispune de câteva programe 
și politici naționale de ameliorare a situației actuale a dreptului 
la locuință cu care se confruntă comunitățile rome, implemen-
tarea unor asemenea politici a devenit problematică. 

Ce înseamnă ‘prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri legislative’
CESCR a recunoscut că Statele trebuie să hotărască de 
sine-stătător care sunt mijloacele adecvate și că acestea pot 
să varieze în funcție de dreptul implementat. Un Stat parte 
nu poate să își ignore obligațiile doar prin simpla afirmație că 
politicile sale sunt îndreptate înspre dezvoltare economică și că 
sărăcia sau analfabetismul vor fi, cândva, eradicate. Adoptarea 
legislației nu epuizează sub nici o formă obligația unui Stat. 
Simpla existență a legii nu constituie o dovadă suficientă că 
Statul parte își respectă obligația asumată în conformitate cu 
acest Pact. Comitetul a accentuat și necesitatea de „a preve-
dea remedii juridice în cazul drepturilor ale căror încălcări pot fi, 
în conformitate cu sistemul legal național, acționate în justiție.”

Ce înseamnă ‘Realizare în mod progresiv’
Comitetul a conchis că „realizarea în mod progresiv” include nu 
numai ameliorarea continuă atunci când anumite măsuri trebuie 
luate imediat și altele cât mai curând posibil, dar și obligația 
de a garanta că nu există regrese. Statele nu au dreptul să 
justifice deteriorarea sau limitarea drepturilor recunoscute de 
ICESCR pe motiv de diferite contexte sociale, religioase sau 
culturale, etnice. Statul este cel care are obligația să demon-
streze că face progrese semnificative pentru realizarea dreptu-
rilor prevazute în ICESCR.

Ce înseamnă ‘folosind la maximum resursele sale disponibile’
CESCR a recunoscut că resursele sunt esențiale pentru 
realizarea drepturilor, dar nu a considerat că disponibilitatea 
resurselor reprezintă o justificare. De exemplu, acesta a afirmat 
că „în cazurile în care un număr semnificativ de persoane 
locuiește în sărăcie și foamete, Statului îi revine obligația să 
demonstreze că eșecul de a asigura cele necesare persoanele 
în cauză a fost independent de controlul său.”

Locuirea prin prism
a dreptului



Locuirea în com
unități rom

e:
rasializare și segregare geografică

Rasializare

Gentrificare

Neoliberalism

Proces prin care se desemnează trăsături rasiale unei relații sociale, loc de 
muncă, zonă geografică, etc. De exemplu: ceea ce se întâmplă la Pata Rât din 
Cluj este un fenomen de rasializare a muncii, adică creează percepția că "doar 
romii lucrează la groapa de gunoi". Ceea ce se întâmplă la Roșia, Sibiu este 
rasializare a locuirii, crează percepția că doar "romii locuiesc în satul de jos". 

 
Procesul de schimbare a unui cartier prin influx de capital și rezidenți noi, în 
general mai înstăriți, atrași de locația relativă sau de cultura locului, venite pe 
urma unei perioade de dezinvestiție și neglijare accentuată a zonei. Acesta 
este urmat mereu de un exod al locuitorilor anteriori spre zonele de periferie 
ale orașului, mai accesibile d.p.d.v. financiar. 

Curent de gândire, devenit popular începând cu anii ‘80, ce susține că un 
sistem economic
bazat pe piața liberă este cel care ne va conduce către cea mai bună dintre 
lumile posibile.
Reducerea rolului statului în favoarea sectorului public, respectiv dereglemen-
tare piețelor
sunt mecanismele principale prin care acesta este implementat.

G
losar
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Dreptul la Oraș
Suntem un grup din Timișoara, organizat 
democratic și non-ierarhic, de analiză critică 
și acțiune directă. Vrem ca orașul să aparțină 
tuturor locuitorilor, prezenți și viitori, temporari 
și permanenți, privilegiați și marginalizați. Vrem 
un oraș just în care toți și toate, indiferent de 
clasă, etnie, gen, orientare sexuală, religie etc., 
să avem acces echitabil la resurse și servicii 
sociale. Un oraș în care participăm cu toții la 
luarea deciziilor și formularea politicilor publice, 
pentru că doar prin acest proces emancipator 
devenim cetățeni deplini. Un oraș care pune 
oamenii și natura înaintea profitului economic.

„Blocul pentru Locuire” este o confederație 
de organizații care militează pentru dreptul 
fiecăruia la o locuință, Dreptul la Oraș fiind 
una dintre organizațiile membre.

BLOCUL s-a constituit în urma acțiunilor grupu-
rilor militante pentru dreptul la locuire, dreptate 
locativă și dreptul la oraș: Căși sociale ACUM!, 
FCDL, E-Romnja, Dreptul la Oraș, dar și a celor 
trei Forumuri pentru justiție locativă organizate 
împreună în ultimii ani.
BLOCUL este o inițiativă descentralizată de or-
ganizații ce luptă pentru împuternicirea și orga-
nizarea politică a comunităților în jurul acestor 
revendicări.
BLOCUL are o structură deschisă celor care 
acționează pe baza principiilor adoptate și do-
resc să se implice în acțiunile sale comune.

Principii
 – Revendicarea dreptului la locuință și a altor 
drepturi social-economice pentru toți

 – Susținerea dreptului clasei lucrătoare, inclusiv 
al persoanelor care lucrează în economia 
informală sau lucrează în gospodărie fără a fi 
remunerate, la locuințe adecvate

 – Anti-rasismul și lupta împotriva rasializării 
sărăciei

 – Împuternicirea femeilor față de sexism, rasism 
și clasism – în mod particular a femeilor afec-
tate de lipsa unei locuințe adecvate

 – Mobilizarea împotriva diverselor forme de 
inegalitate, exploatare și excludere socială, 
locativă și teritorială

 – Sprijinirea participării directe în acțiuni a gru-
purilor afectate de lipsa unei locuințe adecva-
te, de evacuări și de alte forme ale nedreptății 
locative

 – Direcții de acțiune

Educație politică în scopul auto-organizării 
feministe, anti-rasiste, anti-capitaliste
 – Organizarea politică comunitară
 – Acțiuni directe comune revendicative (pro-
teste coordonate) pe plan local, național și 
european

 – Presiune asupra administrației publice și a 
grupurilor politice aflate în poziții decizionale 
pentru soluționarea problemelor locative

 – Solidarizare și mobilizare împotriva situațiilor 
critice, abuzive și violente legate de locuire: 
evacuări, limitarea continuă și sistematică a 
dreptului la locuire a persoanelor fără adă-
post, insuficiența și degradarea locuințelor 
sociale

 – Revendicări generale

Dezvoltarea fondul locativ public ca soluție la 
precarizarea și pauperizarea locuirii
 – Transformarea clădirilor goale în locuințe pu-
blice/sociale

 – Interzicerea și oprirea oricărei evacuări fără 
relocare în locuință adecvată

 – Criterii de alocare a locuințelor sociale care 
să susțină persoanele cu cele mai mici veni-
turi și pe cele care nu își permit o locuință de 
pe piața privată

fb.com/BloculPentruLocuire


