Ziua împotriva evacuării
17.12. 2017
În 17 decembrie 2010 primăria a evacuat 350 de
persoane de etnie romă de pe strada Coastei. A fost
o zi marcată de suferința oamenilor. Cu lacrimi, durere, umilințe, confuzii, nesiguranță. Autorități, ați
furat deja 7 ani din viața lor! Dați-le viața înapoi!
Lor, și tuturor persoanelor care locuiesc de 20 sau
de 40 de ani pe strada Cantonului sau în Dallas,
forțați fiind de împrejurări. Acordați-le locuințe
sociale adecvate în oraș! Ei lucrează în Cluj și pentru
noi toți. Ei aparțin orașului. Orașul este și al lor.
În Cluj, 17 decembrie 2010 a marcat începutul
bătăliei pentru dreptul la locuință, pentru dreptate
locativă și împotriva rasismului. Al luptei comune
a oamenilor afectați direct de evacuări, a persoanelor care locuiesc în condiții inadecvate sau fără
adăpost, a muncitorilor care nu câștigă atât cât să
plătească chiria și a activiștilor pentru justiție locativă. Din păcate, evacuarea din 17 decembrie

Ce este evacuarea forțată?

Ți-ai dat și tu seama că primăria ne pune să
concurăm între noi an de an pentru o locuință
socială? Ai observat cât de puține locuințe repartizează în timp ce ne spune tuturor să ne depunem dosarul și la anul? Vezi și tu că de obicei cei
cu studii superioare câștigă acest concurs? Te-ai
gândit vreodată când vor ajunge cei cu veniturile cele mai mici să primească o locuință? Toate
aceste bariere nu sunt problemele noastre personale. Bariera care ne desparte de o locuință
adecvată nu este în noi ca persoane. Problema și
bariera sunt de natură politică. Decizia de a construi mai multe locuințe sociale este o decizie
politică. Decizia de a avea criterii de atribuire
de locuințe sociale care să îi susțină pe cei mai

Căși sociale ACUM!
2010 nu a fost nici prima și nici ultima evacuare
în Cluj sau în România. Ca să nu i se mai întâmple
nimănui, pentru ca să nu se mai repete astfel de
traume, ca să nu se mai provoace durerea din 2010,
declarăm azi, în Cluj, ziua de 17 decembrie drept Ziua
Împotriva Evacuării. Te chemăm să te alături luptei
pentru o politică dreaptă și antirasistă de locuire!
Ești evacuat dintr-o locuință socială? Te-au evacuat autoritățile? Ești evacuat din clădire retrocedată? Te-a evacuat proprietarul? Ești evacuat
dintr-o locuință improvizată? Ești evacuat pentru
că ai ocupat de nevoie o locuință goală? Te-a evacuat biserica? Ești evacuat din casa pe care ai
luat-o prin credit ipotecar? Te-a evacuat banca?
Solidaritatea între toți evacuații înseamnă putere!
Hai să luptăm împreună împotriva evacuărilor de
orice fel!
Simți și tu pe pielea ta că acest oraș te vrea doar
când ai bani? Plătești chirii prea mari? Ai rate mari
la bancă? Cea mai mare parte a veniturilor tale o
cheltuiești pe locuințe? Banii tăi câștigați prin
multă muncă hrănește profitul marilor proprietari
de locuințe și al băncilor?

săraci este o decizie politică. Dacă vom avea
mai multe locuințe sociale, și costurile chiriilor
și prețurile apartamentelor vor scădea. Să ne
solidarizăm cu toții pentru a avea suficiente locuințe sociale adecvate. Să cerem modificarea
legii locuinței! Pentru a avea mai multe locuințe
sociale. Pentru a avea criterii care să îi susțină pe
cei cu venituri mici și cei care stau în condiții inadecvate să primească o locuință socială. Pentru
ca locuința să redevină un drept.
“Manifestul de la Cluj împotriva evacuărilor de
pretutindeni” va fi lansat în 17 decembrie 2017
într-un cadru performativ și de comemorare.
Manifestul este rezultatul muncii noastre colective. El fost conceput de activiștii mișcării Căși sociale ACUM!, printre ei sociologi, artiști și locatari
din zona Pata Rât, în cadrul celor patru ateliere
desfășurate cu acest scop sub coordonarea lui
Lorand Maxim. Manifestul este publicat în paginile
ziarului împreună cu afișul evenimentului public.
Căși sociale ACUM!

1. Relocarea temporară sau permanentă din
locuință, teren sau ambele;
2. Relocarea este realizată împotriva voinței ocupanților, cu sau fără utilizarea forței;
3. Poate fi derulată fără furnizarea unei alternative de locuire și relocare adecvate, fără acordarea
unei compensații adecvate și/sau acces la teren
productiv, când este cazul;
4. Se derulează fără posibilitatea de contestare a
deciziei de evacuare, cât și a procesului de evacuare,
fără tratament juridic echitabil și desconsiderarea
obligațiilor naționale sau internaționale ale statului.
(Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile
Omului 2014, ”Fact Sheet 25. Forced Evictions”).

Important de reținut:
1. Evacuările pot fi forțate chiar și fără apelul
la violență fizică, de exemplu prin intermediul
amenințărilor și acțiunilor de intimidare precum
tăierea accesului la utilități.
2. Protecția împotriva evacuării nu este legată de
drepturile de proprietate. Oricare ar fi tipul de
posesie – proprietate, chirie publică sau privată,
cooperativă de locuire, locuire de urgență, locuire
informală ș.a., toți oamenii au dreptul la protecție
împotriva evacuărilor forțate.
3. De una singură, o decizie administrativă sau juridică nu rezultă într-o evacuare justificată. Dacă
acea decizie nu e conformă cu standardele internaționale din drepturile omului și obligațiile de
stat, punerea ei în practică poate constitui evacuare forțată.
4. Nu toate evacuările sunt interzise prin legislația
internațională. Dacă normele juridice internaționale, cât și cele naționale, sunt respectate, evacuările
pot fi o necesitate, cum ar fi cazul protecției vieților
dacă zona e predispusă hazardelor. (Biroul Înaltului
Comisar ONU pentru Drepturile Omului 2014).
Conform Biroului pentru Drepturile Omului din
cadrul ONU, evacuările forțate violează în mod
frecvent și alte tipuri de drepturi ale omului, civile
și politice, cum ar fi: dreptul la viață, dreptul la
siguranța persoanei, dreptul de neinterferență
în viața intimă. Raportorul special ONU pe locuire adecvată, Miloon Kothari, în Raportul său
din 2004 susține obligațiile statelor la a proteja
împotriva, cât și de a se abține de la efectuarea
evacuărilor forțate, obligații provenite din legislația internațională. UN-HABITAT subliniază
faptul că în multe situații, victimele evacuărilor
forțate aparțin unor grupuri specifice de populații:
cei mai săraci, comunități care sunt discriminate,
marginalizații și cei care nu au puterea de a influența deciziile și planurile proiectelor care conduc
la dislocarea lor. Adesea, chiar sărăcia în care se
găsesc este cea care determină ca cei săraci să
devină subiecții dislocărilor și relocărilor și la
perceperea lor ca fiind ținte cu slabă rezistență.
(UN-HABITAT, 2014:7).
Vasile Gâlbea
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În hol la Primărie

Ședința Consiliului Local, Cluj-Napoca, 28.11.2017
Marți, 28 noiembrie, un grup de 12 persoane,
am fost la ședința Consiliului Local pentru a cere
lămuriri publice despre soarta locuitorilor de pe
str. Cantonului. În timpul ședinței am afișat următoarele mesaje pentru consilieri și primărie:

în legătură cu riscurile condițiilor de locuire din
zonă. Azi am venit aici împreună să vă reamintim de
situația de pe Cantonului și să vă cerem să prezentați ce planuri de dezvoltare are Primăria, Consiliul Local, Consiliul Județean împreună cu alte
instituții pe această stradă, și cum va
CANTONULUI - 20 DE ANI ÎN VAGOANE, CONTAINERE, BARĂCI.
proceda cu cele peste 140 de familii
VREM LOCUINȚE NORMALE!
care locuiesc acolo. Containerele,
CANTONULUI: INCENDII PESTE INCENDII VIEȚI ÎN PERICOL!
vagoanele, barăcile nu sunt o soluție.
CLUJ: CAPITALA TINERETULUI EVACUAT!
Locuințele sociale adecvate sunt o
CLUJUL GĂSEȘTE BANI ȘI TERENURI PENTRU PARCĂRI, PARCURI,
soluție.” (Enikő Vincze)
FESTIVALURI ȘI TÂRGURI, DAR NU ȘI PENTRU LOCUINȚE SOCIALE!
“Eu am fost evacuat împreună cu
COPIII NOȘTRI LOCUIESC ÎN MIZERIE! CE VIITOR LE OFERIȚI?!
familia mea dintr-o casă retroceVREM LOCUINȚE SOCIALE!
dată. Ne-a scos afară noaptea la ora
CREȘTEȚI STOCUL DE LOCUINȚE SOCIALE!
12.00. Ne-a scos în stradă. Am rămas
CRITERIILE PENTRU LOCUINȚE SOCIALE DIN CLUJ
fără adăpost. Conform legii, trebuia
SUNT ÎMPOTRIVA SĂRACILOR!
să primim o locuință socială imediat.
EVACUAȚI DIN RETROCEDATE ȘI ARUNCAȚI ÎN STRADĂ!
În loc de asta, ni se spune să ne depuMUNCIM ȘI NOI PENTRU ORAȘ,
nem cereri an de an, și să așteptăm
DAR LA LOCUINȚE NU SUNTEM BĂGAȚI ÎN SEAMĂ!
până facem multe puncte. Poate să
NOI VĂ STRÂNGEM GUNOAIELE DE LA UȘĂ!
ne facem doctorate ca să primim 45
VREM SĂ LOCUIM ÎN CONDIȚII NORMALE!
de puncte? La fel ca mine, mai sunt
„NU POȚI SĂ-I CERI UNUI OM SĂ AIBĂ O VIZIUNE DEMOCRATICĂ,
EUROPEANĂ, CÂND EL NU ARE CONDIȚII MINIMALE DE
și alte familii. În 2017, de pe strada
EXISTENȚĂ” (Emil Boc, 2017)
Cantonului au fost depuse circa 10
PRIMĂRIA ȘTIE DE NOI, DAR NU NE SPUNE CE VOR SĂ FACĂ
cereri pentru locuințe sociale din parCU NOI!
tea unor persoane care au fost evacuREPARTIZAȚI LOCUINȚELE DE STAT VACANTE!
ate din retrocedate de mai mult de 10
TRANSFORMAȚI CLĂDIRILE GOALE ÎN LOCUINȚE SOCIALE!
ani.” (Lakatos Robert)
TREBUIE SĂ ARDEM CA SĂ NE VEDEȚI?!
“13 familii am fost evacuate în
UNDE SUNT LOCUINȚELE SOCIALE PROMISE PE GHIMEȘULUI ȘI
2000 din Casa Călăului de pe str.
SIGHIȘOAREI?!
Avram Iancu. De atunci nu s-a
Dorința oamenilor de a fi lămuriți în legătură cu făcut nimic cu acel teren. Ne-a scos pe noi, ne-a
viitorul lor era cât se poate de clară și justificată. mutat prin mai multe părți ale orașului, doamna
Condițiile extrem de grele și toxice, lipsa accesu- Fritea de la Poliția Locală știe despre toate astea.
lui la utilități, zvonurile de strămutare, incendiile În 2004 și 2005 primăria a semnat acorduri de
nenumărate, toate acestea cer măsuri urgente din colaborare cu organizația Ecce HOMO care a
partea administrației locale pentru accesul la lo- venit și ne-a făcut 50 de case de termopan pe str.
cuințe normale. Am transmis cererea de luare a Cantonului. Depunem cereri de locuințe sociale de
cuvântului la începutul ședinței și am fost infor- atâția ani și nu ni se acordă puncte pentru situația
mați că, fiind o ședință „extraordinară”, nu există noastră, că stăm de atâția ani în acele condiții, cu
punctul „Diverse” la care se poate lua cuvântul din buletine fără adresă, de parcă nu am avea nici un
public. Însă ordinea de zi se putea suplimenta cu fel de locuință. Poliția știe de noi, se fac razii de
acest punct în urma supunerii la vot. Acest lucru nu multe ori, primăria știe de noi, se știe exact cine stă
s-a întâmplat, refuzându-se pentru a nenumăra- acolo. Dar primăria nu ne mai caută, să ne spună ce
ta oară comunicarea directă cu locuitorii de pe vor să facă cu noi.” (Elekes Elisabeta)
Cantonului! Înaintea ședinței am depus la registra“Locuim acolo de 15 ani. Am bătut de atâtea ori pe
tură o cerere de discuție directă cu primarul Boc, la ușa primăriei. Nu ne-a răspuns nimeni. Degeaba
care a promis acest lucru încă de pe 7 aprilie. A fost ne înscriem în audiență la domnul primar, că nu ne
semnată de peste 150 de locuitori de pe Cantonului. primește. Pur și simplu ne mănâncă șobolanii. Eu
După ce președintele ședinței a închis întrunirea am 40 de ani, am trei copii mici. Trebuie să ajung
fără să ne acorde cuvântul, am încercat să trans- la 60 de ani să mi se dea o locuință adecvată?
mitem cum am putut mesajele noastre consilierilor Ce condiții pot eu oferi copiilor mei pe strada
și angajaților primăriei care se grăbeau să plece Cantonului? După 15 ani de muncă. Nu suntem
acasă. Rezultatul a fost exprimarea revoltată, băgați în seamă de nimeni.” (Veres Isidor)
dar sumară a mesajelor cu care ne-am pregătit.
“Mai mult de trei sferturi dintre locuitorii de
Primarul Emil Boc nu a putut să părăsească sala pe strada Cantonului au venituri din angajări sau
de sticlă fără să treacă prin grupul nostru, și tot ce pensii. Totuși, nimeni de acolo nu a primit locuințe
ne-a spus a fost că trebuia să știm că nu putem lua sociale de la primărie. Am depus cereri de locucuvântul la ședință extraordinară, să ne adresăm ințe sociale anual din 2015 încoace. Suntem sătui
doamnei vice-primar responsabilă cu astfel de de atâtea minciuni. Vrem căși cum ni se cuvine,
probleme și că oamenii vor putea să stea pe str. sociale. Nu ne trebuie vile și palate. Să poată merge
Cantonului până le va permite legea.
copiii la școală, să avem condiții să mergem la baie.
“În 2015 am depus în atenția Primăriei și Consiliu- Aici umblă șobolanii. Nu îmi permit să cumpăr
lui Local un document zonal despre situația străzii atâta otravă cât ar trebui. Chiar dacă lucrez de atâția
Cantonului, în care am descris istoricul formării ani la Salubritate. Vă întrebați cum facem noi baie
coloniei și problemele sale curente, pentru a avea o după ce mergem acasă de la lucru?” (Nicolae Adam)
bază de discuție despre ce se va întâmpla cu oamenii
“Auzim de o vreme multe zvonuri despre ce se
care locuiesc acolo. Nimeni nu a fost interesat să va întâmpla pe strada Cantonului anul viitor. Că
răspundă. În noiembrie 2016, alături de alții, câteva ne vor demola, că ne vor muta. De la taximetriști,
persoane de pe str. Cantonului au prezentat în de la șeful de magazin, ba chiar și de la asistenții
ședința de Consiliu Local situația gravă după sociali care după incendiul recent de pe strada Canincendiile din acel an, trăgând un semnal de alarmă tonului ne spun să nu mai construim nimic acolo.

Noi vedem cum orașul investește în parcări, în
înfrumusețarea parcurilor, în festivaluri și în
târguri. Asta este bine. Dar în noi, cei care stăm în
mizerie, și înspre îmbunătățirea situației noastre
de ce nu investește primăria nimic de atâția ani?
Situația noastră mizeră nu este punctată la cererile
de locuințe sociale. Starea noastră de boală nu este
punctată. Faptul că trăim în nesiguranță nu este punctat. În schimb suntem depunctați la educația școlară.
Chiar dacă legea locuinței nu spune că accesul
la locuință socială depinde de educația școlară.”
(Alexandru Mureșan)
“Eu am avut 7 ani când împreună cu familia mea
și cu alte 7 familii am fost mutați de primărie de pe
strada Sobarilor pe strada Cantonului. De atunci
am terminat școala, am mai multe diplome. Mai
sunt câteva persoane de pe str. Cantonului care au
mai multe clase. Dar nu am ajuns să facem masterate și doctorate. Lucrez și eu, și soțul, și totuși
nu ne permitem să plătim o chirie de pe piață în
Cluj. Pentru că chiriile sunt foarte mari. Pentru că
Clujul este foarte scump. Avem nevoie și noi, precum sutele de persoane care depun cereri anual, de
locuințe sociale adecvate. În 28.11.2017 am depus
la registratura Primăriei Cluj-Napoca o cerere către domnul primar Emil Boc să ne primească la o
întâlnire. Să ne primească, să ne asculte, să ne
informeze care sunt planurile primăriei în legătură
cu noi.” (Maria Stoica)
“Anual sunt depuse la Primăria Cluj-Napoca în
jur de 400 de cereri de locuințe sociale, dar știm
foarte bine că nevoia e mult mai mare, oricât de
mult a descurajat primăria populația să depună în
scris aceste cereri, mai ales prin procedurile foarte
complicate și punctarea insuficientă a condițiilor
de locuit și altele. Blocul de pe str. Sighișoarei se
pregătește de atâția ani. Blocul de pe Ghimeșului e
proiectat să aibă doar câteva zeci de apartamente,
și nici astea nu se știe când vor fi gata. Este infim
față de ce e nevoie în oraș. Ar fi nevoie timp de mai
mulți ani de investiții cum a fost cel cu blocurile de
pe strada Timișului. Și mai sunt multe metode prin
care primăria ar putea crește numărul de locuințe
sociale din fondul public. Persoanele de pe strada
Cantonului ar trebui să aibă și ele acces la acestea.”
(George Zamfir)
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Cărămida Ziarul dreptății locative

Nu este nimic scandalos în solicitarea de a fi
informat despre cum te vor afecta în viitorul
apropiat planurile de dezvoltare din zonă. Să fii în
mod sistematic refuzat în diverse moduri de la a fi
ascultat, asta este scandalos. Cel care nu este luat
în seamă în nici un fel, este împins să se exprime
într-un mod care cu siguranță nu este pe placul
celor care fac regulile jocului. Revendicăm în
continuare respectarea principiului informării
oamenilor despre proiectele de dezvoltare infrastructurală care au efect asupra lor, precum și al
acordării de locuințe alternative adecvate în caz
de demolare și evacuare.
Nr 2 Decembrie 2017

Strada nu este acasă

„Să ne evaporăm!”
Diana are trei ani de când trăiește în Barcelona,
mereu în baracă. Mama ei e de 5 ani aici, iar înainte
a locuit în Italia. A petrecut fiecare zi în parcuri sau
în baracă. Acum familia stă într-o tabără cu alte
familii din România, printre care se numără și
Bianca. Ea e de 7 ani în Barcelona. Casa ei a fost pe
stradă, în parcări, în parcuri, în apartamente ale
băncilor, ocupate, unde a plătit un „drept de intrare”
unei familii din Maroc, primul ocupant al apartamentului. Apartamentele ocupate aparțin băncilor,
sunt apartamente libere din care au fost evacuate
familiile care nu își puteau achita rata la bancă
pentru casă. Familia Biancăi a cheltuit suma de 500
de euro pentru a intra în apartament și după trei
săptămâni a primit notificarea de la Tribunal pentru evacuarea locuinței. Au urmat case abandonate,
„în părăseală”, în cartierele din centrul și de la periferia Barcelonei. Bianca este de doi ani în evidența
serviciilor sociale. „Am dus un sac de hârtii la social”.
De câteva luni primește un ajutor pentru alimente
de 100 de euro pe lună, iar nepoata ei, care locuiește
într-un apartament ocupat, a fost înscrisă la școală.
Nicio soluție pentru locuință în cei doi ani, niciun
venit. Strânge cartoane și fier, iar acum locuiește
împreună cu alte familii la intrarea într-o parcare,
„poliția mă lasă, iar vecinii ne dau mâncare”. Pentru
Bianca accesul la un ajutor social este condiționat
de obținerea unui permis de ședere permanentă
în Spania. Regulile pentru obținerea permisului
de ședere de către cetățenii UE s-au schimbat din
anul 2012, și orice solicitant trebuie să prezinte
un contract de muncă sau venituri pentru a se
întreține în Spania (peste 5000 de euro într-un
cont) și o asigurare medicală privată. Băncile însă
nu deschid un cont pe numele unei persoane care nu
are permis de ședere, exceptând cazul în care deține
un cont de economii, unde se depun peste trei mii de
euro, cel puțin pentru trei luni. Odată intrată în labirintul birocratic, nici Bianca, nici serviciile sociale nu
au găsit o soluție pentru a obține un permis de ședere.

Străinii din UE care nu dețin respectivul permis
pot locui în Spania, dar legal ei nu există și nici nu
pot avea acces la serviciile publice, exceptând cele
medicale sau sociale minime, adică urgențele și
cantinele sociale pentru masă. Este și cazul Biancăi.
Deși este în evidența serviciilor sociale, fără un
permis oficial de ședere nu poate avea acces la
niciun ajutor financiar pentru a închiria o cameră
sau pentru a urma un curs care să-i permită căutarea
unui loc de muncă. Condiția pentru a putea solicita
un ajutor social, venitul minim garantat care s-a implementat în Barcelona din septembrie 2017, este
un permis de ședere legal cu o vechime minimă de
doi ani. Când ne-am întâlnit era supărată pe serviciile sociale care „mă plimbă pe drumuri degeaba.
Nu de o lună, de ani de zile, poliția ne-a văzut că
dormim lângă parcare și ne-a spus să intrăm și noi
unde vedem un loc”. Nu există programe speciale
de oferire a unei locuințe pentru persoanele care
dorm în stradă. La un moment dat povestește că i s-a
propus o pensiune pentru câteva nopți pe care ea a
respins-o. „Ce făceam eu la pensiune? Mergeam cu o
oală într-o mână și cu fierul în cealaltă? Nu mă lasă
să intru cu familia.” Locurile pentru pensiune sunt
individuale, nu pentru o familie și nu pot găti sau
depozita cărucioarele pe care le folosesc pentru fier.
Acum Bianca doarme într-o baracă făcută în timpul verii, într-un cartier de la periferia Barcelonei.
A locuit și în parcuri sau piețe din zonele centrale
ale Barcelonei. „Eram mai multe familii în barăci,
dar după două luni a venit poliția să ne dea afară.
Să ne evaporăm, au zis”.
Ordonanțele de civism din Barcelona interzic ocuparea spațiului public. Dacă poliția nu intervine des
în cartierele de la periferie, unde familiile ajung în
cele din urmă să fie împinse dinspre zonele centrale,
în cartierele unde se plimbă mulți turiști, prezența
poliției pentru a demonta barăcile sau corturile
improvizate în parcuri sau în spații abandonate
între clădiri este vizibilă.

Statisticile din 2016 indicau că mai mult de trei mii
de persoane fără acte locuiau în taberele din barăci
în cartierele Barcelonei, persoane care veneau din
Maroc, Senegal sau România. Taberele improvizate
din corturi în cartierele de la periferia Barcelonei
sunt o „locuință mai stabilă”, spune Bianca. Se referă
la faptul că poliția îi lasă să doarmă în ariile abandonate dacă nu sunt turiști în zonă. De ani de zile
singura ocupație a Biancăi în Barcelona e reciclarea
de fier și cartoane, „dar nu câștigăm mai mult de
300 de euro pe lună pentru că acum e multă lume
la strâns fier, și din Maroc, și din alte țări, nu mai e
ca înainte de criză”. Majoritatea familiilor au copiii
în România și preferă să trimită banii în România.
Conform legilor protecției minorului, Bianca știe

Ilustrație de Bence György Pálinkás (Feketemosó)

că nu poate sta cu copiii într-o baracă pentru că
există riscul ca serviciile sociale să anunțe protecția
minorului și să piardă tutela copiilor deoarece nu
are o locuință care să îndeplinească niște condiții
minime. „Copiii rămân în România sau locuiesc în
apartamentele din jur”, ne spune. În vară a avut însă
un alt necaz: o amendă. Și-a luat un cățel care stătea
lângă baraca ei și pe terenul abandonat din jur. Cei
de la organizația de protecție a animalelor au amendat-o pentru că nu avea condiții pentru întreținerea
câinelui „la baracă” și nu l-au înregistrat cu un cip. În
cursul ultimului interviu, m-a întrebat dacă ar fi o
idee bună să meargă la serviciile sociale să o ajute să
plătească amenda.
L.C., Barcelona

Chiria este prea scumpă!

Despre rentieri și nevoia
organizării chiriașilor
“Momentan plătesc 700 de lei + cheltuieli pentru
o garsonieră de 30mp. Locația este bună însă pe jos
este linoleum vechi, mobilierul bunicii și… gândaci.
Am luat garsoniera în luna octombrie din disperare
și de frică că aș fi putut rămâne fără alte opțiuni. În
plus, este dificil să găsești chirii pet-friendly, deci
a trebuit să fac un compromis enorm. Traiul în
Cluj este pentru mulți... supraviețuire. Dintr-un
salariu de 1500 lei rămân în final cu 300 lei în mână,
suma fiind folosită strict pentru chirie, cheltuieli și
hrană.” Anca - chiraş din Cluj
Cum se stabileşte preţul unei chirii? Un agent imobiliar îţi va răspunde că preţul este în primul rând
dictat de către piaţă, iar într-o măsură secundară de
către mărimea apartamentului, locaţia lui şi finisajele interioare. O explicaţie care, la prima vedere,
pare de bun simţ. De altfel, este explicaţia pe care o
auzim frecvent în presa scrisă, la televizor şi radio.
Această înţelegere a pieţei capitaliste este atât de
înrădăcinată în imaginarul nostru colectiv, încât
până şi unii chiriaşi, care ajung să plătească sume
obscene pentru o chirie, nu mai recunosc vreun fel
de responsabilitate din partea proprietarului. Foarte

puţini ajung să mai înţeleagă piaţa ca o relaţie între
diferiţi actori cu interese diferite, uneori conflictuale. În înţelegerea comună, piaţa înseamnă cerere
şi ofertă, un mecanism obiectiv care se autoreglează.
În această logică, mecanismele pieţei nu îi vor permite unui proprietar să ceară o chirie mai mare
decât îşi permite un chiriaş, pentru că astfel dispare
cererea şi el va rămâne cu un apartament gol.
Problema cu acest raţionament este că funcţionează doar în situaţia ideală când cererea este mai mult
sau mai puţin egală cu oferta. În realitate, într-un oraş
ca şi Cluj, unde cererea depăşeşte considerabil oferta, se creează un dezechilibru, balanța fiind înclinată
puternic în favoarea proprietarului. Astfel se ajunge
la situaţii în care, pe lângă faptul că povara chiriei
creşte de la an la an, calitatea apartamentelor tinde
să se înrăutăţească, gradul de supraaglomerare
creşte şi interesul proprietarului pentru bunăstarea
chiriaşului devine aproape inexistent. Dar ce vină
are proprietarul că sunt prea puţine apartamente
în Cluj? Într-adevăr lipsa unui stoc adecvat de locuinţe nu poate fi pusă în cârca rentierilor, dar nici nu
putem ignora faptul că această subclasă a clasei de

mijloc acţionează în mod raţional în propriul său interes şi în defavoarea chiriaşilor, speculând condiţiile
prielnice de pe piaţă. Chiar şi teoriile economice clasice liberale spun că la un anumit punct e nevoie de
un echilibru între vânzător şi cumpărător, pentru că
dacă îi iei azi omului toţi banii, mâine nu va mai avea
cu ce să cumpere şi în cele din urmă vei rămâne şi tu
fără clienţi. Aceste lecţii par să fie străine proprietarilor din Cluj, care preferă să-şi maximizeze profitul
în prezent, fără vreo frică de o eventuală spargere a
bulei imobiliare. O abordare destul de riscantă, având
în vedere că un procent mare din apartamente a fost
achiziţionat prin credite care sunt plătite la rândul
lor din veniturile obţinute din chirie.
Ajungem astfel la un alt argument extrem de
problematic pe care îl auzim frecvent: “nimeni nu
are dreptul să-i spună omului ce să facă cu proprietatea lui! Dacă e prea lacom, va plăti preţul pe
viitor.” Din nou un argument care pare de bun
simţ, dar care dacă l-am aplica în restul sectoarelor economice ar duce la un colaps total al pieţei.
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Orice ar spune ideologii neoliberalismului, piaţa
liberă nu poate exista în realitatea statului
modern. Toate relaţiile economice sunt mediate de
către stat, uneori într-un mod direct prin subvenţii,
alteori prin dezvoltarea de infrastructură fizică şi
socială. Rentierii din oraşul nostru nu fac excepţie.
Apariţia acestei subclase a fost rezultatul privatizării stocului de locuințe construite înainte de
’89, a subvenționării de către stat a programelor de
credite ipotecare și a retragerii aproape completă
a statului de pe piața imobiliară. Nereglementarea
pieţei chiriilor creează un mediu propice speculei
subvenţionate din bani publici. Cum declara şi
Daniel Rus, agent imobiliar, pentru PressOne:
“Dacă ai 100.000 euro, decât să ții banii la bancă,
unde primești o dobândă de aproximativ 1%, mai
bine investești în imobiliare, unde speri la un

randament de 6-8%. Sunt multe persoane care
au cumpărat apartamente la Cluj strict pentru
investiție și închiriere, urmând să își recupereze
banii în 12-15 ani. Am, de pildă, un
client care are 4 imobile închiriate
sau un client stabilit la Paris care
a cumpărat o proprietate la Cluj
fiindcă a auzit că se închiriază bine”.
Un randament la care puţine
afaceri pot spera vreodată. În final
aş vrea să propun o înţelegere diferită a pieţei chiriilor, unde valoarea chiriei nu este un număr abstract dictat de mâna
invizibilă a pieţei, ci este rezultatul conflictului de
interese dintre proprietar şi chiriaş, în care fiecare
îşi foloseşte toate armele pentru a-şi maximiza
propria bunăstare. Contradicţia fundamentală a

Arhitectură socială

Spații generoase pentru toți!
Un exemplu contemporan din Franța
Locuința socială este un termen care poate avea
atât înțeles pozitiv și cât și negativ. Sensul pozitiv
este dat de caracterul social al acesteia, referindu-se la unități locative care sunt detașate de ideea
că piața dictează costurile locuirii. Pe de altă parte,
locuința socială înseamnă și compromis. Arhitectura este un proces care întotdeauna implică negocieri, compromis sau o combinație între diferite interese. În cazul locuințelor sociale, toate acestea
sunt reflectate de însușirile fizice ale spațiului creat.
Astfel, pentru arhitecți, locuința socială e un subiect care, datorită resurselor limitate și necesității

pieţei imobiliare din România şi nu numai este că
chiriaşul se află într-un conflict nu doar cu rentierul ci cu însăşi statul, care creează un cadru economic propice acumulării rapide
de resurse pentru clasa rentieră
în defavoarea chiriaşilor. E nevoie
astfel să acţionăm şi la nivel de
politici publice, pentru a cere măcar protecţia minimă pe care statul
o oferă consumatorilor din alte
sectoare economice, pentru că altfel nu există nicio piedică care să
îi oprească pe rentieri să ne ia şi haina de pe spate.
Singura armă a chiriaşilor este organizarea.
Vlad Mureșan

funcție permanentă a acestuia este, ca și în cazul
blocurilor reabilitate, de izolare a fațadei, însă mai
eficient decât o izolație exterioară. Acesta reapare în proiectele noi de locuințe precum și în reabilitările de blocuri.
În categoria ulterioară, proiectul de model a fost
turnul Bois-le-Prêtre în Paris. Construit în anii 60,
acest bloc de 16 etaje a pierdut mult din calitățile
sale printr-o reabilitare termică cu izolație exterioară în anii 80. În 2003, autoritățile pariziene au
inițiat un program prin care o serie de blocuri
urmau să fie demolate și reconstruite cu subvenții
publice. În urma propunerii arhitecților Lacaton&
Vassal și asociatul lor Frédéric Druot, s-a luat însă
decizia de a transforma blocul. “Decizia de a demola
clădirea a fost luată înainte de a fi lansat concursul de arhitectură. Chiar dacă noi nu am luat parte
la această decizie în mod direct, studiul pe care
l-am publicat în cartea noastră PLUS a influențat
opinia”, spune Anne Lacaton într-un interviu . “Autoritățile au decis să caute o altă soluție. A fost
lansat apoi un concurs și noi am aplicat cu soluția
noastră. Abordarea noastră a fost una simplă. În
primul rând ne-am uitat la apartamente și ne-am
întrebat ce le lipsește. Ne-am gândit că oamenii ar
trebui să poată rămâne în apartament în timpul reabilitării.” Intervenția a costat de trei ori mai puțin
decât demolarea și reconstruirea blocului, a mărit
apartamentele cu o suprafață medie de 35,6 metri
pătrați și, nu în ultimul rând, a fost o soluție incomparabil mai ecologică. Considerat un proiect de succes în primul rând pentru că a reușit să fie în beneficiul tuturor actorilor, este important de remarcat
faptul că, această convingere a arhitecților – ‘se
poate face mai mult, cu mai puțin’ - a fost în conflict
cu scepticismul autorităților, și numai prin studii și
calcule precise a reușit să fie realizat.
Pe pagina biroului este indicat costul fiecărui
proiect și suprafața exactă în metri pătrați. “Less

este important să considerăm diferitele poziții ale
arhitecților care într-un anumit context au reușit
să depășească această problematică.
Pentru a contesta ideea că arhitectura socială
este inevitabil „ieftină” în sensul negativ, voi ilustra
poziția biroului Lacaton&Vassal din Paris, un birou celebru printre arhitecți grație stilului: spații
mari și deschise din beton, metal și sticlă. Remarcabil este faptul că, în timp ce modelul lor este recunoscut ca unul dintre cele mai elegante tipologii
de locuințe contemporane, proiectele lor sunt în
mare parte locuințe publice, multe chiar locuințe
sociale. „A apăra plăcerea
de a trăi pare, pentru noi, în
ziua de azi eminente politic.
Generozitatea spațiului este
începutul unei posibile vieți
sociale” - astfel începe manifestul lor. Această poziție
pornește de la definirea arhitecturii ca arta de a crea un
spațiu agreabil, iar respectiv a arhitectului ca actorul
care este responsabil pentru această calitate în procesul producției. Atitudinea lor este politică pentru
că ei o văd ca inseparabilă de
dreptul la adăpost. Mai preturnul Bois-le-Prêtre, Paris 17, 2011, photo: Philippe Ruault
cis, anumite elemente le văd
11,25 M€ / 8900 m2 existent și 3560 m2 extensii / 96 apartamente
necesare în orice condiții:
confort, aer, lumină, sigude a proiecta în masă, ar avea nevoie de multă pre- ranță și libertatea locuitorilor de a-și organiza
cizie și dialog pentru a produce un spațiu plăcut, spațiul așa cum vor ei.
sigur și eficient, atât în interior cât și în exterior,
Locuințele sunt ușor de redar atenția este de multe ori împiedicată deoare- cunoscut după elementul lor
ce clientul este indiferent la calitatea spațiului, iar caracteristic, grădina de iarnă,
orice soluție experimentală este exclusă de la înce- care e un spațiu între interior și
put. În momentul în care calitatea vieții în clădirea exterior, cu pereți transparenți.
produsă nu mai joacă un rol principal, proiectul Cele mai multe poze arată acest
rămâne doar o soluție pentru a răspunde la pro- spațiu deja în folosință și aranblema locuirii cu bani cât mai puțini. Prin aceasta, jat cu o masă, un dulap, plante,
arhitecții pot ajunge în situația în care participă la obiecte personale ale locuitorilor,
noi forme de represiune socială. Și da, din păcate, sugerând astfel că imaginea finală
termenul “locuință socială” înseamnă pentru mulți a locuinței este compusă și prin
contribuția locuitorilor. Funcția
și calitate proastă.
Revenim la premisa de la care am pornit: spațiul nu este propusă de arhitecți, este
locativ trebuie produs cu orice preț. Desigur că un spațiu de folosință liberă și ado discuție teoretică trebuie să ia în considerare aptabil la necesitățile locuitorilor.
uriașa diferență dintre o casă mică construită Pare un balcon de bloc închis, însă
transformarea a 530 locuințe, Bordeaux, 2016, photo: Philippe Ruault
din materiale ieftine și nicio casă, din punctul de suficient de mare încât să-ți in28,4 M€ / 44210 m2 existent + 23500 m2 extensii și apartamente noi/ 530
vedere ale celor fără adăpost. Dar, în același timp, viți toată familia la cină. Singura
apartamente existente și 8 apartamente noi.
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is more” (n.r. mai puțin înseamnă mai mult) poate
fi înțeles și “cheap is more” (n.r. ieftin înseamnă
mai mult) zice Jean Phillippe Vassal , referindu-se
la nevoia de a construi ieftin în primul rând pentru a putea oferi mai mult în spațiu. Succesul unui
proiect nu poate să fie separat de costul său, dar asta
înseamnă totuși mai mult decât să construiești cu
bani puțini. În realitate, pe piața imobiliară prețul
unui apartament este calculat după metri pătrați.
Astfel, de multe ori, mai ales în contextul Europei
de Vest, unde multe locuințe sunt construite de
investitori privați, reducerea costului pe metru
pătrat nu înseamnă și reducerea prețului chiriei, ci
doar mărirea profitului. Din acest motiv, ei consideră că în calitate de arhitect este extrem de important să faci un calcul profesional al costurilor pentru
a putea argumenta împotriva comercializării lor
la prețuri de piață. Această strategie a fost folosită,
de exemplu, în cazul Bois-le-Prêtre. Tehnologia ne
permite din ce în ce mai mult să construim case
generoase și ecologice, dar pentru asta este nevoie
și de redefinirea constantă a categoriei “locuință socială”. Sau, după cum formulează Anne Lacaton, trebuie să “eliberăm locuința de clasificările sale financiare și sociale”, adică locuința socială nu trebuie să
însemne condiții precare și resurse reduse.
Paris Habitat, compania care a reconstruit și administrează turnul Bois-le-Prêtre avea în 2014 o
cifră de afaceri de 934 milioane de euro, iar în Paris
20% din locuințe sunt încadrate ca fiind “sociale”.
Prețul pe metru pătrat al unui astfel de proiect

MANIFESTUL DE LA CLUJ
ÎMPOTRIVA EVACUĂRILOR
DE PRETUTINDENI
17 decembrie 2017
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

-IN-am vrut să plec dar mi-au tăiat gazul, lumina și apa.
A fi evacuat este ca un uragan. A fi evacuat înseamnă să ți se ia demnitatea!
Te distruge ca focul; ca o pedeapsă.
A fi evacuat înseamnă să se înnegrească strada de jandarmi; să te trezești cu buldozerele
și excavatoarele la ușă; să fii ridicat pe sus cu macaraua.
A fi evacuat înseamnă lipsa de gândire a decidenților; rămâi fără casă ca altul să vină să
construiască o bancă.
A fi evacuat înseamnă să fii alungat din societate; Îți demolează casa unde ai locuit atâția
ani în fața ochilor tăi. Te lasă în stradă sau îți dă patru cuie și o sfoară ca să încercuiești
terenul pe care să-ți faci o baracă.
Sau te duce pe rampa de gunoi. Sau îți dă un conteiner undeva pe câmp. Toate temporar.
Apoi trec ani și decenii din viața ta.
Ești evacuat dintr-o locuință socială? Te-a evacuat primăria?
Ești evacuat din clădire retrocedată? Te-a evacuat proprietarul?
Ești evacuat dintr-o locuință improvizată? Te-a evacuat primăria?
Ești evacuat din casa pe care ai luat-o prin credit bancar? Te-a evacuat banca?
Solidaritatea între toți evacuații înseamnă putere! Luptăm împreună împotriva evacuărilor
de orice fel! Nicio evacuare fără relocare!
A fi evacuat este un abuz! Evacuați de pretutindeni, uniți-vă!

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*VREM CASE PENTRU TOȚI NU DOAR PENTRU MAFIOȚI!
*SOLIDARITATE!
- II 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

interior, locuințe sociale și studențești, Ourcq-Jaurès,
Paris 19, 2014, photo: Philippe Ruault
10,7 M€ / 6734,6 m2 / 128 apartamente + 4 spații

Clujul. Al cui e Clujul?
Clujul e al oamenilor cu bani!
Clujul este un oraș de lux care îi aruncă pe cei săraci la gunoi;
Clujul – Capitala Tineretului Evacuat!
Clujul îi ține la margini pe cei care fac muncile grele!
Clujul primarilor rasiști și tirani;
Clujul sufocă locuitorii cu rampele sale toxice de deșeuri!
Clujul este acolo unde poliția și jandarmeria alungă florăresele!
Clujul nu doarme!
Clujul, intră peste tine!

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*SUNT CLUJEAN DAR NU-MI PERMIT!
*ORAȘ DE LOCUIT NU PENTRU PROFIT!

adiționale

în Paris (im. 3) în 2014 a fost de 629 €, care este
aproape de două ori mai mare decât prețul unui
apartamente ANL din România (ca. 345 € în 2017).
În comparație cu România, contextul diferă și în
sensul că în Franța și multe alte țări, statul nu este
singurul care investește în locuințe sociale. Mulți
actori privați sunt obligați să construiască un anumit număr de locuințe cu diferite limitări ale
prețului și garanții sociale. Deoarece în România
resursele pentru locuințe sociale sunt reduse,
principala provocare a arhitecturii sociale este să
găsească soluții care au costuri reduse.
Totuși, abordarea prin care rolul arhitectului
este înțeles în primul rând ca avocat al calității,
dar și ca actorul care este responsabil de a crea o
atmosferă plăcută, de mulțumire și de a transmite
sentimentul de libertate, are o relevanță universală. De asemenea, dreptul la locuire trebuie înțeles
nu numai ca un drept la adăpost ci și ca o nevoie de
spații în care omul se simte bine și în care are șansa
la o viață sănătoasă și socială. În cazul lui Lacaton&
Vassal este foarte greu de separat stilul propriu
original de principii și soluții progresiste, toate
acestea alcătuind arhitectura lor. Totodată, în unele
cazuri e important să copiem cu curaj, adică să identificăm ceea ce are relevanță în contextul nostru și
să adoptăm soluții noi, chiar experimentale și să le
popularizăm, pentru a redefini locuința socială.
Péter Máthé

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

- III Acasă înseamnă în primul rând să ai casă. Acasă ești liniștit! Ești pe al tău!
Casa înseamnă siguranță și liniște sufletească. Casa înseamnă căldură și protecție;
Casa înseamnă refugiu, înțelegere, susținere; Un loc unde te poți odihni. Un loc unde îți
poți pune capul;
Casa înseamnă o adresă pe cartea de identitate;
Casa înseamnă șansa la o bună educație a copiilor;
Casa înseamnă plan de viitor. A avea casă înseamnă a-ți fi mai ușor să găsești un loc de muncă!
În România, a avea casă e un privilegiu!
Să locuiești înghesuit înseamnă să ai 18 ani și să dormi cu fratele mai mare în pat;
Să locuiești înghesuit înseamnă să ai 18 ani și să faci baie cu părinții;
Să locuiești înghesuit înseamnă să nu mai găsești nimic în casă;
Să dormi ca franzelele;
Să nu ai intimitate;
Să nu te poți odihni;
Să nu te poți spăla;
Să locuiești înghesuit înseamnă să trăiești în mizerie și sărăcie;
Să locuiești înghesuit e jenant!

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*LOCUINȚE! NU UMILINȚE!
*NICIUN OM FĂRĂ CASĂ, NICIO CASĂ FĂRĂ OAMENI!

39.
40.
41.
42.
43.

- IV 17 decembrie - Ziua Împotriva Evacuării
17 decembrie - Să nu i se mai întâmple nimănui!
17 decembrie - Lacrimi, durere, plâns, confuzii, nesiguranță
17 decembrie - Să nu se mai repete astfel de traume!
17 decembrie - Ați furat deja 7 ani din viața noastră! Dați-ne viața înapoi
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În faţa ochilor tăi îţi demolează casa unde ai locuit
atâţia ani. Te lasă pe stradă. Sau îţi dă un vagon
undeva pe câmp.
Îţi dă patru cuie și o sfoară.
Sau te duce pe rampa de gunoi. Sau îţi dă o locuinţă de
necesitate. Toate temporar. Apoi trec ani și decenii din
viaţa ta așa.

Se înnegrește strada de jandarmi.
Te trezești cu buldozerele și
excavatoarele la ușă.

A FI EVACUAT ESTE CA UN URAGAN
Ţi se fură demnitatea.
Te distruge ca focul.
Când eşti evacuat pierzi totul.

17 decembrie 2010 - Începutul
luptei pentru dreptul la
locuinţă și dreptate locativă
Începutul luptei împotriva evacuărilor,
nedreptăţilor locative și rasismului

Să nu i se mai întâmple nimănui

17 DECEMBRIE
Ziua Împotriva Evacuării

MANIFESTUL
clopot - ora 18.45

17.12.2017

ACASĂ ÎNSEAMNĂ ÎN PRIMUL RÂND SĂ AI CASĂ
Casa înseamnă siguranţă și liniște sufletească.

Autorităţi, nu hrăniţi piaţa imobiliară cu fondurile
publice! Nu risipiţi resursele locative!
Transformaţi clădirile goale în locuinţe sociale!
Opriţi privatizarea fondului public de locuinţe!

Nicio casă fără oameni, niciun om fără casă!
Cluj pentru locuit, nu pentru profit!
Locuinţe, nu umilinţe!

În Cluj poliţia și jandarmeria alungă florăresele. Clujul
nu doarme - evacuează zi și noapte.
Intră peste tine.
Clujul - Capitala Tineretului Evacuat. Autorităţile sale
sunt rasiste faţă de săraci și faţă de romi.

CLUJUL / AL CUI E CLUJUL?
Sunt clujean dar nu-mi permit Clujul.
Clujul vrea oameni cu studii superioare.
Clujul e al oamenilor cu bani, al investitorilor.
Clujul îi alungă pe cei săraci la periferie, în locuinţe
improvizate.
Îi ţine la margini pe cei care fac muncile grele. Clujul
este un oraș de lux care a aruncat 2000 de persoane
la rampa de gunoi.
Clujule nu uita, Pata Rât e faţa ta!

DE LA CLUJ ÎMPOTRIVA EVACUĂRILOR DE PRETUTINDENI

7

Pedepsiţi evacuatorii!
Interziceţi evacuările forţate!
Autorităţi, reparaţi-vă greșelile faţă de cei evacuaţi de
pe Coastei, din Casa Călăului, de pe Sobarilor, din
Byron, de pe Kővári, din blocul NATO, din piaţa Cipariu,
de pe Ion Meșter! Reparaţi-vă greșelile faţă de cei
evacuaţi de pe Eroilor, de pe Calea Turzii, de pe strada
Croitorilor și din alte clădiri retrocedate! Reparaţi-vă
greșelile faţă de toţi evacuaţii!
Nicio evacuare fără relocare în locuinţă adecvată!
Solicităm ca evacuările forţate să fie interzise prin lege!
Mobilizaţi-vă în solidaritate cu persoanele care sunt în
pragul de a fi evacuaţi.

A fi evacuat înseamnă că ești alungat din societate.
A fi sub risc de evacuare și demolare înseamnă să
trăiești zi de zi cu frica în tine. Să nu mai poţi face
planuri. Te uiţi la copiii tăi și plângi.
A fi evacuat este un abuz!
A fi evacuat fără să ţi se dea o altă locuinţă, este o
încălcare a drepturilor noastre.
Destul! Refuzăm să mai fim abuzaţi!
Nu mai permitem să ne umiliţi!

Rămâi fără casă ca altul să vină să construiască o
bancă sau o biserică sau un parc sau un bloc de lux.
Suntem romi și vrem să trăim în demnitate!
Romii vor dreptate socială!
Nu alungaţi romii la periferie!
Pata e a tuturor!

Căși sociale ACUM!

Solidaritate! Nu case în rate!
Locuinţe la stat! Nu profit privat!
Investiţi în locuinţe sociale!
Apartamente nu rachete!

Solicităm modificarea legii locuinţei! Pentru a avea
mai multe locuinţe sociale. Pentru a avea criterii care
să îi susţină pe cei cu venituri mici să primească o
locuinţă socială.
Pentru ca locuinţa să redevină un drept.

Să locuiești înghesuit înseamnă să ai 18 ani și să faci
baie cu părinţii în cameră. Să dormi ca franzelele. Să
nu ai intimitate. Să nu te poţi odihni. Să locuiești
înghesuit înseamnă să trăiești în mizerie și sărăcie.

Căldură și protecţie. Casa înseamnă refugiu,
înţelegere, susţinere.
O adresă pe cartea de identitate.
Casa înseamnă buna educaţie a copiilor.
Casa înseamnă plan de viitor. A avea casă înseamnă
a-ţi fi mai ușor să găsești un serviciu. Casa înseamnă
sănătate.
În România, a avea casă e un privilegiu! Locuinţa a
devenit o marfă foarte scumpă.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

17 decembrie 2010 - Începutul luptei pentru dreptul la locuință și dreptate locativă în Cluj
17 decembrie 2010 - Începutul luptei cu autoritățile. Începutul luptei împotriva nedreptăților!
Sunt rom și vreau să trăiesc în demnitate. Romii alungați la periferie luptă pentru dreptate
socială. Romii din Pata Rât luptă pentru locuințe sociale pentru toți. Solidarizați-vă cu noi!
Sperăm că într-o zi toți evacuații se vor uni.
Autorități, reparați-vă greșelile față de cei evacuați de pe Coastei, din Casa Călăului, de pe
Sobarilor, din Byron, de pe Kővári, din blocul NATO, din piața Cipariu, de pe Ion Meșter!
Autorități, reparați-vă greșelile față de cei evacuați de pe Eroilor, de pe Calea Turzii, de pe
strada Croitorilor și din alte clădiri retrocedate!
Evacuați de pretutindeni, uniți-vă! Cei sub risc de evacuare, uniți-vă! Mobilizați-vă în
solidaritate cu persoanele care sunt în pragul de a fi evacuați!
Nu demolați vechile locuințe publice! Reparați-le! Dați-le la oamenii care au nevoie și nu
dezvoltatorilor imobiliari!
Nu cheltuiți iresponsabil banii publici! Cetățenii vor apartamente, nu rachete!
Cerem oprirea privatizării fondului public de locuințe!
Cerem interzicerea prin lege a evacuărilor forțate!
Cerem modificarea legii locuinței! Pentru a avea mai multe locuințe sociale.
Cerem modificarea legii pentru a avea criterii care să îi susțină pe cei cu venituri mici să
primească o locuință socială. Pentru ca locuința să redevină un drept!
Cerem să ni se dea înapoi ce ni s-a luat! Nu vom mai fi umiliți!

COR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*PATA E A TUTUROR!
*DIN CLĂDIRI GOALE - LOCUINȚE SOCIALE!
*SOLIDARITATE!

Ana Adam, Nicolae Adam, Răzvan Anton, Ioana
Bălănescu, Antonela Czuli, Andrea David,
Elisabeta Farkas, Alexandru Greta, Linda Greta,
Petru Greta, Noemi Magyari, Lorand Maxim (regia),
Szilárd Miklós, Dénes Miklósi, Alexandru Mureșan,
Valentina Ștefanschi, Maria Stoica, Florin Tala,
Maria-Andrea Veres, Enikő Vincze, George Zamfir

Dezvoltatorii și casele noastre

Cum a devenit locuința marfă?
Transformarea locuinței în marfă se datorează
atât privatizării fondului locativ vechi de stat (prin
vânzări și retrocedări), cât și producției unui nou
stoc de locuințe în proprietate privată de către
persoane fizice și de către dezvoltatori imobiliari.
Menționez aici două mari seturi de factori care
au condus la acest lucru: (1) circulația capitalului
înspre domenii care produc profituri mari și rapide, cum este cea a dezvoltării imobiliare; (2) politica

locuirii asumată de stat care prin legislația națională, transpusă în reglementări locale prin hotărâri
ale consiliului local, susține dezvoltarea pieței de
locuințe, a terenurilor, de construcții și a celei imobiliar-bancare. Ambele procese au contribuit la
formarea pieței de locuințe ca parte din piața imobiliară și au condus la schimbarea radicală a raportului dintre fondul de locuințe în proprietate personală/privată și cel în proprietate publică/de stat.

1992

1995

2000

2001

2002

2011

Fond public

Cluj-N: 35.72
RO: 11.3
(RO–1991: 21.9)

Cluj-N: 9.88
RO: 7.3

Cluj-N: 2.03
RO: 4.8

Cluj-N: 2.49
RO: 2.6

Cluj-N: 1.98
RO: 2.5

Cluj-N: 1.3
RO: 1.4

Fond privat

Cluj-N: 64.28
RO: 88.7
(RO–1991: 78.1)

Cluj-N: 90.12
RO: 92.7

Cluj-N: 97.97
RO: 95.2

Cluj-N: 97.51
RO: 97.4

Cluj-N: 98.02
RO: 97.5

Cluj-N: 98.7
RO: 98.6

Sursă de date: Recensăminte și Fișele localității
Piața de locuințe nu este o piață liberă. Atât privatizarea fondului locativ de stat, cât și producția
unui nou stoc de locuințe în proprietate privată s-a
întâmplat cu implicarea directă a statului, adică pe
baza reglementărilor legale, dar și prin susținerea
materială a acestora. Uitându-ne la evoluția celor

două stocuri (sursa: Tempo-online), observăm că
după intrarea în vigoare a Legii 85/ 1992 (vânzarea de locuințe fond de stat) în orașul Cluj numărul
de locuințe publice scade deja în 1993 la 15853 (de
la 39605, cât a fost în 1992), această scădere continuând și de pe urma Legii 112/1995 (retrocedarea

2013

2014

2015

2016

Valoarea totală a tranzacțiilor
imobiliare, milioane euro

200

284

358

457

Prețul mediu al apartamentelor,
euro/mp

832

836

873

1000

Achiziții finanțate prin credite
bancare, % din totalul achizițiilor

23%

16%

26%

17%

fostelor case naționalizate). Până în 1998, ceea ce
iese din fondul public de locuințe apare în fondul
privat. Această tendință se schimbă începând cu
1998, când numărul de locuințe private crește mai
mult față de numărul cu care scade numărul de locuințe publice, ceea ce arată că se începe producția
noului stoc de locuințe private. De exemplu de la
1998 la 2000 numărul de locuințe private crește
cu 1269, în timp ce stocul public scade cu 1077 de
apartamente, iar între 1998-2016 fondul privat
crește cu 28615 unități locative, iar cel public scade
cu 582. Printre altele, Legea 114/1996 (legea locuinței), Legea 190/ 1999 (legea creditului ipotecar),
Legea 54/1998 (privind circulatia juridicã a terenurilor), OUG 95/2011 privind aplicarea Programului național de sprijinire a construirii de
locuințe proprietate personală, OUG 60/2009
privind implementarea programului Prima Casă,
au susținut acest trend. Între 2014-2016 în ClujNapoca s-au construit 3758 de locuințe proprietate
privată, în timp ce numărul de locuințe publice a
rămas constant la 2808 unități. Creșterea numărului de locuințe publice în Cluj-Napoca între 20002001 (de la 2313 la 2867), între 2007-2008 (cu 223
de unități), între 2010-2011 (de la 1835 la 2537
locuințe) și între 2012-2014 (de la 1480 la 2808)
se datorează programului Agenției Naționale de
Locuințe (consacrat prin Legea 152/ 1998, dar
demarat abia în 2001), precum și investițiilor publice în trei proiecte de locuințe sociale (Timișului,
Albac, Coroianu - 421 unități locative), dar și existenței unui stoc din vechiul fond de stat neprivatizat (încă). Trebuie însă să menționăm că locuințele ANL nu au fost concepute neapărat ca să
rămână în proprietate publică, pentru că, conform legii, ele pot fi cumpărate de chiriași, astfel
și acest program continuă privatizarea fondului
locativ. În Cluj-Napoca numărul locuințelor ANL este
foarte redus: în 2014 primăria declara 174 locuințe
construite prin acest program.

Sursă de date: Tranzacții imobiliare. Cluj-Napoca, 2016
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nală, extindere și transformare la imobile existente,
de la P+3E la P+10E”, pe strada Salcâmului nr. 37.”
Prin acești oameni de afaceri, dezvoltarea imobiliară din Cluj este legată și de firme de offshore
care apar ca asociați sau acționari persoane juridice
în cadrul unor societăți importante din Cluj.3

Documentare realizată pe baza Hotărârilor
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, în
cadrul unei cercetări realizate de Fundația Desire
în 2017 cu sprijinul Rosa Luxemburg Stiftung.
1.

În urma legii 15, printr-o Hotărâre Guvernamentală, această fabrică a devenit SC Textila Romat
S.A. încă în 1990. În 1999 Fondul Proprietății de
Stat Cluj a scos la vânzare 40 la sută din acțiunile
Textila Romat, aceasta fiind a treia societate privatizată de FPS Cluj prin intermediul pieței de capital,
după Electroceramica și Institut Proiect. Acțiunile
au fost scoase la vânzare prin metoda plasamentului intermediar, prin intermediul unui sindicat
format din SC Active International SA și Interdealer
Capital Invest Cluj. La licitație s-au prezentat două
persoane juridice, iar în urma licitației prin alocare
competitivă a fost stabilit un singur câștigător.
2.

Dezvoltare imobiliară în zona Pieței Mihai Viteazul (foto: EV), 16.08.2016.

După 1990 producția fondului locativ privat
în orașul Cluj s-a realizat prin următoarele paradigme de dezvoltare: 1
1. Extinderea orașului prin încorporarea unor
terenuri extravilane din proprietatea statului, darea lor în concesiune și transformarea
acestora în zonă de locuire privată constând din
case familiale colective sau individuale, ori din
blocuri. Față de 1977, când perimetrul construibil al orașului a fost de 3978 hectare, în 2000 intravilanul acestuia a încorporat 6470 hectare,
în 2016 ajungând la 10472 ha. Această paradigmă s-a materializat în proiectele din Bună Ziua,
Câmpului, Soporului, Făget, Între Lacuri; dar și în
planurile de construcție de locuințe pe noile terenuri ale unor societăți comerciale înființate pe
baza asocierii Consiliului Local al Municipiului
Cluj-Napoca și firme private, și anume: Borhanci,
Lombului și Tineretului - proiecte nerealizate,
singurele care aveau o prevedere privind alocarea
în fondul public a unui număr de apartamente din
cele realizate de dezvoltatori.

siliul Local a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu
pentru SC Drusal SA pe terenul Dorobanților 33,
teren care anterior a fost al firmei ASIT Real Estate
SRL deținut de Allianz Țiriac Asigurări (care avea
din 2007 HCL pentru PUZ pentru zonă). SC Drusal
SA a devenit proprietarul terenului printr-o ipotecă de la Banca Transilvania pentru a construi un
ansamblu imobiliar. În octombrie 2012, Consiliul
Local a emis autorizație de construcție pentru Calea
Dorobanților nr 33-35-37 pentru ansamblul imobiliar cu funcțiuni mixte, numit Platinia Lounge
Residence. În 2013, SC Florisal, cealaltă firmă a dezvoltatorului imobiliar Vasile Pușcaș, a primit undă
verde de la Consiliul Local pentru un alt proiect la
colțul străzilor Ploiești și Constanța, numit Platinia
Elite Residence. După ce autorii PUGului au contestat autorizația inițială, ea s-a eliberat într-un final
pentru trei corpuri de clădire. În vecinătate se construiesc alte două turnuri: unul de către Imoinvest
SA (Iosif Pop, fost director Banca Transilvania), iar
celălalt de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean.

2. Încadrarea în cartierele muncitorești presocialiste a unor noi ansambluri de case familiale
(în cartierele Bulgaria și Iris din zona industrială
de Nord a orașului), dar și în spațiile libere sau
spațiile verzi ale cartierelor construite între 19601989 (Grigorescu, Gheorgheni, Plopilor, Mănăștur,
Mărăști, Zorilor și Calea Turzii). Astfel s-au realizat
în cartierul Mănăștur proiectul Tower Park, în Grigorescu American Village Condominiums, în zona
Calea Turzii ansamblul Belle Ville, în cartierul Andrei Mureșanu proiectul Errigal Residence, în cartierul Plopilor Central Park Residence, în cartierul
Iris River Tower, și în cartierul Gheorgheni, în apropierea Iulius Mall, ansamblul Grand Park Residence.
3. Revenirea în centrul orașului cu construirea unor clădiri de locuințe și/sau clădiri cu
funcțiuni mixte (locuințe, birouri, servicii), de
obicei definite drept de lux și foarte scumpe care
contribuie la re-gentrificarea zonelor centrale.
Această tendință a început prin eliberare de PUDuri și PUZ-uri din a doua parte a anului 2004 prin
inițiative de pe calea Dorobanților, strada 21 Decembrie 1989, colțul străzilor Ploiești și Constanța,
strada Traian, Calea Moților, Calea Mănăștur, construcțiile efective fiind pornite mai târziu, după
2005, culminând cu mai multe proiecte realizate
în ultimii patru-cinci ani. De exemplu, în 2011 Con-

4. Demolarea clădirilor unor vechi fabrici
cu activitate redusă sau cu totul suspendată,
și folosirea acestor zone pentru construcții de
locuințe private prin investitori imobiliari.
Exemplul cel mai recent al acestui trend, este cel
al dezvoltatorului imobiliar Vasile Pușcaș, proprietarul firmelor de salubrizare Drusal și Florisal din
județul Maramureș. Acesta a achiziționat în 2014
de la Ursus Breweries 1 hectar din terenul fostei
Fabrici de bere Ursus, după ce compania de bere
obținuse deja în 2013 un certificat de urbanism
pentru elaborarea unui PUZ pentru construirea
unui ansamblu mixt de până la 10 etaje pe terenul
fostei fabrici ce a încetat producția în 2010, clădirea veche a fabricii fiind demolată în 2011. În
decembrie 2014, Consiliul Local a aprobat o derogare de la PUD printr-un PUZ pentru ansamblul
mixt Platinia Mall Residence. Un alt exemplu al
acestei paradigme de construire de locuințe private
de către dezvoltatori imobiliari este Ansamblul
Sala Sporturilor. Dezvoltatorul proiectului a fost
S.C. Textila Romat S.A., care în 2007 a transformat
fosta clădire a Fabricii de Mătase România Muncitoare în imobil rezidențial.2 SC Textila Romat SA,
ai cărei proprietari sunt oamenii de afaceri clujeni
Dorel Goia și Gabriel Cârlig, a primit autorizație
prin HCL 848/2006 pentru “reconversie funcțio-

Acționar al SC Textila Romat și dezvoltator al
proiectului rezidențial “Ansamblul Sala Sporturilor”, Dorin Goia, este mandatar al unui offshore
cipriot, Trebela Limited. Trebela Limited la rândul său apare ca asociat persoană juridică în firme
din domeniul producției de energie electrică (Seb
Energy SRL, Gurghiu Energy și Hydro Energy Solutions SRL), și de construcții-dezvoltare imobiliară
(Parcserv SRL și Grup 2 SRL), în timp ce în Gurghiu
SRL este asociat un alt om de afaceri, Gabriel
Cârlig (co-acționar împreună cu Dorin Goia atât la
SC Textila Romat cât și la Ansamblul Sala Sporturilor). Amândoi sunt acționari și la SC Omiconstruct.
La rândul ei, Societatea Comercială Omniconstruct
a fost formată în urma reorganizării unei firme de
stat cu profil de construcții și întreținere a fondului locativ: GIGCL (Grupul de Întreprinderi de
Gospodărie Comunală și Locativă) ca societate
comercială cu capital de stat. Omniconstruct se
afla pe Lista societăților comerciale incluse în programul oferta de privatizare pentru anul 1998.
Clasificare pe domenii de activitate - din
02.07.1998. Prin Hotărârea nr.59 a Consiliului
Județean Cluj din 31 mai 2002 i s-au eliberarat
Certificate de atestare a dreptului de proprietate
asupra mai multor terenuri aflate în patrimoniul
său (Str. B-dul 21 Decembrie Nr.104 ca sediu, str.
Cantonului f.n – bază de producție, str. Sobarilor –
atelier, str. Petrila, Cosașilor, Aiudului – depozite).
În 2004 SC Omniconstruct a inițiat lucrările la un
complex rezidențial care cuprinde 3 imobile cu
55 de apartamente, amplasat pe Bulevardul 21
Decembrie 1989. În 2006 Omniconstruct a fost
constructorul și proprietarul clădirii “Maestro
Business Center”, prima clădire din Cluj de birouri
de clasa A, având o suprafață construită de aproximativ 10.000 de metri pătrați. În Decembrie 2016
societatea Omniconstruct a fost absorbită împreună cu alte câteva firme de către SC GEAINV SA,
firmă ce se ocupă de cumpărarea şi vânzarea de
bunuri imobiliare proprii, fiind condusă de trei
persoane din România având ca asociați juridici
două offshore-uri din Cipru – Localink LTD and
Thelteck LTD. Informații preluate dintr-un articol din 5 aprilie 2016 publicat pe site-ul CluJust,
https://www.clujust.ro/clujul-offshore-firme-dinparadisuri-fiscale-implicate-mari-afaceri-clujene/.
3.

Enikő Vincze
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În fața blocului

Speculă financiară, credite
ipotecare și dreptul la locuire
Ca parte a acțiunilor comune ale Coaliției
Europene de Acțiune pentru Dreptul la Locuire și la
Oraș, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire** a
pornit pe 5 octombrie o campanie de informare și
conștientizare despre efectele financializării.*
În cele ce urmează, vom încerca să definim acest
termen și vom urmări în ce fel acționează asupra locuirii și cum se reflectă în viețile noastre de zi cu zi.

Ce este
financializarea
Este reorganizarea economiei, instituțiilor, statelor și inclusiv a locuirii conform pieței financiare.
Această reorganizare se bazează pe o schimbare în modalitatea de creare a profitului, care nu
mai este extras din comerț și din producție (tipice
economiilor industriale), ci din tranzacții cu instrumente financiare. Mai simplu spus, o economie
care nu se bazează pe ceea ce produc oamenii, ci
pe scheme financiare, pe credite de consum și pe
specula nevoilor oamenilor.
Financializarea este un proces în continuă
creștere la nivel global din anii ’70 (deși vizibilă
încă din secolul 19) și:
●
include slăbirea regulilor, limitelor și
controalelor impuse instituțiilor financiare
●
este promovată agresiv de instituții financiare transnaționale (bănci și fonduri de investiții)
●
instituțiile financiare au ajuns să monopolizeze toate domeniile de tranzacții și producție:
profiturile (și, în general, veniturile) din tot ce se
produce sunt tranzacționate la bursă, reinvestite prin fonduri de investiții, depozitate în bănci,
transferate prin bănci.
În acest context, financializarea locuirii înseamnă
că locuințele sunt tratate și tranzacționate ca mărfuri, ca obiecte pentru speculă imobiliară și financiară și ca mod de a obține profit. Aceasta în detrimentul și prin ignorarea locuirii ca nevoie socială și
ca drept de bază al oamenilor.
Acest proces este sprijinit de instituțiile statului,
prin diverse politici publice (economice, sociale, de
locuire).

O altă formă de financializare este prin investițiile
speculative ale fondurilor de investiții, corporațiilor și industriei imobiliare. Aceste investiții
speculative determină creșterea prețului locuințelor și a chiriilor și îngreunează accesarea unei
locuințe.
Aceste procese de creditare și speculare imobiliare sunt încurajate și sprijinite de către stat prin:
●
garantarea creditelor ipotecare și încurajarea accesului populației la credite, în detrimentul
altor modalități de acces la locuință
●
privatizarea fondului public de locuințe,
facilitând acumularea de proprietăți și, prin urmare,
speculația imobiliară
●
parteneriate public-private, prin care
resurse publice sunt direcționate către sectorul
privat de dezvoltare imobiliară în schimbul alocării,
pe o perioadă limitată, a unui procent din apartamente ca locuințe sociale.
Actorii pricipali ai financializării lucrează simultan
pe trei niveluri diferite:
●
actorii transnaționali (Uniunea Europeană
și instituțiile sale, instituțiile financiare precum
Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială,
Banca Centrală Europeană, bursele internaționale)
●
statele naționale și instituțiile guvernamentale
●
consiliile municipale și/sau locale.

De ce ne interesează toate
aceste lucruri
În estul și sudul Europei, creditele sunt considerate
mai riscante, deci impun rate mai mari, ceea ce înseamnă profituri mai mari față de creditele din vest.
În același timp, riscurile sunt transferate celor
care iau credite; în cazul în care nu mai pot plăti
ratele, oamenii își pierd bunurile cu care au garantat (inclusiv casele) - care reintră în circuitul de
profit al băncilor.
Dat fiind că nu oricine poate obține credit ipotecar și că valoarea chiriei este de cele mai multe ori
cât un salariu minim, trebuie să ne întrebăm ce face
statul pentru a răspunde nevoii de locuire a unei

populații din care 40% se află sub pragul de sărăcie.
În timp ce mii de dosare de locuințe sociale rămân
nesoluționate prin primării, statul sprijină sectorul
bancar.
Astfel, în România, din 2001, locuințele ANL
(Agenția Națională pentru Locuințe) sunt construite
pentru a fi cumpărate doar prin credite, împreună
cu bănci precum BRD. Guvernul a alocat milioane
de euro pentru construirea și vânzarea de locuințe
prin bănci. Acest program este destinat persoanelor sub 35 de ani, dar nu este orientat în funcție de
venit, astfel că cei cu veniturile cele mai mici și cea
mai mare nevoie de locuințe accesibile sunt excluși.
Programele care favorizează băncile („Prima
Casă” și Banca pentru Locuințe în parteneriat cu
BCR și Raiffeisen) și condiționează accesarea unei
locuințe prin accesarea de credite au primit peste
21 miliarde lei, adică peste 96% din totalul cheltuit pentru subvenționarea locuințelor din bugetul
de stat.
Pe când programele de locuințe sociale, locuințe
pentru chiriași evacuați, pentru combaterea marginalizării au avut alocate mai puțin de 800 milioane lei, adică doar 3.7% din totalul cheltuit pentru
subvenționarea locuințelor din bugetul de stat.
Criza și restructurările economice au dus la
pierderea sursei de venit pentru multe familii,
iar îndatorarea masivă la bănci și chiriile exorbitante au avut drept consecințe executări silite și
evacuări.

Cum ne afectează pe noi
Suntem și vom deveni tot mai dependenți de
credite și bănci pentru a putea accesa o locuință în
timp ce prețurile la locuințe cresc artificial și nu ne
mai permitem să închiriem sau să cumpărăm o casă.
Autoritățile nu dau bani către programe de locuințe publice pentru lucrătorii cu venituri mici, dar
direcționează banii către programe realizate împreună cu băncile ceea ce face ca puterea băncilor
de a-și impune propriile condiții să crească (de
exemplu, rate mult mai mari decât în vest, rate
flexibile, chiar contestarea legii dării în plată, etc.)

Instituțiile financiare fac presiune pe guverne și
influențează strategiile și programele publice; tot
ele, “eliberate” de reglementări, au devenit tot mai
puternice, iar impactul lor în politicile publice (care
să le avantajeze) e tot mai mare. Guvernele, deși au
bani, nu investesc în programe sociale din cauza
cerințelor impuse de structurile financiare transnaționale și din cauza avantajelor pe care clasele
politice le acumulează răspunzând acestor cerințe.

Financializarea locuirii
Financializarea locuirii îmbracă mai multe
forme. Una dintre acestea este sistemul de credite
ipotecare pentru accesarea proprietății private.
Cu cât creditele ipotecare se dau mai ușor, cu atât
prețul locuințelor va crește și familiile se vor îndatora din ce în ce mai mult. Totodată, persoanele
cele mai sărace și vulnerabile sunt excluse complet
din acest proces, rămânând să se descurce pe piața
speculativă a chiriilor.
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Persoanele fără acces la o locuință (personală
sau socială) devin tot mai vulnerabile (impactul
este uriaș, în Londra, de exemplu, speranța de viață
la persoanele care locuiesc în condiții dificile este
cu peste 25 de ani mai mică decât a celor care locuiesc în condiții bune).
Din ce în ce mai mult crește inegalitatea economică dintre persoanele care au o locuință și cele care
nu au locuință și nici acces la chirii pe piața imobiliară (lucrătorii cu veniturile cele mai mici). Chiar
și cei care au un credit ipotecar sunt vulnerabili în
fața crizelor economice sau la scăderea venitului.

Ce ne dorim
Încetarea sponsorizării băncilor și creditelor imobiliare de către stat - pentru că blochează accesul la
locuire persoanelor care nu pot face credite, pentru
că transformă zeci de mii de oameni în datornici pe
viață, pentru că duc la creșterea chiriilor.
Asigurarea de locuințe publice accesibile, de calitate, pentru toate persoanele care nu își permit o
locuință, în special pentru muncitorii cu veniturile
cele mai mici.
Încetarea vânzării și privatizării locuințelor publice și sociale!
Construcția, achiziționarea și buna întreținere
a locuințelor publice - pentru că statul are destui

Marșul Coaliției Europene pentru Dreptul la Locuire și la Oraș, Noiembrie 2017, Nicosia, Cipru, cu participarea
FCDL și Căși Sociale ACUM. Fotografie de Pedro Martin Heras a momentului în care coaliția a blocat accesul în
Banca Centrală a Ciprului.

bani pentru un fond suficient de locuințe publice,
care sa nu fie tranzacționate pe piață. Tot ce trebuie este voință politică pentru a-i direcționa în
acest sens și nu înspre bănci.
Încetarea tuturor evacuărilor - pentru că locuirea în siguranță și demnitate este un drept fundamental.
Controlul pieței chiriilor private - pentru că tot
mai multe persoane sunt forțate să locuiască fără
contracte, în nesiguranță, cu chirii mari, și încep sa
se organizeze împotriva acestui sistem nedrept.

*Campania internațională împotriva financializării locuirii atrage atenția asupra acaparării de
locuințe de către instituții financiare (bănci și fonduri de investiții), asupra condiționării accesului
la locuințe prin credite imobiliare scumpe, asupra
creșterii puterii instituțiilor financiare de a influența politicile publice de locuire.
#HandsOffOurHomes
housingnotprofit.org
**Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire
(FCDL) este o inițiativă a oamenilor al căror drept
la locuire este pus în pericol sau încălcat.
fcdl.ro

Scenele locuirii

Vizită în Muzeul Subiectiv al Locuirii
Spectacolul Muzeul Subiectiv al Locuirii spune
povestea a șapte femei din Rahova-Uranus și
Vulturilor 50 și a luptei pentru locuire la care ele
s-au angajat. Muzeul Subiectiv al Locuirii expune
șase momente cheie care, în ultimii 11 ani, au
schimbat viața protagonistelor și viața celor două
cartiere. Spectacolul face cunoscute situațiile cu
care protagonistele s-au confruntat de-a lungul
anilor, alături de familiile, cunoscuții și vecinii lor
și este gândit ca un apel la solidaritate. Pe scenă,
Elena Radu, Nicoleta Vișan, Cornelia Ioniță,
Claudia Moldoveanu, Alexandrina Fieraru,
Cristina Eremia, Gabriela Dumitru joacă chiar
poveștile lor. Regia spectacolului aparține lui
Andrei Șerban și Gabrielei Teodorescu. O parte
din echipa artistică a avut amabilitatea de a ne
răspunde câtorva întrebări:
Lorand Maxim: Cum ați ales teatrul pentru a
spune aceste povești?
Cornelia Ioniță [Cami]: Noi am început prin
copii. Ăla mic al meu: „mamă eu vreau să fiu ca
unchiu!”, adică fratele meu care s-a urcat pe casă;
fata lui Nuți [Alexandrina Fieraru]: „vreau să fiu
Cami!”. Chestii din astea mărunte, pe care ei le jucau
afară-n stradă. Noi văzându-le, Cristina a zis hai să
propunem o piesă! Și am zis: haideți să încercăm
prin piesele astea să ne spunem oful. Ce ne doare
cel mai tare. Și cam asta ne doare – evacuarea!
Nicoleta Vișan: Și asta am încercat să arătăm la
lume!
Cornelia Ioniță [Cami]: Și asta am încercat pentru că multă lume nu știe ce înseamnă să fii evacuat.
Am încercat să arătăm exact prin câte etape trece
un evacuat.
Andrei Șerban: Noi ce putem face prin teatru e
să zicem: se întâmplă lucrurile astea. E o nedreptate care se întâmplă. Tu trebuie să știi! Sunt niște

Fotografii: Iuliana Dumitru

voci, sunt niște oameni, semeni de-ai noștri care au
niște probleme. Teatrul creează contextul de a zice
poveștile astea. E un semnal de alarmă.
L.M.: Spectacolul este construit din șase scene.
Fiecare scenă este deschisă de câte o imagine.
Practic, în prima fază vedem niște personaje care,
asemănător unor statui, sunt încremenite într-o
poziție. Publicul este invitat să interpreteze mai
întâi imaginea, apoi se dă startul la acțiune și ni
se arată contextul din care imaginea e desprinsă.
Cum ați ajuns la aceste șase scene și de ce acest tip
de interacțiune?
N.V.: Toată chestia a plecat de la întrebarea: când

ne-am simțit noi neputincioase? E povestea ei, e
povestea mea. Poveștile pe care noi le jucăm sunt
reale.
Cristina Eremia: Regizorii ne-au întrebat pe noi
ca persoane, ce vrem noi să transmitem publicului?
Și noi am vrut să îi facem să înțeleagă ce înseamnă
o evacuare și să se întrebe ce ar face ei dacă ar fi în
locul nostru.
A.Ș.: Piesa e construită din șase scene pentru
că două dintre actrițe au aceeași poveste. Au fost
martore la aceeași evacuare. Pentru mine e important că sunt niște povești din cartier, povești ale
oamenilor care trăiesc lângă noi. Nu mai e teatrul
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Prin gesturile pe care le făceau parcă te vedeai
acolo lângă ele. Tu când joci simți că ești acolo. Eu
una asta simt. Sau la scena mea, când interpretează
pe mama, pe tata. Ei nu mai sunt și știu prin câte am
trecut cu părinții mei și cu frații mei. Eu chiar mă
văd acolo. Și văzând-o pe Nicoleta prin ce-a trecut,
pe Onița, pe mine... Vezi și simți momentul ăla.
L.M.: Ați reușit ce v-ați dorit cu spectacolul?
C.E.: Am spus-o tot timpul și o repet, dacă din 20
de persoane 5 au înțeles mesajul nostru, pentru
noi e - jos pălăria! Pentru că știm că ele îl pot transmite mai departe. Credem și vrem să credem că au
înțeles mesajul nostru. Are un impact foarte mare.

acela care reprezintă doar o anumită clasă socială
care se gândește nu știu cum la nu știu ce probleme. Aici sunt poveștile care ar trebui să fie spuse.
Despre asta e teatrul cu oamenii. În cartier lucrurile astea se vorbesc, se știu.
Publicul se întoarce cu spatele când se schimbă
scenele. După o reprezentație a venit un spectator
și mi-a zis „băi, eu acum realizez că noi de fapt stăm
tot timpul cu spatele la evacuările astea”. Te întorci
și la un moment dat te surprinde, apare o știre undeva: „a mai fost o evacuare pe strada Sfinților!”.
L.M.: Ce vedem în spectacol?
C.E.: Am încercat prin piesa asta să arătăm ce înseamnă o evacuare. Prin ce trece un om. Care sunt
etapele. Nu e doar că te dă afară dintr-o locuință. Îți
ia din viața ta, din viitorul tău, din trecut, din prezent.
Ți se schimbă viața. Începi o altă viață.
Familia lui Cami s-a zbătut. Au reușit până la urmă
să aibă o locuință, dar părinții au decedat după ce
s-a liniștit totul. Aveau o vârstă, nu mai suportau
suferința. Au stat 32 de ani în locuința respectivă, au
făcut copii, i-au crescut. Copii lor au făcut copii, i-au
adunat lângă ei, au stat tot timpul cu ei împreună și
la un moment dat i-au despărțit. Părinții au suferit.
Au suportat mai greu situația mutării și uite că au
murit. Este chiar foarte grav ce se întâmplă.
C.I.: Eu când am fost evacuată nu am realizat
atunci în momentele alea ce se întâmplă pentru
că a venit multă lume: televiziune, poliție, jandarmi, pompieri. La un moment dat a dispărut toată
lumea. S-a făcut seară și s-a evaporat toată lumea.
Și atunci am realizat că eu sunt cu familia mea în
stradă. M-am pus pe-un pat, că eram cu toată mobila
în mijlocul străzii, m-am pus pe un pat și mi-am pus
mâinile-n cap. Când realizezi, pur și simplu te vezi
un nimeni. Te vezi un nimeni!
N.V.: Dacă stai să te gândești, în cazul lui Cami
părinții ei atât de mult au suferit încât au murit.
Evacuarea le-a luat viața oamenilor ăștia la propriu!
Și asta nu înțelege lumea, că atunci când spui evacuat nu este limită - evacuat pentru o zi, pentru două,
pentru trei. Sunt unii oameni care sunt evacuați pe
vecie. Adică cât timp trăiesc ei pe pământ, ei nu mai
reușesc în vecii vecilor să mai primească o locuință.
L.M.: Cum încasează publicul spectacolul vostru?
A.Ș.: Spectacolul are și rolul de a ne face să conștientizăm ce privilegii avem unii: faptul că ai o
locuință sau faptul că ai acces la un job care să îți
permită să plătești chirie. Mergi la primărie și tot
timpul ești acuzat că e ceva ce nu ai făcut. De ce nu
știi? De ce nu ești educat? De ce nu știi să scrii o cerere? Pentru că nu am avut acces la resursele astea.
Prin interacțiune invităm oamenii să zică cum
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s-ar simți, să dea soluții. Publicul nu are cum să
vină cu ceva ce femeile astea nu au încercat. Ei zic:
de ce nu încercați să depuneți acte la primărie sau
de ce nu ați făcut protest? Și dacă aștepți până la
sfârșit vezi că au mers și la primărie, că au făcut și
protest. Și așa își dau și spectatorii seama de situație. După spectacol îi invităm pe oameni să vină
pe pagina FCDL (Frontul Comun pentru Dreptul la
Locuire) și să se solidarizeze. E un mesaj care vă
invită să vă alăturați la lupta asta. Și pentru copii a
contat foarte mult să își vadă mamele pe scenă.

Mama ta e o super
luptătoare!
C.E.: Mi-a plăcut că implicai publicul mereu. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii care la discuțiile
de după piesă au spus ce cred ei și ce simt ei. Să nu
ne gândim prea mult; asta-i părerea mea: „de ce nu
luați casă de la proprietar?”. Pentru că atunci ai o
discuție cu persoana respectivă, încerci să îi explici
prin ce treci și care e realitatea și înțeleg și cei din
jurul tău care ascultă.
Noi în primul rând nu cerem milă. Nu cerșim
ceva. Le spun că părinții lor au avut case de la stat.
Care-i diferența dintre mine și ei? Diferența între
mine și ei e că poate ei au avut posibilitatea să își
cumpere casa de la stat, eu nu am avut posibilitatea
să îmi cumpăr casa de la stat. Sau, dacă ar fi venit
proprietarul să revendice terenul de sub blocul tău,
m-ai mai fi criticat așa? Nu poți să stai într-o casă a
statului dacă nu ți-ai plătit chiria consecutiv. Trei
luni și te-au scos. Zic oamenii că ăștia evacuați n-au
plătit lumină, n-au plătit nu știu ce și că de aia i-a
scos! Nu e adevărat. Oamenii au locuit și au plătit.
N.V.: De asta e nevoie ca la sfârșit să vorbești și
să le explici oamenilor. Pentru că oamenii cred că
dacă ai fost evacuat sunt 1000 de soluții pe care
le poți accepta să revolvi problema ta cu locuirea.
Apelul nostru a fost de fiecare dată la sfârșit. Am
zis că urmează evacuarea lui Onița, Cristina și vrem
să fie acolo, să fie oamenii prezenți.
L.M.: Cum a fost să vă reamintiți momentele respective și să le jucați?
N.V.: Primele repetiții noi plângeam.
C.I.: Eu văzând scena lor și vorbind despre ea - pur
și simplu rămâneai blocat și te bușea și plânsul.
Când nu ai actori și aduci oameni și e viața lor reală
arăți publicului - uite, asta-i România și uite asta se
întâmplă. La un moment dat am constatat că merge
treaba cu oamenii alături de tine. De exemplu, Cami.
Cami n-ar fi văzut o casă niciodată, cred eu, dacă
nu ne-am fi adunat noi, oamenii din comunitate și

oamenii solidari. E bine să ai amestecătura asta. Și
am constatat că a mers lucrul ăsta și lui Cami i s-a
dat casă că au văzut că suntem mulți. Dacă te duci
singur nu ai nicio șansă. Da’ în momentul în care ai
echipa asta... Mie îmi place să spun o echipă puternică pentru că sunt tot felul de oameni amestecați, intelectuali cu inculți, cu analfabeți cu ce vrei tu. Până
la urmă, când suntem împreună suntem noi, oameni.
A.Ș.: Eu am rămas cu mult respect față de femeile astea. Sunt pe poziții. Încă au puterea de a se juca
și a se bucura unele de altele. Eu le văd ca pe un lanț,
sunt o super forță împreună. Oamenii, dacă sunt
uniți, trec mult mai ușor peste toate.
L.M.: Ce urmează mai departe?
C.I.: Știi ce aș vrea? Știi ce mi-aș dori eu? Chiar
dacă eu acum să zicem am casa mea, dar sunt departe de unde am crescut. Nu mai sunt în zona aia.
Și aș vrea un bloc pentru toți evacuații și pentru noi
toți care ne cunoaștem. Să fim așa, unii lângă alții.
G.D.: Și eu aș vrea tot așa.
C.I.: Adică să nu ne despărțim. Să n-ajungem una
la Suceava, una la Timișoara.
G.D.: Copiii noștri să crească împreună, să se ducă la
școală împreună. Să împartă o napolitană împreună.
N-are ăla, are ăla. Că și noi am fost la fel. N-a avut
azi ea, am avut eu, n-am avut eu, a avut ea. Și pentru
mine una e foarte greu că am plecat de lângă ele, am
plecat din cartierul ăla, am plecat din inima mea.
C.I.: Să construiască, frate, blocuri pentru evacuați, pentru handicap în primul rând. Să ne lase cu
biserici! Să facă fabrici ca să avem unde să muncim,
să nu mai fim la mână la patron, pentru că suntem
niște gunoaie la mână la patron.
C.E.: Mie mi-ar plăcea foarte mult să joc piesa în
fața primăriei de sector. Eu consider că ăsta a fost
un început. Trebuie înțeles că înainte să apară clădirea a fost omul. Haideți să vorbim de oameni!
Lorand Maxim

Cărămida este mediul prin care contribuim la
creșterea mișcării politice pentru dreptate locativă
în orașul Cluj, și nu numai. Cărămidă-cu-cărămidă,
construim cunoaștere reciprocă, încredere în propriile forțe și solidaritate care ne întărește. Conștientizăm adevăratele cauze ale crizei locuirii, ale
cărei consecințe le suportă lucrătorii, atât clasa
muncitoare pauperizată, cât și clasa de mijloc
precarizată. Cu Cărămida putem lupta pentru o
politică justă și antirasistă de locuire, precum și
împotriva transformării orașului în sursă de profit
pentru dezvoltatorii și marii proprietari imobiliari.
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