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Traducere realizată de Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!:
European Action Booklet, European Action Coalition for the Right to Housing and the City, noiembrie
2018
Coaliția Acțiunea Europeană pentru Dreptul la Locuire și la Oraș adună laolaltă persoane cu diferite
experiențe și idei din toate colțurile Europei. Această broșură prezintă câteva din aceste idei și experiențe.
Toate textele au la bază interviuri luate în timpul derulării întâlnirilor coaliției organizate în 2017.
Dorim să mulțumim tuturor pentru participare și sperăm să vă oferim inspirație pentru următoarele acțiuni.
Să luptăm împreună pentru dreptul la locuire și la oraș. Alăturați-vă luptei noastre!
Coaliția Acțiunea Europeană pentru Dreptul la Locuire și la Oraș este o rețea „la firul ierbii” alcătuită din
30 de grupuri din 20 de țări. La pagina de internet a coaliției găsiți câte un link pentru fiecare grup
reprezentat: housingnotprofit.org
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Cluj-Napoca, Romania

Haideți să curățăm orașul de speculă! - Sensibilizarea locuitorilor despre Blackstone
Eliška, Jakub & Klara de la Wake Up Houses, Ostrava, Republica Cehă (iunie 2017)
În 2016, o firmă de imobiliare a cumpărat peste 40.000 de unități locative, inclusiv locuințe sociale, în
Ostrava și împrejurimi. Fostele locuințe aflate în proprietatea statului, privatizate în 1990 aveau deja o
reputație proastă în rândul oamenilor, așa că nu ne-a surprins deloc să auzim o mulțime de povești despre
chiriași și apartamentele lor de bloc neîngrijite. Mai apoi a fost adoptată și o politică de segregare
direcționată împotriva romilor. Noi am început să adunăm aceste povești. Am fost de asemenea interesați
să aflăm cine se afla în spatele firmei de imobiliare. Am aflat că firma aparținea de Blackstone, unul dintre
cei mai importanți actori ai sistemului de capital financializat în domeniul imobiliarelor pe plan global.

Am ținut să facem publice rezultatele la care am ajuns conduși de curiozitatea noastră împreună cu
poveștile auzite. Totodată, am încercat să ajungem și la chiriașii care fuseseră afectați cel mai tare. Am
contactat persoane din Spania și Statele Unite care la rândul lor se organizaseră împotriva Blackstone.
Pentru a ajunge mai repede la publicul nostru țintă și pentru a pune presiune pe firmă hotărâsem să ocupăm
temporar sediul firmei. Pentru a obține sprijin în lupta noastră am elaborat o campanie care urma să
conducă la acțiunea preconizată.
În afara muncii de investigație, a activităților în domeniul media și activității din cartier am organizat o
paradă, un marș în oraș. Marșul s-a desfășurat în octombrie 2016, luna locuirii la nivel mondial. Sloganul
nostru a fost “să curățăm orașul de specula din domeniul locuirii”. Mai multe persoane s-au îmbrăcat în
echipament de muncitor la salubritate. Am avut muzică și mai multe activități pentru copii pentru că am
dorit să creăm o atmosferă pozitivă și accesibilă. În momentul în care am ajuns la sediul companiei
participanții au început să curețe ferestrele clădirii ceea ce a condus la anumite neînțelegeri cu poliția care
proteja clădirea cu seriozitate maximă.
Ziua următoare, un grup restrâns de persoane și împreună cu un jurnalist am revenit la sediu. De data asta
neanunțați. Am intrat în clădire și am cerut să vorbim cu cineva din conducere. Bineînțeles că ni s-a spus că
nu era nimeni prezent la fața locului, dar ni s-a propus să stăm de vorbă cu avocatul firmei care a și apărut
după puțin timp. A venit și poliția. Am decis să negociem în afara clădirii pentru că altfel riscam să fim
arestați, ceea ce nu părea să fie benefic în nici un fel la momentul respectiv. Le-am înmânat un catalog cu
întrebări sugestive de genul „de ce le aplică romilor tratamente discriminatorii”. Au promis că vor răspunde
la întrebările noastre într-o săptămână. Răspunsurile lor au fost extrem de vagi golite de conținut. Cu toate
acestea, măcar am avut posibilitatea să le publicăm, reușind să continuăm în acest fel munca de
sensibilizare a populației în legătură cu firma respectivă și să continuăm și lupta noastră împotriva firmei.
Am reușit să intrăm în legătură cu asociația chiriașilor și am abordat aceste teme și împreună cu ei.
Înregistrarea video făcută cu această ocazie este folosită de un grup de acțiune de oameni fără adăpost întro piesă de teatru a celor oprimați. Piesa se joacă într-un cartier în care firma de imobiliare are proprietăți.
Așadar, până la urmă acțiunea noastră împreună cu campania care a precedat-o ne-a ajutat să descoperim
Blackstone în Ostrava. Să începem să o atacăm la nivel public și să intrăm în legătură cu alte grupuri din
Ostrava și din alte orașe.
www.facebook.com/probuddomy

Grevă în Centru: Cum să-ți inviți dușmanul la propria acțiunea de protest organizată împotriva lui
Elof de a centrul social Cyklopen, Suedia (iunie 2017)
Acțiunea s-a desfășurat în jurul unui centru comercial din vecinătatea liniei de metrou numărul 19 din sudul
orașului Stockholm. Centrul local a fost cumpărat inițial de compania Boultbee, ceea ce fusese scandalos în
sine pentru că începuseră să scumpească chiriile și să evacueze proprietarii de magazine. Centrul devenise
rapid simbolul procesului de renovacuare din zonă. În 2011, aproximativ 70% din acest centru a fost
cumpărat de Citycon care devenise astfel noul actor principal. Fiecare proprietar de magazin era nevoit să
negocieze cu această companie care a reușit să individualizeze conflictul existent prin chirii individualizate.
Grupul Linje 19 (Linia 19) a inițiat discuții cu micii proprietari de magazine și a început să organizeze
întâlniri cu aceștia. Cum se întâmplă adesea în cazul unui conflict legat de un spațiu anume, compania care
era de fapt forța din spatele întregului proces rămăsese oarecum invizibilă. Am dorit să facem ceva pentru a
da un nume inamicului și pentru a face publică identitatea lui. Știam că este o condiție crucială pentru
continuarea luptei. Dar era clar că nu s-ar fi arătat dacă am fi lansat invitația în mod direct în numele
grupului nostru.
Așadar, Linje 19 a creat o asociație de cartier falsă; asociația Vantörs Societal. Aceasta a fost asociația care
a invitat Citycon la un eveniment sub pretextul că asociația era interesată de dezvoltarea cartierului în
viitorul apropiat. Am invitat și politicieni pentru a da evenimentului un aer oficial. Citycon se gândise
probabil că va participa la o întâlnire drăguță la care va vorbi despre proiectele sale de dezvoltare. Între
timp, grupul a organizat o grevă la centru. Proprietarii de magazine erau pregătiți să-și închidă magazinele
cu două ore înainte de începerea evenimentului. Totodată, am avut afișe prin de mobilizare a locuitorilor
din vecinătate cu scopul de a-i convinge să vină la eveniment pentru a protesta.
Am avut un număr impresionant de participanți. Au venit circa 200 de persoane. Politicienii nu au venit,
dar în locul lor am pus pe scenă afișe imense ca să-i reprezinte. Facilitatorul a deschis evenimentul
adresând un bun venit călduros tuturor dar a lansat imediat un atac virulent la adresa CEO de la centru,
aproape că mi se făcuse milă de el. În timp ce vorbea privirile ucigătoare ale locuitorilor din zonă care
stăteau în primele rânduri îl urmăreau necontenit. Pe de altă parte, aceleași persoane întâmpinau cu zâmbete
discursul altora. Limbajul corporatist al managerului de vârf nu avea căutare în acest context.
Cu toate acestea, a fost nevoit să-și păstreze calmul fiindcă nu avea pe unde să plece. Rezultatul cel mai de
seamă al acțiunii a fost crearea unui sentiment comun de solidaritate în rândul locuitorilor și proprietarilor
aflați față-n față cu inamicul. Nu am fi reușit acest lucru în lipsa liderului corporatist. Proprietarii mai activi
au reușit să negocieze mai bine, dar din păcate nu am reușit să transformăm această parte a luptei într-o
acțiune colectivă. Cu toate acestea acțiunea a pus bazele următoarelor acțiuni și proteste de acest gen în
zona respectivă. În plus, am reușit să arătăm publicului adevărata față a firmei problematice care a început
să fie reprezentată ca atare din acel moment.
cyklopen.se

Cum am ocupat biroul unei firme de locuințe sociale
Renk de la Uniunea împotriva condițiilor de locuire precară, Hertogenbosch, Olanda (iunie 2017)
Oferim sprijin social și juridic persoanelor care au probleme cu situația lor locativă. Dacă măsurile nu pot
rezolva o problemă, recurgem la proteste. Câteodată avem cazuri de evacuare dintr-un bloc sau o stradă
care aparține unor companii de locuințe sociale cum ar fi Rossdale. Dacă mai mulți chiriași aparțin de o
companie dată, se vor forma grupuri care vor intra în conflict cu companiile respective. Formarea
grupurilor întărește atât modelul nostru organizațional cât și acțiunea care urmează a fi lansată împotriva
companiei. Ca organizație, prin acțiunile noastre dorim să obținem o poziție mai bună de negociere în
cazurile referitoare la chiriașii afectați de evacuări. Chiar și chiriașii afectați ezită să protesteze, în primul
rând pentru că le e teamă de reacția companiei dacă aceasta află că au participat la protest. Companiile
respective ne urmăresc și în alte moduri, de exemplu prin intermediul conturilor false pe Facebook.
Așadar, avem nevoie de un grup stabil de activiști sau de chiriași neafectați care doresc să protesteze în
anumite cazuri. Acțiunea care se organizează cel mai frecvent este ocuparea temporară a biroului
companiei care se află în conflict chiriașii. Trebuie să mobilizăm 200-300 de persoane prin propriile
noastre canale, rețelele de socializare și listele de email. Trebuie să pregătim bannere și portavoce.
De obicei managerii companiei apar de îndată ce reușim să intrăm în clădirea firmei. Încercuim managerii
cu bannerele noastre și le adresăm solicitările noastre prin megafon. Încercăm să menținem sediul ocupat
până când managerii oferă ceva ce ar putea reprezenta soluția în cazul respectiv. Dar, deseori ei nu doresc
să negocieze. Dacă cheamă poliția, vom pleca benevol. Nu ne e teamă să protestăm mai hotărât, dar credem
că în majoritatea cazurilor nu ar ajuta la rezolvarea problemei pe care o dorim soluționată prin acțiunile
noastre. Nu intimidăm oamenii și nu facem uz de nici un fel de violență. Putem folosi acțiunea în beneficiul
nostru chiar și în lipsa negocierii directe. Producem propriul nostru material foto și film și informăm
organele media. Este important să avem pregătit un dosar, un portofoliu care oferă explicații despre caz și
prezintă solicitările noastre.
Modul nostru de a pune presiune este crearea unui curent de opinie negativ în presă. Firmele de imobiliare
sunt foarte sensibile în această privință. Acțiunea noastră dorește să exercite presiune asupra companiilor ca
aceștia să-și schimbe politicile și să-și revizuiască deciziile în cazurile individuale la care lucrăm. Acțiunile
noastre au condus la rezultate de acest gen de mai multe ori.
bondprecairewoonvormen.nl

Hotel Check In – Cum am atras atenția asupra corupției
Tomislav de la Dreptul la oraș, Zagreb, Croația (iunie 2017)
Obiectivul nostru general este să introducem în agenda publică tema privatizării spațiului public și a
modului în care un guvern corupt tratează orașul ca și cum acesta ar fi o marfă. În Croația avem o
companie numită Agrokor, cea mai mare firmă privată înființată de Ivica Todorić, un apropiat al primului
președinte ales în anii 90. Este una din persoanele privilegiate care se bucură de legi dedicate din partea
statului.

Trăiește într-un palat chiar deasupra orașului Zagreb. Palatul este situat în imediata vecinătate a unei păduri
protejate care se află într-o zonă în care este interzisă construcția de clădiri cu excepția celor de utilitate
publică. A cumpărat clădirea în anii 2000 și a început să facă diligențele pentru a obține autorizația de
construcție pentru un hotel ce urma să fie construit în această zonă. Evident că nu a deschis nici un hotel,
dar locuiește în această clădire împreună cu cu familia lui. În 2009, orașul a modificat restricțiile zonale
permițând în mod excepțional construirea clădirilor rezidențiale private cu o suprafață de cel mult 15.000
m², exact dimensiunea proprietății lui Ivica Todorić.
Așadar, ne-am adunat 50 de activiști de la Dreptul la Oraș Zagreb și Acțiunea Verde și am început să ne
organizăm. Am închiriat un autobuz și am invitat participanții să-și aducă bagaje. Am invitat și jurnaliști,
dar nu le-am spus nimic despre planurile noastre. Este important să ținem secretul pentru că altfel am
periclita planul. Nu vă faceți griji dacă se plâng că nu știu despre ce e vorba. Jurnaliștii au ajuns să ne
cunoască și să aibă o imagine clară despre noi în sensul în care știu că acțiunile noastre le oferă material
pentru redactarea unor articole bune. Totuși, sunt câțiva jurnaliști care fac parte din cercul nostru restrâns și
cu care discutăm înainte de lansarea acțiunii pentru a avea la îndemână o opinie profesionistă.
Așadar, am mers la palat cu autobuzul și am spus că dorim să stăm la hotel, la poartă ne-a întâmpinat
purtătorul de cuvânt al firmei (de ce al firmei și nu proprietarul) care a încercat să ne ducă cu zăhărelul
vorbindu-ne despre pregătirile pe care le fac pentru deschiderea hotelului. Am filmat întreaga discuție și cu
această înregistrare aveam deja cele necesare pentru acțiunea noastră.
Declarația incredibilă făcută și toate legăturile de corupție dezvăluite vorbeau de la sine mai ales
confruntate fiind cu faptele pe care le susțineam. Astfel am putut pleca de la fața locului fără probleme sau
represiuni. A fost una din primele dăți în care firma a trebuit să se confrunte cu atitudinea negativă a mass
mediei.
Pregătirea acțiunii ne-a luat 10 zile și a fost posibilă pentru că erau destul de multe persoane în rețeaua
noastră ca să putem asigura continuitatea activităților necesare. Mobilizarea pentru aceste acțiuni nu se face
prin canale publice, apelăm mai degrabă la mesaje directe. Este esențial pentru a ne asigura că personale
vizate vor veni. În caz contrar, imaginea acțiunii s-ar putea schimba în întregime. Notă: în noiembrie 2017
după colapsul Agrokor, Todorić a fost arestat la Londra fiind acuzat de fraudă și corupție. A fost înlocuit la
Agrokor deja în aprilie 2017.
pravonagrad.org

Cum oprim o licitație în Atena
Tonia de la Stop Licitațiilor / Rețeaua Alianțelor Unite Împotriva Licitațiilor, Grecia (iunie 2017 / august
2018)
Criza din Grecia a făcut multe victime printre oamenii îndatorați care și-au pierdut locuințele vândute până
la urmă la licitații. Noi încercăm să oprim aceste licitații. Verificăm în fiecare săptămână paginile de
internet unde se afișează licitațiile pentru a identifica licitațiile săptămânii următoare. Este o muncă grea,
dar esențială. Sunt atât de multe licitații că trebuie să facem eforturi pentru a le găsi pe cele mai injuste.
Situații în care sunt afectate persoane foarte sărace cărora li se ia proprietatea pentru o datorie infimă. După
ce am ales licitația la care urmează să mergem invităm mai multe persoane să ni se alăture. Îi mobilizăm
prin mijloace publice, prin e-mail și Facebook. De regulă, licitațiile se țineau în zilele de miercuri și dureau
o oră. Trebuie să ajungem mai devreme la fața locului pentru că dorim să oprim funcționarii și potențialii
cumpărători să intre în sală. De obicei reușim. Totuși, există cazuri când poliția este la fața locului și nu
putem bloca intrarea. În aceste situații intrăm și noi în sală pentru că licitațiile sunt publice. Legea
stipulează clar care sunt condițiile în care licitațiile devin ilegale. Noi suntem prezenți la licitație pentru a
crea aceste condiții. Vorbim, comentăm, provocăm sau ne plimbăm prin sală. După licitație, persoana care
și-a pierdut proprietatea poate să se adreseze judecătoriilor pentru a cere anularea licitației. Așa
funcționează lucrurile. Ei vor încerca să ne dea afară din sălile de judecată, dar nu este foarte să scoți din
sală 30 de persoane. Și e și ilegal să scoți oamenii dintr-o sală de tribunal cu acces public, dacă nu au făcut
nimic ilegal. Iar a vorbi cu voce tare nu este ilegal. Suntem acuzați câteodată de distrugere. Dacă suntem
nevoiți să mergem la poliție din cauza aceste acuzații, vom acuza și noi la rândul nostru cealaltă parte de
comportament ilegal. Am reușit să oprim 80% din licitațiile la care am participat. Avem nevoie de circa 20
de persoane pentru a opri o licitația, dar de regulă suntem mai mulți. Problema esențială este să ținem
legătura cu oamenii care trăiesc în afara centrului. Dacă dorim să stopăm o licitație în afara centrului
trebuie să menținem legătura cu asociațiile/cooperativele locale.
Datorită succesului nostru s-a adoptat o nouă lege care transferă toate licitațiile în spațiul internetului.
Notarul va sta în biroul său și va conduce licitația online de trei ori pe săptămână timp de patru ore. Situația
reclamă schimbare de strategie. În prezent, manifestăm săptămânal în fața birourilor notariale care
organizează licitații. Nu putem intra în aceste birouri din cauza prezenței masive a poliției. De aceea
încercăm să sensibilizăm publicul și mass media și să exercităm presiune asupra băncilor pentru a ajunge la
o înțelegere cu proprietarul și a amâna licitația. În unele cazuri am reușit, însă tot mai multe locuințe ajung
în mâna băncilor. O altă componentă importantă a muncii noastre este comunicarea cu persoanele afectate.
Avem mijloace de informare a publicului și organizăm întâlniri în diferite cartiere și orașe.
pleistiriasmoistop.blogspot.it

Oportunități pentru Slovenia! - Cum am introdus locuirea asociativă în agenda publică
Danaja & Uroš de la Zadrugator Ljubljana, Slovenia (iunie 2017)
Întâmplarea noastră arată cum se pot introduce anumite teme și soluții în dezbaterea publică. Cazul nostru
este despre formele de locuire alternativă. În octombrie 2016, Zadrugator în parteneriat cu facultatea de
arhitectură a organizat o conferință despre locuire. Pe de o parte, am invitat asociații care se ocupă de
locuire în Austria, Elveția și Germania și experți independenți. Pe de altă parte, am invitat și băieții răi,
directorii care gestionează locuințele sociale și municipale și persoane din administrație și parlament.
Pentru a nu produce prea multă confuzie în rândul participanților am optat pentru un titlu general pentru
conferință și anume “Oportunități pentru Slovacia”, ceea ce s-a dovedit a fi o alegere inspirată. Putem
spune că această conferință a avut un real succes pentru că am creat situații în care politicienii au fost
nevoiți să asculte ce au de spus experții din diferite țări în legătură cu soluțiile alternative la problemele
locuirii, adică soluții care nu sunt neoliberale,. Bineînțeles, nu este o temă obișnuită în politicile de locuire
din Slovacia.
După conferință a fost înființat în mod oficial un grup de lucru în cadrul ministerului locuirii. Zadrugator a
fost invitată să participe la activitățile grupului. Munca s-a soldat cu publicarea unui volum. Știm, evident,
că grupurile de lucru nu sunt foarte eficiente însă pentru început a fost o modalitate bună pentru menținerea
ideilor noastre în dezbaterea publică. Nu am urmărit să provocăm ci mai degrabă să plantăm subtil o ideea
alternativă, o soluție diferită în discursul neoliberal despre locuire. Și a funcționat perfect. Acum trebuie
lucrăm pe plan politic pentru a avansa cauza locuirii sociale/asociativă în Ljubljana și Slovenia. În treacăt
fie spus, un alt rezultat pozitiv al conferinței este că ne-am înscris amândoi în Zadrugator.
zadrugator.org

Tabăra de protest a evacuaților
Nicoleta de la Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL), București, România (iunie 2017)
Imediat după evacuarea din 2014 a unui complex rezidențial de pe strada Vulturilor din București și
continuând munca din comunitate a Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire am început să organizăm
crearea unei tabere de protest. Cei mai mulți din cei 150 de foști chiriași ai comunității Vulturilor 50 au
participat la această tabără care s-a extins pe o durată de aproape doi ani. Comunitatea a luat inițiativa în
privința strategiei din tabără. Am declarat cu fermitate, imediat după evacuare că nu vom pleca până nu ni
se vor da locuințe adecvate. Administrația locală ne-a pus la dispoziție adăposturi de noapte însă
comunitatea protestatară a reacționat prompt spunând că “adăpostul nu e locuință!”. Între timp amplasarea
taberei în fața clădirilor care erau în trecut locuințele celor care protestau, a transformat întreaga stradă
Vulturilor – o stradă centrală în București – care s-a umplut cu persoane de toate vârstele: copii, bătrâni,
adolescenți. Am rezistat o noapte și o zi până a descins jandarmeria, ne-a atacat și ne-a luat majoritatea
lucrurilor pe care le aveam în zonă. Acest episod de brutalitate a jandarmeriei nu a făcut altceva decât să
întărească protestul. După eveniment mai multe grupuri formale și informale s-au alăturat protestului și au
început să sprijine comunitatea cu logistică (electricitate, apă) și ajutor medical, cu redactarea unor
declarații de presă și realizarea unor clipuri video. Am amplasat mai multe corturi și am stat acolo timp de
circa trei luni. Când a venit poliția să ne evacueze din nou am început să construim adăposturi mai solide.
Până la urmă, familiile au ocupat strada timp de doi ani. În acești doi ani, tabăra a organizat mai multe
dezbateri publice, mese rotunde, negocieri și a fost locul și a unei greve de foame. Cum majoritatea
membrilor comunității sunt de etnie romă a fost vizibilă legătura dintre rasism și injustiția locativă, iar
această legătură a fost adusă și la cunoștința oficialităților și a publicului general. Am avut parte și de
solidaritate internațională și o parte dintre noi am devenit activiști pe termen lung.
În ansamblu, protestul a avut succes pentru că cele mai multe familii au reușit să obțină locuințe sociale, o
situație rar întâlnită în București.
fcdl.ro

Piesă de teatru: Muzeul subiectiv al locuirii
Nicoleta de la Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL), București, România (iunie 2017)

Am scris, regizat și jucat o piesă de teatru interactiv intitulat “Muzeul subiectiv al locuirii”. Șase femei din
diferite comunități, toate afectate de criza locuirii ne-au spus poveștile lor și ne-au vorbit despre lupta lor în
acest sens. Piesa este un fals tur ghidat într-un muzeu fictiv al locuirii în care “exponatele” eram noi, statui
vivante portretizând propria noastră experiență. Publicul avea posibilitatea “să activeze” statuile vii care
odată activate interpretau diferite persoane care au redat experiența concretă a evacuărilor trăite. Membrii
echipei noastre sunt Elena Radu, Nicoleta Vișan, Cornelia Ioniță, Claudia Moldoveanu, Alexandrina
Fieraru, Cristina Eremia, Gabriela Dumitru. Scopul nostru a fost, pe de o parte, să creăm legături între
diferitele comunități afectate și activiștii politici care au fost la spectacol. Pe de altă parte, am dorit să
scoatem în evidență problema evacuărilor forțate, a rasismului de pe piața imobiliară și a penuriei sau crizei
de locuințe.
La început femeile care și-au spus povestea se simțeau neajutorate, sentiment alimentat mai ales de gradul
redus de alfabetizare pe care-l dețineau și de atitudinea de ignorare totală afișată de municipalitate față de
solicitările lor. Piesa a documentat procesul lor de empowerment, emancipare, un proces cu care au putut
relaționa și persoanele care nu au fost afectate în mod direct de extrema injustiție locativă. Piesa a fost
produsă cu sprijin comunitar: fondurile necesare au fost asigurate datorită competențelor lucrătorilor
culturali angajați în mișcarea pentru locuire; sprijinul regizoral și coreografic a fost asigurat în același mod,
adică prin implicarea artiștilor care fac parte din mișcarea pentru locuire, iar mobilizarea a fost făcută prin
răspândirea informațiilor din gură-n gură și prin rețelele de socializare.
fcdl.ro

Casa din beton aurit
Orașul este pentru toți, Frankfurt/Main, Germania (iunie 2017)
În 2015 am profitat de lansarea publică a unui nou proiect de locuințe inițiat de asociația municipală “AGB
-Holding” pentru a atrage atenția asupra noastră și pentru a arăta cât de rușinoasă este politica firmei
orientată exclusiv spre profit. În timp ce directorul AGB își rostea discursul, 3-4 persoane din platforma
noastră au urcat pe scenă pentru câteva minute ca să înmâneze vorbitorului “Casa din beton aurit din
Frankfurt” făcută de noi, în chip de premiu pentru cei 20 de ani în care a făcut bani frumoși din construirea
locuințelor de lux și pentru contribuția adusă la procesul de gentrificare a orașului. Am profitat de atenția
mass mediei prezente pentru a lua microfonul și a vorbi despre noi, persoane afectate de politicile de
dezvoltare promovate în oraș. Șeful AGB nu acceptat premiul, ceea ce s-a dovedit a fi în avantajul nostru,
pentru că rezistând și încercând să ne scoată cu forța de pe scenă a transformat toată întâmplarea într-un
scandal de mari proporții. După incident am dat publicității un comunicat de presă care a fost preluat de
marea parte a mass mediei.
Credem că premierea inamicilor este un mod excelent de a promova idei și perspective alternative. Este
important să fie prezenți și jurnaliști și fotografi profesioniști. Ironia este că, această casă din beton aurit
din Frankfurt a fost aleasă pentru a fi expusă la primărie ca simbol al mișcării dinamice pentru dreptul la
oraș. Cu toate acestea, strategia cooptării nu a funcționat: în 2017 am ales să premiem un alt actor care
profită de pe urma mutării chiriașilor, a renovacuării și a construirii de apartamente de lux.
www.stadt-fuer-alle.net

“Realități din Frankfurt” - O perspectivă asupra realităților locuirii în Frankfurt
Orașul este pentru toți, Frankfurt/Main, Germania (iunie 2017)
Suntem în relații bune, apropiate cu mulți chiriași care trăiesc în condiții de locuire precară. Foarte mulți
dintre aceștia nu au posibilitatea sau platforma care să le oferă posibilitatea de a-și împărtăși propriile
experiențe legate de evacuări, mutări, și legate de consecințele scumpirii chiriilor. Este motivul pentru care
am încercat să adunăm și să publicăm aceste povești.
Pentru primul volum al nostru am realizat opt interviuri cu persoane din diferite părți ale orașului. Am
publicat interviurile în iulie 2018 într-o broșură cu un design atrăgător. Am completat broșura cu fotografii
și informații despre lupta urbană continuă și proiectele rezidențiale (de lux) din Frankfurt. Broșura prezintă
o imagine amplă a situației actuale a locuirii și a problemelor cu care se confruntă lumea din Frankfurt la
ora actuală. Prin “Realitățile din Frankfurt” am intrat în legătură cu oameni noi și am reușit să aducem o
perspectivă nouă asupra dezvoltării urbane din Frankfurt, o perspectivă care spune infinit mai multe decât
multe statistici și date. Broșura cu interviuri a fost tipărită în 1000 de exemplare, ceea ce a fost posibil
datorită finanțării primite în cadrul unui proiect de la universitate. Pagina noastră de internet conține o
versiune electronică a broșurii.
www.stadt-fuer-alle.net

V de la itinerarele Vendeta prin cartier
Comitetul de Abitanti San Siro, Milan, Italia (iunie 2017)
Suntem un grup de vecini de cartier într-un cartier format din muncitori săraci imigranți. Sunt extrem de
multe problemele în cartier: nevoie acută de locuință, condiții precare de locuire, grupuri de traficanți de
droguri și rasism. Una din acțiunile noastre se concentrează pe relația contradictorie dintre penuria de
locuințe pe de o parte și clădirile sau locurile nelocuite pe de altă parte. Această acțiune a noastră este “v de
la itinerarele vendeta”: în prima fază adunăm informații și identificăm casele nelocuite din cartierul nostru.
Pe urmă organizăm o plimbare, un marș cu participarea a 50-200 de persoane din comitet și din alte
cartiere. Pe parcursul deplasării noastre marcăm casele nelocuite cu litera “v” de la vendeta și de la vacant.
Explicăm locuitorilor prin viu grai, prin portavoce și cu ajutorul fluturașilor care sunt casele goale și ce
probleme au acestea. Cei care marchează casele poartă măști vendeta pentru a-și ascunde identitatea.
Invităm jurnaliști să ni se alăture și să publice clipuri video despre acțiunea noastră.

Prin această acțiune lupta noastră pentru justiție devine vizibilă, aducem la cunoștința publicului care sunt
casele nelocuite și oferim alternative persoanelor fără adăpost sau altor persoane care au nevoie de locuință.
Toate casele pe care le-am marcat până acum sunt ocupate. Casele marcate reprezintă și un bun mijloc de a
arăta neajunsurile municipalității care se ascunde în spatele așa-zisei lipse de locuințe. Dacă se recurge la
evacuare și se spune că nu există case libere putem să le arătăm în mod concret care sunt locuințele unde ar
putea fi găzduite persoanele evacuate. Un risc al acțiunii constă în faptul că odată ce locuințele neocupate
devin vizibile pentru potențialii ocupanți de mai târziu ele devin vizibile și pentru cei care doresc să scoată
profit din ocuparea lor, de exemplu bandele de traficanți care dau în chirie locuințele ocupate.
www.cantiere.org/abitanti-san-siro

Party la bloc și curățenie
Comitetul de Abitanti San Siro, Milan, Italia (iunie 2017)
O altă acțiune recurentă este organizarea de unei zile de party combinată cu curățenie. Avem probleme
grave cu gunoiul și întreținerea cartierului. Nu există salubritate iar pe timp de noapte grupurile mafiote
aruncă deșeurile de pe piața neagră pe străzile noastre. Așadar, am lansat campania “ocupă-te de cartierul
tău” ceea ce în italiană înseamnă și “ocupă cartierul tău.” În zilele în care se desfășoară acțiunea oferim
muzică pentru tineri (de ex. open mic hip-hop), activități pentru copii, grădinărit de gherilă, brunch, desene
graffitti cu mesaje politice pentru toți vecinii. Totodată facem echipe de curățenie care adună gunoiul și
înfrumusețează cartierul nostru.
Contextul este foarte important: compania de imobiliare care deține majoritatea clădirilor din această zonă
a orașului a renunțat la serviciile de curățenie și salubritate cu ani în urmă. Ei spun că nu pot curăța locul
din cauza celor care trăiesc acolo. În acest context, curățenia pe care o facem împreună este un mijloc prin
care arătăm că nu ocuparea este responsabilă pentru mizerie și că putem și singuri să îmbunătățim lucrurile
pentru noi. Prin toate acestea arătăm că acest comitet în care sunt cooptați și mulți ocupanți nu este egoistă,
nu vrea lucrurile doar pentru sine ci are grijă de vecinătate, de cartier. Prin această curățenie publică
aducem un contraargument conceptului negativ încetățenit despre ocuparea locuințelor. Ideea este să
formăm o comunitate și să punem în legătură, să conectăm persoane cu contracte regulamentare și persoane
care ocupă locuințele fără acte adecvate. Toate acestea pentru a lupta împotriva prejudecăților pe care le au
cei dintâi față de cei din urmă.
www.cantiere.org/abitanti-san-siro

Campanie cu panouri și mesaje provocatoare
Cine construiește orașul, Belgrad, Serbia (iunie 2017)
La sfârșitul anului 2016, organizația Cine construiește orașul a lansat o campanie media cu slogane
incomode, provocatoare despre condițiile de locuit și situația locuirii în Serbia. În această campanie am
folosit rețelele de socializare, panourile mari de afișaj din oraș și postere plasate pe două linii de autobuz
din Belgrad. Campania s-a numit “Bun venit în iadul locuirii” și a pus în circulație sloganuri ca “Nu ai un
apartament? Iată și soluția garantată pentru locuire” (afiș cu o celulă de închisoare în fundal). Tema
principală a campaniei a fost accesibilitatea locuirii pentru marea majoritate a locuitorilor orașului.
Pa pagina de internet a campaniei (stambenipakao.rs) și pe conturile de Facebook și Twitter am postat
diferite prezentări ale problemei locuirii, statistici și exemple legate de cinci cazuri: prețuri inaccesibile
pentru apartamente, chirie nesigură, sărăcie invizibilă, evacuări ilegitime, inexistența locuințelor sociale.
Prin această campanie media provocatoare am dorit să sensibilizăm publicul dar și să creăm un anumit
nivel de furie în rândul oamenilor. Am dorit să arătăm că situația locuirii în Serbia este de natură să
provoace furie și că această situație nu se datorează incapacității locuitorilor ci faptului că nu există politici
adecvate. Campania a fost relativ costisitoare dar am reușit să obținem finanțare (din Olanda/Germania).
Campania s-a desfășurat exact în perioada în care noua lege a locuirii a intrat în dezbatere în parlamentul
Serbiei. Campania a ajuns la multe persoane și a lansat o dezbatere publică prin intermediul mass media.

Reclamă în ziar pentru lansarea unei inițiative de locuire asociativă
Cine construiește orașul, Belgrad, Serbia (iunie 2017)
Pentru a găsi mai multe persoane care să activeze în organizația noastră “Cine construiește orașul” am
publicat o reclamă provocatoare în ziarul Danas, al cărui public poate fi numit cel mai conștient, sensibil
din punct de vedere social. Reclama suna așa: “vrei să construiești un apartament decent în Belgrad? Fără a
te îndatora și fără credite pe care nu ți le permiți, fără să fii nevoit să trăiești în condiții imposibile sau să
aștepți până ce rudele se vor muta la țară sau în rai?” și am sugerat să ne unim forțele să găsim o soluție la
criza locuirii în cadrul unui proces deschis, colectiv. Am invitat populația la o întâlnire publică la care au
venit în jur de 40 de persoane, unii activiști, alții persoane în căutarea unei soluții la problemele lor
locative, iar alții profesioniști, cum sunt arhitecții, de exemplu. Cu ajutorul publicității făcute la ziar am
reușit să formăm un grup de lucru și să inițiem munca de elaborare a unui concept pentru locuire motivată
social și non-profit. În 2017 am scos o broșură despre inițiativa noastră: “Locuirea de jos în sus: un model
de construcție mai adecvat pentru locuire accesibilă în Serbia”.
www.kogradigrad.org/wp/o-nama/who-builds-the-city

Apel de trezire pentru Dreptul la locuire
Droit aux Logement (DAL), Paris, Franța (Noiembrie 2017)
La DAL simțim nevoia câteodată să punem presiune pe autoritățile locale pentru a preveni o evacuare sau
pentru a obține locuințe pentru familiile afectate. Din fericire, dispunem de multe rețele diferite care
sprijină efortul și cauza noastră. Una dintre ele este Fanfara Politică formată din circa 150 de muzicieni, o
rețea ce poate fi mobilizată pentru a sprijini acțiunile DAL. Dacă vrem să fim auziți de administrația locală
există un lucru pe care-l facem cu mare plăcere și anume vom face o vizită primarului localității dimineața
foarte devreme – de regulă în jurul orei șase dimineața. Ne adunăm în fața locuinței lui unde fanfara începe
să cânte foarte tare iar noi începem să dăm glas solicitărilor noastre. Astfel, reușim să ne facem remarcați
printr-o metodă jucăușă. E greu să fim ignorați în aceste condiții. Probabil că nu este un lucru plăcut să ai
un grup de protestatari postați în fața casei tale. După apelul de trezire, deseori mergem la primărie, unde
dorim să ne facem din nou auziți și să atragem atenția asupra efortului nostru de a preveni o evacuare.
www.droitaulogement.org

Rețelele social împotriva evacuării: Crearea unui câmp social minat pe o temă dată
Pedro de la La PAH, San Sebastian, Țara Bascilor / Spania (Noiembrie 2017)
Utilizăm tot soiul de rețele sociale, medii virtuale: email, Twitter, YouTube, Facebook și Instagram.
Fiecare într-un scop bine definit. Prin e-mail trimite comunicatele noastre de presă și diferite informații. Cu
ajutorul Facebook comunicăm și mobilizăm oamenii să iasă în stradă împotriva evacuărilor. Numărul celor
care participă până la urmă la acțiune depinde foarte mult de locul în care se organizează. Pentru
mobilizare folosim în general Whats-App, Telegram, Facebook, Email sau Twitter. De exemplu, în
Barcelona în mod normal se adună circa 30-40 de persoane care vor încerca să oprească evacuarea, să
blocheze evacuarea cu propriile lor corpuri și vor încerca să oprească poliția să intervină. Printre aceștia
există întotdeauna 2-4 negociatori. De regulă ei sunt avocați sau activiști care negociază împreună cu
oamenii afectați. Ei negociază cu banca sau cu proprietarii. Dincolo de prezența lor în stradă este important
ca oamenii să posteze și să comenteze pe Facebook, să transmită și să retransmită informații despre
campania pregătită pe Twitter. Folosim Facebook și Twitter și pentru a trimite mesaje critice la adresa
băncilor care înseamnă campanie de imagine negativă. Majoritatea campaniilor noastre se adresează
băncilor. Cu Twitter lucrăm într-un mod cu totul special. Avem un comitet de comunicare care primește
solicitări de campanie de la diferite grupuri. De exemplu de la PAH Granada care le cere să pregătească
ceea ce noi numim “manjen”. Grupul local trimite comitetului informațiile esențiale: hash tag-ul ce va fi
folosit, scopul campaniei, persoanele afectate și comunicatul de presă.
În fiecare seară în jurul orei 11 comitetul de comunicare al PAH trimite un e-mail tuturor. E-mailul conține
lista evacuărilor și campaniilor programate pentru ziua următoare.
În PAD veți găsi informații de bază, iar pornind de la aceste informații puteți să comunicați propriile texte
pe Twitter sau pe Facebook. Mai mult decât atât, puteți autoriza campania pe Twitter după care acesta va
posta automat la ora programată, va retransmite informațiile cu semnul #BankiaResponde. “Manje” este
parte componentă a programului făcut de PAH (oppt.manje.net). Permite utilizatorilor Twitter să partajeze
postările dintr-o campanie dată pe o perioadă dată, la o oră stabilită, ceea ce va da cu siguranță un imbold
campaniei pe Twitter.
Băncile au un mod de a urmări propriile tag-uri și au oameni care monitorizează ceea ce se scrie pe rețelele
sociale și cum anume textele apărute ar putea să le afecteze imaginea. Toate activitățile noastre pe Twitter
le fac rău. Dacă campania noastră se află în tendință ascendentă în Spania, observatorii băncii postați pe
rețelele de socializare vor comunica această informație băncii. Desigur, impactul unei campanii pe rețelele
de socializare și impactul unei acțiuni în care oamenii ies cu adevărat în stradă sunt complet diferite.
Oamenii care ies în stradă vor fi întotdeauna mai importanți. O demonstrație, manifestație în fața băncii
este mai directă și dăunează mult mai mult imaginii băncii. În cel mai fericit caz campaniile din rețelele de
socializare vor fi combinate cu acțiunile de stradă.
afectadosporlahipoteca.com

Caravana pentru dreptul la locuire
Rita de la Habita, Lisabona, Portugalia (noiembrie 2017)
În septembrie 2017 am organizat Caravanele la sfârșit de săptămână și am întocmit un plan care să ne ajute
să vizităm diferite orașe din Portugalia, orașe în care oameni au probleme cu locuirea, adică locuri în care
orașele se confruntă cu precaritate, evacuări, chirii scumpe și segregare.
Caravana are mai multe scopuri.
1) să confere un plus de vizibilitate problemelor legate de locuire cauzate de politicile de locuire recent
adoptate. 2) să pună în legătură diferite grupuri pentru munca în comună, crearea unor coaliții și elaborarea
propriilor politici de locuire. 3) am dorit să promovăm emanciparea și împuternicirea comunităților pentru
a căpăta încredere și a se organiza. 4) am dorit să oferim protecție vecinătăților, cartierelor prin promovarea
schimburilor. Un cartier va împărtăși altora activitățile, preocupările lor. S-a făcut și un schimb la nivelul
conducerii fiecăreia din aceste cartiere.
Am început cu trei cartiere care nu se cunoșteau între ele și nu știau nici de ideea caravanei. La fiecare 15
zile organizaserăm întâlniri pregătitoare pentru persoanele din cartierele respective pentru că doream ca ei
să participe și la procesul de pregătire. Pe urmă am organizat un grup logistic care avea întâlniri în fiecare
săptămână cu 3-10 persoane. Partea cea mai problematică a fost dată de faptul că organizarea caravanei a
fost destul de costisitoare. Am cheltuit aproape 5000 de euro, combustibilul este scump și am încercat să
ducem persoanele dintr-un cartier în altul, ceea ce s-a dovedit a fi o reală provocare. Am depus o cerere de
finanțare la Guerilla și am obținut finanțare pentru un proiect mic.
În timpul pregătirii ne-am concentrat asupra stabilirii contactelor și elaborării unui plan. Elaborarea
planului, stabilirea contactelor și redactarea programului ne-a luat cel mai mult. După acestea am construit
un Blog care cuprinde inițiativele noastre, am creat un logo pentru caravană și ne-am ales un slogan: Casa
noastră, Cartierul nostru, Lupta noastră! Am creat și tricouri. Desigur, strângerea de fonduri a fost și ea o
activitate importantă. Am organizat caravane la sfârșit de săptămână de șase ori în șase săptămâni. A durat
mai mult decât plănuisem inițial pentru că după lansarea acțiunii mai multe cartiere și-au exprimat intenția
de a participa la caravană și au venit să ne viziteze. Am înregistrat tot ce ne-au spus oamenii, am creat
clipuri video scurte, mici testimoniale și fotografii.
Am hotărât în plină desfășurare a caravanei să prezentăm un document cu rezultatele noastre: temele
abordate și solicitările formulate de oamenii implicați. Toate grupurile se vor întâlni să depună acest
document la sediul guvernului, la parlament și la diferite instituții relevante. Așadar, va fi o acțiune a
Reprezentanților diferitelor cartiere. Vom trimite materiale și la presă și le vom promova și noi prin mediile
noastre.
www.habita.info

Mikrofonikia! - Cum faci să fie auzit mesajul tău și în stradă?
Felix de la Opriți evacuările Berlin, Germania (octombrie 2018)
Vrei să informezi locuitorii unui cartier despre o acțiune, adunare sau un eveniment oarecare? Poate ar
trebui să recurgi la “Mikrofonika*” care a fost utilizată cu succes de mai multe ori în acțiunile organizate
de Opriți evacuările Berlin. Ai nevoie de circa 10 persoane, 1000-2000 de fluturași, 1 or 2 portavoce și
timp, cam 1-2 ore.
Alege un loc de întâlnire în zona unde dorești să informezi publicul și formează-ți o ideea cât de vagă
despre care va fi ruta de deplasare prin zonă. Va trebui să ținem cont de locurile în care se găsesc străzile și
piețele cele mai importante, unde vor fi cei mai mulți oameni și unde sunt cele mai importante magazine
sau alte spații relevante în cartierul respectiv. Va trebui să vă gândiți care sunt orele de aglomerație pe
străzi.
O persoană sau două iau portavocea și încep să se plimbe încet și să strige un mesaj scurt și clar. Dacă sunt
două portavoce ar trebui să fie împărțite la două persoane care se vor plimba pe cele două părți ale străzii.
Mikrofonika nu se referă la discursuri! Presupune articularea unui mesaj scurt repetat în mod constant, ceea
ce va atrage atenția oamenilor de pe stradă, din magazine sau din case.
În acest moment se vor alătura și ceilalți membri de grup. Ar trebui să fie răspândiți cât mai mult cu putință
la distanțe care să le permită să audă sunetul portavocei sau să vadă persoana cu portavocea. După ce ați
captat atenția oamenilor de pe stradă veți începe să distribuiți fluturași adresând trecătorilor câteva cuvinte
de genul “adunare de cartier vinerea viitoare“ sau orice alt mesaj important pe care doriți să-l transmiteți.
Scopul este să distribuiți cât mai mulți fluturași într-un timp scurt. Veți vorbi cu trecătorii pentru că unii
vor să afle mai multe. Ar trebui să vă luați răgazul să vorbiți cu ei. Ar fi indicat să cereți în magazine
permisiunea de a lăsa fluturași în interiorul magazinului. Dar nu vă rătăciți de restul grupului – ar trebui să
fiți tot timpul atenți la restul grupului.
Dacă acțiunea Mikrofonika are loc într-o zonă aglomerată la o oră potrivită veți fi surprinși să vedeți cât de
repede veți distribui fluturașii. Și veți purta multe discuții interesante și utile cu locuitorii cartierului. Există
toate șansele ca ei să meargă la o acțiune sau întâlnire viitoare organizată de grup. Evident, veți face poze și
le veți posta pentru a promova acest tip de acțiune de stradă și în alte comunități.
*Folosim denumirea de “Mikrofonika” pentru că ni s-a spus că acțiunea provine din Grecia. Nu știm dacă e
adevărat sau numele real este chiar Mikrofonika. Cu toate acestea ne place foarte mult!
berlin.zwangsraeumungverhindern.org

Fluturași pentru Neukölln!
Acțiunea Solidaritatea Neukölln, Berlin, Germania (august 2018)
La sfârșitul lui martie 2018 am organizat o mică dar eficientă acțiune de mobilizare pentru o manifestare a
chiriașilor ce urma să aibă loc în viitorul apropiat. Am întreprins o distribuire masivă de fluturași. Scopul
nostru a fost să agățăm într-o singură după-amiază un număr de 5000 de fluturași pe fiecare ușă din
vecinătatea noastră. În plus am dorit să oferim tuturor o modalitate la îndemână pentru participarea la
acțiunea de mobilizare pentru manifestația preconizată. Așadar, am lansat public o invitație la o întâlnire ce
urma să aibă loc după masa între orele patru și șase. În acest interval persoanele interesate puteau ridica
fluturașii de la noi și aveau ocazia să cunoască alte persoane cu care să distribuie fluturașii. La 4:15 sala era
deja arhiplină. O atmosferă vibrantă cu oameni care vorbeau entuziast despre pregătirile pentru
manifestare. Am agățat o hartă imensă cu străzile cartierului pe unul din pereții sălii: Participanții au
început să marcheze pe hartă străzile pe care doreau să le parcurgă. Harta a fost colorată rapid și lăsa să se
distingă clar străzile care nu fuseseră alese. Ne-a plăcut foarte mult această acțiune pentru că seara vedeam
imaginea clară a fluturașilor agățați pe fiecare ușă, poartă ce dădea în stradă. Chiar dacă efortul a fost
minim pentru fiecare persoană în parte, rezultatul a fost masiv. Mobilizarea a adus 25.000 de participanți la
manifestația organizată sub sloganul “opriți nebunia chiriilor!”. A fost cea mai mare manifestația a
chiriașilor din Berlin de la începutul anilor 90.
solidarischeaktion.blogsport.eu

Cum am reușit să aducem în stradă Manifestul împotriva evacuărilor
Enikő de la Căși sociale ACUM! / Social housing NOW!, Cluj-Napoca, România
17 decembrie 2010 marchează începutul luptei noastre împotriva injustiției locative care lovește în
locuitorii deposedați într-un oraș în care fondul de locuințe publice reprezintă sub 1.5% din stocul total de
locuințe. A fost ziua în care 350 de persoane, majoritatea de etnie romă, au fost evacuate forțat de pe un
teren al cărui preț a crescut devenind mai mare decât valoarea caselor aflate pe teren. Rasismul face ca
persoanele evacuate să fie mutate în locuințe modulare construite de autoritățile locale și amplasate în
vecinătatea imediată a gropii de gunoi de la marginea orașului. La momentul respectiv, rampa de gunoi era
deja o zonă rezidențială informală și precară locuită de 1500 de persoane, forțate și ele de presiunile
economice sau măsurile administrative să se stabilească în aceste condiții precare și nesigure.
Împreună, aceste persoane au mutat manifestul în stradă vorbind la microfon despre experiențele lor
comune despre cum “evacuarea e resimțită asemeni unui uragan, despre cum e să ți se confiște demnitatea,
să fii distrus ca de foc, să fii pedepsit sau expulzat de societate”. Sau cum e să fii evacuat “în zorii zilei pe
străzile înnegrite de prezența jandarmeriei, sau să fii trezit de buldozerul sau excavatorul aflat în fața ușii
tale.”
Prezentat cu ocazia unei acțiuni de stradă, Manifestul nostru atrage atenția asupra nevoii de solidaritate
între: persoanele evacuate de administrația orașului din locuințe sociale sau din locuințe informale;
persoanele evacuate de proprietarul de drept al clădirilor retrocedate sau urmașii lui, sau de speculanți care
se ocupă de aceste clădiri; persoanele evacuate din locuințele cumpărate cu credit ipotecar odată ce au
ajuns în imposibilitatea de a plăti ratele din cauza poverii financiare prea mari în raport cu veniturile lor;
persoanele evacuate din zone de regenerare sau restructurare urbană care servesc interesele dezvoltatorilor
imobiliari; dar și activiștii care nu sunt afectați direct de aceste procese, dar doresc să intre în alianțe care
luptă împotriva evacuărilor fără asigurarea alternativelor adecvate și doresc să se alăture acțiunilor pentru
locuire publică.
Pentru că “solidaritatea persoanelor evacuate înseamnă putere! Evacuați de pretutindeni, uniți-vă!” “Dorim
ca privatizarea fondului de locuințe publice să fie oprită! Solicităm interzicerea prin lege a evacuărilor
forțate! Cerem mai multe locuințe publice și sociale. Solicităm amendarea legii locuirii în sensul asigurării
accesului real al persoanelor cu venituri mici la locuințe publice. Cerem ca locuirea să devină un drept
recunoscut în Constituție!” Pentru că “orașele ar trebui să existe pentru oameni nu pentru profit”.
Manifestul a fost publicat în numărul doi al revistei “Cărămida. Ziarul dreptății locative” lansată la o
manifestare de stradă.
casisocialeacum.ro
Video cu acțiunea www.desire-ro.eu/?p=3484
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