
Acțiune de comemorare revendicativă  

"Suntem egali, nu ilegali!" 

  

Militând pentru drepturi locative, evenimentul din 17.12.2015 - "Suntem egali, nu ilegali!" - 

constă în comemorarea unor istorii de evacuări forțate, de nesiguranță locativă, de 

împingere spre locuire informală și precară, de discriminare și rasism instituționalizat în 

Cluj-Napoca. Sunt fenomene trăite de mii de persoane marginalizate de etnie romă, dar și de 

alte etnii, cu care romii din Pata Rât, de pe strada Stephenson, și alți cetățeni, se solidarizează 

prin revendicarea dreptului la locuințe adecvate și accesibile în oraș. Acțiunea trece prin 

locațiile centrale ale urbei unde în ultimii ani s-au derulat acțiuni publice pentru a condamna 

evacuarea forțată de pe strada Coastei în 17 decembrie 2010 și pentru a revendica dreptul la 

locuire ca un drept fundamental al omului.  

 

„Suntem egali, nu ilegali!” aduce în atenția opiniei publice și a autorităților că dezvoltarea 

orașului nu trebuie să însemne excluderea din spațiul său a oamenilor care nu au bani să 

dobândească locuințe de pe piața privată. Și locatarii zonelor defavorizate aparțin acestui oraș, și 

ei trebuie să beneficieze de investițiile dezvoltării locale. Guvernarea centrală și locală sunt  

responsabile față de violarea structurală a drepturilor civico-politice și social-economice ale 

oamenilor. Statul poate și trebuie să intervină în sprijinul celor care au fost împinși în sărăcie 

extremă, inclusiv prin asigurarea unor locuințe decente ca o formă de protecție socială.       

 

Cu această ocazie, oamenii din Pata Rât, din casele modulare, din colonia Dallas și de pe strada 

Cantonului, precum și de pe strada Stephenson și alți cetățeni ai Clujului se alătură mișcărilor 

sociale anti-austeritate, reiterând că sărăcia ucide. Ei își ridică vocea "împreună pentru 

dreptate" în spațiul public al Clujului, pentru recunoașterea lor ca cetățeni egali ai orașului, 

pentru că toți "suntem suflete, nu gunoaie" și pentru asigurarea dreptului la "locuințe sociale, 

fără discriminare" tuturor persoanelor marginalizate social.  

 

Ce comemorăm? 

Dallas (vechiul Pata Rât) - 40 de ani de sărăcie premeditată 

Cantonului - 20 de ani de invizibilitate 

Case modulare (noul Pata Rât) - 5 ani de la evacuarea de pe strada Coastei 

Stephenson - 2 ani sub amenințarea demolării 

Cluj - 6 ani de activism civic pentru dreptul la locuire adecvată (2010-2015) 

Ce facem?  

17.00-19.00: TRASEUL COMEMORĂRII - Str. Memorandumului, Calea Moților, Str. Petru 

Maior, Piața Lucian Blaga, Str. Napoca, Piața Unirii, Bulevardul Eroilor, Piața Avram Iancu, 

Bulevardul 21 Decembrie 1989, Str. Dávid Ferenc, Str. Brassai Sámuel    

19.00: Inaugurarea PLĂCII COMEMORATIVE A EVACUĂRILOR FORȚATE DIN ORAȘ - 

Sediul tranzit.ro/cluj, Str. Brassai Sámuel nr. 5.   

 

Organizatori: Fundația Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială; Asociația Comunitară a 

Romilor din Coastei; Locatari din Dallas, strada Cantonului și strada Stephenson; Frontul Comun 

pentru Dreptul la Locuire; Amnesty International; European Roma Rights Centre; tranzit.ro/cluj, 

SOS (Societate Organizată Sustenabil) 


