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intRoduCeRe

Pata Rât este un spațiu ghetoizat și toxic care include rampele de gunoi vechi și noi, dar
și zonele rezidențiale formate cu contribuția autorităților publice din Cluj-Napoca, deoarece în
ultimele trei decenii au îndreptat mai multe sute de persoane evacuate către acest teritoriu și
nu au avut o politică de locuire socială pentru sprijinirea celor mai defavorizați. Acest teritoriu
marginal și stigmatizat oferă o locuire inadecvată pentru forța de muncă ieftină exploatată în
diferite industrii care contribuie la bunăstarea orașului, inclusiv persoanele care lucrează la
depozitele de deșeuri și companiile de salubrizare. Azi locuiesc acolo circa 1500 de persoane
de etnie romă. [1]
Zonele de locuire din Pata Rât Cluj-Napoca s-au format de-a lungul a cinci decenii (marea
lor majoritate, însă, în ultimii 20 de ani) sub impactul mai multor cauze structurale. Cele din
urmă au făcut ca oamenii care lucrau/ lucrează în oraș să nu aibă resurse financiare suficiente
pentru a plăti costurile locuirii în altă parte din cauza marii discrepanțe între veniturile lor
reduse și prețurile de locuințe de pe piața imobiliară. Toate astea se întâmplă în condițiile în
care statul român și guvernarea locală nu le oferă locuințe sociale adecvate și accesibile ca preț
în alte zone ale orașului, și mai mult, nu le oferă oamenilor protecție împotriva evacuărilor forțate, de pe urma cărora ei devin persoane fără locuințe adecvate, căutând refugiu în Pata Rât.
Cazul zonelor rezidențiale din Pata Rât ne arată spectrul larg al responsabilității administrației publice locale față de formarea zonelor rezidențiale în apropierea rampelor de deșeuri toxice:
[1]

E. Vincze: “Urban landfill, economic restructuring and environmental racism,” in Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary
Research in Humanities, 2013, 18(2): 389-406; E. Vincze: “Socio-Spatial Marginality of Roma as Form of Intersectional Injustice,”
in Studia UBB Sociologia, 2013, 58(2): 217-243; A. Dohotaru, H. Harbula and E. Vincze (eds.): Pata, Cluj: Desire, 2016; E. Vincze:
“Ghettoization: the production of marginal spaces of housing and the reproduction of racialized labour,” in E. Vincze, N. Petrovici, C.
Raț, G. Picker (eds): Racialized Labour in Romania. Spaces of Marginality at the Periphery of Global Capitalism, Palgrave, 2018, pp.
63-95; Criza umanitară, ecologică și locativă în zona Pata Rât, Cluj-Napoca, România – https://casisocialeacum.ro/archives/4997/
criza-umanitara-ecologica-si-locativa-in-zona-pata-rat-cluj-napoca-romania/
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▶ În relație cu cea mai veche colonie (Dallas, și zona de barăci de pe rampă), ai cărei

locatari realizează selectarea gunoaielor de pe rampă în beneficiul tuturor clujenilor încă din
anii 1970, autoritățile practică o politică de nepăsare, din când în când ascunsă sub pretextul
unei pasive toleranțe.
▶ În relație cu zona de locuire informală constituită pe str. Cantonului de la începutul
anilor 2000, responsabilitatea primăriei clujene este una indirectă dar activă, aceasta evacuând
și orientând înspre acest teritoriu grupuri mai mici sau mari de romi din alte zone ale orașului, acceptând amplasarea unor locuințe acolo de către organizații umanitare sau oferindu-le
alternativa (chiar în scris) de a-și ridica o locuință improvizată în regim propriu.
▶ Responsabilitatea administrației publice locale față de locuitorii din Pata Rât este cea
mai directă și activă față de cei care stau în casele modulare pe care chiar primăria le-a construit în 2010 cu dedicație romilor lângă rampele de deșeuri, deci într-o zonă industrială toxică.

Zonele din Pata Rât pe harta Clujului
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Linda Zsiga Greta: Importanța proiectului „Încălcarea
dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din
Pata Rât pentru dreptate locativă”*
* mai multe detalii despre proiect se pot citi aici – https://www.acrc.ro/ și aici – https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Comunitar
%C4%83-a-Romilor-din-Coastei-101974118918050/

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei este o organizație de la firul ierbii formată
de pe urma evacuării a 350 de persoane de etnie romă de pe strada Coastei din Cluj-Napoca.
În decembrie 2021 s-au împlinit 11 ani de la această evacuare.
Între iulie 2021-iunie 2022 asociația noastră a implementat proiectul „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă”,
derulat în parteneriat cu Fundația Desire și beneficiind de sprijinul financiar Active Citizens Fund
România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
În cadrul proiectului Încălcarea dreptului de a locui în mediu sănătos și lupta romilor din
Pata Rât pentru dreptate locativă, eu am fost manager de proiect. Asta a fost o sarcină destul
de grea pentru mine, deoarece nu am mai făcut asta niciodată, nu a mai trebuit să coordonez
o echipă de oameni. De altfel, asta mi se pare o responsabilitate foarte mare, am învățat din
mers cum se gestionează problemele într-un proiect, ne-am confruntat cu tot felul de situații,
dar lucrând în echipă, am reușit să le depășim. Mi-am asumat acest rol în momentul în care
am gândit proiectul împreună cu colegii mei și cu partenerul nostru de la Fundația Desire.
9

Ne-am gândit că ar fi bine să avem un proiect al nostru pe dezvoltare organizațională, dar în
același timp să facem și altceva. De asta ne-am gândit să avem un atelier pentru copii, dar și
cursuri prin care noi am dobândit noi cunoștințe necesare în acest cadru în care noi lucrăm.
Având în vedere că până în momentul de față noi nu am avut un proiect al nostru pe care să îl
derulăm pe picioarele noastre, în majoritatea proiectelor sociale derulate în zona Pata Rât am
fost parteneri ai anumitor organizații.
Acest proiect a însemnat foarte mult pentru mine și colegii mei din Asociația Comunitară a
Romilor din Coastei, deoarece am avut ocazia să învățăm, am avut de asemenea ocazia prin cercetarea din cadrul proiectului să arătăm cât este de greu să locuiești la Pata Rât și în ce condiții
vitrege locuiesc oamenii de acolo, și cum este pusă în pericol sănătatea lor în fiecare zi, având în
vedere rampele de gunoi care sunt foarte toxice și rampa chimică de la Terapia și toate gazele
emanate în acea zonă. Făcând interviurile cu oamenii, ne-am dat seama cu desăvârșire că acest
drept de a locui într-un mediu sănătos oamenilor de la Pata Rât le este încălcat în totalitate.
În această zonă locuiesc în jur de 2000 de persoane aproape 1100 de copii și 900 de adulți.
Am vrut de asemenea ca în cadrul proiectului, tinerii din comunitate să fie instruiți și
să fie conștienți de drepturile pe care le au ca oameni și să dobândească anumite cunoștințe
esențiale, fără de care în viață nu se pot apăra la nevoie și nu pot să ceară ceva ce nu știu că
ei au dreptul. În cadrul atelierului drepturilor omului au fost și tineri studenți majoritari, care
s-au împrietenit cu tinerii din comunitatea Pata Rât și care, la rândul lor au aflat lucruri noi despre comunitate și de atunci au fost implicați în anumite activități pe care le-am avut în cadrul
proiectului și nu numai.
În cadrul atelierelor pentru copii Orașul este și al nostru, copiii au avut ocazia să cunoască
orașul Cluj, fiind parte din acest oraș. O spun cu o un fel de tristețe, deoarece au fost copii
care când au ajuns în centrul orașului au crezut că sunt în alt oraș, nu au știut că sunt în ClujNapoca. Ei trăiesc la marginea orașului, neavând acces la facilitățile orașului, la parcurile de
joacă și tot ceea ce poate oferi acest oraș mare, ei sunt obligați de autoritățile să locuiască în
acea zonă poluată și toxică, copiii suferind de diverse boli. Copiii au fost tare încântați de câte
ori au mers la această activitate, s-au bucurat din plin și au venit plin de satisfacție înapoi în
comunitate, unde au povestit ce au văzut și ce au făcut în cadrul acelei activități.
Acest proiect a fost foarte important pentru noi din toate punctele de vedere, am arătat
încă o dată cu această ocazie cum sunt obligați de autorități oamenii să locuiască în acea zonă
poluată, am arătat de asemenea starea de sănătate a oamenilor și ne-am dat seama că pe toți
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ne leagă același țel, adică să fim relocați înapoi în oraș. Deoarece primăria a evacuat și persoanele care au ajuns apoi pe strada Cantonului și persoanele de pe strada Coastei și le-a adus în
zona Pata Rât și este de datoria lor ca aceste persoane și familiile lor să fie relocate înapoi în
orașul Cluj-Napoca de unde a fost evacuate.
A fost un proiect intens, cu multe emoții, cu multe momente în care ca manager am crezut că nu o să reușim și că nu voi ști ce o să mă fac cu finanțatorii, dar am avut partenerul din
proiect alături de noi, care totdeauna ne-a dat sfaturi și ne-a încurajat că vom reuși. Cred că
toată echipa și colegii mei, nu doar eu am învățat din mers, de asemenea am participat la foarte
multe întâlniri și ședințe cu finanțatorii noștri de la Activ Citizens Fund de la care am învățat
foarte multe lucruri, am învățat și să facem fundraising, am învățat de asemenea tot timpul să
întrebăm și să ne asigurăm că lucrurile sunt făcute corect.
Pentru noi acest proiect a avut o însemnătate majoră, deoarece am avut încă o dată ocazia să trimitem la CNCD o petiție în care le amintim încă o dată despre faptul că oamenii din
Pata Rât locuiesc într-o zonă toxică și în condiții insalubre, și că ar trebui să mai pună presiune
pe autoritățile locale pentru mutarea oamenilor din acea zonă toxică.
A fost un proiect de învățare, a fost un proiect important, practic primul nostru proiect
pe care l-am derulat și să nu uităm, să se țină cont, că suntem o asociație grassroots. Adică
suntem o asociație care am început de jos și de când am locuit în zona Pata Rât în urma evacuării noastre din 17 decembrie 2010, de atunci am tot încercat să învățăm, am fost și parteneri
în câteva proiecte sociale, dar acuma este cu totul special, deoarece acest proiect a fost gândit
de noi și a fost derulat de noi.
Cred că este foarte important că asociațiile neguvernamentale mici să primească o șansă
de a învăța în primul rând și cred că acestea sunt cele mai în măsură să identifice problemele
reale cu care se confruntă o comunitate vulnerabilă și marginalizată.
Vreau să mulțumesc și finanțatorilor care ne-au dat această oportunitate, știu că de-a
lungul proiectului am întâmpinat împreună greutăți, dar am avut parte din partea lor de deschidere și înțelegere. Vreau de asemenea să mulțumesc și partenerului nostru, Fundația Desire,
care întotdeauna, de la începutul evacuării noastre până în momentul de față ne-a sprijinit în
orice fel de problemă sau orice fel de greutate am întâmpinat. Sper ca pe viitor să mai avem
proiecte împreună, în care să facem cât mai multă lume conștientă de faptul că nimeni nu
merită să locuiască în zona Pata Rât și că viața acelor oameni este în pericol zi de zi.
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Silviu Zsiga: Ce a însemnat pentru mine cercetarea despre
locuire și sănătate derulată în Pata Rât în cadrul proiectului?
În cadrul proiectului Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă, am avut ocazia să fiu coordonatorul activității de
colectare de informații.
Mă bucur că am avut ocazia în cadrul acestui proiect să lucrez cu niște oameni extraordinari.
Mă bucur că am avut ocazia să colaborez cu doamna Enikő Vincze, omul care încă de la începutul suferinței noastre a fost alături de noi. A fost alături de noi nu doar cu vorbe, de altfel
cum toți o pot face, ea a fost alături de noi cu fapte, cu fapte mai mult sau mai puțin vizibile,
dar toate de folos, îi mulțumesc pe această cale în numele meu și al familiei mele.
În scurta mea descriere despre experiența pe care am avut-o în timpul colectării informațiilor vreau să spun, că am avut o experiență fascinantă, dar în același timp tristă, tristă pentru că
toți oamenii de la Pata Rât în general au povești triste. Am interacționat cu ei foarte bine, pentru
că în general oamenii care au povești triste sunt deschiși și dornici de a-și împărtăși nemulțumirile și grijile. Pe lângă faptul că mă și cunosc cu ei cu toții, pentru că și eu am locuit la Pata
Rât timp de șapte ani, din data de 17 decembrie 2010 când am fost evacuat împreună cu alte
76 de familii de pe strada Coastei din Cluj-Napoca și am fost mutat forțat și ilegal în Pata Rât.
După un întreg lanț de evenimente neplăcute demne de un film de Hollywood, am avut
șansa să fiu printre norocoșii care printr-un proiect norvegian, proiectul Pata Cluj 1 m-am putut
muta înapoi în oraș, într-un bloc, unde și acum locuiesc împreună cu familia mea în condiții
normale și decente.
Vreau să accentuez de la începutul acestei descrieri, că nimeni nu merită să locuiască
la Pata Rât, pentru că la Pata Rât se află groapa de gunoi a întregului oraș Cluj-Napoca. Aici
oamenii trăiesc în niște condiții greu de imaginat, condiții greu de suportat. Pe lângă faptul că
sunt privați de condițiile minime de supraviețuire, ei mai sunt și respinși de societate din simplul motiv că locuiesc acolo unde locuiesc.
Nu am crezut niciodată în viața mea că eu o să particip vreodată la o cercetare de acest
gen, am avut multe de învățat și de la colegii mei din echipă și de la oamenii din comunitate,
care și-au deschis sufletul în fața mea și au avut încredere în mine să îmi dezvăluie cele mai
adânci gânduri și traumele din viața lor.
12

Poză de interviu, aprilie 2022
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A fost o provocare la început, deoarece nu știam cum mă vor primi oamenii, chiar dacă
eu îi cunosc pe toți, dar m-au primit de parcă eu aș fi lucrat în comunitatea Pata Rât de zeci
de ani. Pe tot parcursul cercetării am ascultat poveștile oamenilor, dar în fiecare poveste mă
regăseam și eu, deoarece este un lucru care ne leagă pe toți. Adică cu toții am fost evacuați,
mai puțin cei din comunitatea Dallas și comunitatea rampă, toți am avut o poveste a evacuării
noastre în urma căreia fiecare a rămas cu o traumă care ani la rândul ne macină sufletul. Mai
ales că realizăm că este foarte greu să scapi din Pata Rât, autoritățile stau indiferente la suferința oamenilor, cu toate că sunt responsabile pentru acele evacuări, ale celor care au fost duși
pe str. Cantonului și celor care au fost evacuați de pe str. Coastei.
În urma cercetării am aflat despre nenumăratele boli de care suferă oamenii și cum se
luptă zi de zi să supraviețuiască în acea zonă poluată și toxică, în care autoritățile îi obligă să
trăiască. Acel mediu este ca un lagăr de concentrare, acea zonă Pata Rât, care nu te omoară
repede, dar te omoară încet și sigur. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt asigurați și nu au
medic de familie, care nu știu de ce boli suferă din cauză că nu au acces la o consultație medicală. Starea lor de sănătate se degradează în fiecare zi, fără ca ei să știe de ce boală suferă,
pentru că accesul la sănătate pentru ei este un lux, pe care nu îl permit.
Am întâlnit familii cu case foarte-foarte aglomerate, unde locuiau 10-12 persoane în
camere mici de 20 de metri pătrați, fără baie, fără apă, fără curent, în condiții precare și greu
de imaginat. Am fost profund afectat, pentru că m-am simțit neputincios că nu pot ajuta acele
familii. Dar tind să sper, că această carte, împreună cu petiția pe care am trimis-o la CNCD, în
care am scris de asemenea despre toxicitatea care este în Pata Rât și care a fost măsurată în
parametrii reali și acele măsuri depășeau de fapt de 10 ori mai mult decât limita maximă admisă.
Sper că vom avea câștig de cauză, deoarece am simțit că acei oameni nu mai pot să trăiască în
acel loc sunt deznădăjduiți, disperați și simt cum le trece viața și ei sunt din ce în ce mai bolnavi și mai vulnerabili.
Chiar dacă nu pot să îi ajut cu o casă pe acești oameni, pentru că nu am resurse, dar dacă
aș avea, cu siguranță aș face acel lucru, dar pot să-i ajut prin munca mea voluntară pe care o
fac și participarea mea la toate protestele și mitingurile pe care le facem în Cluj și prin aportul
meu la diferitele activități și acțiuni pe care le avem. Deoarece noi nu revendicăm doar pentru comunitatea din Coastei, noi revendicăm totodată relocarea în oraș a întregii comunități
Pata Rât, și în continuare voi face asta, pentru că îmi place și știu că acei oameni au nevoie
de implicarea noastră a tuturor pentru a fi relocați înapoi în oraș de unde au fost evacuați în
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urmă cu mulți ani. De asemenea, voi fi foarte vigilent și aștept cu nerăbdare să văd dacă domnul primar Emil Boc își ține promisiunea și declarația făcută public, aceea că până în anul 2030
Pata Rât nu va mai exista.
În încheiere aș vrea să îi îndemn pe toți clujenii, să fim solidari unii cu ceilalți, să fim
toleranți și să aibă un pic de compasiune față de persoanele care locuiesc în Pata Rât și să nu
uite, că datorită lor Clujul este un oraș curat, deoarece 90% din persoanele care se ocupă de
curățenie în Cluj-Napoca sunt din Pata Rât, drept pentru care ar trebui să îi respecte și să aprecieze munca pe care o fac pentru că și ei sunt oameni și merită să locuiască în condiții decente.

Kinga Kovács: Un bun început ca imbold pentru continuare
Pe Linda și pe Silviu Zsiga i-am întâlnit prima oară într-o zi de vară, pe o terasă din centrul
Gilăului, lângă Cluj, la jumătatea drumului dintre reședințele noastre. Atmosfera acelei întâlniri
mi-a rămas în minte pentru că în contextul restricțiilor pandemice întâlnirile noastre față în
față au fost, din păcate, mult prea rare. Ne-am întâlnit apoi foarte des, desigur, în mediul online,
și am purtat nenumărate convorbiri telefonice. Dar ceea ce e și mai important: pe Linda și pe
oamenii din „echipa Coastei” i-am întâlnit aproape zi de zi pe afișele, în postările atât de multor evenimente, i-am văzut la flashmoburi, expoziții, în interviuri, în diverse proiecte derulate
de alte organizații, mereu implicați în acțiuni menite să atragă atenția asupra problemelor de
locuire ale comunității lor din Pata Rât. Folosind aici sintagma „probleme de locuire” imediat
îmi dau seama că aceasta nu descrie nici dimensiunea, nici esența problemelor la rezolvarea
cărora această echipă s-a angajat să contribuie cu toată dedicarea lor. Pot doar spera că materialul adunat în acest volum va reuși să aducă în atenția noastră această temă cu multiplele ei
implicații – temă mereu acoperită nu doar în discursul politic și social, dar mascată chiar și de
propriul nostru „limbaj de proiect”.
Când la acea primă întâlnire am fost întrebată așadar dacă aș accepta munca pe acest
proiect (un „grant mic”, după cum am aflat de la colega de breaslă la recomandarea căreia am
fost cooptată în echipă), am avut emoții destul de mari. Pe de o parte, urma să însoțesc timp de
un an – în calitate de consultant în management – o echipă care pentru prima oară s-a angajat
să conducă singură un proiect, cu un operator de fond cu care și într-un domeniu în care nu am
mai lucrat până atunci. Pe de altă parte, mi-a revenit sarcina să concep și să conduc, timp de
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șase luni, cursurile de management și scriere de proiecte în cadrul componentei de dezvoltate
organizațională a proiectului, iar activitatea didactică, în ciuda experienței mele în management,
mi-a fost, de asemenea, complet străină. Doresc să le mulțumesc celor din echipă pentru tot
ce am învățat de la ei și pentru tot ce am fost nevoită să învăț datorită lor. Nu a fost un proces
ușor, însă nici foarte greu; înainte de toate: a fost un proces necesar.
La aproape finalul acestei călătorii devine clar că ceea ce am încercat să însușim despre
conceptele, principiile, diversele metode și principalele instrumente în managementul de proiect, reprezintă doar un început, chiar dacă unul esențial. Lecțiile cele mai importante, consider,
au fost cele legate de parcurgerea acestui prim proces de implementare, începând de la gestionarea fondurilor, a relațiilor cu operatorul de grant până la experiența și provocările conducerii
unei echipe.
Proiectul de față, primul conceput și implementat în totalitate de Asociația Comunitară
a Romilor din Coastei, a reușit, pe lângă multiplele evenimente publice, ateliere, activități de
conștientizare privind drepturile omului și multe-multe ore petrecute pe teren, în interacțiune
cu beneficiarii, un lucru extrem de important: a reușit să ofere acestei organizații la firul ierbii
echipamentele de birou și cursurile de dobândire a competențelor de bază (în management
de proiecte, de limba engleză și de competențe digitale) pentru a putea relua, de data aceasta
cu un plus de experiență și minimul de resurse necesare, un nou proces asemănător, atât de
esențial comunității în folosul căruia lucrează. Ceea ce ACRC are nevoie în acest moment este,
cel mai probabil, un nou proiect care să poată consolida această echipă, relațiile pe care le-a
inițiat, și care să poată multiplica rezultatele pe care le-a obținut. Are nevoie de curaj, de încredere și sprijin, și nu în ultimul rând, de parteneri atât de profesioniști și de entuziaști cum a
fost Fundația Desire în acest proiect.
Mult succes, prieteni!
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inteRviuRi desPRe LoCuiRe
și sănătate în Pata Rât
din CLuj-naPoCa
Realizate și transcrise de Silviu Zsiga

CoLonia daLLas*
* Câteva detalii despre viața și munca oamenilor care locuiesc aici și lucrează pe rampele deșeuri se pot afla din filmul documentar
realizat în 2016 de către Fundația Desire, “Oamenii care lucrează în beneficiul Clujului, filmare și montaj de Radu Gaciu. Accesibil aici –
https://www.youtube.com/watch?v=G_vTBDgbaUc

Poză realizată de Rita Greta în 2012
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B.
Da, din Pata Rât sunt, de ce, e vreo problemă? În primul rând suntem oameni, în al doilea rând sunt foarte curată și în al treilea rând sunt foarte educată, nu văd de ce nu ați putea
să mă tratați și pe mine ca și pe un oricare alt om normal.
Am văzut foarte multe accidente și foarte mulți morți, și foarte mulți oameni care au
devenit invalizi pe viață din accidente care s-au întâmplat aici la Pata Rât.
Clujul este un oraș de cinci stele și este cel mai smart oraș din toată România și cel mai
frumos oraș din toată România și sperăm că fiind un oraș atât de măreț va rezolva si problema
locuirii de la Pata Rât. Pentru că așa i-ar sta frumos unui oraș de cinci stele, să nu aibă locuri
ascunse pline de mizerie.

Poză realizată de Adrian Nemeti 2013
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Cum te numești, câți ani ai și unde locuiești?
— Mă numesc B., și am 28 de ani, locuiesc în Pata Rât, Colonia Dallas Cluj-Napoca.
Cu cine locuiești în casă?
— Locuiesc cu soțul meu și am doi copii.
Te rog să îmi descrii locuința în care stați.
— Este o cameră, o singură cameră mică, curată, în ciuda faptului că nu avem condiții, că totuși stăm unde stăm.
Aveți apă în casă?
— Nu, nu avem apă în casă, apa o cărăm de la cișmea, cu apa asta ne spălăm, spălăm haine,
și bineînțeles tot cu apa de aici și gătim, căci nu avem ce să facem, cu toate că știm că este
o apă care nu prea ar fi bună de băut.
De câți ani locuiești la Pata Rât?
— La Pata Rât locuiesc de 21 de ani, aveam șapte ani când am venit.
Cum au fost ultimii 10 ani la Pata Rât?
— Dificili, doar că ne-am adaptat, pentru că nu am avut ce să facem, așa că ne-am adaptat
tuturor greutăților de aici, pentru că tot ce am făcut, am făcut treptat, și ne-a fost greu, și
ne-am adaptat. Dar am încercat pe cât am putut să le oferim copiilor noștri un trai cât de
cât, căci unde suntem noi nu e normal.
Cu ce boli te știi în momentul de față tu sau membrii familiei tale?
— Băiatul meu cel mare este operat la ambele mâini, eu am patru operații, două la cap, una
la buză pentru chist, una la sân.
Aveți medic de familie?
— Da, avem, toți membrii familiei suntem la același medic de familie.
Ai consultat și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Da, chiar ieri mi s-a întâmplat asta, am fost la ORL, pentru că am otită.
Aveți internări în spital pentru bolile de care suferiți?
— Da, avem, bineînțeles.
Vine salvarea când aveți nevoie la Pata Rât?
— Da, vine în ultimul timp, ce e drept vine mai bine ca și cum venea cu ceva timp în urmă,
poate și din cauza sesizărilor multe pe care noi le-am făcut. Cu ceva timp în urmă, mai
exact acum șase ani, când l-am născut pe băiețelul meu, am sunat la salvare, le-am spus
că trebuie să nasc. Și am așteptat extraordinar de mult și nu a venit, iar într-un final am
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mers eu la medic să nasc. Când m-au văzut, m-au întrebat „Din Pata Rât?”, punându-și mâinile în cap. Eu, văzându-le reacția, le-am răspuns Da, din Pata Rât, de ce, e vreo problemă?
În primul rând suntem oameni, în al doilea rând sunt foarte curată și în al treilea rând sunt
foarte educată, nu văd de ce nu ați putea să mă tratați și pe mine ca și pe un oricare alt
om normal. Așa că am intrat, și în final totul s-a rezolvat cu bine.
Aveți acte medicale care să ateste bolile de care suferiți?
— Da, avem, avem externările, avem prescripțiile medicale de la specialiști, avem.
Crezi că bolile de care suferiți se datorează faptului că locuiți la Pata Rât?
— Nu știu ce să spun, bolile de care eu sufăr, nu știu ce legătură au cu Pata Râtul, nu știu ce
să zic, adevărul este că eu am mai multe operații, și primele operații le-am avut încă de
mic copil, înainte să se mute părinții mei aici. Mulți alții, însă, au și alte boli cronice sau de
plămâni, care se datorează Pata Râtului.
Ați avut decese în familie în ultimii cinci ani?
— Da, socrul meu a murit acum vreo cinci ani, dar el nu locuia la Pata Rât și a murit de bătrânețe.
Mutarea de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în schimbarea vieții voastre?
— Cu siguranță a fost. Aș da și aș face orice ca să pot să scap de aici, să plec de aici eu și copiii mei, pentru că nu mai putem trăi aici în astfel de mediu și m-aș bucura foarte tare dacă
ne-ar muta și pe noi de aici la oraș sau oriunde altundeva. Dar numai aici să nu mai locuim.
Ați avut accidente în ultima perioadă la Pata Rât?
— Aici la Pata Rât cândva toată lumea mergea pe rampă să câștige o bucată de pâine, de aici
din Dallas, cândva, toți o făcut asta. Eu când am fost, și am făcut și eu lucrul ăsta tot timpul, eram foarte atentă la ce se întâmplă în jurul meu, să nu dea vreo mașină mare peste
mine și eram foarte atentă unde calc. Dar în schimb am văzut foarte multe accidente și
foarte mulți morți, și foarte mulți oameni care au devenit invalizi pe viață din accidente
care s-au întâmplat aici la Pata Rât. Îmi aduc aminte un alt lucru, care iară era groaznic,
când aprindeau rampa, pentru că mai făceau asta din când în când, atunci era un fum foarte
mare și toxic, pur și simplu rămâneai fără aer, îmi venea să mor. Și trebuia să fugi de acolo.
La ce vârstă se moare în Pata Rât?
— Din ce am observat eu de când stau aicea de 22 de ani, aproape rar om care să apuce
vârsta de 60 de ani, să zic foarte rar, cei mai mulți morți de tineri până în 45 de ani, dar
au murit și foarte mulți tineri de 20 și ceva de ani, poate chiar și sub 20, de accidente, pentru că ei săracii erau nevoiți să își câștige o pâine și erau nevoiți să meargă la
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rampa de gunoi. Mergeau de dimineață
la muncă la rampa de gunoi și nu se mai
întorceau, îi aduceau morți de acolo.
Cum ai putea să descrii viața și supraviețuirea
într-un mediu așa toxic cum este Pata Rât?
— Nu știu dacă aș putea să fac asta, pentru
că nu aș putea să îmi găsesc cuvintele.
Nu știu pur și simplu nu știu, chiar dacă
aș încerca în câteva cuvinte ar fi nasol,
extraordinar de greu, rău, urât, câini, animale, pericol, frică, miros urât pe timp de
vară, pur și simplu nu putem sta afară,
mai aprinde și rampa, de la fumul ăla
te îneci, plus că sunt toate pericolele în
jurul tău.
Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un
mediu sănătos?
— Păi ce părere să am decât bună, când locuiești în mediu sănătos, te duci liniștit
să te plimbi pe afară, și dacă te plimbi o
jumătate de oră așa, când intri în casă, ești alt om, te simți bine și până la urmă toți oamenii
merită să trăiască într-un mediu sănătos, nu ca și cel de aici de la Pata Rât. Aicea este un
loc foarte infectat, care mai de mult aici era și prima rampă Terapia, aici unde noi locuim
acum, era Terapia aici, și s-a aruncat pământul peste toate chimicalele și toate substanțele
otrăvitoare care s-au adus de la medicamente din Cluj. Și noi aici locuim acum.
De ce locuiți în continuare aici știind toate astea?
— Pentru că pur și simplu nu avem unde să mergem, nu avem alt teren, nu avem case, nu
avem la țară, nu avem nicăieri, nu avem nimic, nu avem bani suficienți să ne cumpărăm,
nu avem bani suficienți să ne mutăm cu chirie în Cluj, pentru că în Cluj sunt cele mai mari
chirii din toată țara. Și din salar și alocații și așa destul de mici nu ne putem muta sub nicio
formă. Și uite așa suntem nevoiți să locuim în continuare aici și să fim la mila autorităților
în speranța că ne va muta și pe noi de aici pentru că Clujul este un oraș de 5 stele și este
21

cel mai smart oraș din toată România și cel mai frumos oraș din toată România și în speranța că fiind un oraș atât de măreț va rezolva si problema locuirii de la Pata Rât. Pentru
că așa i-ar sta frumos unui oraș de cinci stele, să nu aibă locuri ascunse pline de mizerie.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu toxic și atât de poluat cum este
Pata Rât?
— Da, cred că suntem condamnați odată cu mutarea noastră de la oraș la Pata Rât, cred că
am fost condamnați de autorități prin modul acesta, dar sperăm că lucrurile se vor reglementa și vor veni la putere și la conducere tineri dornici să facă binele și vom sper că vor
fi și lăsați să facă bine, și să ne fie și nouă bine în acest oraș.

L. A. A.
Viața aicea este foarte grea, am avut inundații, mirosul de la rampa de gunoi, asta ne
afectează și sănătatea, aici este foarte greu de locuit, e foarte mult noroi ca să treci ca să vii
acasă sau să mergi de acasă te umpli de noroi.
Gastrita am făcut-o când am stat în rampa de gunoi, pentru că eu acolo am locuit prima
dată, toate bolile pe care le avem le-am făcut aici din cauza mizeriei și din cauza mirosului.
Aici a fost și o epidemie de râie cândva, a fost destul să aibă câteva persoane și după aceea am
primit toți, toată comunitatea și așa am primit și noi, vă dați seama că aici e foarte greu să te
tratezi de o astfel de boală.
Toată lumea avem dreptul să locuim într-un mediu sănătos, eu asta cred, numai că dacă
nu avem posibilitatea, nevoia ne face să rămânem aici.
Cum te numești și câți ani ai?
— Mă numesc L. A. A. și am 28 de ani.
Unde locuiești?
— Locuiesc în Pata Rât, în Dallas, cea mai veche parte din Pata Rât.
Lucrezi?
— Da, lucrez la o sală de jocuri.
Cu cine locuiești în casă?
— Locuiesc cu concubinul meu și avem un băiat.
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Te rog să îmi descrii locuința în care locuiești.
— Casa unde locuim este compusă dintr-o cameră și o bucătărie micuță.
Aveți baie?
— Nu, baie nu avem, avem un wc improvizat afară.
Aveți apă, curent, gaz?
— Apă avem în casă, gaz nu avem, și curent ne tragem de la socrul meu care locuiește foarte
aproape de noi.
Cu apa asta și gătiți?
— Da, că nu avem ce face, cu asta ne spălăm și tot cu asta ne spălăm și hainele.
Cum ți se pare locuirea în ultimii 10 ani în Pata Rât?
— Viața aicea este foarte grea, am avut inundații, mirosul de la rampa de gunoi, asta ne afectează și sănătatea, aici este foarte greu de locuit, e foarte mult noroi ca să treci ca să vii
acasă sau să mergi de acasă te umpli de noroi.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— Acum am gastrită, și recent am avut ulcer.
Ai medic de familie?
— Da, avem.
Consultați și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Da, am fost, mi-am făcut gastroscopie, mi-a dat tratament de ulcer, dar am rămas cu gastrita.
Ați avut internări în spital în ultimul timp?
— Băiatul meu a fost internat cu enterocolită. Iar eu m-am tratat și mă tratez acasă cu prescripția medicului.
Salvarea vine când aveți nevoie de ea?
— Vine doar dacă îl sunăm pe Domnul Coroianu, altfel salvarea vine destul de greu.
Să înțeleg că aveți pe cineva pe care sunați de câte ori aveți nevoie la salvare?
— Da, îl avem pe domnul Coroianu care ne-a învățat pe noi cei care locuim aici să știm ce
să vorbim când solicităm salvarea, să spunem și să cerem să vină domnul Coroianu, altfel
salvarea vine destul de greu.
Aveți acte medicale care să ateste bolile de care suferiți?
— Da, avem, bineînțeles.
Sufereați de boli cronice înainte a mutării voastre la Pata Rât?
— Nu, nu sufeream de absolut nicio boală, gastrita am făcut-o când am stat în rampa de gunoi,
23

pentru că eu acolo am locuit prima dată, toate bolile pe care le avem le-am făcut aici din
cauza mizeriei și din cauza mirosului. Aici a fost și o epidemie de râie cândva, a fost destul
să aibă câteva persoane și după aceea am primit toți, toată comunitatea și așa am primit
și noi, vă dați seama că aici e foarte greu să te tratezi de o astfel de boală.
V-a zis vreodată un medic că bolile de care voi suferiți se datorează și faptului că locuiți la Pata Rât?
— Da, a zis personal soțului meu, că din cauza mizeriei care este aici la Pata Rât și din cauza
toxicității putea să facă și el gastrită cum am făcut eu.
Ați avut accidente în perioada de când locuiți la Pata Rât?
— Eu personal nu am avut accidente deosebit de periculoase, dar socrul meu a avut, acum
câțiva ani a călcat într-un cui ruginit și atât de tare s-a infectat și s-a extins rana încât a
fost nevoit să îi amputeze piciorul. Nu știu cu ce era infectat cuiul ăla că acum are probleme și la buric și are probleme mari de sănătate. Îți dai seama că i-o fost afectată și viața.
Consideri că au murit mulți tineri în Pata Rât?
— Și tineri și bătrâni, oamenii se îmbolnăvesc aici și depinde care e mai slab, cedează.
Cam la ce vârstă se moare în Pata Rât?
— Au murit și la 30 de ani, de exemplu este o femeie la noi în comunitate care a murit acum,
și una care are sub 30 de ani și are cancer la sân și are foarte puține șanse de viață. Or mai
murit și la 30 și, la 50 și ceva de ani. Au murit foarte mulți în accidente, și foarte mulți sunt
care trăiesc și au scăpat din accidentele care au avut dar au rămas invalizi, majoritatea
au avut accidente pe rampa de gunoi când mergeau la lucru să selecteze plasticul, hârtia,
sticla și așa mai departe.
Ce părere ai despre dreptul de a locui întru un mediu sănătos?
— Toată lumea avem dreptul să locuim într-un mediu sănătos, eu asta cred, numai că dacă
nu avem posibilitatea, nevoia ne face să rămânem aici.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu toxic așa cum este Pata Rât?
— Autoritățile ar putea să ne ajute să scăpăm din mediul ăsta. Numai că nu cred că își doresc
lucrul ăsta, pentru că dacă îți depui cerere la ei pentru o locuință socială, ori nu te bagă în
seamă, sau chiar dacă te bagă în seamă și îți acceptă cererea îți trimite ulterior o notificare
prin care îți spune că ești neeligibil, sau te duce tot așa cu vorba și cu promisiunile fără să
dea ceva în scris doar minciuni, sau îți dă câteva puncte și îți spune că mai depui anul viitor dacă nu primești pentru că nu sunt suficiente locuințe. Nu le pasă deloc de comunitate.
De asta cred că suntem condamnați de ei să locuim aici în Pata Rât.
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Poză de interviu, aprilie 2022
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M. I. C.
În primul rând am probleme cu inima. Și am dureri de cap foarte puternice, fiind copiii
mei cu probleme psihice, nu îmi este ușor, pentru că sunt foarte mulți și trebuie să las după ei,
trebuie să am grija lor, să nu îi mai supăr și eu. Că ei au boala asta, de retard psihic.
Având problemele care le avem cu copiii, mergem și la medici particulari, mergem la
neuropsihiatrie de multe ori, de fapt de cele mai multe ori toate astea trebuie să le facem contra cost. Sunt mulți bani pentru noi, doar că nu avem ce face, nimeni nu ne ajută.
Având în vedere bolile de care suferă copiii mei îi de înțeles că în mediul ăsta îmi este
mult-mult mai greu să le acord o îngrijire adecvată și să am grijă de ei așa cum trebuie. Pentru
că nu pot să îi spăl bine, nu pot să îi îngrijesc cum ar trebui, pentru că nu avem condițiile necesare pentru a trăi într-un mediu normal.
Cum te numești și câți ani ai?
— Mă numesc M. I. C., și am 42 de ani.
Unde locuiești?
— Locuiesc în Dallas, în Pata Rât.
Lucrezi?
— Da, sunt angajată ca asistent personal pentru fetița mea cu dizabilități handicap gradul unu.
Mai am trei copii care sunt cu sindromul retard psihic, tot handicap grav.
Cu cine locuiești?
— Locuiesc cu soțul meu și cu cei șase copii.
Te rog să îmi descrii în câteva cuvinte locuința în care stați.
— Avem o cameră de 12 metri pătrați și o bucătărie de 6 metri pătrați, o cameră și o bucătărie. Asta e tot.
Aveți baie?
— Nu avem baie, nevoile ne le facem la un wc improvizat de noi. Și baie facem în casă la
covată, ne încălzim apă și așa ne spălăm. Nici apă nu avem și aia trebuie să o aducem din
altă parte, așa ne descurcăm noi.
De cât timp locuiți aici?
— Eu de când m-am născut, de 42 de ani, eu aici m-am născut și aici am crescut în Pata Rât.
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Cum ți se apărut locuirea în ultimii 10 ani în Pata Rât?
— Foarte foarte grea, nu sunt condiții cumsecade, e foarte mare mizeria, nu pot să îți trimiți
copiii la școală în curățenie, și nu îi putem trimite regulat pe copii la școală din cauză că
nu mai avem autobuz. Copiii au crescut și nu mai beneficiază de transport numai cel mic.
Am un copil mic care el beneficiază de transport, ceilalți copii merg la școală pe propria lor
răspundere. Și mai ales că ei sunt niște copii cu handicap, nu mă pot baza ca să pot să îi las
să plece singuri la școală, fără să fie însoțiți, fără să știu dacă au ajuns în siguranță la școală.
Cu ce boli te știi acum în momentul de față?
— În primul rând am cu inima. Și am dureri de cap foarte puternice, fiind copiii mei cu probleme psihice, nu îmi este ușor, pentru că sunt foarte mulți și trebuie să las după ei, trebuie
să am grija lor, să nu îi mai supăr și eu. Trebuie să mă acomodez cu orice problemă, eu niciodată nu pot să ajung la un nivel normal cum este o altă femeie și mai ales că în ultimul
timp mi-au scăzut și puterile și nu mai pot, îmi este foarte greu.
Aveți medic de familie?
— Da, avem, sigur că avem, mergem la el ori de câte ori avem nevoie de bilet de trimitere,
sau de un consult rapid sau orice altceva. Noi avem mare nevoie de el.
Consultați și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Da, consultăm, bineînțeles, având problemele care le avem cu copiii. Mergem și la medici
particulari, mergem la neuropsihiatrie de multe ori, de fapt de cele mai multe ori toate
astea trebuie să le facem contra cost. Sunt mulți bani pentru noi, doar că nu avem ce face,
nimeni nu ne ajută. Plus că avem nevoie de tratamente, medicamente, la copii îmbrăcăminte, hrană pentru ei și așa mai departe.
Ați avut internări in spital?
— Nu am avut nevoie de internări pentru că mergem la consult regulat cu copiii cu probleme și dacă avem nevoie de trimiteri medicale, ei ne trimit și noi mergem, și le facem toate
analizele și de multe ori contra cost, pentru că ne dă tratament acasă regulat.
Salvarea vine la solicitarea dumneavoastră aici la Pata Rât?
— Vine, doar că vine foarte greu, durează ceva timp până să ajungă și salvarea, că de exemplu dacă sun la ora 12, salvarea vine pe la ora 3 sau 4.
Ținând cont că aveți copii cu probleme bănuiesc că aveți acte medicale?
— Da, bineînțeles că am, la fiecare în parte, certificatul de handicap și fiecare cu ce boală suferă,
merg la comisie regulat, am tot.
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Aș vrea ca să te întreb dacă tu crezi că una sau
mai multe boli de care suferiți se datorează tocmai faptului că locuiți la Pata Rât?
— Da, ne afectează foarte mult bolile care
sunt aici, în ultimul timp și eu și soțul
meu am început să resimțim tot mai mult
efortul fizic pe care noi il depunem aici
și asta ne afectează. Pe mine a început
să mă doară foarte tare coloana, iar pe
soțul meu îl dor picioarele.
Având în vedere că ați consultat și alți medici
specialiști aș vrea să îmi spuneți dacă vreo unul
dintre ei v-a spus că bolile de care suferiți se
datorează și faptului că locuiți la Pata Rât?
— Da, am auzit și asta, ni s-a spus și lucrul
ăsta. Având în vedere bolile de care suferă copiii mei îi de înțeles că în mediul
ăsta îmi este mult-mult mai greu să le
acord o îngrijire adecvată și să am grijă de ei așa cum trebuie. Pentru că nu pot să îi spăl
bine, nu pot să îi îngrijesc cum ar trebui, pentru că nu avem condițiile necesare pentru a
trăi într-un mediu normal. Și îmi este foarte greu cu ei.
Ați avut decese în ultimii cinci ani în familie?
— A murit tata și mama. Tatăl meu a murit din cauză că a avut TBC, a fost foarte mult timp
internat în spital, în mai multe locuri și o murit în spital la Cluj la vârsta de 52 de ani. Iar
mama mea a murit la vârsta de 45 de ani din cauza anului, supărări o avut multe și ceva
bronșită acută, că nu putea să respire bine, dar supărările și necazul și viața grea au determinat-o să renunțe la viață, s-a supărat foarte tare că nu a putut să vină la înmormântare
la o nepoată de-a ei și asta a întristat-o foarte mult.
Ați avut accidente în ultima perioadă la Pata Rât?
— Noi în familie nu am avut accidente deosebit de grave cum au avut alți membri ai comunității noastre, doar că și pe băiatul meu la un moment dat din neatenție cineva l-a călcat
peste picior cu mașina.
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Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Aș vrea cât de repede să ne putem muta de aici într-un mediu normal și sănătos, pentru că
noi avem nevoie de baie, unde să ne spălăm normal și copiii au nevoie de o toaletă normală unde să își facă nevoile.
Credeți că sunteți condamnați de autorități să locuiți întru mediul atât de toxic și poluat cum
este Pata Rât?
— Da, suntem foarte condamnați, ne reproșează autoritățile că noi de ce nu am fost în stare
să ne achiziționăm o casă sau un apartament, dar pe ei nu îi interesează și ei nu știu cum
îi aicea la noi și cât îi de greu ca să pui un ban deoparte. Pentru că noi de abia ne descurcăm de pe o zi pe alta, dar apoi să mai punem bani jos să ne cumpărăm o casă sau ceva.
Când se apropie iarna, abia ne punem bani deoparte de lemne, și îs mult mai multe nevoi
de care trebuie să ținem cont, cum să ne putem cumpăra sau închiria în Cluj când sunt
atât de scumpe locuințele.

R. M. A.
Până acum nu de mult nu puteam să fiu nici măcar angajată permanent pentru că îmi era
copilul bolnav. Copilul are și un certificat de handicap, săptămânal face crize de astm bronșic
și pentru el este foarte greu aerul de aici din Pata Rât.
La mine personal când sun, vine, pentru că mă prezint și îi spun cine sunt, și ei toți știu
problemele de sănătate ale fiului meu, și știu că dacă întârzie un pic s-ar putea să moară copilul,
și știu cine sunt, că deja de atâta timp mă cunosc și la mine vin foarte repede, dar la alți membri din comunitate din ce am observat salvarea nu vine atât de repede.
Cei mai mulți mor din cauza aerului, ori fac ceva la plămâni, ori boli cronice, sunt foarte
mulți cu insuficiență respiratorie. Mulți au ciroză la ficat.
Cum te numești, câți ani ai și unde locuiești?
— Mă numesc R. M. A. și am 41 de ani, locuiesc în Dallas, Pata Rât.
Cu cine locuiește aici?
— Aici locuiesc doar eu și fiul care are șapte ani.
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Te rog să îmi descrii locuința în care locuiți.
— Am doar o cameră de 6 metri pătrați, și aici locuiesc cu fiul meu care are astm bronșic și
este foarte bolnav, aici gătesc, aici ne spălăm. Asta e locuința noastră, ne este greu aici,
nu avem un frigider, nu avem aragaz, nu avem multe.
De câți ani locuieșt aici?
— De 21 de ani.
Cum ți s-a părut locuirea în ultimii 10 ani la Pata Rât?
— Foarte grea, foarte grea, pentru că îmi este bolnav copilul. De muncit nu prea îți găsești,
unde să lucrezi. Ești nevoit să faci naveta, acum în ultimul timp datorită vouă mi s-a pus
un autobuz și vă mulțumim pe calea asta, căci mai avem și noi cu ce să mergem în oraș,
să lucrăm. Până acum nu de mult nu puteam să fiu nici măcar angajată permanent pentru
că îmi era copilul bolnav. Copilul are și un certificat de handicap, săptămânal face crize de
astm bronșic și pentru el este foarte greu aerul de aici din Pata Rât.
Cu ce boli vă știți în momentul de față?
— Eu nu am probleme de sănătate deosebite, dar are băiatul meu. Mama mea este mobilizată
la pat de șase ani, este paralizată și pe ea tot eu trebuie să o îngrijesc.
Aveți medic de familie?
— Da, avem.
Ați consultat și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Da, am consultat și consultăm și în continuare, mergem la pediatrie, am fost acolo, avem
un medic extraordinar de bun și de sufletist.
Ați avut internări la spital în ultima perioadă?
— Copilul meu aproape în fiecare lună este internat la spital, în fiecare lună, am toate externările aici. Sunt la mine aici printre acte.
Vine salvarea la solicitarea voastră aici în Pata Rât?
— La mine personal când sun, vine, pentru că mă prezint și îi spun cine sunt, și ei toți știu
problemele de sănătate ale fiului meu, și știu că dacă întârzie un pic s-ar putea să moară
copilul, și știu cine sunt, că deja de atâta timp mă cunosc și la mine vin foarte repede, dar
la alți membri din comunitate din ce am observat salvarea nu vine atât de repede.
Suferiți de boli cronice?
— Copilul meu are astmul bronșic de la vârsta de 10 zile, și mai rău este că face alergie la
tratament, nu poate să mănânce orice, e greu foarte tare aerul din casă când gătesc, aerul
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de afară de la miros și de la fum din rampă.
Crezi că bolile de care suferiți se datorează faptului că locuiți la Pata Rât?
— Da, bineînțeles că da, mi s-a spus asta și de la spital, că din cauza aerului și din cauza condițiilor unde locuiesc, copilul meu nu se poate însănătoși.
Ați avut decese în familie în ultimii cinci ani?
— Mi-a murit un unchi, o mătușă a fost cardiacă, o altă mătușă de-a mea a murit de diabet.
Ați avut accident în ultima perioadă la Pata Rât?
— Da, am avut anul trecut, chiar în vinerea mare am avut un accident, veneam de la cumpărături din oraș și chiar aici în apropierea casei am avut un accident de mașină, m-a călcat.
Din fericire, zic din fericire că puteam să mor, am avut doar un picior fracturat.
Cum a fost influențată viața după accident?
— Am fost foarte foarte șocată câteva luni de zile, îmi era frică să mă și uit la o mașină, dar să
mă mai urc în ea ea, chiar și după șase luni îmi era frică și pe autobuzul cu care mergeam
în oraș. Am rămas foarte traumatizată după accident.
La ce vârstă se moare în Pata Rât?
— Aici mor și tineri și bătrâni, care, cum, se îmbolnăvește, dar majoritatea dintre cei care mor
sunt tineri sub 40 de ani. Aici se îmbolnăvesc foarte mulți oameni și bătrânii se chinuie
mobilizați la pat sau prin spitale.
Care ar fi bolile cele mai răspândite de care se moare în Pata Rât?
— Cei mai mulți mor din cauza aerului, ori fac ceva la plămâni, ori boli cronice, sunt foarte
mulți cu insuficiență respiratorie. Mulți au ciroză la ficat.
Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Îți dai seama că am o părere bună, dar eu nu am acest drept. Aș dori să am și eu acest drept
și să locuiesc într-un astfel de mediu, să pot să îmi salvez copilul de la boala care o are.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți în mediul poluat cum este Pata Rât?
— Da, cred lucrul ăsta, pentru că nu ne bagă în seamă, și asta înseamnă că nu le pasă de noi.
În afară de voi câțiva care ne mai vizitați și vă pasă de soarta noastră, în rest nu suntem
băgați în seamă de autorități.
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U. A. M.
Este foarte poluată zona în care locuim, și normal de atâta amar de ani la groapa de
gunoi, numai noi știm cum am trecut prin toate nenorocirile, prin fum, prin incendii, prin necazuri, probleme, mirosuri neplăcute și toxice.
Când mergem în oraș și ne urcăm în autobuz auzim cum oamenii ne înjosesc și vorbesc
între ei că mirosim a fum, și oamenii des ne înjură pentru asta și e foarte rău, nu avem ce face
dacă încălzim cu lemne, se face fum în casă.
Din ce eu am observat, au murit foarte mulți din accidente, accidente de mașină, că au
dat mașinile de gunoi peste ei în timp ce ei căutau în gunoaie, alteori se înțepau cu tot felul
de ace care erau contagioase. Foarte mulți s-au tăiat în diferite obiecte și rănile nu li se mai
vindecau, de multe ori erau nevoiți să își amputeze piciorul sau mâna, au murit foarte mulți.
Te rog să îmi spui cum te numești și câți ani ani?
— Mă numesc U. A. M. și am 39 de ani.
Cu cine locuiești în momentul de față în casă?
— Locuiesc cu soțul meu, și cu două fetițe.
Te rog să îmi descrii în câteva cuvinte locuința în care locuiești.
— Avem o bucătărie și o cameră și locuim cu fetele, fetele dorm în cameră și eu cu soțul meu
dorm în bucătărie.
În ce condiții trăiți voi aici, aveți apă, gaz, electricitate, și așa mai departe?
— Nu avem apă în casă, apă ne aducem de afară de la cișmea. Curent nu avem, și nici gaz,
condițiile sunt destul de grele.
De când locuiți aici?
— De vreo 20 de ani.
Cum a fost locuirea în ultimii 10 ani în Pata Rât?
— Foarte grea, extraordinar de grea, doar că nu avem ce face. Nici măcar nu pot să descriu
în cuvinte cât de rău și de greu nu este aici.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— În momentul de față nu am boli deosebite, dar am suferit foarte mult de când suntem aici.
Ai medic de familie tu și familia ta?
— Da, avem.
32

În ultima vreme ai consultat vreun medic specialist tu sau membrii familiei tale?
— Nu, nu prea mergem la doctor, fiindcă nu
avem posibilități.
Ați avut internări în spital în ultima perioadă
de timp?
— Nu am avut.
Accidente?
— Păi accidente au fost, numai că nu am
mers să ne internăm, ne-am tratat așa
cum am putut.
Crezi că zona unde locuiți voi este poluată?
— Da, este foarte poluată și normal de atâta
amar de ani la groapa de gunoi, numai
noi știm cum am trecut prin toate nenorocirile, prin fum, prin incendii, prin
necazuri, probleme, mirosuri neplăcute
și toxice.
De când locuiești aici la Pata Rât mediul ăsta
în care locuiești ți-a afectat viața, familia?
— Da, foarte mult ne-a afectat, că de exemplu, când mergem în oraș și ne urcăm în autobuz
auzim cum oamenii ne înjosesc și vorbesc între ei că mirosim a fum, și oamenii des ne înjură
pentru asta și e foarte rău, nu avem ce face dacă încălzim cu lemne, se face fum în casă.
Din ce ai observat tu cam la ce vârstă se moare la Pata Rât?
— Păi în primul rând, din ce eu am observat, au murit foarte mulți din accidente, accidente
de mașină, că au dat mașinile de gunoi peste ei în timp ce ei căutau în gunoaie, alteori se
înțepau cu tot felul de ace care erau contagioase. Foarte mulți s-au tăiat în diferite obiecte
și rănile nu li se mai vindecau, de multe ori erau nevoiți să își amputeze piciorul sau mâna,
au murit foarte mulți.
Consideri că au murit mulți tineri în Pata Rât?
— Au murit foarte mulți tineri, de exemplu și acum avem pe cineva foarte bolnav aici în
comunitate care nu știu cât va mai trăi.
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Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Desigur că am o părere foarte bună, pentru că oricine are dreptul să locuiască într-un mediu sănătos. Am merita ca să locuim și noi într-un mediu mai sănătos.
Dumneavoastră locuiți în continuare în Pata Rât în ciuda traiului foarte greu de aici.
De ce nu vă mutați?
— Fiindcă nu avem posibilitatea și sub nicio formă pe forțele noastre proprii nu vom putea
să ne mutăm de aici. Dacă am avea posibilitatea, fiți sigur că ne-am muta de aici, am pleca
într-un loc mai bun.
Considerați că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu poluat cum este la Pata Rât?
— Da, cu siguranță da, pentru că orice am făcut și oricât am apelat la ei nu ne bagă în seamă, orice am face tot nu ne bagă în seamă. Nici măcar nu ne ia în audiență, da păi să mai
facă ceva pentru noi.

C. G.
Marea majoritate a oamenilor de aici nu pot beneficia de multe lucruri normale pentru
că ei în buletin au lipsă spațiu, practic sunt oamenii nimănui, primăria nu a avut niciun fel de
acțiune prin care să arate că poate să miște ceva înspre binele romilor de la Pata Rât.
Diabetul face ravagii, sigur că încercăm să-l oprim, facem insulină, dar și aici este greu,
pentru că, ca să faci insulina ai nevoie și de mai multe lucruri, ai nevoie de mâncare adecvată,
liniște, atenție, și din păcate de multe ori nu avem toate astea și diabetul își face treaba, el se
agravează. Nu demult am fost nevoit să mă operez la picioare, mi s-a rupt tendonul, și nu mi
s-a vindecat, mi-au amputat două degete. Am dureri de cap, dureri de inimă, nu văd bine, foarte
multe mă afectează, dar nu avem ce face.
De multe ori am stat cu starea mea, cu viața mea așa, pentru că nu puteam să merg, că
nu aveam bani și aici este problema, că fără bani boala își face treaba, dacă nu o tratezi, ea nu
te întreabă dacă ai bani sau nu ai, ea își face treaba. Și problema este că trebuie o luptă personală să mă pot menține sau să-mi prelungesc anii de viață.
Și dacă nu mor tinerii, foarte mulți se îmbolnăvesc foarte grav. Și dacă nu mor fizic, ei
mor ca viață. Mor ca trăire, ca respirație, ceva din ei moare, nu mai sunt oamenii care să se
bucure, nu mai sunt oamenii care să spună copiilor lor o poveste, sau să se joace cu ei, sau să
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le spună ceva frumos, și moartea aceasta este mai periculoasă ca și moartea naturală pentru
că în ei toate mor și nu mai funcționează la timp.
Autoritățile nu te împușcă, pentru că nu mai au voie să facă asta, dar ne lasă să murim
intoxicați. Aici unde stăm, aerul este poluat de gazele din infrastructură, și apa, și solul, întregul mediu în care locuim. Suntem condamnați să murim încetul cu încetul, și uite așa nu ne
omoară ei ca să nu devină infractori, ne lasă să murim încet.
Cum vă numiți și câți ani aveți?
— Mă numesc C. G. și am 59 de ani.
Lucrați sau sunteți pensionar?
— Nu lucrez, pentru că sunt bolnav de diabet și nu am dreptul să lucrez, acum mi-am depus
actele pentru pensie și aștept un rezultat.
Cu cine locuiți?
— Locuiesc cu soția și doi copii minori pe care i-am crescut de mici, părinții lor i-au părăsit,
copilul meu și soția lui i-au părăsit când copiii erau mici și nu am îngăduit ca copiii să ajungă la stat sau să ajungă fără a avea o educație atât morală cât și spirituală și de asta i-am
crescut noi. Mulțumim lui Dumnezeu, acum copilul are 16 ani și fetița are 12 ani și sunt
niște copii minunați pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta.
Aș vrea să-mi descrieți locuința în care locuiți.
— Aici avem două camere, baie, un hol și o bucătărie, suntem mulțumiți deocamdată. A trecut
mult timp peste noi, pentru că noi în trecut am avut o baracă, pe care o bătea vântul trebuia să o ținem ca să nu cadă peste noi, nu a fost ușor, a fost foarte greu. Acum 25 de ani
aici era o colonie care nu avea apă, nu avea curent, dar și acum este foarte greu. Oamenii
mergând cu soțiile lor pe rampă și acolo selectând plasticul, fierul, aluminiul și de acolo
își câștigă existența, ca să poată supraviețui. Aici este o colonie de oameni care la ora actuală sunt mii de oameni în cele patru comunități. Aici sunt patru comunități dintre care
aceasta unde locuiesc eu este cea mai mare și veche, Colonia Dallas. Aici sunt oameni care
s-au născut chiar și la a treia generație, a fost și este o luptă foarte mare de a trăi, pentru că casele noastre sunt pe un pământ unde acum câțiva ani era depozitarea deșeurilor
chimicale de la Terapia. Aceasta este o fabrică de medicamente, cea mai mare fabrică de
medicamente din județul Cluj. Și aici era depozitarea de gunoiul lor, de soluții care erau
toxice aici se depozitau foarte multe lucruri gunoaie, încă se resimte chiar dacă au trecut
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și 20 și ceva de ani, încă se simte foarte
tare. Aici erau oameni care trăiau fără
gaz, fără curent, fără apă. Trăiau și supraviețuiau cu lampă cu lumânări, aici or ars
barăci foarte multe, și din cauza asta aici
or murit foarte mulți copiii arzând de vii.
Acum este un pic mai bine, pentru că o
trecut vremurile alea și încercăm în fiecare zi să găsim soluții de a îmbunătăți
comunitatea.
Să-mi spuneți dacă aveți apă, dacă aveți baie,
unde vă spălați? Cu ce apă gătiți, ce apă folosiți?
— Cu ajutorul lui Dumnezeu, noi ne-am făcut un duș să avem unde să ne spălăm,
pentru că este foarte necesar și este omenește să găsim soluții ca să ne spălăm,
dar până la urmă nu este nimic al nostru
aici. Aici este o organizație care o preluat bucata de pământ aici și care ne
îngăduie să locuim aici. Pământul este
al proprietarilor și oricând poate să zică demolați și plecați de aici, sigur este foarte greu
ca să nu ai nimic al tău și să trăiești de pe o zi pe alta cu resursele care ți le găsești chiar
și aici între gunoaie.
— Nu avem ce face și suntem nevoiți să folosim apa asta pentru că nu avem o altă sursă de
apă. Este singura sursă de apă pe care o avem. Nu avem bani să mergem să cumpărăm cu
bidonul apă, asta este, oamenii s-au obișnuit cu asta, știu că asta au și nu au ce face altceva nu există nici posibilitatea să tragem apă de la conducta de apă care vine din oraș.
Nu avem gaz, și nu toți au curent, cei care avem, sunt instalații improvizate. Nu există o
comunitate stabilă, nu au stradă, nu au un număr de stradă, n-au pe ce adresă să-și facă
buletinul. De multe ori oamenii nu sunt angajați pentru că nu au nicio adresă în buletin și
lucrurile acestea sunt niște nevoi foarte mari. Dar oamenii de aici s-au descurcat tot timpul
cumva, au mers și și-au câștigat existența chiar și pe rampa de gunoi, alții și-au mai făcut
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buletinele în altă parte unde au avut rude sau alte neamuri, prieteni, ca să-și mai poată
face câte un permis de conducere sau să se angajeze undeva în oraș.
— Dar marea majoritate a oamenilor de aici nu pot beneficia de multe lucruri normale pentru că ei în buletin au lipsă spațiu, practic sunt oamenii nimănui, primăria nu a avut niciun
fel de acțiune prin care să arate că poate să miște ceva înspre binele romilor de la Pata
Rât. Așa cum încă se cunoaște, Pata Râtul există chiar dacă lumea s-a modernizat în Cluj,
oamenii încă sunt acolo, și de bine, de rău, își câștigă existența muncind cinstit la selectare la groapa de gunoi. Mulțumim lui Dumnezeu că nu se duc și fac altceva, sau că nu
fac infracțiuni și tot felul și ei stau și îndură și încearcă să își câștige existența de pe-o zi
pe alta selectând în gropile de gunoi ca să își câștige existența. Eu locuiesc de 25 de ani
aicea și știu cum e, doar că demult erau doar câteva barăci, dar sigur că a fost foarte greu
pentru mine și atunci ca lider de comunitate, să comunic cu oamenii, să încerc să schimbăm ceva, să îmbunătățim și să facem ceva, să avem încredere că într-o bună zi lucrurile se vor schimba. Dar pentru lucrul acesta am avut nevoie de răbdare, am avut nevoie
de implicare, pentru că nu mulți oameni înțeleg, unii dintre ei s-au obișnuit să stea și nu
au nicio speranță. Dar eu trăiesc cu speranța că într-o zi toate lucrurile se vor schimba,
apa, lumina, traiul, copiii la școală, educația și așa mai departe. A fost foarte greu, m-am
îmbolnăvit din cauza implicării, am făcut diabet pe bază de stres, fac de două ori insulină
pe zi, m-am îmbolnăvit de picioare.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— Am mai multe. Diabetul, care este o apă puternică care sapă în mal încet, cei care au diabet
își dau seama și știu despre ce vorbesc. Diabetul face ravagii, sigur că încercăm să-l oprim,
facem insulină, dar și aici este greu, pentru că, ca să faci insulina ai nevoie și de mai multe
lucruri, ai nevoie de mâncare adecvată, liniște, atenție, și din păcate de multe ori nu avem
toate astea și diabetul își face treaba, el se agravează. Nu demult am fost nevoit să mă
operez la picioare, mi se rupe tendonul, și nu mi s-a vindecat, mi-au amputat două degete.
Am dureri de cap, dureri de inimă, nu văd bine, foarte multe mă afectează, dar nu avem ce
face. Și trebuie ca să acceptăm lucrurile așa cum sunt.
Ai medic de familie?
— Da, am.
Consulți și alți medici specialiști pentru bolile de care suferi?
— Mi-aș fi dorit să fac asta, dar nu am bani, ca să faci asta, la ora actuală pentru orice consultație
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ai nevoie de bani. De multe ori am stat cu starea mea, cu viața mea așa, pentru că nu puteam să merg, că nu aveam bani și aici este problema, că fără bani boala își face treaba,
dacă nu o tratezi, ea nu te întreabă dacă ai bani sau nu ai, ea își face treaba. Și problema
este că trebuie o luptă personală să mă pot menține sau să-mi prelungesc anii de viață.
Vine salvarea la solicitarea voastră?
— Vine greu, vine rar, au fost cazuri când au așteptat oamenii și o zi întreagă. Mi s-a întâmplat și mie.
Aveți acte doveditoare care să dovedească bolile de care suferiți sau internările în spital?
— Da, cum să nu, sigur că am, am și internări în spital am și acte medicale.
Crezi că bolile de care suferi se datorează faptului că locuiește la Pata Rât?
— Sunt peste sută la sută convins de lucrul acesta. Pentru că dacă locuiam într-o altă parte,
într-un mediu sănătos, eram altfel, trăiam liniștit, beam apă curată, mâncam mâncare sănătoasă, făceam baie la zi, stăteam liniștit și îmi vedeam de viața mea. Sunt convins că nu
aveam bolile care acum le am într-o stare atât de avansată, dar vedeți voi, aerul care vine
de sub pământ, care iasă, aerul, poluarea rampei, mirosul de pe rampă de atâția ani sigur
că m-a îmbolnăvit, e una când stai la un apartament sau într-o casă decentă și normală
lângă o iarbă verde, e una să mănânci o mâncare normală și să vezi că soarele strălucește
peste tine și ești sănătos, și una este ca să trăiești într-un astfel de mediu. Aici sunt sute
de oameni care sunt astfel bolnavi, copiii, mame, care nu au medic de familie, care nu se
duce la un control și s-au obișnuit să trăiască așa și care se spală în condiții inumane atunci
ce sănătate să fie?
Vi s-a spus vreodată de vreun medic că bolile de care suferiți se datorează și faptului că locuiți
intru mediul toxic Cum este Pata Rât?
— Nu mi s-a spus lucrul acesta, pentru că de obicei pe doctor îl interesează să-ți găsească un
diagnostic, pe marea majoritate a doctorilor nu îi interesează de unde vii, ce ești, sau cum
ești, pe ei îi interesează doar să îți găsească un diagnostic și să îi plătești, atât.
— Sunt foarte puțin doctori care se implică emoțional în viața pacienților ca să întrebe unde
locuiesc, cum locuiesc sau cât de dificilă le este lor viața în mediul în care trăiesc.
— Rar unde sunt doctori sufletiști care își respectă jurământul, respectul față de pacient, rar
unde te primește cu bucurie și te consultă, nu vreau să vorbesc de toți doctorii, nu mă refer la toți, dar eu pot să spun din propria mea experiență și sunt convins și cred că nu toți
sunt la fel.
38

Ați avut decese în familie în ultimii 5 ani?
— Da, am avut, mi-a decedat fiul meu de 31 de ani și mi-au mai decedat două surori.
Ați avut accidente de când locuiți la Pata Rât?
— Accidente au fost multe, pe soția mea a călcat-o o mașină de gunoi de 20 de tone, numai
un miracol de la Dumnezeu a scăpat-o cu viață. Asta s-a întâmplat pe rampa de gunoi. Pe
foarte mulți cunoscuți ai mei chiar și din neamurile mele i-au călcat mașina acolo. Soția
mea a fost un caz fericit, dar în schimb foarte mulți oameni și-o pierdut viața acolo la rampă de gunoi, încercând să își câștige existența, mașinile dădeau cu spatele ca să descarce
gunoiul și câteodată alunecau chiar peste oamenii care erau în jurul mașinii de gunoi, care
așteptau descărcarea acesteia. Sunt și foarte mulți copii în decursul anilor care au murit în
modul ăsta. accidentele astea ar fi din cele mai grave, iar din restul mai ușoare sunt nenumărate, s-au tăiat, s-au înțepat cu diferite obiecte în picioare în mâini, cuie ruginite, s-au
înțepat cu seringi, și tot felul de astfel de evenimente neplăcute.
— Mie mi s-a întâmplat să merg liniștit pe drum și dintr-odată să mi se rupă tendonul de la
picior, am simțit că ceva nu este în regulă, pentru că eu nu prea simt durerea mai ales la
picioare, având diabet din cauză că nu îmi circulă bine sângele în vene. Cu tendonul rupt
bineînțeles că m-am dus la operație. Un alt accident nefericit a fost că am călcat într-un
cui ruginit și am stat cu el aproape o zi întreagă că nu am simțit nimic și mi-a infectat piciorul după vreo doi ani de zile. M-am chinuit mult nici nu puteam ca să mă încalț, tot timpul îmi sângera piciorul, m-am chinuit foarte mult, m-am dus la doctor, mă tot pansa, dar
tot nu se vindeca. Nu am crezut că mă va afecta chiar atât de tare, am căutat să-l curăț,
să cumpăr medicamentele necesare pentru a vindeca, dar nu am reușit. Și într-un final am
ajuns să mi se amputeze două degete de la acel picior. Pentru că diabetul nu dădea voie
să se vindece piciorul. E bine și așa, îi mulțumesc la Dumnezeu că încă mai pot să calc pe
el chiar dacă umblu greu și calc greu pe el.
Cum ți-a fost afectată viața după accident?
— Viața mea este afectată, dar m-am obișnuit ca să o duc așa, este o luptă să nu abandonezi.
Nu vreau să abandonez și este o luptă, să înțeleg că așa trebuie să trăiesc. Așa trebuie să
trăiesc și dacă Dumnezeu mai îmi dă viață să trăiesc, trebuie să mă bucur de viață, așa cum
este sigur că nu putem implica pe nimeni și nu putem face să schimbăm ceva.
Consideri că mor mulți tineri în Pata Rât?
— Da mor, mor foarte mulți tineri. Și dacă nu mor, foarte mulți se îmbolnăvesc foarte grav.
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Și dacă nu mor fizic, ei mor ca viață. Mor ca trăire, ca respirație, ceva din ei moare, nu mai
sunt oamenii care să se bucure, nu mai sunt oamenii care să spună copiilor lor o poveste,
sau să se joace cu ei, sau să le spună ceva frumos, și moartea aceasta este mai periculoasă
ca și moartea naturală pentru că în ei toate mor și nu mai funcționează la timp.
— Este o durere foarte mare când vezi că femei tinere se îmbolnăvesc și nu au ele un medic
ginecolog, femei care nasc copiii fără să fi fost vreodată la doctor
Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Eu știu drepturile acestea, cunosc drepturile omului, drepturile există. Doar că drepturile astea sunt ascunse și călcate cu premeditare, pentru că sunt niște oameni care au fost
aruncați și sunt aruncați la marginile orașelor. Și drepturile lor ori au murit, ori drepturile
lor sunt undeva în sertar, undeva unde nimeni nu vrea ca să le scoată afară, de aceea oamenii mor, oamenii nu trăiesc mult, nu trăiesc bine, nu trăiesc sănătos. De aceea durata de
supraviețuire este afectată, copiii noștri sunt undeva puși deoparte în școli segregate, sunt
marginalizați, alții nu merg la școală pentru că nu au cu ce și așa mai departe, drepturile
lor există, doar că sunt încălcate cu bună știință și cu premeditare.
— Noi știm că avem toate aceste drepturi, să îți găsești un loc de muncă, să primești o casă
socială, să ai medic de familie, să ai o apă curată, gaze naturale, lumină, doar că noi de
când locuim aici nu a venit niciodată nimeni să ne întrebe care sunt nevoile noastre, prioritățile noastre.
— În schimb autoritățile stau liniștite că țiganii stau la marginea orașului și nu îi deranjează.
Credeți că sunteți condamnați de autorități ca să locuiți într-un mediu poluat și atât de toxic cum
este Pata Rât?
— Suntem lăsați să fim condamnați, suntem lăsați să trăim condamnați pe tot restul vieții
noastre. Autoritățile nu te împușcă, pentru că nu mai au voie să facă asta, dar ne lasă să
murim intoxicați. Aici unde stăm, aerul este poluat de gazele din infrastructură, și apa,
și solul, întregul mediu în care locuim. Suntem condamnați să murim încetul cu încetul,
și uite așa nu ne omoară ei ca să nu devină infractori, ne lasă ca să murim încet.
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stRada CantonuLui*
* Experiențele trăite ale evacuărilor din orașul Cluj sunt povestite de șapte persoane în filmul documentar realizat în 2016 de către
Szilárd Miklós, Enikő Vincze și Simona Ciotlăuș, „Dislocări. Rutele evacuărilor spre str. Cantonului (1996-2016),” accesibil aici –
https://www.desire-ro.eu/?p=3863

L. A.
Am avut trei zile curent de sărbători pentru că un băiat mai mare dintre noi s-a urcat cu
niște fire și s-a legat de stâlpul de curent. Ne-am bucurat toți, vă dați seama, cred că aia o fost
pentru prima dată în viața mea când am avut curent și am văzut bec la noi în casă, chiar dacă
a fost pentru puțină vreme, atât de tare m-am bucurat că nu am dormit trei zile de bucurie.

Poză realizată de Adam Iosif în 2012
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Aici suntem nevoiți să suportăm foarte multe boli, fum, mizerie, chiar dacă în casă și în
jurul casei tale tu îți faci curat, sunt foarte mulți care nu fac curat în jurul casei lor, și așa încât
se strânge mult gunoi între case. Nu am reușit să rezolvăm asta. Să ni se ridice gunoaiele de
la case. Să ni se aducă containere.
Suntem condamnați, și suntem discriminați, pentru că nu își dau interesul pentru noi și
asta ne arată că nepăsarea lor ne condamnă să locuim într-un mediu așa toxic.
Cum te numești, câți ani ai și unde locuiești?
— Sunt L. A., am 33 de ani, locuiesc pe strada Cantonului, în Pata Rât, Cluj-Napoca.
Cu cine locuiești, câți membri sunteți în familie?
— Locuiesc cu soția mea și cu fetița mea în vârstă de 13 ani.
Lucrezi?
— Da, lucrez la salubritate, de 15 ani lucrez acolo.
Te rog să-mi descrii casa în care locuiți, cum arată?
— Avem o cameră micuță în care locuiește fiica mea pentru că trebuia să-i fac și ei ceva separat că deja este destul de mare și nu mai poate dormi cu noi în cameră. Și am o bucătărie mică, în care dorm eu și soția mea. Avem deci o cameră și o bucătărie mică. Casa este
făcută din placaje, grinzi, rigips, și acum nu de mult am făcut cu polistiren și am zugrăvit
să arate cumva.
Aveți apă în casă?
— Nu, apă nu avem aici înăuntru, avem la cișmea pe stradă, și de acolo ne aducem apă în
casă cu găleata. Apa asta o folosim la toate, cu toate că știm că nu e o apă potabilă și nu
ar fi bună de băut, doar că nu avem ce face și suntem nevoiți să folosim apă asta și la gătit
mâncare, la spălat haine, și să ne spălăm pe noi, nu avem ce face.
Te rog să-mi descrii istoricul mutării tale aici și cum ai ajuns în Pata Rât aici pe Cantonului?
— E o istorie destul de lungă cum am ajuns eu aici în Pata Rât. În primul rând eu de când
m-am născut și de când mă știu nu am avut niciodată casă. Îmi aduc aminte, când era mic,
stăteam în Cluj-Napoca pe strada Căii Ferate, la un nepot de-al lui tata aveam vârsta de
șase ani, când m-am dus la școală de acolo.
— Cam după un an când eram în clasa întâi ne-au mutat în Someșeni, în OPID, unde era un
vechi cămin de muncitori nefamiliști părăsit, fără condiții, doar că avea pereții, atât, nu avea
geamuri, nu avea ușă și era foarte mare mizeria. Tatăl meu a pus geamuri, a pus ușă, a făcut
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curat, a zugrăvit. Dar condiții tot nu aveam, pentru că nu aveam apă, curent, gaz, făceam
focul cu lemne. Lumina aveam în casă noaptea de la meceș (mécses, în limba maghiară),
dacă cineva știe ce e ăsta, meceș, este o cârpă împletită, pusă în ulei sau în unsoare și pusă
pe o farfurie mai mare, asta era lumina noastră. Îmi aduc aminte și acum dimineața când
ne trezeam, ochii noștri erau plin de fum de negreală, de la lumânarea asta improvizată, cu
apă aicea era foarte greu căci nu prea aveam de unde să aducem, mai ceream de la vecini
de acolo, și așa am supraviețuit câțiva ani.
Pentru că ne tot mutam de la un loc la altul, eu mi-am întrerupt și anul școlar, și în ultimul
an, când ne-am mutat de acolo, îmi aduc aminte, că nu am mers la școală în acel an. Pentru
că din căminul ăla ne-am mutat pe Byron, mai precis pe strada Sobarilor, unde acum este
Centrul Azăvoaie, centrul ăla de ajutorare, și aici era tot o părăseală, la care tatăl meu iar o
pus geam, ușă, și aici am stat câțiva ani, după care a trebuit să părăsim și de aici să plecăm.
Atunci, un pic mai încolo de Azăvoaie de unde am stat, tatăl meu a construit o baracă de
lemne 4 pe 3, deci 12 metri pătrați. Era bună de stat în ea, numai că din păcate nu am
putut să stăm mult nici aici. Asta a se întâmpla prin 97, 98. Am stat aici cred că vreo trei
ani și fiindcă terenul pe care tata a construit baraca asta avea proprietar, o trebuit să ne
mutăm și de aici.
Și de aici ne-am mutat în Someșeni unde era fostul OSER, târgul de vechituri, nu știu al cui
era terenul, dacă avea proprietar sau era al primăriei, nu știu. Dar îmi aduc aminte că tata a
fost nevoit să construiască o altă baracă pentru noi acolo. Am stat aici cam o săptămână și
după aceea o trebuit să ne mutăm și de aici nici nu o gătat bine baraca tata, de fapt chiar în
ziua în care o terminat-o, a trebuit să ne și mutăm. În tot timpul ăsta până tata a construit
baraca, am stat la un nepot de a lui tot într-o baracă, dar pe un alt teren foarte aproape.
Și în ziua când o trebui să ne aducă acasă în noua baracă, când a venit primăria, l-a și pus
să o demoleze, pentru că trebuia să plecăm. Îmi aduc aminte că tata a fost foarte supărat,
s-o necăjit foarte tare și de supărare, o dat foc la Baracă în fața autorităților, pentru că era
prea supărat ca să o mai demonteze, o ajuns și în ziar la vremea aceea.
După asta, tot neamul nostru a fost pus de primărie pe calea Dezmirului, aici în colț pe str.
Cantonului, unde acuma e Poșta Română. Acolo am stat din 2000 până în 2003. Acolo nu
aveam curent, cât că o rezolvat tata cu apa cu primăria și au băgat o cișmea pentru toată
comunitatea asta pentru toți, am avut trei zile curent de sărbători pentru că un băiat mai
mare dintre noi s-a urcat cu niște fire și s-a legat de stâlpul de curent. Ne-am bucurat toți,
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vă dați seama, cred că aia o fost pentru prima dată în viața mea când am avut curent și
am văzut bec la noi în casă, chiar dacă a fost pentru puțină vreme, atât de tare m-am bucurat că nu am dormit trei zile de bucurie, că vedeam că arde becul la noi în casă, de zici
că cine știe ce vedem noi.
— De acolo ne-a mutat apoi primăria puțin mai jos, tot pe aceeași stradă, unde locuiesc și
acum aici. Am primit un termopan de la primărie, adică părinții mei au primit. După aceea
după ce am început să creștem fiecare din frații mei, ne-am făcut câte o baracă cum am
făcut-o și eu pe asta. Eu baraca asta am făcut-o după ce m-am însurat și am început să
mergi la lucru, asta se întâmpla la 18 ani. Prima dată mi-am făcut bucătăria asta, pe care
o am și acuma, care îi foarte mică, dar eram doar eu și soția mea, pe fetiță nu o aveam
încă. Baraca am făcut-o din ce se găsea pe aici, din placaje, cartoane, am găsit niște grinzi
mai mari. După ce s-a născut fetița, am făcut și camera pe care o avem acuma, am lipit-o
de bucătărie.
— Aici am reușit ca să ne tragem curent în casă pentru că soacra mea avea ceas de curent
și ne-am tras curent de la ea, îi plătim ei cât trebuie, nu avem nicio problemă, alte cheltuieli nu avem, dar nici condiții decente nu avem. Locuiesc deci aici în zona Pata Rât, pe
Cantonului de 22 de ani.
Cum ți s-a părut locuirea în ultimii 10 ani aici în Pata Rât?
— Grea. Ce pot să spun, foarte grea în ultimii 10 ani s-a agravat foarte tare situația aici la
Pata Rât. Înainte, îmi aduc aminte, că nu erau chiar atât de mulți și oarecum era mai liniștit,
nu știu cum să zic. Nu era atât de mare harababură și parcă oamenii nu erau chiar atât de
răi să zic așa, unii cu alții. Dar traiul să zic așa, e la fel de rău și de greu ca dintotdeauna.
Aici suntem nevoiți să suportăm foarte multe boli, fum, mizerie, chiar dacă în casă și în jurul casei tale tu îți faci curat, sunt foarte mulți care nu fac curat în jurul casei lor, de fapt
nu își fac curat nici în casă, dar apoi să mai facă curat și pe afară, și așa încât se strânge
mult gunoi între case. Nu am reușit să rezolvăm asta. Să ni se ridice gunoaiele de la case.
Să ni se aducă containere.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— În momentul de față mă doare foarte tare spatele la coloană. Nu știu sigur ce am, pentru
că nu am fost la medic, acum în ultimul timp mi-am propus să îmi fac un RMN să văd, dar
sunt sigur că de la muncă mi se trage pentru că la lucru ridic bidoane de gunoi foarte grele.
— Anul trecut am avut ceva probleme la inimă din senin și dintr-o dată mi-a luat inima razna.
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Eram bine liniștit, am venit de la muncă, am mâncat, am cerut soției mele un pahar de
suc, nu am avut nicio supărare, niciun stres, am băut un pahar de suc și după ce am băut
sucul am simțit că îmi bate inima foarte tare să îmi sară din piept. Era exact ca și atunci
când jucam fotbal și făceam efort mult și trebuia să mă opresc doar că de data asta eram
liniștit, nu făcusem efort chiar în acel moment. Am chemat-o pe soția mea foarte repede,
am spus repede ce mi se întâmplă, ea și-a pus mâna pe inimă și în momentul ăla s-a oprit
inima mea, ea mi-a spus apoi că m-am schimbat la față, dar eu nu am mai simțit nimic
atunci și nu îmi amintesc. Am început să transpir pe frunte. Din cauză la toate astea ce mi
s-au întâmplat, urmează să văd ce este cu mine, mi-am făcut programare la medic, sper
să nu am nimic deosebit.
— Îmi e frică să nu am și început de hernie de disc. Mă mai supără din când în când și ficatul,
mă balonez, nici asta nu știu de la ce este, poate să fie și de la aerul ăsta toxic pe care îl
respirăm aici, dar până nu văd exact, nu știu să zic sigur.
Aveți medic de familie?
— Da, avem.
Consultați și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Nu am consultat, pentru că nu am avut nevoie, sau și în puținele cazuri care au fost mai
deosebite ne-am tratat singuri acasă, nu am mers la specialiști, nu prea am avut nu știu
ce incidente... Îmi aduc aminte totuși că am fost cu fetița la apendicită atunci am chemat
salvarea, am mers la urgență cu ea, eu am mai fost o dată la ORL pentru că nu aud bine
cu urechea stângă din cauza răcelilor repetate pe care le-am avut, dar în afară de asta nu
ne-am mai dus.
Consideri că bolile sau începutul acestor boli se datorează faptului că locuiești la Pata Rât?
— Da, mai mult ca sigur. Sunt convins de asta, pentru că m-am născut sănătos, și așa cum
am mai povestit, la începutul anilor mei până la vârsta de șase ani am stat la unchiul meu
unde nu am avut niciun fel de problemă, pentru că acolo aveam condiții, aveam căldură
constantă, că nu e totuna să faci acum căldură când e seară și dimineață să te trezești înmărmurit de frig, sau să ai o căldură constantă tot timpul.
Ai avut deces în familie în ultimii cinci ani?
— Am avut în ultimii 5 ani mai multe, au murit doi unchi de-ai mei, unul a murit la vârsta
de 62 de ani, eram în oraș și dintr-o dată o picat jos, a făcut o comoție și nu știam ce se
întâmplă cu el. A stat o săptămână în spital internat și după asta o murit, suferea de mai
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multe boli, avea cu inima, dar mai multe avea, așa că o murit de comoție cerebrală. Celălalt
unchi al meu o murit la vârsta de 55 de ani, și el săracul avea o mulțime de boli, avea cu
inima, cu plămânii, avea și prostată, și o murit și el foarte repede.
Crezi că mutarea de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în decesul lor?
— Da, cu siguranță da, pentru că ei s-au îmbolnăvit de toate bolile de care eu v-a zis, aici în
zona Pata Rât. Factorii cei mai importanți care ne creează boli și probleme, în primul rând
sunt stresul, supărarea, condițiile. Sunt foarte multe greutăți aici, și din momentul când
ești supărat, stresat, de aici îți vin toate bolile.
Ai avut accidente de când locuiești la Pata Rât?
— Aici la Pata Rât riscul de a te accidenta este unul foarte mare, chiar dacă trebuie să mergi
și până la toaletă, și bineînțeles în toți anii de când eu stau aici am avut o mulțime de
accidente. Am călcat în cioburi, am călcat în cuie, m-am tăiat la mâini în diferite obiecte.
Câte și câte am mai pățit, de nici nu îmi mai îmi aduc aminte de ele, dar mulțumesc lui
Dumnezeu că nu am avut de suferit grav din cauza lor. Cum s-au întâmplat la alții de aici
de la noi din comunități, pentru că foarte mulți au rămas fără picioare sau fără degete de
la picioare din cauza înțepăturilor sau chiar și paralizați sunt câțiva din cauza asta, care
acum își trăiesc viața într-un cărucior cu rotile.
Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Din punctul meu de vedere toată lumea ar avea dreptul la igienă, că degeaba cureți în casă
și îți faci curat în casă, dacă tu ești nevoit să mergi afară de unde aduci mizeria, și bacteriile,
microbii. Deci, în primul rând trebuie să ai condiții de igienă, eu m-aș bucura foarte mult
ca toată lumea să aibă condițiile de igienă și sănătate necesare unui om normal.
— E bine să locuiești într-un mediu sănătos, pentru că viața ta este schimbată, viața ta este
mult mai bună, este mult mai sănătoasă, nu te îmbolnăvești atât de repede și de grav,
trăiești o viață normală, atunci ai problemele vieții unui om normal, nu se mai adaugă și
problemele vieții că tu locuiești într-un mediu toxic.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu poluat cum este la Pata Rât?
— Sigur. Suntem condamnați, și suntem discriminați, pentru că nu își dă interesul pentru noi
și asta ne arată că nepăsarea lor ne condamnă să locuim într-un mediu așa toxic. Suntem
respinși de ei, ori de câte ori avem nevoie de anumite acte sau de anumite facilități din
partea lor, să nu mai zic de o locuință socială, nici măcar nu se pune vorba. Suntem foarte
discriminați.
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C. G.
Cu mai multe, am probleme cu plămânii, am cu inima, la inimă am o valvă, problema este
apoi că îmi picură apă la plămâni, am avut recent și hepatită, am un chist la ficat, am foarte multe.
Singura boală cu care eu m-am mutat aici la Pata Rât a fost hepatita, celelalte boli pe
toate le-am făcut aici, aici m-am îmbolnăvit cu plămânii, aici m-am îmbolnăvit cu rinichii, cu
inima. Își dai seama că aici unde noi locuim pe Cantonului, aici este o mlaștină sub noi, aici tot
timpul pământul este umed, și trage umezeală, așa că noi ne îmbolnăvim de boli de plămâni
de tot felul de boli respiratorii, plus din cauza aerului ne îmbolnăvim de tot felul de boli, de
la fumul de la rampă care îi foarte-foarte toxic, atunci când se arde rampa de gunoi aici unde
aruncă gunoiul de la Cluj, atunci când se arde gunoiul ăsta, vine un fum îngrozitor pentru că
arde tot gunoiul ăla și tot felul de chimicale ce sunt acolo. No, atunci, în momentul ăla, dacă
respiri câteva guri de aer de ăla, pe loc, instantaneu ți se face rău, atunci pe loc tușești câteva
ore întruna și amețești de cap.
Am fost internat cu inima la cardiologie, la Institutul Inimii, și o bună perioadă de timp
doctorii nu au știut unde locuiesc, și de unde vin, după o perioadă au aflat că stau în Pata Rât,
și îți spun sincer, din momentul ăla toată lumea și-o schimbat comportamentul față de mine.
Mai mult de atât, a doua zi mi-au făcut ieșirea, externarea din spital.
Ei din cauză că locuiau aici s-au îmbolnăvit, ei erau perfect sănătoși când autoritățile ne-au adus aici ca într-un lagăr de concentrare, ca la Auschwitz, și ca în lagărele alea
unde mureau oamenii pe capete. Au fost sănătoși, aici s-au îmbolnăvit, în ultimii 10 ani s-au
îmbolnăvit toți și au și murit în 10 ani. Aici oamenii nu trăiesc mult, aici nu ai cum să trăiești mult, aici rapid te-ai îmbolnăvit și ai și murit. Aici oamenii mor mai repede ca oriunde
altundeva în lume.
Cum te numești și din ce comunitate faci parte?
— Mă numesc C. G. și fac parte din comunitatea Cantonului.
Lucrezi undeva?
— Da, sunt agent de pază la SC Guarda Alarm.
Cu cine locuiești în casă?
— Locuiesc cu soția mea și cei doi nepoți pe care i-am crescut eu, cu o fată de 21 de ani și
încă o fată de 17 ani, dar care s-a măritat de curând și nu mai stă cu noi.
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Descrie în câteva cuvinte locuința voastră?
— E făcută de o asociație, care apoi a dat-o primăriei și primăria ne-a dat-o nouă pe baza un
contract de comodat. Este din scândură, a avut o cameră inițial, și noi din camera asta am
făcut două, totul este de opt pe patru.
Cu ce apă gătiți și ce apă folosiți la băut?
— Folosim apa de la cișmea și pentru gătit și pentru băut. Dar apa este murdară, câte o dată
vine galbenă și miroase atât de urât, încât atunci nu o putem folosi.
Aveți baie, unde vă spălați?
— Nu avem baie, decât un wc afară. Când vrem să ne spălăm, încălzim apă și ne spălăm
în covată.
Te rog să îmi descrii istoricul mutărilor tale, și cum ai ajuns să locuiești la Pata Rât.
— În 2001 mi-a luat foc casa de pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca. Acolo am avut un
contract de închiriere cu primăria. Cred că atunci pentru autorități a fost ocazia perfectă de a nu ne mai ajuta, să repare casa, pentru că de mult vroiau să scape de noi, și din
motivul ăsta nu am mai fost ajutați de autorități să ne repare casa sau să ne mute într-o
altă casă decentă. De acolo ne-au dus pentru un scurt timp într-un beci dintr-un bloc din
cartierul Mănăștur, și de acolo în 2001 ne-au mutat aici pe Cantonului și de atunci locuim
aici. La început mi-au spus că e ceva temporar, că nu o să locuim mult timp aici, că nu o să
ne apuce iarna aicea, și că ei o să rezolve problema și o să ne mute înapoi în oraș, dar uite
că au trecut 20 de ani mai bine și noi încă locuim în continuare în condițiile astea mizere
și greu de suportat. Aici totul este toxic, aerul, apa, solul, pentru că suntem la groapa de
gunoi a Clujului.
Cu ce boli te știi momentul de față?
— Cu mai multe, am probleme cu plămânii, am cu inima, la inimă am o valvă, problema este
apoi că îmi picură apă la plămâni, am avut recent și hepatită, am un chist la ficat, am
foarte multe.
Vine salvarea la solicitarea voastră în Pata Rât?
— Vine foarte greu, când aude unde trebuie să vină salvarea, pentru că trebuie să îi spunem să
îi dăm adresa, atunci spune așa pe un ton, așteptați că vine. Numai că trec câteva ore bune
până să vină salvarea, poate să moară omul în casă că salvarea vine după ce o murit omul,
ceea ce s-o și întâmplat aicea. A fost cazuri când o sunat salvarea, a spus să așteptăm, oameni au tot sunat și tot sunat, și când o ajuns salvarea peste șase ore, omul deja a fost mort.
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Aveți medic de familie?
— Da, am.
Ai consultat și alți medici specialiști pentru bolile de care suferi?
— Da, sigur, am fost la cardiolog și cu plămânii la specialiști, am fost peste tot.
Ai avut internări în spital?
— Ultima dată când am fost internat în spital a fost acum anul acesta, în 2022, în data de 14
ianuarie, când am făcut preinfarct. Primul l-am făcut în casă, și al doilea după ce a venit
salvarea, l-am făcut în salvare, cât eram dus către spital. Și am intrat în comă 3 zile, după
trei zile am început să îmi revin ușor.
Ai acte medicale care să ateste bolile de care suferi?
— Da am, bineînțeles că am, am aici un dosar întreg de acte.
Ai suferit de boli cronice înainte să te muți la Pata Rât?
— Singura boală cu care eu m-am mutat aici la Pata Rât a fost hepatita, celelalte boli pe toate le-am făcut aici, aici m-am îmbolnăvit cu plămânii, aici m-am îmbolnăvit cu rinichii, cu
inima. Își dai seama că aici unde noi locuim pe Cantonului, aici este o mlaștină sub noi, aici
tot timpul pământul este umed, și trage umezeală, așa că noi ne îmbolnăvim de boli de
plămâni, de tot felul de boli respiratorii, plus din cauza aerului ne îmbolnăvim de tot felul
de boli, de la fumul de la rampă care îi foarte-foarte toxic, atunci când se arde rampa de
gunoi aici unde aruncă gunoiul de la Cluj, atunci când se arde gunoiul ăsta, vine un fum
îngrozitor pentru că arde tot gunoiul ăla și tot felul de chimicale ce sunt acolo. No, atunci,
în momentul ăla, dacă respiri câteva guri de aer de ăla, pe loc, instantaneu ți se face rău,
atunci pe loc tușești câteva ore întruna și amețești de cap.
Ți-a spus vreun doctor că bolile de care suferi se datorează și faptului că locuiești în Pata Rât?
— Da, am pățit asta, pentru că foarte mulți medici din Cluj-Napoca știu ce este la Pata Rât, și
știu cât de toxic și periculos îi să locuiești aici. Dar îți spun foarte sincer, de foarte multe
ori când mă duc la spital și mă internez sau mă duc la consult, nu le spun unde locuiesc.
Pentru că îmi este frică, că știu că se schimbă și mă tratează altfel, ceea ce eu îți povestesc ție acuma este adevărat, pentru că am pățit-o pe propria mea piele. Am fost internat
cu inima la cardiologie, la Institutul Inimii, și o bună perioadă de timp doctorii nu au știut
unde locuiesc, și de unde vin, după o perioadă au aflat că stau în Pata Rât, și îți spun sincer,
din momentul ăla toată lumea și-o schimbat comportamentul față de mine. Mai mult de
atât, a doua zi mi-au făcut ieșirea, externarea din spital. Chiar dacă eu aveam la ei acolo
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în spital programare să îmi facă un stern,
asta este o operație, și cu toate astea
fără să fac nimica fără să jignesc pe cineva, încă dimpotrivă m-am comportat
exemplar, a doua zi după ce au aflat că
eu stau pe Cantonului în Pata Rât, mi-au
făcut externarea și o trebuit să mă duc
acasă așa bolnav cum am fost.
Ați avut deces în familie în ultimii ani?
— Da, am avut foarte multe, soția mea aici
pe Cantonului în Pata Rât și-a pierdut toți
frații, ei toți au murit de diferite boli, ea
este singura care o mai rămas în viață.
Ne puteți spune la ce vârstă au murit și din ce
cauză?
— Cel mai mare frate i-a murit acum șapte ani de cancer la plămâni, din cauza
frigului, din cauza aerului și din cauza
condițiilor în care noi trăim aici. A murit
la 55 de ani. O altă soră de a ei tot de
cancer a murit, de cancer de col uterin, la 30 și ceva de ani. Un alt frate de al ei o murit
cam la 40 de ani, de infarct, și el o avut probleme cu inima aici din cauza mediului și din
cauza condițiilor grele.
Faptul că ei locuiau în Pata Rât, crezi că a fost un factor important în decesul lor?
— Dar bineînțeles că a fost, pentru că ei din cauză că locuiau aici s-au îmbolnăvit, ei erau
perfect sănătoși când autoritățile ne-au adus aici ca într-un lagăr de concentrare, ca la
Auschwitz, și ca în lagărele alea unde mureau oamenii pe capete. Au fost sănătoși, aici
s-au îmbolnăvit, în ultimii 10 ani s-au îmbolnăvit toți și au și murit în 10 ani. Aici oamenii
nu trăiesc mult, aici nu ai cum să trăiești mult, aici rapid te-ai îmbolnăvit și ai și murit. Aici
oamenii mor mai repede ca oriunde altundeva în lume.
Ai avut accident în ultima perioadă la Pata Rât?
— Accidente? Eu nu am avut. Dar nevastă meu a avut, a fost călcată de mașină aici în față la
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stradă, și apoi foarte mulți oameni au avut aici accidente de tot felul, aici dacă nu mor din
accidente, aici mor de boli, încet și sigur.
Cum a fost viața influențată după accident?
— Păi îți dai seama că la toți ne-a fost influențată viața după accident, că ea era femeia cu de
toate, ea ne făcea toate lucrurile, și după aceea dintr-o dată nu a mai putut să facă nimic,
și acuma ea tot nu umblă bine cu un picior și o doare foarte tare piciorul.
Din ce ai observat, la ce vârstă se moare în Pata Rât?
— Din ce observ eu, dacă stau să mă gândesc bine, cam la 45-50 de ani, așa moare lumea pe
aici. Mor foarte mulți tineri, se îmbolnăvesc de tineri.
Ce ți se pare cel mai groaznic sau cel mai urât aici la Pata Rât?
— Tot, totul mi se pare foarte greu aici, aici nu este un mediu în care să locuiești, nu este un
mediu în care să locuiască nimeni, și condițiile sunt foarte grele aici, aerul pe care îl respirăm, mizeria în care suntem obligați să trăim, fumul greu de suportat, bolile care sunt
aici, aici nu putem trăi, aici nu pot să trăiești mult, aici și noaptea în somn când te culci
ești mușcat de șobolan de picioare. Eu personal am fost mușcat de două ori de șobolani
mari. Aici totul este periculos. Aici este periculos și dacă ieși afară din casă și faci 10-15
metri, pentru că în ăia 10-15 metri tu riști ca să calci în ceva, să calci într-un cui, sau să
calci într-o sticlă să te tai, sau poți să calci într-un ac de seringă, care nici nu știi ce boli
are siringa aia. Și odată ce ai călcat, nici nu știi ce boală poți să ai.
— Aicea în Pata Rât vin oamenii din oraș și își aruncă oamenii câinii, oamenii din Cluj care nu
au suflet, exact cum nu au suflet nici pentru noi. Ei aici vin și își aduc câinii și îi lasă aici
și se urcă în mașini și se duc. Nu știi niciodată când dai peste un câine fioros care atunci a
fost adus de oamenii fără suflet din Cluj. Tu dai peste el, câinele nu te cunoaște și te rupe
în bucăți, s-or întâmplat cazuri de ăstea, nu numai unul, au fost sute de cazuri de astea
cu câini agresivi.
Ce părere ai despre dreptul de a locui întru un mediu sănătos?
— Îți dai seama cum ar fi, să locuiești într-un mediu sănătos, să ai o baie unde să te speli, să
ai apă caldă, să ai căldură, să ai curent, și gaz. Păi așa ceva la noi este numai un vis, pentru că nu știu dacă noi o să avem vreodată așa ceva, să locuim noi într-un mediu sănătos.
Bineînțeles că mi-ar plăcea să locuiesc într-un mediu sănătos, pentru că acolo ar putea să
vină și schimbarea, și schimbarea de sănătate, să fiu mai sănătos, să nu mă îmbolnăvesc
așa repede.
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De ce locuiți în continuare în Pata Rât și de ce nu vă mutați?
— Păi eu aș vrea ca să mă mut, îmi doresc lucrul ăsta, și am depus nenumărate dosare la
primărie ca să ne mutăm de aici, dar vedeți dumneavoastră, așa ceva pentru noi cei de la
Pata Rât nu există așa ceva, noi totdeauna și de fiecare dată suntem neeligibili, chiar dacă
muncim, chiar dacă am avea bani ca să putem trăi decent și onorabil în oraș, noi nu suntem lăsați să trăim în oraș.
— Iară pe de altă parte, cu forțele noastre proprii noi nu ne putem muta, pentru că nu avem
chiar atât de mulți bani încât să putem plăti chirie la Cluj sau să ne cumpărăm un teren
sau casă sau un apartament sau ceva. Dar dacă noi muncim și ne putem câștiga existența
și am primi o casă socială de la primărie, atunci casa aia am putea să o întreținem, pentru
că nu am plăti chirie atât de mare și atât de multă în euro la proprietari, o casă socială neam permite și noi să o întreținem, numai că primăria nici nu vrea să audă de noi, de parcă
nu ei ne-au cauzat tot răul, toată boala și toată suferința de care noi acum avem parte, de
parcă nu ei au făcut așa ceva. Dacă nici măcar nu ne dă dreptul și posibilitatea măcar să
depunem un dosar să mergem acolo la primărie și să stăm de vorbă cu oamenii, nu, noi
nu avem așa ceva, nici măcar nu vor să ne vadă în ochi, dacă nu ar fi niște oameni de aici
de la noi din comunitate care să intereseze și să le pese de soarta noastră grea, primăria
nici măcar nu ar mai ști de noi.
— Nici măcar buletine de alea fantomă nu am putea să ne facem, mă refer la buletinele alea
fără adresă, pe care oamenii când le văd, parcă l-au văzut pe dracul. Mai avem și noi noroc
cu câțiva puțini oameni pe care poți să îi numeri de la degetele la o mână cum ar fi, doamna Eniko, George, Linda, Silviu, Pepe. Oameni care ne mai ajută cu diferite probleme cu cât
pot și ei și cu ce pot și ei, că dacă n-ar fi oamenii ăștia nici măcar nu s-ar auzi de noi. Am
fi exact ca oamenii ăia din junglă, triburile alea la care nu a ajuns nimeni și nu știe nimeni
de ei, nu îi cunoaște nimeni.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu așa toxic și poluat cum este
Pata Rât?
— Da, categoric da, suntem condamnați din momentul în care am fost mutați cu forța aicea la
Pata Rât, iar de atunci încoace până în prezent suntem batjocoriți și umiliți în tot acest timp.
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D. F.
Ținând cont de mediul în care noi locuim și cât de greu este aici, ne îmbolnăvim foarte
ușor și foarte des, în primul rând din cauza apei, că și medicii ne-au spus ca să fierbem apa
înainte de a o bea. O altă problemă foarte gravă aicea este aerul care de multe ori este greu
de respirat, și din cauza asta ne îmbolnăvim de tot felul de boli.
Nu am suferit de absolut nicio boală până să mă mute la Pata Rât. Am fost perfect sănătoasă, toate bolile pe care le am, le-am făcut aici, și nu numai eu, dar și toți care locuiesc aici,
aici s-au îmbolnăvit cu toții, de cancer, de inimă, de probleme respiratorii, de tot felul de boli,
toți aici s-au îmbolnăvit.
Doctorul m-a întrebat unde locuiesc, și unde lucrez. Le-am spus că locuiesc în Pata Rât
și că am muncit și pe rampă la strâns, la colectat, am muncit și la sortat peturi și ce mai colectam noi acolo. Și doctorul mi-a zis că de acolo am primit și bacteria cu E-coli. A zis că mai mult
ca sigur am inhalat-o și că de acolo am probleme și cu stomacul și cu vezica.
Acum o săptămână a lovit mașina pe o fetiță de șapte ani. Acum două luni a lovit mașina
pe un băiețel de vreo 10 ani, astfel de accidente au fost destul de frecvente, dar cel mai grav,
care mi-a rămas în minte, este acum vreo patru ani cred, când tot așa o mașină l-a lovit pe un
vecin de al meu, l-a luat de pe trotuar și omul o rămas invalid și acum în momentul de față
trăiește, dar este în scaun cu rotile.
Te rog să îmi spui cum te numești?
Câți ani ai? Și din ce comunitate faci parte?
— Mă numesc D. F., am 46 de ani, și locuiesc pe Cantonului, în Pata Rât din Cluj-Napoca.
Lucrezi?
— Lucrez, da, dar fără contract de muncă, lucrez ca zilier mai bine zis.
Cu cine locuiești aici?
— Locuim cinci persoane, eu, soțul meu și trei copii.
Te rog să îmi descrii locuința în care stați
— Am o cameră patru pe patru, și am un mic hol pe care îl folosim și drept bucătărie.
Cu ce apă gătiți și ce apă folosiți pentru băut?
— Pentru ambele folosim apa din comunitate, care vine de la o cișmea, cișmea pe care o folosim toată comunitatea.
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Unde vă spălați? Aveți baie?
— Nu avem baie, și ne spălăm în covată. Așa ne spălăm toți, încălzim apa pe sobă, și ne spălăm în covată.
Te rog să îmi spui care este istoricul mutărilor tale și cum ai ajuns să locuiești la Pata Rât?
— În 1998 locuiam pe calea Moților în Cluj-Napoca, de acolo am fost evacuați prima dată și
am fost mutați pe str. Sobarilor. Acolo am locuit doi ani, după care am fost evacuați din
nou și aduși aici pe strada Cantonului, în Pata Rât.
Cu ce boli te știi momentul de față?
— Am litiază infecțioasă, de boala asta sunt cea mai afectată.
Vine salvarea la Pata Rât când aveți nevoie?
— Salvarea la Pata Rât vine foarte greu, de exemplu dacă aș suna acum în momentul de față,
salvarea ar veni undeva peste vreo cinci sau șase ore. În tot acest timp, dacă am avea îndrăzneala să îi deranjăm cu un telefon din nou, în primul rând ne-ar vorbi foarte urât, și ar
spune că dacă nu avem răbdare, să mergem noi pe cheltuiala noastră la doctor.
Ai medic de familie?
— Da, am.
Ai consultat și alți medici specialiști în afara doctorului de familie?
— Da, am consultat, bineînțeles, am consultat pentru că mai am și alte boli în afara litiozei infecțioase la rinichiul drept. Am o infecție urinară cu o bacterie E-coli, pe care nu o pot trata
cu niciun fel de tratament, doar o pot ține sub supraveghere, să nu se înmulțească mai tare.
În momentul în care se înmulțește, fac tratament și o aduc înapoi la parametrii normali.
Ai avut internări în spital cu bolile de care suferi?
— Da, am fost internată. Ultima dată am fost internată la pediatrie 3, pentru că am făcut
gastro-enterocolită. Ținând cont de mediul în care noi locuim și cât de greu este aici, ne
îmbolnăvim foarte ușor și foarte des, în primul rând din cauza apei, că și medicii ne-au
spus ca să fierbem apa înainte de a o bea. O altă problemă foarte gravă aicea este aerul
care de multe ori este greu de respirat, și din cauza asta ne îmbolnăvim de tot felul de boli.
Ai acte medicale?
— Da, am.
Ai suferit de vreo boală cronică înainte să vii aici la Pata Rât?
— Nu am suferit de absolut nicio boală până să mă mute la Pata Rât. Am fost perfect sănătoasă, toate bolile pe care le am, le-am făcut aici, și nu numai eu, dar și toți care locuiesc
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aici, aici s-au îmbolnăvit cu toții, de cancer, de inimă, de probleme respiratorii, de tot felul
de boli, toți aici s-au îmbolnăvit.
Ți s-a spus vreodată de vreun medic că bolile de care suferi se datorează faptului că locuiești la
Pata Rât?
— Da, mi-a spus, pentru că m-a întrebat unde locuiesc, și unde lucrez. Le-am spus că locuiesc
în Pata Rât și că am muncit și pe rampă la strâns, la colectat, am muncit și la sortat peturi și
ce mai colectam noi acolo. Și doctorul mi-a zis că de acolo am primit și bacteria cu E-coli. A
zis că mai mult ca sigur am inhalat-o și că de acolo am probleme și cu stomacul și cu vezica.
Ai avut accidente în ultima perioadă de când locuiești la Pata Rât?
— Eu personal nu am avut decât accidente minore, aș putea să le spun, tăiat în sticle, călcat în cuie, care nu tare m-au afectat viața, să zic așa. Dar în schimb vecinii mei și ceilalți
membri din comunitate au avut accidente foarte urâte, ca de exemplu acum o săptămână
a lovit mașina pe o fetiță de șapte ani. Acum două luni a lovit mașina pe un băiețel de vreo
10 ani, astfel de accidente au fost destul de frecvente, dar cel mai grav, care mi-a rămas
în minte, este acum vreo patru ani cred, când tot așa o mașină l-a lovit pe un vecin de al
meu, l-a luat de pe trotuar și omul o rămas invalid și acum în momentul de față trăiește,
dar este în scaun cu rotile.
Din câte tu ai observat cam la ce vârstă se moare în Pata Rât?
— Nu știu așa să spun o vârstă mai exact, dar aici au murit foarte mulți tineri, au murit oameni de 30 și ceva de ani, 40 de ani, cumnatul meu anul trecut a murit la vârsta de 47 de
ani. N-aș putea să fac o medie, dar ce pot să spun, cu siguranță mor foarte mulți tineri.
Cam câți oameni au murit de cancer?
— De cancer au murit foarte mulți, cei mai mulți mor de cancer. Mor de cancer la stomac, la
cap, majoritatea femeilor de col uterin.
Ce ți se pare cel mai greu în locuirea la Pata Rât?
— Condițiile, clar, condițiile în primul rând. Pentru că, chiar dacă noi ne spălăm așa cum am
zis, trebuie să ne spălăm în covată, și atunci cu apa cu care ne spălăm pe cap, ne spălăm
și pe restul corpului, chiar dacă ne limpezim, dar tot nu ne putem spăla atât de bine. Și de
aici vin foarte multe boli, foarte multe bacterii de piele.
Ce te deranjează cel mai tare din mediul înconjurător să zic așa?
— Mirosul, fumul, aerul greu pe care îl respirăm, mizeria, șobolanii, gunoaiele care sunt la
noi între case.
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Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Nu avem dreptul ăsta, noi cei de la Pata Rât nu avem acest drept. Pentru că ori de câte
ori mergem să ne depunem dosar de locuință în primărie, oricât de bine ar fi pus la punct
acest dosar, noi cei de la Pata Rât nu avem acest drept, noi suntem declarați de fiecare
dată neeligibili. O fi și dreptul ăsta cumva undeva pentru cineva, dar pentru noi cei de la
Pata Rât nu. Noi nu avem acest drept.
De ce continui să locuiești la Pata Rât, știind de condițiile precare care se află aici?
— Pentru că pur și simplu nu am unde să merg. Pur și simplu nu am altă alternativă ce să fac.
Noi suntem o familie cu cinci persoane, cine de la oraș din Cluj îmi dă mie un apartament
să locuiesc în el. Chiria în Cluj este foarte mare și nu ne putem permite, nimeni nu îmi dă
bani ca să îmi cumpăr un teren și să fi putut construi o căsuță mică acolo. Așa că nu am ce
să fac decât să locuiesc la Pata Rât în continuare. Crede-mă, că dacă aș avea cea mai mică
posibilitate sau să pot face ceva în sensul ăsta, aș face automat.
Credeți că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu așa toxic și poluat cum este
Pata Rât?
— Da, suntem condamnați din momentul din care pe noi ne-au mutat la Pata Rât. Pentru ca
o fost o înșelătorie mare. Când ne-au adus aici, au spus că este ceva temporar și că nu o să
ne țină foarte mult timp aici. Mai mult de atât, ne-au promis că în primăvara anului viitor
ne vor muta și că nimeni nu va mai locui aici. Totul a fost doar o minciună și o promisiune
să ne păcălească, că uite așa de atunci au trecut 20 de ani. Sunt 20 de ani de când locuiesc
eu aici, dar aici sunt foarte mulți oameni care locuiesc de mai mult timp ca și mine. Și uite
așa își bat joc de noi și nici nu măcar nu ne bagă în seamă. Și de atunci au mai adus foarte
multe familii pentru că ei aduc familiile nevoiașe și discriminate aici. Ei au umplut aici, i-au
adus cu tractoare, cu mașini, cu tot felul de mașini de gunoi. Degeaba cei de la oraș cred
că oamenii nevoiași vin să locuiască aici pentru că așa le place, pentru că nu este adevărat asta. Eu care locuiesc aici, știu că oamenii nu vin aici să locuiască de bunăvoie, ei sunt
aduși aici cu forța, și obligați să locuiască aici.
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L. C. L.
Știu că apa asta nu e bună de băut pentru că în repetate rânduri foarte mulți oameni
dacă nu chiar toți s-au îmbolnăvit la un moment dat din cauza ei, dar nu avem ce face și
suntem nevoiți să folosim această apă, pentru gătit și pentru toate.
Cei mai mulți au murit de cancer, și de infarct de la inimă, și foarte mulți suferă și au boli
cu plămânii, Asta cred că e din cauza frigului și din cauza condițiilor.
Măcar aici avem o baracă deasupra capului, chiriile în Cluj sunt foarte scumpe și nu ne
putem permite, teren la țară nu avem, nu avem pământ nu avem bani. Ce să facem. Nu avem
unde să mergem de aici, iar să economisim bani pentru o casă sau măcar un teren în altă parte
nici nu se pune vorba, pentru că nu ne permitem și nu putem să punem bani deoparte. Primăria
nu ne mută de aici, ne lasă să murim aici pe capete. Noi nu avem unde să mergem și suntem
nevoiți să stăm aici și să îndurăm tot chinul și suferința pe care o ducem aici.
Te rog să îmi spui cum te numești, câți ani ai și unde locuiești?
— Mă numesc L. C. L., și am 36 de ani. Locuiesc pe strada Cantonului, Pata Rât, Cluj-Napoca.
Cu cine locuiești?
— Cu soțul meu și cu fetița mea.
Lucrezi?
— Da lucrez.
Te rog să îmi descrii în câteva cuvinte cum arată casa în care locuiți.
— Am o cameră și o bucătărie mică construită din placaje. În cameră doarme fetița mea și în
bucătărie dorm eu cu soțul meu.
Ce utilități aveți aici?
— Avem doar curent pe care îl am tras de la mama mea, pentru că ea are ceasul de curent.
Alte utilități nu avem, facem focul cu lemne, și apă ne aducem cu găleata de la robinetul
din comunitate pe care îl folosim toți. Știu că apa asta nu e bună de băut pentru că în repetate rânduri foarte mulți oameni dacă nu chiar toți s-au îmbolnăvit la un moment dat
din cauza ei, dar nu avem ce face și suntem nevoiți să folosim această apă, pentru gătit și
pentru toate.
Cum a fost locuirea în ultimii 10 ani în Pata Rât?
— Locuire aici la Pata Rât este una foarte grea, aici nu rezistă chiar orișicine. Am întâmpinat
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foarte multe greutăți aici și ne-a fost foarte greu în perioada de când locuim aici, dar în
ultimii 10 ani parcă a fost tot mai greu.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— Cu glanda tiroidă, cu asta știu sigur că sufăr, mai am și alte supărări de sănătate care încă
nu sunt diagnosticate.
Ai doctor de familie?
— Da, am.
Consulți și alți doctori specialiști în afara doctorului de familie?
— Nu.
În ultima perioadă de timp ai avut internări în spital?
— Nu, nu am avut.
Salvarea vine în momentul când aveți nevoie de ea în Pata Rât?
— Vine, doar că nu vine la timp, și vine foarte greu, uneori aștepți chiar și toată ziua. Mi s-a
întâmplat o dată să chem salvarea la fetița mea, care nu se simțea prea bine, avea vărsături, și am chemat salvarea la ora trei după amiază, salvarea o ajuns la noi la 11 noaptea,
între timp fetița mea și-a revenit, iar eu am și uitat că am chemat salvarea.
Ați avut decese în familie în ultimii 5 ani?
— Da, am avut, au murit doi unchi ai soțului meu. Amândoi aveau vârsta de 55-60 de ani, sufereau amândoi de mai multe boli.
Faptul că ei locuiau la Pata Rât crezi că a fost un factor important în decesul lor?
— Da, cu siguranță a fost, pentru că amândoi aici s-au îmbolnăvit.
Ai avut accidente în perioada de când locuiești la Pata Rât?
— Am avut, dar nu am avut accidente atât de grave încât să îmi pună viața în pericol. Cum foarte
mulți de la noi din comunitate au pățit. Bineînțeles că de când locuiesc aici, de foarte multe ori am călcat în cuie, în sticle, îmi aduc aminte că o dată m-am dus aici în spatele casei
pentru că atunci în perioada aia, asta a fost mai demult, aveam porci pe care îi creșteam
aici în spatele casei, și am mers să le dau să mănânce, m-am împiedicat, am căzut și m-am
tăiat foarte tare la picior într-o tablă de fier.
Cam la ce vârstă se moare în Pata Rât?
— Majoritatea care au murit aici în Pata Rât au fost tineri sub 40 de ani.
De ce crezi că mor foarte mulți tineri în Pata Rât?
— Cei mai mulți au murit de cancer, și de infarct de la inimă, și foarte mulți suferă și au boli
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cu plămânii, asta cred că e din cauza frigului și din cauza condițiilor.
Ce părere ai despre dreptul de a locui în mediu
sănătos?
— Ar fi bine să locuim și noi într-un astfel de
mediu, fetița să meargă la școală cu condiții, să trăim și noi într-un mediu sănătos,
să nu fie atât de poluat cum este aici la
Pata Rât, și să respirăm un aer mai curat.
În ciuda traiului greu de aici locuiți în continuare în Pata Rât. De ce nu vă mutați?
— Nu ne mutăm, pentru că nu avem unde să
mergem. Dacă am avea unde să mergem,
cu siguranță am fi plecat de aici oriunde.
Dar unde să mergem?
— Măcar aici avem o baracă deasupra capului, chiriile în Cluj sunt foarte scumpe
și nu ne putem permite, teren la țară nu
avem, nu avem pământ nu avem bani.
Ce să facem. Nu avem unde să mergem de aici, iar să economisim bani pentru o casă sau
măcar un teren în altă parte nici nu se pune vorba, pentru că nu ne permitem și nu putem
să punem bani deoparte. Primăria nu ne mută de aici, ne lasă să murim aici pe capete.
Noi nu avem unde să mergem și suntem nevoiți să stăm aici și să îndurăm tot chinul și
suferința pe care o ducem aici.
Credeți că sunteți condamnați de autorități să locuiți aici la Pata Rât?
— Da, suntem, pentru că nu ne ajută nimeni cu nimic, măcar un teren să ne dea oriunde altundeva dar nu aici la Pata Rât. Nu se interesează de noi, nu le pasă de noi, nu ne bagă
în seamă când mergem la primărie cu diferite probleme de care avem nevoie. Ne tratează foarte urât. Doar atunci ne bagă în seamă când se apropie alegerile, atunci vin la noi
în comunitate să ne facă buletine la cei care nu avem pentru a putea să mergem la vot.
Și să îi votăm, atunci noi profităm că putem sta de vorbă cu ei și le spunem toate necazurile și supărările noastre, ei se prefac că ne ascultă și că sunt interesați de ce spunem noi.
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Ne promit că ne ajută. Dar după ce trec alegerile și mergem la primărie nici măcar nu ne
primesc în audiență. Sau chiar dacă noi insistăm foarte mult și până la urmă într-un final
ajungem în audiență pentru că avem să zic o problemă mai gravă, se comportă la fel de rău
și de urât cu noi, fac asta fără nicio rușine, chiar dacă noi le aducem aminte că au promis
că ne ajută.
— Norocul nostru este că acum în ultimii ani s-au implicat foarte mulți oameni de bine, foarte mulți oameni cu suflet mare pentru noi. Care ne ajută să ne depunem orice acte am
avea nevoie pentru primărie. Și atunci merg ei și umblă în locul nostru pentru că ei sunt
altcumva văzuți și ei cunosc legile, ne ajută în fiecare an să ne depunem dosare pentru
locuință socială.
— Într-adevăr, că de când ei s-au implicat, lucrurile stau altfel, pentru că ei cunosc legile și
nu mai dă voie autorităților să ne batjocorească în ultimul hal. Aveam nevoie de un astfel
de ajutor și sprijin.

S. M.
Și pentru nașteri am fost la spital, desigur. M-am mirat mult la ultima mea de naștere
care a fost nu demult, cum ne-au tratat pe noi, femeile rome acolo. Ne-au pus într-un salon
separat, care nu era atât de bine dotat ca restul saloanelor. Și cei mai mulți s-au comportat
urât cu mine. M-a întristat mult să văd că aceste lucruri nu încetează odată.
Stau aici în continuare, pentru că nu am absolut nici o soluție, nu am ce să fac și sunt
obligată să locuiesc aici, pentru că nu îmi permit să mă pot muta de aici. Autoritățile locale
ne-au mutat aici la Pata Rât și oarecum este de datoria lor și în obligația lor ca tot ei să ne mute
de aici, înapoi în Cluj. Dar pe lângă asta, nici nu am altă posibilitate ca să mă mut cu propriile
mele forțe de aici. Degeaba am școală, am făcut și școală profesională, degeaba lucrăm și eu
și concubinul meu, nu putem să câștigăm atâția bani de câți este nevoie în Cluj pentru o chirie
privată. Pentru noi, și pentru mulți alții ca noi, care câștigăm doar la nivelul salariului minim,
locuințele sociale sunt o soluție. Pentru că, oricum, și restul vieții este foarte scump, utilitățile
sunt scumpe, și tot ce îți trebuie ca să crești doi copii, costă mult.
Cancerul aici este boala principală de care se moare, cu tot cu femei și bărbați în ultimii
ani, din comunitatea de aproximativ 800 de persoane, cred că au murit undeva în jur de peste
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20 de persoane de cancer. Deci mă refer numai la boala de cancer, de altfel au murit mult mai
mulți, de diferite boli.
Cum te numești și câți ani ai?
— Mă numesc S. M., și am 27 de ani
Din ce comunitate faci parte?
— Din comunitatea Pata Rât, de pe str. Cantonului.
Lucrezi undeva? Dacă da unde?
— Sunt angajată de Direcția de Asistență Socială și Medicală, să am grijă de spațiul de igienă
de aici. Și mai colaborez cu Fundația Desire.
Cu cine locuiești în casă?
— Locuiesc cu concubinul meu și cu doi copii.
Te rog să îmi descrii locuința în care stați.
— Avem două camere mici, și o mini bucătărie în care gătim.
Cu ce apă gătiți, și ce apă consumați?
— Cumpăr apă plată pentru consum, pentru că noi folosim foarte multe ceaiuri, iar de gătit
folosim apa de aici din comunitate pentru că o fierbem.
Unde vă spălați?
— Încălzim apă și ne spălăm în covată, pentru că dușurile comune pe care ni le-au pus în
timpul pandemiei în 2020 sunt stricate momentan.
Te rog să îmi descrii istoricul mutării tale, și cum ai ajuns să locuiești în Pata Rât?
— Prima evacuare din viața mea cred că o avut loc la vârsta de doi ani. După aceea au avut
loc un lanț de evacuări. Am locuit pe Sobarilor în Cluj-Napoca, autoritățile ne-au evacuat
și de acolo. Am ajuns la CUG, și am locuit și acolo câțiva ani, și după aceea autoritățile neau mutat la Pata Rât, pe Cantonului.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— În momentul de față am trombofilie.
Vine salvarea în Pata Rât pe Cantonului când aveți nevoie de ea?
— Uneori vine, alteori nu, dar vine foarte greu.
Ai medic de familie?
— Da, avem toți patru membrii familiei mele, avem medic de familie.
Ai consultat și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
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— Da, am consultat pentru boala de care eu sufăr.
Ai avut internări în spital?
— Da, am avut. Și pentru nașteri am fost la spital, desigur. M-am mirat mult la ultima mea
de naștere care a fost nu demult, cum ne-au tratat pe noi, femeile rome acolo. Ne-au pus
într-un salon separat, care nu era atât de bine dotat ca restul saloanelor. Și cei mai mulți
s-au comportat urât cu mine. M-a întristat mult să văd că aceste lucruri nu încetează odată.
Ai suferit de boli cronice înaintea mutării tale la Pata Rât?
— Din ce știu eu, nu, pentru că boala de care eu sufăr, o boală ereditară care mi se transmite de la tatăl meu, și această boală o am cam de când mă știu eu. Bineînțeles că în urmă
atâtor evacuări și traumelor pe care le-am suferit la un moment dat am intrat într-o depresie puternică și asta mi-a accentuat boala. Și chiar și medicul specialist mi-a spus asta.
Ai avut deces în familie în ultimii 5 ani?
— Da, am avut.
Ne poți spune la ce vârstă au murit și din ce cauză?
— Bunicul meu a murit la 52 de ani, din cauza mai multor complicații la rinichi. Și bunicul din
partea mamei tot la 50 și ceva de ani a murit, a murit de ciroză.
Crezi că mutarea oamenilor de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în îmbolnăvirea
oamenilor și ulterior în decesul lor?
— Da, asta a avut un impact foarte mare, pentru că oamenii aici se îmbolnăvesc foarte ușor.
Știu că tu cunoști comunitatea Cantonului foarte bine. Poți oare să îmi spui estimativ cam câți
oameni din comunitate au murit de cancer?
— Foarte mulți, cancerul aici este boala principală de care se moare, cu tot cu femei și bărbați
în ultimii ani, din comunitatea de aproximativ 800 de persoane, cred că au murit undeva
în jur de peste 20 de persoane de cancer. Deci mă refer numai la boala de cancer, de altfel
au murit mult mai mulți, de diferite boli.
Ai avut accidente în ultimul timp aici la Pata Rât?
— Da, am avut chiar foarte multe. Îmi aduc aminte, o dată am călcat într-un cui foarte mare.
Atât de tare am călcat în el, încât cuiul mi-a ieșit pe partea cealaltă a piciorului, am călcat și în sticle, și acum recent băiatul meu cel mare tot așa a călcat într-un ciob de sticlă.
A fost destul de rău atunci când am călcat în cuiul ăla mare, mai bine de o săptămână nu
am putut să mă deplasez deloc, atât de tare m-a durut și am rămas la pat. Îți dai seama că
nu e plăcut să calci în sticle, în cioburi, în cuie și la câte mizerii sunt pe aici.
63

Din estimările tale care locuiești pe Cantonului, cam la ce vârstă ai observat tu că se moare aici?
— În jur de 50 de ani, 50 și ceva de ani să zic, care depășește vârsta asta, e mare lucru, rar,
foarte rar se întâmplă ca oamenii să depășească 55 de ani să zic.
Ce ți se pare cel mai greu aici la locuirea în Pata Rât?
— În primul rând condițiile în care locuim aici sunt foarte grele, nu avem apă, nu avem căldură, nu avem condiții normale de trai.
Ce te deranjează cel mai cel mai tare?
— Cel mai tare mă deranjează mirosul. Și gunoaiele, și șobolanii, bineînțeles.
Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Este dreptul fiecăruia, nu numai al nostru, este dreptul fiecăruia de a locui într-un mediu
sănătos. Orice om are dreptul de a locui într-un mediu normal. Doar că noi nu ne putem
bucura de acest drept.
De ce continui să locuiești într-un mediu atât de greu și toxic cum este Pata Rât?
— Pentru că nu am absolut nici o soluție, nu am ce să fac și sunt obligată să locuiesc aici,
pentru că nu îmi permit să mă pot muta de aici. Autoritățile locale ne-au mutat aici la Pata
Rât și oarecum este de datoria lor și în obligația lor ca tot ei să ne mute de aici, înapoi în
Cluj. Dar pe lângă asta, nici nu am altă posibilitate ca să mă mut cu propriile mele forțe
de aici. Degeaba am școală, am făcut și școală profesională, degeaba lucrăm și eu și concubinul meu, nu putem să câștigăm atâția bani de câți este nevoie în Cluj pentru o chirie
privată. Pentru noi, și pentru mulți alții ca noi, care câștigăm doar la nivelul salariului minim, locuințele sociale sunt o soluție. Pentru că, oricum, și restul vieții este foarte scump,
utilitățile sunt scumpe, și tot ce își trebuie ca să crești doi copii, costă mult.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu așa toxic și poluat cum este
Pata Rât?
— Suntem și uitați de autorități, pe lângă faptul că am fost condamnați din momentul în care
am fost aruncați aici. Da, ei sunt de vină pentru tot ce ni se întâmplă nouă aici.
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CaseLe moduLaRe*
* Câteva detalii despre evacuarea romilor de pe str. Coastei și mutarea forțată în Pata Rât, precum și consecințele acestora, printre
altele mobilizarea comunității pentru dreptate locativă sunt prezentate în filmul documentar „Dreptate socială în Pata Cluj”, realizat
în 2016 din secvențele mai multor filmări făcute din 2011 încoace – https://www.desire-ro.eu/?p=2493

N. B. A.
Asta s-a întâmplat când primar la noi în Cluj a fost domnul Sorin Apostu, în 2010, care
pur și simplu ne-a considerat ca și pe niște animale. Nu ne-a considerat oameni și ceea ce s-a
întâmplat, a avut consecințe dezastruoase.

Poză realizată de Cristina Raț, 2011
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În primul rând am insuficiență renală gravă. Insuficiență respiratorie, am cu prostata
care mi s-a agravat a doua oară. Iar acum recent am făcut un stop cardiorespirator, pentru care
am fost internat în spital, am acolo actele care îi o dovadă incontestabilă și acolo sunt trecute
toate și mai multe care am eu, am făcut și hepatită, am fost internat și pentru asta. Am și reumatism, mă dor foarte tare picioarele.
Cum vă numiți? Câți ani aveți? Unde lucrați?
— Mă numesc N. B. A., sunt născut 30 noiembrie 1949 în orașul Cluj și actualmente stau într-o
menghină de 18 metri pătrați, lucrez la negru la anticariat. Locuiesc singur.
Vă rog să-mi descrieți cum arată locuința în care locuiți?
— Păi ce să îți explic, că nu sunt prea multe de explicat, sunt 18 metri pătrați, poate și mai
puțin, aici este bucătăria, aici este dormitorul, totul într-o singură cameră cu toaletă pe
hol care este în comun.
Aveți apă?
— Da, este apă din fericire Avem apă pe care am pus-o noi pe costul nostru în cameră, apa
era doar la toaletă. După ce ne-au mutat aici, oamenii și-o pus fiecare în cameră apă ca să
aibă apă pentru toate, mai aproape de ei.
Unde vă spălați?
— În lighean. Uite acolo, e ăla albastru, în ăla mă spăl pe cap, pe spate, așa fac baie. În baia
comună pe coridor ne-au pus două weceuri, două lavoare și două robinete de duș, îți dai
seama, toate într-un singur spațiu și doar cu apă rece.
Cu ce apă gătiți și ce apă folosiți la băut?
— Eu nu am băut niciodată apă de aici. Eu merg la magazin și îmi cumpăr apă de băut. Nu
știu alții cum sunt, dar mie îmi este frică să beau apă de la robinet de aici și ceaiul îl fac
cu apa pe care o cumpăr. Și așa fac și mâncare. Apa din baia noastră minunată o folosesc
mai mult ca să spăl vasele. Și hainele. Și să mă spăl pe corp.
Vă rog să îmi descrieți istoricul mutării dumneavoastră aici, și cum ați ajuns ca să locuiți în Pata Rât.
— Păi e o tragedie întreagă. O tragedie, stăteam pe strada Coastei în Cluj-Napoca. Ne-am
trezit în 2010 pe data de 17 decembrie, au venit autoritățile dimineața devreme și ne-au
anunțat să ne facem bagajele că plecăm de aici, asta fără voință noastră, așa, de pe o zi pe
alta. Ne-au dat niște formulare să le completăm și să plecăm, asta e. Nici nu știu dacă era o
dată acolo specificată. Era totul o mare harababură de numai. Exact ca în timpul lui Stalin.
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— Au venit numai, ne-au băgat în autobuze și roiul la Pata Rât. Pe unii dintre noi
i-au băgat în case, iar pe alții i-au lăsat
în câmp. Da, pe câmp, în timp de iarnă
la minus 20 de grade. Mie nu mi-a dat
nimica, ne-au arătat acolo sus niște terenuri și alea așa mici de 20 de metri pătrați, pe un câmp. Nu era nimic construit
pe el. Și ne-au spus, aici vă faceți ce vreți
voi, asta în timp de iarnă la minus 20 de
grade afară, vă dați seama ce era și ce
reacții am avut. Și nu numai eu am fost,
au fost cel puțin 17 sau 18 familii care
am rămas pe dinafară. Ce să facem, ca
prin minune am scăpat de iarnă, aia a
fost doar o minune de la Dumnezeu care
ne-a scăpat, era o iarnă grea. Au venit și
au aruncat o basculă de scânduri pentru
toate familiile care au rămas pe dinafară chiar sub cerul liber, le-am împărțit, au venit în jur de 20 de scânduri pe familie. E cea
mai mare prostie a omeniei să crezi că pot să construiești o locuință cu 20 de scânduri
în plină iarnă, fără altceva nimic pe lângă. Nici tu materiale, nici tu nimic. Vă dați seama
ce bătaie de joc o fost acolo. Și așa fiecare s-o dus pe unde o putut în iarna aia, s-a retras
fiecare pe la rude.
— Așteptam primăvara ca să putem să ne facem ceva acolo. În primăvară mi-a venit băiatul
și mi-a făcut acolo o baracă nenorocită, pentru că altceva nu puteam face din scânduri, și
a mai pus și niște rigips pe acolo. Și cam atât, mai mult nu am putut să facem, am locuit în
ea că nu am avut ce să fac. Am locuit vreo cinci ani acolo, apă nu am avut, curent nu am
avut, eram ca în povestea aia cu căsuța în mijlocul pădurii sau cum să zic … așa căram apă
de la alte familii, curent nu aveam, foloseam lumânări, noroc că am avut o sobă și în aia
îmi era toată speranța. Mâncam cu șobolanii, mă trezeam cu șobolanii, le lăsam mâncare
într-un colț sau undeva ca să nu mă deranjeze pe mine. Da, ăsta e purul adevăr, căci erau
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foarte mulți șobolani. Și să nu mă atace pe mine, le lăsăm un colț de pâine undeva pe jos.
Și ei mergeau una două acolo. Și după aia mergeau și ei la culcare și asta o fost. Apoi după
un timp fiul meu a plecat în străinătate și m-a lăsat pe mine să grijesc spațiul ăsta de 18
metri pătrați în care el locuia, pe care l-a primit de la primărie, și în care m-am mutat eu
după plecarea lui. E o situație foarte grea, având vârsta pe care o am, sunt nevoit să merg
să îmi câștig singur, să îmi spăl singur, să îmi fac curățenie singur. Toate trebuie să mi le
fac singur și așa mai departe, de 35 de ani locuiesc singur.
Cum a fost locuirea în Pata Rât în ultimii 10 ani?
— Păi cum să fie, e ceva ce nu poți să descrii. Miros peste cap, care depășește cu mult standardele, miros foarte urât, vă dați seama aicea sunt două rampe de gunoi care sunt foarte
aproape de noi, prea aproape ca să poți locui normal. Și poate ceva mult mai grav este
groapa de medicamente care este și mai aproape de noi, la nici 100 de metri. Au depus
acolo tot felul de deșeuri de medicamente din Cluj și din zona Clujului sunt foarte multe
chimicale care le-au adus acolo, medicamente de tot felul, care sunt aruncate acolo. Sunt
acoperite, dar din când în când mai lasă din presiune să se elibereze în atmosferă că dacă
nu, ar exploda și atunci vine un miros insuportabil. Atunci trebuie să te sigilezi în casă că
altfel nu poți să suporți.
Credeți că gropile astea de deșeuri vă pun sănătatea și viața în pericol?
— Absolut, absolut, clar. De când locuiesc aici, tot tușesc și respir din ce în ce mai greu.Te
trezești dintr-o dată cu mirosul ăsta insuportabil de la groapa de medicamente. Vă spun
eu că e ceva ieșit din comun. E toxicitate 120%. E insuportabil.
Sunteți fumător?
— Am fost fumător, dar acum m-am lăsat de tot, de vreo șase ani nu mai fumez și nici nu mai
beau deloc așa că astea s-au dus. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai practic viciile astea
Cu ce boli vă știți în momentul de față?
— În primul rând am insuficiență renală gravă. Insuficiență respiratorie, am cu prostata care
mi s-a agravat a doua oară. Iar acum recent am făcut un stop cardiorespirator, pentru care
am fost internat în spital, am acolo actele care îi o dovadă incontestabilă și acolo sunt
trecute toate și mai multe care am eu, am făcut și hepatită, am fost internat și pentru asta.
Am și reumatism, mă dor foarte tare picioarele.
Aveți acte medicale care să ateste bolile de care suferiți?
— Da, bineînțeles, am internările în spital.
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Aveți medic de familie?
— Da, am medic de familie. Doar că nu am fost de mult la el.
Vine salvarea la Pata Rât la solicitarea dumneavoastră?
— Eu personal nu prea am solicitat. Dar vine. Io personal încerc să-mi tratez și să îmi ameliorez durerile acasă prin diferite ceaiuri și medicamente, cu algocalmin în primul rând, și
deja m-am și obișnuit cu durerea.
Înainte de mutarea la Pata Rât ați suferit de boli cronice cu care să vă fi mutat aici?
— Majoritatea bolilor le-am avut și înainte să mă mută aici, doar că aici s-au agravat foarte
tare toate. Și mi-au apărut boli noi.
V-a spus vreodată un medic pe la câți ați fost că bolile de care suferiți se datorează și faptului că
locuiți aicea la Pata Rât?
— Da, de exemplu acuma recent am fost internat în spital și am spus unde stau și le-am spus
care sunt condițiile și mediul în care locuiesc. Mi-au dat niște sfaturi pe care eu nu le pot
îndeplini. Cum ar fi să mă mut de acolo, să mă duc într-o chirie, sau să fac ceva în privința
asta neapărat. Dar unde să mă duc, că eu sunt vai și amar de mine, îmi câștig pâinea de pe
zi pe alta. În cazul ăsta sunt nevoit să stau aici.
Ați avut decese în familie în ultimii cinci ani?
— Da, am avut. Am avut trei frați care au murit. Din cinci frați am rămas doar eu și sora mea
care e acum plecată în Germania, locuiește acolo de foarte mult timp
Ați avut accidente de când locuiți la Pata Rât?
— Am avut accident de mașină, și am mai avut accidente de astea minore. Eu sunt ca să zic
așa în fiecare zi accidentat, că de mers nu prea pot să merg, merg foarte greu, merg în
cârjă. Dacă merg la anticariat merg cu o răspundere mare pentru că nu știu dacă mă mai
întorc, pericolul există în fiecare zi, doar bunul Dumnezeu mă ferește la câte am. La anticariat am făcut și un accident vascular am fost dus la Institutul Inimii și au trebuit să îmi
pună un stem. Dar nu am fost de acord, având în vedere comportamentul personalului de
acolo din spital. Mi-au inspirat frică și neîncredere și nu am stat, am stat doar 24 de ore și
am venit acasă. Am venit pe răspunderea mea.
Cum v-a fost afectată viața după acest accident?
— Respir mai greu, mă deplasez mai greu. Acum merg mai rar la anticariat, doar ca să-mi câștig
existența. Într-o zi mă duc, în cealaltă nu mai merg, am nevoie să mă refac. Asta înseamnă că o zi mănânc, o zi nu mănânc. Înainte de accident mergeam zilnic iar când stăteam
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pe coastei era și mai bine, pentru că eram aproape și mergeam mult mai ușor și mult mai
bine. Odată cu accidentul sunt afectat și fizic și psihic și financiar. Ăsta e răspunsul, m-a
afectat în orice domeniu.
Cum vi se pare locuirea într-un mediu toxic cum este Pata Rât?
— E o groază ca într-un film de groază. Ca să pot să-ți închipui, e foarte groaznic, când ieși
afară te poți aștepta la orice. Este un coșmar din care nu te poți trezi, fumul, ard tot felul
de chestii de care noi nu știm, cauciucuri, tot felul, nu știu ce să zic. Plus că mai dau și foc
la rampă din când în când, cred că asta o fac intenționat. Vin pompierii o sting și peste
două-trei săptămâni ia foc din nou și uite așa ne jucăm așa și așa.
Ce părere aveți despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Păi, da, am dreptul, dar totuși nu îl am, pentru că mie mi s-a luat dreptul ăsta. Pentru mine
este doar ceva de vis să locuiesc într-un mediu sănătos cum locuiesc alții. Nu știu când o
să apuc, poate nu mai apuc.
Credeți că sunteți condamnat de autorități să locuiți într-un un mediu așa toxic cum este Pata Rât?
— Categoric. Asta s-a întâmplat când primar la noi în Cluj a fost domnul Sorin Apostu, în
2010, care pur și simplu ne-a considerat ca și pe niște animale. Nu ne-a considerat oameni
și ceea ce s-a întâmplat, a avut consecințe dezastruoase. Mie îmi pare rău că sunt bătrân,
că altfel vă spun sincer emigram de mult din România. Mai ales în ce situație sunt și la ce
situație au ajuns unii oameni din România.

A. P. D.
Îți dai seama să îți pierzi casa unde aveai toate condițiile, gaz, apă, lumină, căldură, și să
te trezești că locuiești la rampă de gunoi, între câini, mortăciuni, mirosuri grele, apă contaminată, aer poluat, departe de civilizație, cum să nu te îmbolnăvești?
Aici așa să vă închipuiți, că este exact ca și în lagărele de concentrare, care o fost la
Auschwitz. Numai că nu suntem împrejmuiți cu gard.
Părerea mea e că se fac foarte multe diferențe. Eu de ce nu pot să locuiesc în mediu
sănătos? Se comportă cu noi mai rău ca cu niște animale că și pe animale le tratezi mai bine și
le dai respect.
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Te rog să îmi spui cum te numești, câți ani ai și unde locuiești?
— Mă numesc A. P. D., am 33 de ani, locuiesc în Pata Rât, în colonia nouă, Coastei, așa îi zicem noi și la acest loc, Coastei, cu toate că de fapt Coastei a fost numele străzii de unde
ne-au evacuat și ne-au adus aici.
Lucrezi?
— Nu, deocamdată nu lucrez, am lucrat la salubritate, dar acum nu mai pot munci din cauza
bolii, pentru că probleme cu inima.
Câți membri are familia ta?
— Suntem șase persoane, eu, soția și patru copii minori.
Descrie te rog locuința în care stați.
— E o cameră de 20 de metri pătrați, am separat-o noi puțin și într-o parte avem bucătăria
unde facem de mâncare, și în cealaltă parte avem camera unde dormim toți, pentru că în
bucătărie nu putem dormi pentru că este prea micuță. Aici, baraca asta ne-am construit-o
noi, din scânduri, placaje și rigips, nu am făcut canalizare, am tras doar apă în casă. Pentru
că noi, atunci când ne-au adus aici, noi nu am primit casă, nu am primit nimic, mi-au dat
terenul ăsta de 20 de metri pătrați, dar nu cu acte, doar așa, informal, și mi-au dat 20 de
scânduri, și două grinzi, le-au lăsat pe terenul ăsta aici și au zis să ne construim baracă.
Dar cum puteam noi să ne facem atunci iarna, în decembrie 17, cu câteva zile înainte de
sărbătoarea de Crăciun, în toiul iernii o casă cu 20 de scânduri și două grinzi fixe? Am fost
nevoit cu familia mea să mă duc să stau la vecini până în primăvară, când dădea căldura și
puteam să îmi fac rost de niște bani să îmi cumpăr scânduri și ce mai am nevoie ca să pot
să îmi construiesc o baracă, să mă pot muta cu familia mea, nu aveam ce să fac.
Cum ai ajuns să locuiești aici la Pata Rât?
— Am fost adus cu forța de autoritățile locale mai precis de primărie, în anul 2010, 17 decembrie
am fost evacuați de pe strada Coastei din Cluj-Napoca împreună cu încă alte 67 de familii,
am fost mutați așa de pe o zi pe alta. În data de 15 decembrie 2010 a venit primăria sus pe
Coaste acolo unde locuiam, și ne-au zis să ne adunăm lucrurile din casă pentru că în 17 ne
vor muta de aici, chiar dacă foarte mulți dintre noi aveau contract de închiriere pe acele locuințe care le aveam pe strada Coastei cu primăria. Au zis că nu îi interesează, noi să facem
ce spun ei și adică să începem să ne adunăm lucruri pentru că vom fi mutați. Bineînțeles
că noi toți nu am fost de acord pentru că auzisem din surse neoficiale că urma să ne mute
în Pata Rât pe rampa de gunoi, acolo ei pregătiseră niște module unde urma să ne mute.
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— În 17 decembrie 2010, la ora 4:00 dimineața cu noaptea în cap ne-am trezit că toată strada
era ocupată dintr-un capăt în celălalt, de poliție, jandarmi și funcționare de la primărie. Era
mare gălăgie. Și toată lumea plângea, urla, nu prea știam ce se întâmplă. Au zis că dacă nu
ieșim din casă, dă cu buldozerul peste noi, de față cu poliția. Îți dai seama, când am auzit,
ne-am speriat și am început să ne strângem din lucruri așa cum am putut.
— Am ajuns aici în plină iarnă, afară era un frig de minus 20 de grade. No, ce puteam noi să facem iarna pe frigul ăla, că nouă nu ne-o dat casă ca la alții, nouă ne-a dat numai un teren gol.
Și așa cum am mai spus, 20 de scânduri și două grinzi, a fost groaznic, groaznic, groaznic.
Am stat la o soră a soției mele, până ne-am construit baraca asta în care locuim acum.
Cum ți s-a părut locuirea la Pata Rât în ultimii 10 ani?
— Groaznică, nu am fost niciodată la pușcărie, dar cred că la pușcărie este mai bine ca și aicea
unde locuim noi. Când mergem la oraș lumea ne condamnă că suntem murdari pe pantofi,
cu noroi, chiar dacă afară e vară caldă și în oraș nu este noroi, ei se miră și se întreabă de
unde avem noi noroi pe papuci, și oamenii ne desconsideră, ne marginalizează, chiar dacă
mergem în oraș îmbrăcați frumos, curat, și suntem eleganți, dacă oamenii aud ca suntem
din Pata Rât, pur și simplu poți să vezi pe fața lor cum se schimbă.
— Ce să mai zic că în momentul când am ajuns aicea la Pata Rât, marea majoritate dintre
noi toți eram sănătoși tun, iar acum fiecare dintre noi suferă de o boală, dacă nu de mai
multe. Aerul ăsta este foarte toxic, vara nu pot să lași geamul deschis, după ora 12. După
ce dau drumul la chimicalele de la terapia, dacă inhalezi aerul ăla direct, te îmbolnăvești.
Și apoi este mizeria de la rampa de gunoi, pentru că este foarte mare mizeria afară, chiar
dacă noi membrii comunității noastre mai tot timpul facem curat pe afară, toți, la nici două
zile după ce facem curat, mizeria este la loc pentru că rampa de gunoi unde se aruncă tot
gunoiul din Cluj este foarte aproape de noi, și vântul suflă tare aici și așa aduce gunoaiele
și mizeria între casele noastre.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— Cu inima am în momentul de față, alte controale nu am mers să fac, că îmi este frică, că
tot mai apare câte o boală.
Ai medic de familie?
— Da, avem.
Consulți și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Da, consult, am cardiolog, la care mai merg când mă cheamă, sau când nu mă simt eu bine.
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Ai avut internări în spital pentru bolile de care suferi?
— Da, am avut.
Ai acte medicale care să ateste bolile de care suferi?
— Da, sigur. Trebuia ca să mă duc să mă și operez, dar nu m-am dus, că nu am avut bani, plus
că mi-a fost și frică.
Vine salvarea la Pata Rât când aveți nevoie de ea?
— Foarte greu, după cinci șase ore, și trebuie să sun de mai multe ori, după aceea ei se enervează ne vorbesc urât. Au fost cazuri când am sunat pentru un vecin și le am zis să vină
repede că omul îi rău și că moare, și într-adevăr așa s-a și întâmplat, salvarea a venit după
vreo 4 ore, și omul era deja mort.
Sufereați de boli cronice înainte să vă mutați în Pata Rât?
— Nu, aici m-am îmbolnăvit. De supărare, de gânduri. Îți dai seama să îți pierzi casa unde
aveai toate condițiile, gaz, apă, lumină, căldură, și să te trezești că locuiești la rampă de
gunoi, între câini, mortăciuni, mirosuri grele, apă contaminată, aer poluat, departe de civilizație, cum să nu te îmbolnăvești?
Ți-a zis vreun medic pe la care ai fost, că boala de care suferi se datorează și faptului că locuiești
la Pata Rât?
— Da, am stat de vorbă cu cardiologul meu, pentru că m-a întrebat unde locuiesc, și ce probleme deosebite am, ce viață, ce supărări am sau necazuri de am început să am probleme cu
inima. Și atunci eu am povestit prin tot ce am trecut, și am zis că mai mult ca sigur gândurile,
problemele, necazul că ne-a mutat aici, astea toate mi-au provocat problemele de la inimă.
Ați avut decese în familie în ultimii 5 ani?
— Nu, nu am avut în familie decese, Dar în schimb de aici de pe stradă din Colonia noastră
coastei au murit foarte mulți vecini. Aici o murit nea Titi, omul care s-o bătut foarte mult
pentru problemele noastre a comunității. El din cauza asta o paralizat și după doi ani parcă
o și murit. O murit și o vecină de circa 33 de ani, de cancer, o altă vecină de a noastră Sonia
a murit la 36 de ani, nea Stânga a murit cam la 65 de ani, tanti Lili și ea tot de supărare
o murit de inimă tot la 60 și ceva de ani, Toto bătrânelul a murit la vreo 70 și ceva de ani,
Silaghi la 60. Au murit destul de mulți de când ne-a mutat aici.
Crezi că mutarea de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în decesul lor?
— Da, cu siguranță o fost. Aici așa să vă închipuiți, că este exact ca și în lagărele de concentrare, care o fost la Auschwitz. Numai că nu suntem împrejmuiți cu gard.
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Ați avut accidente în perioada de când locuiți la Pata Rât?
— Am avut foarte multe accidente, că se întâmplă tot felul de lucruri aici, am călcat în cuie,
m-am tăiat în cioburi de sticle, am fost mușcați de câini, dar cel mai grav accident l-a avut
fiul meu de 12 ani. S-a dus cu un vecin și s-au dat cu ATV-ul, I-au fugărit câinii și de sperietură au intrat într-o bordură de beton de aici aruncată, s-au răsturnat și băiatul meu și-a
fracturat piciorul și bazinul, am stat cu el foarte mult timp internat în spital. Și acum mai
are tija în picior. Când am ajuns cu el la spital, cu toate că avea probleme grave, nimeni nu
ne-a băgat în seamă, chiar dacă eram îmbrăcați curat, vorbeam politicos, până nu le-am dat
bani pur și simplu nu m-au băgat în seamă doar pentru simplu fapt că veneam de la Pata Rât.
Consideri că mor mulți tineri aici la Pata Rât?
— Da, marea majoritate care au murit, au fost tineri sub 45 de ani.

Poză cu Ernest Greta (Titi) și Enikő Vincze, iulie 2015, Marșul Solidarității Romilor
74

Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Părerea mea e că se fac foarte multe diferențe. Eu de ce nu pot să locuiesc în mediu sănătos? Se comportă cu noi mai rău ca cu niște animale că și pe animale le tratezi mai bine și
le dai respect. Și noi am putea locui între oameni, știm și noi să dăm un respect, știm să
ne comportăm civilizat, suntem oameni buni, nu deranjăm pe nimeni, ce am făcut noi ca să
merităm soarta asta? Am dori și noi să trăim într-un mediu sănătos, pentru că noi în oraș
ne-am născut și acolo am trăit, și chiar dacă nu ne-am fi născut la oraș, care e problema,
orice om are dreptul și merită să trăiască într-un mediu sănătos și curat.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu așa poluat cum este la Pata Rât?
— Da, cu siguranță. Pentru că primăria are interes să ne țină aicea, ca să poată să ia spațiile
bune din oraș și să le dea oamenilor bogați, la fel fac și cu cășile și cu terenurile. De ce
să dea o casă socială unui om fără posibilitatea de a o cumpăra, unui om sărac, unui om
nevoiaș, când poate să dea casa asta unor bogați pe bani mulți. Eu cred că din cauza asta
autoritățile nu au interes să ne mute de aici.

B. S. S.
După toată întâmplarea asta, am început să luăm viața de la zero. Îmi aduc aminte că ne
era foarte greu, nu eram obișnuiți cu absolut nimic din ce era aici, mirosul de aicea era îngrozitor. Fumul de la rampa de gunoi care ardea ne intoxica pur și simplu, nici la joacă nu aveam
chef să mergem sau pe afară, stăteam doar în casă.
Am dat peste un doctor pediatru de la pediatrie 2 care mi-a dat numărul lui personal în
caz că mai am probleme cu copiii și mai țin legătura cu el, discutăm din când în când și mai îmi
spune ce să fac, să îi feresc pe copii cât mai bine de mediul în care trăim.
Autorităților nu le pasă de noi, nu îi interesează soarta noastră și autoritățile pe noi
niciodată nu n-au ajutat cu nimic. Chiar dacă și noi suntem cetățeni ai României, plătim taxe
și impozite, aducem contribuția statului român, și am merita să se intereseze și de soarta
noastră.
Cum te numești, câți ani ani și unde locuiești?
— Mă numesc B. S. S., am 27 de ani, locuiesc în Pata Rât, Colonia nouă, Coastei, la case modulare.
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Lucrezi?
— Da lucrez la Brantner Veres, este o companie de salubritate. Eu lucrez la reciclare.
Cu cine locuiești?
— Locuiesc cu soția mea și doi copii minori, unul de cinci ani și celălalt de doi ani.
Descrie-mi te rog, cum arată locuința ta.
— Stăm într-o cameră de 16 metri pătrați, într-un modul pe care primăria l-a construit în 2010,
când noi am fost evacuați forțat și ilegal de pe strada Coastei din Cluj-Napoca de la oraș.
— E o singură cameră, și sunt patru astfel de camere pe un hol de 3 metri, aici pe hol avem
o baie comună, pe care o folosim din toate cele patru camere, este o baie care o folosim
28 de persoane. Noroc că acum în ultimul timp doi dintre vecinii noștri și-au făcut baie
separat și în momentul de față folosim baia asta comună doar noi și un vecin, dar tot suntem 13 persoane.
Aveți apă în casă?
— Da, am apă în casă, pentru că mi-am tras apă de la baie de la noi de pe hol.
Și unde vă spălați?
— De spălat ne spălăm în covată în casă, încălzim apă pe sobă și așa ne spălăm.
Ce utilități aveți aici unde locuiești?
— Păi am așa, cum v-am zis, apă, și curent, gaz nu avem, facem foc cu lemne, condițiile sunt
foarte grele.
Cum este aici aerul, apa, solul?
— Știu că s-au făcut analize, știu și că au întâmpinat foarte multe probleme până să facă analizele astea, pentru că și mama mea s-a implicat în acest lucru, și mai știu că laboratorul
nu a dat rezultatele. Aici în casă noi folosim apa care este aici, vine din oraș, cred, printr-o
conductă, gătesc tot cu apă de aici, apa asta o bem, apa asta o folosim la toate, spunem
tu, ce pot să fac, că nu avem altă apă de unde să ne luăm.
Te rog să îmi spui istoricul mutării tale aicea și cum ai ajuns să locuiești în Pata Rât.
— Totul s-a întâmplat în 2010, când ne-au mutat de pe strada Coastei din Cluj-Napoca, eu eram
minor atunci, am fost mutat aici cu părinții. Acolo au demolat totul, primăria a făcut lucrul
ăsta ilegal, chiar dacă nu avea dreptul să facă, mai ales că era și iarnă în luna decembrie
în 17. Și în perioada asta de iarnă este lege care interzice evacuările, chiar și cele legale,
darminte cele ilegale și forțate. Aia a fost o evacuare forțată pentru că noi în momentul
acela când au venit să ne evacueze ne-am baricadat în case și ei ne-au spus că dacă nu
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ieșim din case, le poate demola și ala, intră peste noi cu buldozerul, pentru că buldozerele erau afară pregătite să dărâme casele în care noi locuiam, a fost foarte groaznic. Copiii
au început să plângă, femeile au început să țipe și să plângă și ele, toată lumea era foarte speriată. Și toți strigau. Nici nu vreau să îmi mai aduc aminte prin ce am trecut atunci.
Într-un final, de frică și de amenințări, pentru că era foarte multă poliție, jandarmerie, și
foarte mulți oameni de la primărie, erau și foarte mulți reporteri de la toate televiziunile
din România, am ieșit din case, că nu am avut ce să facem. După ce am ieșit, ne-au spus că
o adus ei mașini de transport pentru bunurile pe care am apucat să le scoatem din casă,
dar erau niște mașini de gunoi care în timpul transportului înspre Pata Rât ne-a distrus și
lucrurile puține pe care am apucat să le luăm cu noi. Multe lucruri nici nu am apucat să le
scoatem din case, pentru că eram atât de disperați. Nu știu din ce motive s-au grăbit așa,
încât au demolat casele cu lucrurile noastre bune în ele, nici măcar atât răbdare nu mai
au avut să ne lase să ne scoatem toate lucrurile de care aveam nevoie.
Întru un final am ajuns în Pata Rât, aici unde locuim acum, când am ajuns aici îmi aduc
aminte că era foarte frig. Bunurile noastre și mobila ne-au pus să le descărcăm pe jos, nu
în casă, pentru că primăria și jandarmeria ne-au însoțit, au venit cu noi aici, dar cheile de
la modularele astea ni le-au dat mai târziu. Eu aveam 15 ani atunci, și îmi aduc aminte că
nu ne-au lăsat să intrăm în camerele astea până mama mea nu a semnat contractul de
închiriere cu primăria.
Mama mea Ie-a zis să o lase să vadă casa, să i se deschidă ușa, pentru că eram în fața ușii și
mobila noastră și toate lucrurile noastre erau în fața ușii Dar ei nu or vrut să deschidă ușa
la nimeni până nu semnează toată lumea contractele. Atunci mama a citit contractul și în
contract acolo scria că avem două camere, curent, apă caldă. Neavând ce să facă, mama a
semnat contractul, și în momentul acela i-au dat cheia de la ușă. Mama mea a deschis ușa
și a văzut o singură cameră mică, fără apă în casă, fără apă caldă, și pereții camerei erau
plini de apă pentru că ei au construit camerele astea pe grabă și în toiul iernii, la mama
în acel moment i-a venit să leșine, i-a fost foarte rău în fața doamnei care ne-a dat cheia.
Mama a întrebat dacă asta e casa, doamna a răspuns că da, păi aici este o singură cameră,
a zis mama, cum vă puteți bate joc în halul ăsta de noi, iar doamna de la primărie i-a răspuns: Dacă nu îți convine, o dăm la altul nu e nicio problemă.
Ne-am băgat lucrurile în casă așa în grabă fără să le aranjăm, și îmi aduc aminte că am
stat în casă câteva zile toată familia eu și frații mei, că mai am trei frați, și împreună cu
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părinții mei am plâns câteva zile întruna. Sunt niște momente de care nici nu vreau să îmi
mai aduc aminte.
— După toată întâmplarea asta, am început să luăm viața de la zero. Îmi aduc aminte că ne
era foarte greu, nu eram obișnuiți cu absolut nimic din ce era aici, mirosul de aicea era îngrozitor. Fumul de la rampa de gunoi care ardea ne intoxica pur și simplu, nici la joacă nu
aveam chef să mergem sau pe afară, stăteam doar în casă.
Cum ți s-a părut locuirea în Pata Rât în ultimii 10 ani?
— Foarte rea, grea, umilitoare, nu am cuvinte ca să îți explic. Aici s-au întâmplat multe pentru că ducem un trai foarte foarte greu. Aici mi-am întemeiat și eu propria mea familie și
am doi băieți de crescut și nu îmi doresc ca și copiii mei să crească într-un astfel de mediu.
Abia aștept să mă mut de aici.
— Că între timp, datorită mătușii mele Linda și a mamei mele care au înființat o asociație, și
datorită multor oameni care ni s-au alăturat, și proiectelor pe care le-au făcut și în care
s-au implicat, mai mulți membri ai comunității Pata Rât, printre care și eu, acum urmează să primi un apartament altundeva. Nu știu dacă va fi în oraș sau într-o comună din jur,
urmează să aflăm și să ne mutăm, sper, anul acesta în 2022. Într-o altă tură, dintr-un alt
proiect, s-au mutat 35 de familii.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— Mulțumesc lui Dumnezeu că nu avem boli deosebit de grave nici eu nici familia mea, noi
suntem tineri, totuși. Însă copiii mei într-adevăr s-au mai îmbolnăvit din cauza aerului poluat și din cauza apei și am mai fost cu ei pe la doctori. Au făcut tot felul de bubițe la gură,
și de foarte multe ori respirau foarte greu, dar nu au boli grave deocamdată. Dacă am mai
sta mai mult aici, s-ar îmbolnăvi cu siguranță cu tot felul de boli din cauza mediului în
care trăim aici.
Aveți medic de familie?
— Da, avem, toți avem medic de familie.
Consultați și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Între timp ce tot umblam cu copiii pe la doctor, am dat peste un doctor pediatru de la pediatrie 2 care mi-a dat numărul lui personal în caz că mai am probleme cu copiii și mai țin
legătura cu el, discutăm din când în când și mai îmi spune ce să fac, să îi feresc pe copii
cât mai bine de mediul în care trăim. În afară de el nu mergem la alți medici specialiști
pentru că nu avem nevoie.
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Ați avut internări în spital în ultima perioadă de timp?
— Am avut cu copiii, cu amândoi. Așa cum am zis, aveau dificultăți în a respira și am stat câteva zile cu ei în spital, dar nu o fost nimic grav.
Bănuiesc că aveți acte medicale care să ateste asta?
— Da, bineînțeles că am.
Vine salvarea când aveți nevoie de ea?
— Vine, dar vine foarte greu, trebuie să aștepți foarte mult, mai ales când aude că unde trebuie să vină aici la Pata Rât, aștepți foarte mult. Mai avem noroc cu un domn doctor care
este la ambulanță, domnul Coroianu, să îi dea Dumnezeu sănătate că el ne mai ajută și la
cele mai multe solicitări de salvare vine el. În cazul ăsta nu mai ai chiar atât de mult de
așteptat, în rest aștepți foarte mult. S-au întâmplat cazuri în care salvarea a venit a doua
zi, și tot la insistențele oamenilor care nu mai știau unde să sune și să îi ajute cineva.
A zis vreodată vreun medic că problemele de sănătate ale voastre se datorează și faptului că locuiți la Pata Rât?
— Bineînțeles că mi-au spus, și domnul doctor pediatru de la pediatrie 2 mi-a spus lucrul
ăsta, și domnul Coroianu știe foarte bine lucrul ăsta și mi-a spus. Domnul Coroianu, când
vine aici cu salvarea, el știe absolut tot ce merge aici și cu ce boli se confruntă de obicei
oamenii de aici. Trebuie doar să îi spui ce simptome ai și el deja știe de la ce ți se trage.
Ai avut decese în familie în ultimii cinci ani?
— Am avut mai multe decese, am avut 4 decese. A murit un unchi de al meu, bunicul meu a
murit, o verișoară și o mătușă de a mea, locuiau toți aici în Pata Rât. Bunicul meu a murit
de stop cardiorespirator, la vârsta de 60 de ani, iar unchiul meu a făcut un atac cerebral
și a murit la vârsta de ce 70 ani. Verișoara mea a murit la vârsta de 37 de ani de cancer.
Înainte să moară o făcut și covid. Iar mătușa mea o murit de inimă, o făcut infarct, la puțin timp după ce ne-au mutat aici. Mătușa o murit de prea multă supărare, noi toți suntem
sigur de asta, pentru că ea a fost un om care s-o consumat foarte mult din cauză că pe
noi ne-o mutat aici. Ea de obicei, înainte să ne mute aici, era o fire destul de veselă, foarte
cumsecade, bună la suflet. Era femeia cea mai bună la suflet din toată comunitatea. Toată
lumea și toată comunitatea pe ea o iubeam cel mai mult toți. Și așa, de supărare, că noi
toți am ajuns să locuim pe rampă în Pata Rât, atât de tare s-a necăjit și supărat, încât mai
tot timpul plângea, chiar și după câțiva ani după ce am ajuns aici, și mătușa mea din cauza asta a murit.
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Crezi că mutarea de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în decesul lor?
— Ce pot să vă spun sigur sută la sută, că unchiul meu Titi, și mătușa mea Lili, a murit din
cauza asta. Unchiul Titi din cauză că noi am ajuns să locuim aici, de stres de supărare, de
gânduri, înainte să moară cu câțiva ani a paralizat tot de la un atac cerebral, și ultimii ani
lui din viață și le-a petrecut în scaun cu rotile, până când a făcut din nou un alt atac cerebral care i-a adus sfârșitul. Mătușa mea Lili și ea, cum am spus, atât de tare s-a supărat,
încât a făcut infarct și a murit.
Ați avut accidente în perioada de când locuiți la Pata Rât?
— Da, am avut câte ceva, am călcat în cuie, m-am tăiat în sticle, și accidente de astea am avut,
dar foarte mulți au avut accidente grave.
Cam la ce vârstă se moare la Pata Rât?
— Au murit și bătrâni și tineri, de diferite boli, să știi că au murit mulți oameni aici la Pata Rât.
Consideri că mor mulți tineri?
— Da, mor foarte mulți tineri, foarte mulți au murit în accidente.
De ce boli se moare cel mai frecvent la Pata Rât?
— Din ce eu am observat, bolile de care mor cei mai mulți sunt cancerul, și infarct, probleme cu inima.
Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— E foarte bine să locuiești în mediu sănătos, pentru că în viața ta într-un mediu sănătos ar
fi cu totul alta față de ce trăim noi la Pata Rât. Într-un mediu sănătos ai condiții normale,
nu te îmbolnăvești atât de des, duci o viață mult mai liniștită, într-un mediu sănătos aș
dori și eu ca să îmi cresc copiii și să îi educ.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu poluat cum este Pata Rât?
— Da, pentru că ei ne-au mutat aici. Și nu le pasă de noi, nu îi interesează soarta noastră și
autoritățile pe noi niciodată nu n-au ajutat cu nimic. Chiar dacă și noi suntem cetățeni ai
României, plătim taxe și impozite, aducem contribuția statului român, și am merita să se
intereseze și de soarta noastră.
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C. C.
Noi deja înainte cu o seară eram înconjurați de jandarmi și de mascați, pentru că în apropiere de noi, la nici 50 de metri, locuia primarul de atunci Sorin Apostu. Ne-au scos din case ca
pe niște gunoaie.
Am fost operată de cancer de cancer uterin și acum am probleme cu glanda am hernie
de disc la coloană și am și insuficiență respiratorie.
Eu lucrez afară și poate din cauza asta am făcut aceste boli, vă dați seama de atâția amar
de ani, tot afară, în ploaie, vânt, zăpadă, frig, îi posibil și asta.
Cele mai frecvente boli de care se moare în Pata Rât este infarctul, cancerul și tot felul
de boli respiratorii. Căci foarte mulți suferă de insuficiență cardio-respiratorie.
Cum vă numiți și câți ani aveți?
— Mă numesc C. C. și am 47 de ani.
Lucrați sau sunteți pensionară?
— Lucrez la Brantner Veres, este o companie de salubritate.
De câți ani lucrați?
— Aici la Veres lucrez de nouă ani, înainte am lucrat tot la o companie de salubritate numită
Rosal, timp de 10 ani.
Cu cine locuiți în casă?
— Locuiesc cu soțul meu, cu două fete și cu trei nepoți și cu un ginere.
Vă rog să-mi descrieți cum arată locuința în care locuiți.
— Este o singură cameră de 18 metri pătrați în care locuim, opt membri și ne este foarte
greu să ne descurcăm.
Vă rog să-mi spuneți dacă aveți apă?
— Ne-am tras apă în cameră de la baie. Apa asta o bem, cu asta gătim, spălăm, de spălat noi
ne spălăm în covată, după ce încălzim apa pe soba pe lemne.
Vă rog să-mi povestiți istoricul mutării dumneavoastră aici. Cum ați ajuns să locuiți la Pata Rât?
— Păi locuiam pe strada Coastei în Cluj-Napoca înainte să fim mutați aici. Îmi aduc aminte,
că primăria tot urmărea și vroia ca să ne mute de acolo. Au venit de la primărie înaintea
mutării noastre cu două zile și ne-au spus să ne depunem nu știu ce acte la o primărie
locală, pentru că noi în două zile vom fi mutați de acolo. Și abia ne-am trezit în dimineața
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de 17 decembrie 2010, înaintea Sărbătorilor de iarnă, la minus 20 de grade afară, că au
venit să ne scoată din casele noastre cu forța. Ne-au aruncat ca pe niște animale. Îmi aduc
aminte că eu înainte cu o seară eram bolnavă și soțul meu a vrut să plece la farmacie să îmi
cumpere medicamente și jandarmii nu
l-au lăsat să meargă, deja erau pe acolo.
Noi deja înainte cu o seară eram înconjurați de jandarmi și de mascați, pentru
că în apropiere de noi, la nici 50 de metri,
locuia primarul de atunci Sorin Apostu și
nouă nu ne mai dădea voie să ieșim din
casă. Vezi Doamne să nu mergem să îi
facem ceva rău lui, ne-au scos din case ca
pe niște gunoaie și până seara era grasă
acolo o terminat cu noi cu tot.
Cum a fost în ultimii 10 ani locuirea la Pata Rât?
— Foarte grea, foarte foarte grea. Aici neam îmbolnăvit, aicea ne mănâncă câinii
de vii. Eu dacă nu vine soțul să mă conducă nu pot să cobor jos să merg la muncă.
Este foarte mare noroi și foarte mulți câini. Cu lemnele ne descurcăm foarte greu,
eu chiar am întrebat dacă eu pot să fac
ajutor de lemne la primărie și mi s-o zis
că eu nu pot să-mi fac ajutor de lemne
pentru că am și eu venit și are și soțul meu. Vă rog să vă gândiți, că noi trebuie să cărăm
lemnele din oraș sau de unde apucăm pentru că nu ne permitem să ne cumpărăm lemne.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— Am fost operată de cancer de cancer uterin și acum am probleme cu glanda am hernie de
disc la coloană și am și insuficiență respiratorie
Aveți medic de familie?
— Da, am medic de familie, dar vreau să-l schimb acum, chiar acum am sunat medicul de familie și a zis că nu mă poate primi pentru că are covid și este în concediu medical. Medicul
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de familie pe care îl am, dacă mă duc la el cu fetițele micuțe pentru o rețetă sau am nevoie de ceva, el nu îmi dă rețetă compensată. Eu de asemenea când am nevoie, de exemplu
și acum am bronșită, și o zis că nu are nimic pot să mă duc la lucru așa cum sunt, nu este
nicio problemă.
Consultați și alți medici specialiști în afara doctorului de familie?
— Nu, pentru că lucrul pe care îl am, degeaba merg la medic, nu pot să mă duc în concediu.
Nu îmi dă zi liberă nici atunci când să mă duc la consult, ca să am grijă de sănătatea mea.
Dacă aveți nevoie de salvare vine salvarea la solicitarea voastră?
— Nici nu vreau să-ți zic, că am chemat ambulanța la nepoțica mea. Asta mică. Am chemat-o
la ora patru după amiază, și a venit aproape la ora 11 seara, iar fetița avea aproape 40 grade febră. Și la fiica mea cea mare am chemat ambulanța la ora nouă dimineața și a ajuns
la ora trei după masa.
Înaintea mutării la Pata Rât vă știați cu ceva boli cronice?
— Operația o am înaintea mutării la Pata Rât. Dar bronșita am făcut-o aici. Sinceră să fiu, în
ultimul timp nu m-am dus să-mi fac analize, pentru că știu că am foarte multe boli și îmi
este frică.
Credeți că bolile de care suferiți se datorează locullui de muncă?
— Da, e posibil să fie și asta, pentru că lucrez afară și poate din cauza frigului, și vă dați seama
de atâția amar de ani, tot afară, în ploaie, vânt, zăpadă, frig, îi posibil și asta.
V-a zis vreodată vreun medic că bolile de care suferiți se datorează faptului că locuiți într-un
mediu toxic?
— Asta nu o zis așa direct. Dar asta o știm noi, bineînțeles, că mirosul ăsta ne termină. Dă drumul seara la nu știu ce feluri de chimicale și efectiv nu pot să stai, nu pot să suporți mirosul ăsta atât de îngrozitor. Te rog să mă crezi că dimineața când merg la lucru de acasă și
până la stația de autobuz mai totdeauna vomit.
Te rog să-mi spui dacă ați avut decese în familie în ultimii cinci ani sau în comunitate.
— Da, o murit de aici de la noi chiar o murit destui de mulți. Păi a murit o femeie de la noi
din comunitate de 55 de ani. Un bătrânel pe nume Toto de 65 de ani. Mărioara a lui Pintilie
de 60 și ceva de ani. O vecină Ica de trei și patru de ani. Roxana o murit acum recent la
34 de ani. Și mulți de care nu îmi aduc aminte acum, o murit Sonia, cred că avea vreo 36
de ani. Și apoi Stânga bătrânul, el era un pic mai în vârstă. Unchiul Titi o murit. O murit
foarte mulți.
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Credeți că mutarea de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în cauzarea decesului lor?
— Da, mai mult ca sigur că așa este.
Ați avut accidente în perioada de când locuiți la Pata Rât?
— Nu știu la ce fel de accidente te gândești, că avem mai tot timpul tot felul de accidente.
Eu am avut din astea minore, de exemplu m-am dus într-o dimineață la lucru cu alte trei
vecine și cineva cu căruța și cu caii o trecut pe lângă noi încercând să ne biciuiască cu biciul. Suntem atacați în mod frecvent de câini sau de oamenii de aici din altă comunitate,
da or fost întâmplări de tot felul. Foarte mulți copii de aici au călcat în siringi folosite, în
cioburi de sticlă spartă, în cuie, tot felul de întâmplări de astea.
Din ce ați observat în comunitățile de la Pata Rât credeți că se moare la o vârstă tânără?
— Cele mai frecvente boli de care se moare în Pata Rât este infarctul, cancerul și tot felul de
boli respiratorii. Căci foarte mulți suferă de insuficiență cardio-respiratorie.
Cum vi se pare locuirea într-un mediu poluat așa cum este acesta de la Pata Rât?
— Foarte grea, foarte grea, evident. Afară nu este un aer curat și nu putem sta cu geamurile
deschise, mai ales că avem și copii mici. Una dintre ele are la plămâni probleme, cealaltă
este răcită.
De ce nu vă mutați la de la Pata Rât? De ce locuiți în continuare aici?
— Pentru că nu avem unde să ne mutăm, pentru că nu avem unde să ne ducem, nu avem nici o
posibilitate să ieșim de aici, nu avem bani pentru asta, chiar dacă lucrăm în Cluj. Așteptăm
să vedem anual dacă suntem pe listele primăriei, nu știm dacă avem șanse să plecăm de
aici. Acum avem mai mari speranțe cu un proiect norvegian Pata 2. Speranța noastră este
în acest proiect și nu la primărie.
Credeți că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu toxic și atât de poluat ca la
Pata Rât?
— Mai mult ca sigur, că primăria dacă ar vrea, ar putea face ceva să ne mute de aici pentru că
în oraș sunt o mulțime de case goale. În momentul de față chiar și pe Timișului eu știu că
sunt o grămadă de apartamente sociale goale, dar pe noi nu ne mută, casele astea se dau
doar cu șpăgi, și noi cum nu avem bani, noi nu avem ce să facem.
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G. E. R.
Am suferit foarte mult de când stăm aici, și încă mai sufăr și acum, pentru că copiii nu au
ce să învețe de aici din zona asta, nu se pot bucura săracii de absolut nimic, ies afară din casă
și ce să vadă, mormane de gunoi, și aerul de aici este foarte toxic. Apa este foarte contaminată,
de când locuim aici, toți membrii familiei ne-am îmbolnăvit efectiv, toți avem probleme respiratorii, și au și murit foarte mulți oameni.
Pur și simplu simți că te îneci de la aceste rampe, te sufoci și noi suntem nevoiți să trăim
aici. Este un miros foarte persistent, nu putem lăsa nici geamurile deschise, este un miros foarte
înțepător nu pot să respiri că te sufoci efectiv.
Ea era o femeie foarte sănătoasă, arăta foarte bine și ea aici s-a îmbolnăvit, din cauza
mucegaiului care îl avea în casă, care s-a făcut din cauză că nu au construit bine barăcile astea
și l-au făcut pe repezeală, și umezeala și mucegaiul în primii ani erau foarte persistente. Ea de
la astea o primit o boală foarte gravă la plămâni și vă spun sincer în patru luni de zile o murit
și au rămas trei copii orfani după ea.
Dacă nu ne mutau, nu luam atâtea boli și nu sufeream de toate bolile astea de care acum
suferim și nu mureau atâția oamenii tineri, iar cei mai în vârstă nici ei nu cred că mureau chiar
așa înainte de vreme. Pentru că nu aveau stresul provocat de disconfortul, gândurile, supărarea, necazul că locuim aici. Toate astea li s-au adunat celor mai bătrâni și atunci sfârșitul lor a
fost mult mai rapid. Toxicitatea și toate cele pe care vi le-am povestit până acuma.
Este cel mai frumos lucru când poți să trăiești într-un mediu sănătos, e cel mai frumos
lucru să ai încredere în apa pe care o bei, să ai utilitățile necesare vieții normale, să ai apă caldă,
să ai curent, să ai gaz. Copilul tău să aibă camera lui, să își desfășoare activitățile acolo, să-și
facă temele, eu să am bucătăria mea personală, unde se gătesc familiei.
Din păcate unii oameni nu au înțeles încă că toți suntem oameni și nu culoarea pielii sau
etnia sau naționalitatea sau orientarea religioasă ne diferențiază. Îmi pare rău că nu au înțeles,
că toți suntem egali nu ilegali.
Cum te numești și câți ani ai?
— Numele meu este G. E., mi se zice R., R. fata, să mă deosebească de mama, R. bătrâna.
Eu am 46 de ani și sunt mama la 4 copii.
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Lucrezi?
— Da, lucrez într-un proiect pe drepturile omului, și pe un proiect pe locuire, și mai am un
proiect în care lucrez, este un post de radio local.
Cu cine locuiești?
— Locuiesc cu soțul meu Șimon Cristian și cu doi băieți dintre copiii mei, unul de 17 ani și
celălalt de 15 ani, ceilalți doi copii mai mari sunt căsătoriți și sunt la casele lor.
Te rog să-mi descrii locuința în care locuiești.
— Noi ne-am făcut o extensie pe banii noștri, așa că am două camere, o bucătărie și un WC,
și am și o grădină frumoasă spre spate. Dar eu când am fost mutată aici în 2010, în 17 decembrie, am primit doar o cameră de 16 metri pătrați în care am locuit 13 persoane. Pe
parcurs m-am împrumutat de la bancă și am construit încă o cameră, soțul meu este un
foarte priceput constructor.
Cum se face de ați locuit 13 persoane atunci, în 2010, și acum ați rămas doar patru?
— Păi la început când ne-au mutat aici, nu toți am primit și eu am locuit cu fratele meu care
era căsătorit cu o fetiță, el nu o primit nimic, și l-am mai primit și pe cumnatul meu, și pe
mama mea, care nici ei nu o primit nimic. Și pe tata, și cu cei doi copii ai mei care nu erau
căsătoriți. În total am fost 13, am locuit șase luni de zile sub forma asta de 13 persoane,
până am reușit ca pe parcursul timpului să ne extindem și fiecare să își construiască câte
o baracă și să se mute la locul lui.
Să-mi povestești te rog istoricul mutării tale și cum ai ajuns să locuiești în Pata Rât.
— Eu am locuit pe strada Coastei în Cluj-Napoca în zona Mărăști, am locuit acolo din 94 până
în 2010. Acolo am avut casă la curte și din cauză că lângă noi s-a mutat primarul, la acele vremuri Sorin Apostu, lui nu îi plăcea că se intersecta în fiecare dimineață cu oamenii
de la noi care mergeau și ei la muncă, și în repetate rânduri ne-a amenințat verbal, că ne
arată el nouă, că nu durează mult și că în cel mai scurt timp vom fi evacuați de acolo. În
data de 15 decembrie 2010 au venit niște oameni de la primărie, eu nu am fost acasă căci
eram cu copiii la grădiniță, și au notat fiecare casă cu câte o cifră și la fiecare familie le-a
dat câte o hârtie să semneze. Când hârtiile alea au ajuns la mine, am văzut că au semnat
cei din primărie în locul meu. Ne-a spus așa, că vom fi mutați, dar nu am știut unde, pentru că ei nu ne-au spus niciodată unde ne mută, dar în schimb ne-au amăgit și ne-au spus
că vom fi foarte mulțumiți unde urma să ne mute. Eu am zis că poate nu o să fie rău, dar
în 17 decembrie în același an la patru dimineața au venit foarte mulți jandarmi și foarte
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mulți polițiști de la primărie, televiziuni, excavatoare, tot felul de mașini, și a început să
îmi fie teamă că bine nu va putea fi. Deci efectiv nu știam ce se întâmplă. Până la urmă
doamna Fritea, așa o chema pe doamna care lucra la vremea aceea și se ocupa de cazul
ăsta, a venit la oameni și le-a spus ca să își adune lucrurile pentru că vor fi mutați. A fost
un haos total, toate lucrurile astea s-au întâmplat în doar două zile de la înștiințare, ce
am uitat să vă spun este că în data de 17 decembrie, la ora patru dimineața, când au venit
cei de la primărie cu jandarmii și poliția locală, au venit și cei de la apă și canal și cei de la
electricitate și automat ne-au debranșatat de la apă și de la curent și de la gaze. Vrând în
acest mod să se asigure că nu mai putem sta acolo, și să fim nevoiți să ieșim. Cred că pe
la ora două după amiază mi-am încărcat lucrurile într-o mașină de la Brantner, o firmă de
salubritate pe care ei or adus-o, ne-am urcat cu toții, și copiii, și am pornit neștiind unde
ne mută, pentru că nu ne-au spus. Când am ajuns aici în zona Pata Rât era o zăpadă de o
jumătate de metru, iar afară erau cred că minus 25 de grade, era un frig groaznic. Ca să
înțelegem despre ce vorbim, să spun că Pata Rât este la marginea Clujului și este zona
în care se aruncă tot gunoiul de la toate firmele de salubrizare din orașul Cluj și din sate.
Deci într-un cuvânt, Pata Rât este gunoiul în gunoi. Aici am fost aduși pe gunoi și puși în
niște modulare pe care le-au construit în ultimele două luni înainte să ne mute pe noi. Au
construit pe grabă.
— Noi pe Coastei am fost 76 de familii, iar aici în aceste module s-au construit 40 de camere, fiecare având 16 metri pătrați, fiind câte patru astfel de camere pe un hol. Noi fiind 76
de familii, au primit doar 40 de familii câte o astfel de cameră. Celelalte 36 de familii au
rămas pe dinafară sub cerul liber. Îmi aduc aminte, că doamna Fritea nu ne lăsa să intrăm
în module pentru că toate erau închise cu cheia, până nu semnăm contractul de închiriere
cu primăria. Când am luat contractul și l-am citit, acolo scria că am două camere, bucătărie,
baie, hol. Iar după ce am semnat, când a deschis ușa, copiii erau deja înghețați de frig, am
văzut o cameră foarte micuță de 16 metri pătrați și, silită de împrejurimi și la presiunea
autorităților locale, nu mai aveam ce să fac. Deci își dai seama, am semnat de o locuință
pe care eu nici măcar nu am văzut-o, eu de afară credeam că înăuntru am două camere,
bucătărie, baie, hol și așa mai departe, credeam ce scrie în contract, eu m-am dus pe încredere, dar nu a fost așa. Niciodată nu credeam că primăria chiar îi în stare de o astfel de
înșelăciune. Aceeași înșelăciune au aplicat-o și cu celelalte 39 de familii. Avem și acuma
acele contracte înșelătoare.
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— Am intrat, deci, înăuntru și văzând o singură cameră, am zis la doamna Fritea, unde este
casa în care trebuie să mă mut, asta îi? Ea mi-o zis, dacă nu îți convine ceva și nu ești mulțumită du-te dragă și fă plângere la primărie. Păi doamna Fritea, dumneavoastră sunteți
primăria la cine să mă mai duc. Nu la mine dragă, nu la mine, la primărie te duci acolo și
descurcă-te cu ei. Am intrat în acea camera si m-am apucat de un plâns din care nu mă
mai putea opri nimeni. Îmi aduc aminte, că copiii mei îmi spuneau întruna hai mamă să
mergem acasă de aici, hai mama să mergem acasă că mie nu îmi place aici, noi nu stăm
aici, să mergem acasă la casa noastră.
— Și uite așa cu chinul și cu durerea asta în suflet au trecut 11 ani și eu sunt tot aici.
Cum a fost în ultimii 10 ani aici în Pata Rât?
— Am suferit foarte mult, foarte foarte mult, și încă mai sufăr și acum, pentru că copiii nu au
ce să învețe de aici din zona asta, nu se pot bucura săracii de absolut nimic, ies afară din
casă și ce să vadă, mormane de gunoi, și aerul de aici este foarte toxic. Apa este foarte
contaminată de când locuim aici, toți membrii familiei ne-am îmbolnăvit efectiv, toți avem
probleme respiratorii, și au și murit foarte mulți oameni.
Aveți apă potabilă?
— Avem apă în casă, ne-am am tras apă de la baia comuna. Această apă este pe curent și
când nu avem curent nu avem nici apă. Interesant este faptul că în anul 2012 noi am făcut
o analiză a apei și când am fost să scoatem rezultatul analizelor de la laborator să știți că
nu ni s-au dat aceste rezultate. Pentru că, ne-au spus, s-au pierdut hârtiile. Dar noi știm că
au încercat să mușamalizeze acest lucru.
— Noi trăim aici într-o zonă foarte toxică. Acum două săptămâni am fost foarte bolnavă, am
luat un microb, mă durea foarte tare gâtul și aveam amețeli și tot corpul îmi era slăbit,
mulțumesc lui Dumnezeu că acum sunt mai bine, dar m-am simțit extraordinar de rău. Am
fost la doctor și nici doctorul nu știa despre ce microb poate să fie vorba, nici el nu știa ce
am. Am plecat acasă. De la farmacie am luat niște antibiotice și acum sunt mai bine, după
aceea am aflat că foarte mulți copii de la noi din comunitate au această problemă.
— Zona aceasta este foarte toxică când dă drumul la chimicale că noi așa îi zicem, pentru că
aici la nici 50 metri de noi este o groapă unde s-au aruncat pe vremuri toate chimicalele și
reziduurile farmaceutice de la Terapia, o fabrică de medicamente din Cluj. Chiar dacă acum
groapa aia este acoperită, din când în când mai lasă din presiunea care se acumulează acolo
în groapă ca să iasă afară, căci altfel poate ar exploda, și atunci când dă drumul la aceste
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chimicale pur și simplu nu mai poți să stai afară deloc. Pur și simplu simți că te îneci, te
sufoci și noi suntem nevoiți să trăim aici. Este un miros foarte persistent, nu putem lăsa
nici geamurile deschise, este un miros foarte înțepător nu pot să respiri că te sufoci efectiv.
Cu ce boli te știi în momentul de față?
— Acum am mai multe boli, dar țin să spun că eu nu am fost bolnavă până să ne mutăm aici.
Sunt hipertensivă gradul unu, am tensiune, sunt cardiacă, sunt cu nervii. Am acte medicale
care să ateste toate bolile astea de care eu sufăr.
Ai medic de familie?
— Da, îl cheamă Pop Călin Alexandru, la el sunt de 25 de ani.
Consulți și alți medici specialiști?
— Da, am cardiologul meu. Am un specialist de la neuromotor.
Ai internări în spital cu bolile de care suferi?
— Nu am, chiar dacă știu că ar trebui, dar nu mă internez, îmi schimb am tratament pentru bolile de care sufăr și consult medicii specialiști, știu că aș putea să mă pensionez
chiar și pe caz de boală, dar nu vreau asta, vreau să muncesc mai ales acum de când
cu pandemia coronavirus nu vreau să-mi fac internări la spital pentru că îmi e frică, îți
spun sincer.
Vine salvarea aicea în Pata Rât la solicitarea noastră?
— În ultimul timp avem un doctor care lucrează pe salvare să îi dea Dumnezeu sănătate, pe
care îl cheamă Coroian Septimiu, și pe el la orice oră îl sunăm și îl chemăm, el vine. Știm
că dacă el este pe tură, el vine foarte repede. Suntem foarte mulțumiți cu el, este un om
extraordinar, vine în toată comunitatea Pata Rât, merge chiar și acolo sus în rampă, și
suntem foarte mulțumiți de serviciile lui pentru că îi interesat ca să dea tratament bun
oamenilor. El oarecum ne cunoaște pe marea majoritate dintre noi și este interesat de suferința celor din Pata Rât.
Ți-a spus vreodată un medic că bolile de care suferiți se datorează și faptului că locuiți la Pata Rât?
— Da, chiar mi s-a spus asta de medicii specialiști pe care i-am vizitat în urma analizelor, care
știu unde locuiesc și bineînțeles știind că aici la Pata Rât nu-i chiar un mediu de a locui
pentru oameni, mi-au spus, da, că până nu ne mutăm nu ne vindecăm.
Ai avut decese în familie în ultimii 5 ani?
— Da, am avut, o murit o mătușă de-a mea care a locuit aici cu noi pe coastei și in primii
ani după ce ne-au mutat aici, ea atât de supărată și întristată că ne-au mutat aici, încât
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o făcut infarct. Era o persoană foarte sensibilă, s-a întristat foarte tare că ea a primit o
singură cameră de 16 metri pătrați cu patru familii.
— Au murit mulți, a murit o fată de 34 de ani după care au rămas trei copii orfani, o chema
Lingurar Rozalia, acum două săptămâni a murit. O verișoară de-a mea a murit de Covid. Dar
să vă spun ceva de Lingurar Rozalia, ea era o femeie foarte sănătoasă, arăta foarte bine și
ea aici s-a îmbolnăvit, din cauza mucegaiului care îl avea în casă care s-a făcut din cauză
că nu au construit bine barăcile astea și l-au făcut pe repezeală și umezeala și mucegaiul
în primii ani erau foarte persistente. Ea de la astea o primit o boală foarte gravă la plămâni
și vă spun sincer în patru luni de zile o murit și au rămas trei copii orfani. Au mai decedat
și alții tineri, și femei și bărbați, vreo trei sau patru bătrâni, dar majoritatea dintre ei cu
microbul de aici din rampa asta. Mor tineri foarte mulți, zic eu așa, că au maxim până în
50 de ani, dar cei mai mulți mor între 30 și 40, până în 50 maxim. Aici la Pata Rât cei mai
mulți mor de cancer, de infarct, și de insuficiență respiratorie.
Crezi că mutarea de la oraș la Pata Rât e un factor important în decesul acestor oameni?
— Cu siguranță. Pentru că, dacă nu ne mutau, nu luam atâtea boli și nu sufeream de toate
bolile astea de care acum suferim și nu mureau atâția oamenii tineri, iar cei mai în vârstă
nici ei nu cred că mureau chiar așa înainte de vreme. Pentru că nu aveau stresul provocat
de disconfortul, gândurile, supărarea, necazul că locuim aici. Toate astea li s-au adunat
celor mai bătrâni și atunci sfârșitul lor a fost mult mai rapid. Toxicitatea și toate cele pe
care vi le-am povestit până acuma. Vă dați seama, noi am locuit în oraș într-un mediu curat, într-un mediu în care se putea locui, cu apă potabilă bună, cu aer normal și toate alea,
vă dați seama, ne-am privit dintr-o dată într-un mediu în care chiar nu poți să locuiești
sau chiar dacă insiști să locuiești durata ta de viață îi scăzută cu 50%. Ne este foarte greu
să supraviețuim aici, avem noroc cu câțiva oameni dinafară care sunt aproape de noi și ne
dau puterea necesară să putem merge înainte și să putem trece peste multe în speranța
că odată și odată ne va fi bine și avem niște colegi minunați care ne dau toate aceste impulsuri și putere ca să mergem înainte căci fără ei nu știu dacă am fi rezistat.
Ai avut accident în perioada de când locuiești la Pata Rât?
— Eu personal nu am avut accidente deosebite, dar în schimb cunosc foarte multe cazuri și de
aici de la noi din comunitate care au avut, ca de exemplu cineva de aici la noi din comunitate un bărbat mai în vârstă a crăpat lemne pe butuci de aIea mai mari și din cauza efortului
mare o avut probleme la coloană. A fost nevoie să îl interneze în spital și la foarte scurt
90

timp, la câteva zile, o paralizat. Cunosc un alt caz care o călcat într-un cui ruginit din care
s-o infectat și a trebuit să îi taie câteva degete de la picior din cauza infecției. Cunosc și
din comunitatea Dallas un caz în care la un copil nou născut șobolanii i-a mâncat din nas.
Știu și că foarte mulți din rampă care merg la sortat gunoiul au murit din cauză că a căzut
mașina de gunoi peste ei. Acolo au avut loc cele mai multe decese, iar așa că au călcat în
siringi sau în cuie, ori s-au tăiat în sticle sau diferite obiecte.
— Îmi aduc aminte de foarte foarte multe cazuri. Chiar și băiatul meu Robert a avut un astfel
de accident în care și-a tăiat tendonul de la picior. Eu nu eram acasă atunci, m-a sunat fiica
mea Maria, am venit de urgență și am mers cu el la doctor, unde a fost operat. Mă bucur
că a reușit operația, am stat câteva zile cu el în spital, cam o săptămână, dar mă bucur că
acum e bine.
Cum a fost influențată viața băiatului după nefericitul accident?
— Păi în primul rând, o fost grea recuperarea, după aceea mergea foarte greu la școală, o
pierdut foarte mult de la școală. Cu greu o recuperat după aceea, nu se mai putea juca,
era imobilizat în cărucior o vreme bună, nu avea voie să facă mișcări bruște, a fost greu și
pentru el și pentru noi. Dar acum ne bucurăm că este bine și și-o revenit pentru că este
foarte tânăr. E bine acum, joacă fotbal.
Cum ți se pare locuirea într-un mediu toxic și poluat cum este Pata Rât?
— E urâtă, foarte urâtă și în același timp e foarte periculoasă. Nu i-aș dori nimănui să locuiască aici și îmi doresc în același timp ca toți să fie mutați de aici, să nu mai rămână nimeni
aici, nimeni nu merită să locuiască aici.
— Îmi doresc tare mult ca niște reprezentanți legali de la primărie să vină și să stea două
zile aici și să trăiască două zile ce trăim noi aici de atâția ani și să vadă cum e doar pentru
două zile, asta aș vrea.
Ce părere ai despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Este cel mai frumos lucru când poți să trăiești într-un mediu sănătos, e cel mai frumos lucru, să ai încredere în apa pe care o bei, să ai utilitățile necesare vieții normale, să ai apă
caldă, să ai curent, să ai gaz. Copilul tău să aibă camera lui, să își desfășoare activitățile
acolo, să-și facă temele, eu să am bucătăria mea personală, unde să gătesc familiei.
Crezi că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un mediu toxic la Pata Rât?
— Suntem condamnați pentru că de ei am fost aduși aici, de primăria clujului, de statul român.
— Am ajuns sclavi în propria noastră țară. Chiar dacă suntem de etnie romă, pentru că eu
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sunt de etnie romă, nu îmi e rușine ca să o spun, dar suntem și noi plătitori de taxe și impozite locale ca și oricare alt cetățean al României.
— Uneori mă simt discriminată, și mai ales când mă duc la primărie. Mă simt discriminată
căci îmi dau seama despre cum vorbesc fetele alea de acolo cu mine și despre atitudinea
lor. Îmi dau seama de lucrul acesta după primul contact vizual care îl am cu ele, dar fiind
politicoasă, eu continui să le vorbesc ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
— Din păcate unii oameni nu au înțeles încă, că toți suntem oameni și nu culoarea pielii sau
etnia sau naționalitatea sau orientarea religioasă ne diferențiază. Îmi pare rău că nu au
înțeles, că toți suntem egali, nu ilegali.

G. E.
Sunt cu handicap locomotor pe creier de supărare și de necazul ăsta mare prin câte am
trecut în ultimii ani de când ne-au mutat, de îngrijorare și de gânduri foarte multe. Am făcut și
o tumoare canceroasă pe creier.
Am tumoare la cap, am diabet, am tensiune oscilantă, când urcă, când coboară și picioarele pur și simplu nu mă mai țin, nu mă pot deplasa, și nu pot să fac mare lucru.
Nepoata mea de 41 de ani, Ica avea nu mai știu în jur de 38 de ani, Roxana 34, o altă fată
tânără de 36 de ani Sonia, mor mulți tineri, pentru că nu ai cum să reziști mult aici, peste 30
de ani în sus încep oamenii să fie afectați și sănătatea lor să fie pusă în pericol.
Asta a spus-o chiar doamna doctor conferențiar specialist de la comisie unde mă duc,
mi-a spus chiar ea personal, pentru că ea o fost aici în Pata Rât și știe că foarte mulți oameni
de aicea sunt bolnavi de la mediul ăsta, chiar așa mi-a spus că îi un mediu foarte-foarte toxic.
Suntem nevoiți și obligați de nevoi să locuim aici. Prin forțele noastre proprii niciodată
nu ne vom putea muta de aicea. Nici poveste de așa ceva, încă două vieți dacă trăim și tot nu
reușim să ne putem muta de aici.
Cum vă numiți și câți ani aveți?
— Mă numesc G. E. și am 61 de ani.
Sunteți pensionară?
— Îs pensionară pe caz de boală.
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Cu cine locuiți?
— Singură.
Vă rog să-mi descrieți locuința dumneavoastră.
— Am cambuza asta aici, pentru că nu o pot numi locuință, pentru că este o cambuză de 16
metri pătrați, am o toaletă care este comună cu celelalte trei camere din acest modul. În
camera asta este locul de gătit și patul și totul. Avem un duș comun afară pe drum, lângă
container. Dar până să fie ăsta, ne spălăm în casă în covată, Dușul acesta comun cu apă caldă
nu a fost de la început. A adus-o cineva de la asistența socială pentru toată strada noastră.
— Terenul pe care sunt casele noastre este toxic, cred. Am auzit că o dată aici, pe terenul ăsta
pe care s-au făcut modulele astea, aicea se descărcau și se depozitau și se aruncau oasele
și carcasele de la abator pe care nu le mai foloseau.
Cu ce apă gătiți?
— Păi gătim tot cu apa asta pentru că nu avem ce să facem, căci nu avem o altă sursă de apă.
Vă rog să-mi descrieți în câteva cuvinte istoricul mutării dumneavoastră la Pata Rât.
— În 2010 în am fost mutată de pe strada Coastei aicea în rampa de gunoi. Primul lucru care
s-a făcut în ziua aceea pe strada Coastei înainte să ne mute a fost că ne-a tăiat apa și neau tăiat curentul. Apoi au adus ceva mașini de gunoi, să ne punem lucrurile pe ele, și ne-o
adus pe rampă aici, dar în tot acest timp niciodată nu ne-a spus unde ne mută, doar că ne
mută, atât. În dimineața zilei de 17 decembrie o venit poliția, au venit mașinile Jandarmeriei.
ne-a urcat cu forța în aceste mașini de gunoi, dacă am vrut să ne luăm ceva cu noi și am
apucat, am luat, dacă nu, nu.
Să înțeleg că nu ați știut unde vă mută până în momentul în care ați ajuns aici?
— Nu am știut. Pentru că nimeni nu ne-a spus unde ne mută. După ce am ajuns aicea, după
cinci ani de zile, în 2015, eu m-am îmbolnăvit atât de tare de necazul ăsta că nu am primit o locuință și nici copiii mei, doar doi dintre ei au primit niște modulare de astea aicea,
eu de necaz și supărare m-am îmbolnăvit atât de tare că acum sunt cu handicap. Sunt cu
handicap locomotor pe creier de supărare și de necazul ăsta mare prin câte am trecut în
ultimii ani de când ne-au mutat, de îngrijorare și de gânduri foarte multe. Am făcut și o
tumoare canceroasă pe creier.
— Nouă celorlalți cărora nu ne-or dat contracte de locuințe în aceste modulare, ne-au dat tot
aici un pic mai sus de modulare niște terenuri, un teren cam de 20 de metri pătrați la fiecare. Ne-or aruncat acolo niște scânduri și au zis să ne construim un adăpost ca să putem
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trece de iarnă. Dar eu ce era să construiesc cu două scânduri, mai ales că atunci nu avem
niciun venit. Pentru că atunci nu eram pensionară pe caz de boală căci atunci nu mă îmbolnăvisem. Plus că era un frig de minus 20 de grade, că la copii le înghețau mucii la nas,
și ne-am înghesuit acolo unul cu altul, am tras fiecare la rude, la neamuri, la cunoștințe,
care cum am putut, încotro. Eu m-am tras la una dintre fiicele mele și m-am înghesuit acolo, cum am putut, și acum îmi aduc aminte că acolo pe hol la toaleta comună eram în jur
de 40 de persoane la o toaletă. Am tras cum am putut în perioada aia de iarnă foarte grea
până în primăvară, când s-a mai lăsat căldura și am putut să ne facem fiecare câte ceva,
să nu mai locuim atât de înghesuiți, pentru că în fiecare casă în perioada aia în 2010 când
ne-au evacuat, în fiecare casă locuiau mai multe familii și nu era nicio casă modulară de
asta cum ne-au făcut ei de 16 metri pătrați să locuiască sub 10 persoane. Marea majoritate erau între 15 și 25 de persoane, iarna aia am tras foarte greu toată comunitatea de aici
până în următorul an. În următorul an, în primăvară, mi-a adus un om pocăit de aici de jos
din Dallas, domnul Bert mi-a adus o rulotă. Și vara stăteam în rulotă și iarna stăteam și
mă înghesuiam pe la copiii mei când la unul, când într-o altă iarnă la altul. Am două fete
care au câte patru copii, o iarnă stăteam la una, o iarnă stăteam la alta, iar vara până vara
târziu, până în toamnă târziu, stăteam în rulotă.
Cum ați putea să-mi descrieți cum ați locuit aici în ultimii 10 ani?
— Pentru mine personal a fost foarte greu, sincer vă spun, foarte greu, pentru că acum pensia mea e foarte mică, am o pensie de doar 800 RON și eu nu pot să mă duc nicăieri să
mai fac ceva pentru că picioarele nu mă mai țin, nu îmi sunt bune. Am tumoare la cap, am
diabet, am tensiune oscilantă, când urcă, când coboară și picioarele pur și simplu nu mă
mai țin, nu mă pot deplasa, și nu pot să fac mare lucru. Și atunci și când vreau să merg
undeva, eu am nevoie tot timpul de bani de taxi, că ce e departe de noi orașul și stația de
autobus, dacă vreau să merg să fac cumpărăturile, dar bani de taxi nu sunt. Dacă vă puteți
da seama, am o pensie de handicap din care abia îmi pot cumpăra tratamentul, pentru că
medicamentele mele sunt foarte scumpe.
Aveți medic de familie?
— Da, am doctor de familie, domnul Pop Călin, e în cartierul Gheorgheni, dar eu nu am avut
treabă cu medicul de familie niciodată chiar dacă el este un om cumsecade. Eu toată viața
mea am muncit și mi-am plătit dările la stat și ce o mai fost de plătit, am plătit întotdeauna.
Și acum ăștia îmi dau o pensie care nu îmi ajunge nici măcar să îmi scot medicamentele.
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Consultați și alți medici specialiști?
— Păi uite chiar acuma mi se apropie Comisia că trebuie să merg iar din nou la comisia de
evaluare pe data de 11. Trebuie să fac două referate, care mă costă 300 RON, am nevoie
de referatele astea pentru că fără ele nu mă primește la comisie.
Ați avut internări în spital pentru bolile de care suferiți?
— Da, am avut și internări la spital, mai pentru toate, pentru diabet, și apoi atunci când am
fost paralizată, atunci m-am internat la neuro ca să-mi facă toate analizele.
Care a fost motivul paraliziei dumneavoastră?
— Tensiunea mea fost foarte mare în 2015,
am avut tensiunile de 300 și am paralizat
pe loc asta din cauză că m-am tot supărat
și necăjit și eram tot timpul îngândurată
de necazul prin care am trecut, pe partea
stângă am paralizat complet.
Înaintea mutării dumneavoastră la Pata Rât ați
suferiți de boli cronice?
— În afară de diabet nu am avut absolut nicio boală. Tensiunea, paralizia, și boala
la cap aici le-am făcut de supărare și de
necaz. Foarte mulți vecini am avut dintre care și un frate, care au decedat aici.
Fratele meu a decedat acum nici doi ani
de zile, și el a paralizat tot din problema asta, tot așa de supărare. Și de vreo
șase ani de zile o murit o cumnată tot
din cauza supărării și ale necazului, a
făcut infarct.
Credeți că mutarea de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în decesul acestor oameni?
— Da, bineînțeles, pentru că noi am stat în oraș, eram aproape de servici, eram aproape de
toate facilitățile, eu atunci munceam și în 10 minute eram la servici, nu se poate compara
cu ce este aici la Pata Rât. De aici de acasă mergem în oraș cam vreo 20 de km, iar dacă
mergem cu taxiul, acesta este foarte scump, și dacă nu avem bani noi ăștia care suntem
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mai în vârstă, nu putem merge în oraș și trebuie să stăm acasă. Dacă nu ai cine să te ajute ca să-ți cumpere ceva, să ai ce mânca, ești pierdut, așa că de fiecare dată când cineva
merge în oraș eu o mai rog dacă binevoiește să îmi ia câte ceva.
V-a zis vreodată vreun doctor pe la câți ați fost că bolile de care suferiți se datorează într-o oarecare măsură și faptului că locuiți la Pata Rât?
— Da, mi s-a spus, și asta a spus-o chiar doamna doctor conferențiar specialist de la comisie
unde mă duc, mi-a spus chiar ea personal, pentru că ea o fost aici în Pata Rât și știe că
foarte mulți oameni de aicea sunt bolnavi de la mediul ăsta, chiar așa mi-a spus că îi un
mediu foarte foarte toxic.
Cum v-a fost viața influențată în urma accidentului vascular pe care l-ați făcut?
— Am fost afectată foarte tare, îți poți închipui, dar o dată cu mine au fost afectați și copiii
mei, mai ales că o trebuit să-mi dea și mie o mână de ajutor. Acuma omul care îi bolnav,
suferă, dar mai mult suferă cei din jurul lui, copiii lui, și persoanele drage. Și ele sunt afectate de această nenorocire. Plus că pe lângă necazul ăsta, nu mai pot nici să îmi câștig
de una singură existența, pentru că eu înainte să mă îmbolnăvesc, îmi mai câștigam și eu
existența vânzând flori în Piața Mărăști. După accidentul pe care l-am avut, nu am mai
putut să fac lucrul acesta. Acum sunt foarte dependentă de cei din jurul meu, pentru că
nu mai pot de picioare, mă simt mult mai obosită, nu mai pot să fac atât de multe lucruri
câte făceam înainte
Considerați că mor mulți tineri la Pata Rât?
— Oh, da, mor mulți tineri. Pentru că este un mediu foarte toxic aici unde moi locuim acum
și nu ai cum să reziști mult timp în viață. Dar să fac așa o medie, nu aș putea, pentru că
mor și tineri și bătrâni. Nepoata mea de 41 de ani, Ica avea nu mai știu în jur de 38 de ani,
Roxana 34, o altă fată tânără de 36 de ani Sonia, mor mulți tineri, pentru că nu ai cum să
reziști mult aici, peste 30 de ani în sus încep oamenii să fie afectați și sănătatea lor să fie
pusă în pericol.
Cum vi se pare locuirea într-un mediu poluat cum este Pata Rât?
— Rău, foarte rău, tău este tot, tot, tot. Te intoxică aicea și afară când stai simți mirosul de
gunoi de la gropile de gunoi care sunt foarte aproape de noi e ilegal de aproape ca să
poată locui cineva.
De ce continuați să locuiți aicea și de ce nu vă mutați?
— Păi unde să mergem să înlocuim pe stradă Doamne Dumnezeule mare, dacă primăria nu
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vrea să ne dea ceva unde să mergem să locuim, căci nu avem unde merge în alt loc să locuim pentru că nu avem bani pentru asta. Suntem nevoiți și obligați de nevoi ca să locuim
aici. Prin forțele noastre proprii niciodată nu ne vom putea muta de aicea. Nici poveste de
așa ceva, încă două vieți dacă trăim și tot nu reușim să ne putem muta de aici.
Credeți că sunteți condamnați de autoritățile locale să locuiți întru un mediu poluat toxic cum
este Pata Rât?
— Păi da, am fost condamnați în momentul în care ne-a mutat, că domnul Apostu o făcut
asta, o considerat că trebuie să scape de noi, de țigani și ne-o mutat.

S. M.
Pe terenul ăsta nu era absolut nimic, ne-au mutat ca pe niște câini, pe un teren absolut
gol, ne-au dat fix 20 de scânduri pe o suprafață de 20 de metri pătrați să ne construim noi un
adăpost.
De când ne-a mutat aici, și eu și soțul meu ne-am îmbolnăvit foarte grav din cauza aerului pe care îl respirăm aici, pentru că este foarte toxic și rampa de gunoi din Cluj este foarte,
foarte aproape de locuințele în care ne-au mutat.
Primăria efectiv și-o bătut joc de noi, marea majoritate ne-am îmbolnăvit de inimă, de
supărare, de necaz, pentru că noi acolo unde am locuit am muncit și eram bine, iar aici unde
ne-au mutat, am fost nevoiți să o luăm de la zero și ne-am îmbolnăvit.
Mor destul de mulți tineri de 30, 35 de ani, 50 de ani. Mor mulți tineri din cauza mizeriei,
din cauză că aici e toxic aerul, e poluat, apa nu e bună și așa mai departe. Foarte mulți de aici
au murit de cancer pentru că îs condiții foarte grele din cauza la răceală, îi frig, nu au lemne,
nu au condiții. Și din multe cauze se îmbolnăvesc oamenii aici.
Ei ne-au mutat aici tocmai să ne condamne la suferință. Și posibilități ca să ne cumpărăm o casă nu avem. Și mai ales la vârsta care noi o avem nu mai putem face nimic. Numai să
fim condamnați să murim aici. Asta e condamnarea noastră la moarte.
Cum vă numiți și câți ani aveți?
— Mă numesc S. M. și am 57 de ani.
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Unde locuiți?
— Locuiesc în Pata Rât, în colonia nouă. Aici locuiesc cu soțul meu, suntem doi oameni în
vârstă, nu avem copii și locuim aici din 2010 de când autoritățile locale, Primăria Cluj ne-a
mutat aici forțat și ilegal.
Vă rog să-mi descrieți locuința în care locuiți.
— Am o cameră, o bucătărie și o baie, aici pe terenul ăsta noi le-am construit în 2010 când neau evacuat forțat din locuințele noastre de pe str. Coastei. Pe terenul ăsta nu era absolut
nimic, ne-au mutat ca pe niște câini, pe un teren absolut gol, ne-au dat fix 20 de scânduri
pe o suprafață de 20 de metri pătrați să ne construim noi un adăpost. Asta se întâmpla în
2010, pe 17 decembrie, era un frig de minus 20 de grade
Vă rog să-mi spuneți dacă aveți apă în locuință? Unde vă spălați? Și cu ce apă gătiți?
— Am apă în casă, am tras de la modulare, ne spălăm în baie, pentru că ne-am făcut baie.
Avem un boiler pe curent care consumă foarte mult curent și ne costă foarte mult, de gătit mâncare facem cu apa asta de-aici, cu
toate că știm că nu-i bună de băut, dar
nu avem ce să facem și suntem nevoiți
să o folosim și la mâncare și la băut. Nu
avem posibilitatea să ne cumpărăm apă
potabilă de la magazin, căci pentru noi e
foarte scumpă și nu ne permitem lucrul
ăsta pentru că trăim dintr-o pensie de
800 RON, atât este pensia de handicap
al soțului meu, care este cu un handicap
grav și din pensia lui trăim.
Cum a fost locuirea în Pata Rât în ultimii 10 ani?
— Foarte grea, ne este foarte greu. De când
ne-a mutat aici, și eu și soțul meu ne-am
îmbolnăvit foarte grav din cauza aerului
pe care îl respirăm aici, pentru că este
foarte toxic și rampa de gunoi din Cluj
este foarte foarte aproape de locuințele
în care ne-au mutat. Eu m-am îmbolnăvit
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cu inima, sunt cardiacă, am tensiune, am diabet tip 2, mă dor foarte tare picioarele și am
foarte multe boli. Am fost și operată de mai multe ori. De când ne-a mutat aici, soțul meu
o paralizat din cauză că era nevoit să taie lemne, și la un moment dat a fost nevoit să taie
niște lemne foarte groase, niște butuci mari, forțându-se prea tare, de la care i-a paralizat
coloana. A fost nevoie să se interneze în spital unde o fost operat la coloană, de atunci el
nu mai este un om normal, tot de atunci a intrat și în pensie de boală, este paralizat și se
deplasează foarte greu. Are handicap de gradul unu. De când locuim aici în Pata Rât, avem
fiecare câte trei patru boli, eu am fost și operată la stomac.
Aveți medic de familie?
— Da, avem medic de familie.
Consultați și alți medici specialiști pentru bolile de care suferiți?
— Da, consultăm și alți medici specialiști în afara medicului de familie pentru că el ne dă biletele de trimitere la alți medici specialiști. Trebuie să mergem și la alți medici specialiști,
la cardiolog, la neurolog, și așa mai departe.
Vine salvarea la solicitarea voastră în Pata Rât când aveți nevoie?
— Vine salvarea, dar foarte greu, durează foarte mult până să ajungă la noi.
Ați avut internări în spital pentru bolile de care suferiți?
— Am avut căci am fost operată cu eventrație foarte periculoasă, am fost internată și cu rinichii din cauza la apa asta pe care o avem aici, pentru că nu e apă bună de băut.
Bănuiesc că aveți acte medicale care să ateste bolile de care suferiți?
— Da bineînțeles că am, am internările în spital, am biletele de trimitere la medici specialiști
de la doctorul de familie.
Sufereați de boli cronice înaintea mutării în Pata Rât?
— Nu, nu sufeream, noi toate bolile le-am făcut aici, după ce ne-au mutat, aici ne-am îmbolnăvit, de necaz, de stres. Ne este foarte greu, nu putem umbla cu autobuzul, pentru că
stația este foarte departe. Mai multe probleme am întâmpinat de când ne-au mutat aici
și ne-am stresat foarte mult, și din cauza stresului, din cauza supărării că nu puteam face
nimic, am început să ne îmbolnăvim. Chiar dacă acum ne-am făcut condiții cât de cât să
nu locuim chiar sub cerul liber, tot foarte greu ne este, numai dacă ne gândim că locuim
lângă groapa de gunoi a Clujului unde se adună tot gunoiul din orașul Cluj, este foarte rău
aici și este foarte toxic totul, și aerul și apa și solul. Dar suntem obligați să locuim aici căci
nu avem ce face și nimeni nu ne scoate de aici.
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V-a zis vreodată vreun medic specialist sau un alt medic din câți ați consultat că bolile de care
suferiți se datorează și faptului că locuiți în Pata Rât?
— Bineînțeles că mi-a zis, pentru că e toxic aici unde locuim. Și normal cum suntem cu plămânii, ne-am îmbolnăvit cu plămânii, cu bronșita și normal că dacă e toxic aerul aici la
rampă, când se ard cablurile sau când se arde rampa și noi inhalăm tot felul de microbi și
de mizerii, e normal că cu bronșită și cu plămânii ne-am îmbolnăvit și avem acte cu care
dovedim că suntem bolnavi de bolile astea acum, de aici, căci înainte să ne mutăm aici,
nu am avut probleme cu sănătatea. Și acum avem toate bolile cu inima, cu tensiunea, cu
bronșită, cu soțul operat. Da, ne-a afectat foarte mult mutarea.
Ați avut decese în ultimii cinci ani în familie, și dacă da, care au fost cauzele decesului și câți ani
avea persoana?
— Am avut mai multe decese în familie. O murit sora mea cardiac, care o fost operată. Din păcate
nu au reușit operația și o murit sora mea, avea 55 de ani când o murit. Sora mea s-a îmbolnăvit de inimă din cauza supărării și a necazului când o văzut unde ne-au mutat. O murit o
nepoată de-a mea de 34 de ani anul ăsta a murit de Covid, a mai murit o verișoară de-a mea
tot de aici din comunitate, și ea foarte tânără, au rămas trei copii după ea, a murit de cancer.
Credeți că mutarea de la oraș la Pata Rât a fost un factor important în decesul oamenilor care
au murit aici?
— Da bineînțeles că o fost. Ne-am îmbolnăvit și primăria efectiv și-o bătut joc de noi, dar marea
majoritate ne-am îmbolnăvit de inimă, de supărare, de necaz și efectiv primăria și-a bătut
joc de noi, pentru că noi acolo unde am locuit am muncit și eram bine, iar aici unde ne-au
mutat, am fost nevoiți să o luăm de la zero. Am dormit pe afară, era iarnă în decembrie și
am suferit foarte mult și atunci ne-am îmbolnăvit noi foarte tare cu inima și de supărare,
de stres pentru că nu ne lua nimeni în seamă. A fost o mutare forțată cu buldozerele, cu
mașinile de gunoi. Ne-am pierdut și actele, tot ce am avut ne-am pierdut, o intrat buldozerele în case așa o reușit ca să ne mute de acolo forțat, pentru că ne-au demolat casele
și o zis că dacă nu ieșim din casă demolează casa peste noi cu toate că noi nici măcar nu
am făcut scandal, nu am făcut circ. Și am ieșit din case de bunăvoie, pentru că nu am avut
încotro, altfel riscam să demoleze casa peste noi și să murim.
Ați avut accidente în perioada de când locuiți la Pata Rât?
— Toate bolile pe care noi le-am făcut aicea, pot să le numesc accidente, pentru că noi bine
eram acolo, eram integrați, eram sănătoși, despre ce integrare să mai fie vorba după ce
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ne-au evacuat. De la primărie ne tot zice de integrare. Noi am fost integrați între oameni,
unii dintre copiii noștri sunt cu școli superioare, iar noi bătrânii avem școală, avem opt
clase, știm să citim, să scriem, să socializăm bine cu cei din jurul nostru. Și până la urmă
ei ne-au dezintegrat când ne-a mutat la marginea orașului în groapa de gunoi. Eu înainte
am lucrat la Clujana, am lucrat în comerț, cu noi nu avea treabă să ne integreze, pentru
că noi eram integrați și suntem integrați. Problema este că suntem foarte desconsiderați
de primărie. Noi nu avem cuvânt în primărie. Și la spitale când mergem și aude că suntem din Pata Rât, ne desconsideră, chiar dacă noi suntem niște oameni bine integrați în
societate, ei ne cataloghează pentru că locuim la Pata Rât. Însă noi nu ne-am mutat aici
de bunăvoie, am fost forțați și obligați pentru că ei ne-au mutat aici. Noi romii în general
suntem desconsiderați, dar acum după mutarea noastră la Pata Rât cu atât mai mult noi
suntem și mai desconsiderați.
Din ce ați observat dumneavoastră, la ce vârstă se moare în Pata Rât?
— Mor destul de mulți tineri de 30, 35 de ani, 50 de ani. Mor mulți tineri din cauza mizeriei,
din cauză că aici e toxic aerul, e poluat, apa nu e bună și așa mai departe. Foarte mulți de
aici au murit de cancer pentru că îs condiții foarte grele din cauza la răceală, îi frig, nu au
lemne, nu au condiții. Și din multe cauze se îmbolnăvesc oamenii aici.
Ce părere aveți despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Dacă nu suntem luați în considerare nicăieri, ce drepturi să mai avem, aici în România niciun drept nu mai avem. Suntem foarte desconsiderați, noi avem cerere la primărie pentru
locuință de 20 de ani și nimeni nu ne-a luat în considerare.
Credeți că sunteți condamnați de autorități să locuiți într-un un mediu toxic cum este Pata Rât?
— Da, bineînțeles că asta cred, pentru că ei ne-au mutat aici tocmai să ne condamne la suferință. Și posibilități ca să ne cumpărăm o casă nu avem. Și mai ales la vârsta care noi o
avem nu mai putem face nimic. Numai să fim condamnați să murim aici. Asta e condamnarea noastră la moarte.
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T. A.
A fost o evacuare din partea primăriei, au venit în 17 decembrie 2010 cu aproximativ 150
de mascați, jandarmi, forțe de ordine ale primăriei, exact ca și după cei mai mari infractori ai
lumii, pe când noi eram niște oameni simpli, modești.
Am nevoie de specialiști, că am probleme cu inima și deseori merg la recuperare cu handicapul. Am și cu rinichii, sunt operat la ambii rinichi.
Eu aici m-am îmbolnăvit de toate bolile de care sufăr acum, din cauza toxicității de aici
din cauza aerului din cauza apei, din cauza mirosului am cele mai multe probleme.
Cum vă numiți și câți ani aveți?
— Mă numesc T. A. și am 65 de ani.
Munciți sau sunteți pensionar?
— Sunt pensionar.
Cu cine locuiți?
— Locuiesc doar cu soția.
Vă rog să-mi descrieți locuința în care locuiți.
— Am o cameră, bucătărie și o baie, am curent, am apă
Cum ați ajuns să locuiți aici în Pata Rât?
— Am fost evacuați de pe strada Coastei din Cluj-Napoca. Am fost evacuați cu mascații, cu
buldozerele. A fost o evacuare din partea primăriei, au venit în 17 decembrie 2010 cu aproximativ 150 de mascați, jandarmi, forțe de ordine ale primăriei, exact ca și după cei mai
mari infractori ai lumii, pe când noi eram niște oameni simpli, modești. Ei aveau nevoie de
terenul pe care noi aveam casele noastre, cea mai mare majoritate dintre noi cu acte în
regulă, plăteam chirie la stat legal ca orice cetățean al României.
— Îmi aduc aminte că am trecut prin niște clipe foarte grele și într-un final am ajuns să ne
mute forțat și ilegal la marginea orașului, lângă groapa de gunoi, unde se adună tot gunoiul din Cluj. Din 2010 locuim aici.
Cum a fost locuirea în ultimii 10 ani în Pata Rât?
— Foarte grea și foarte rea. Unde ne-au construit aceste modulare este foarte aproape de
rampa asta de gunoi. Nu mai suportăm mirosul ăsta zi de zi. Apa asta nenorocită, fumul
de aicea, eu m-am îmbolnăvit aicea cu coloana. Am fost operat și am paralizat am cărat
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lemne, bușteni, lemne pentru foc ca să avem căldură în casă și m-am nenorocit. Am gradul unu de handicap grav.
Înainte să vă fi mutat forțat la Pata Rât ați suferit de vreo boală cronică? Sau de o altă boală mai
ieșită din comun?
— Nu am avut nici o boală în viața mea până să ne mute aici. Eu nu am suferit de nicio boală
în viața mea, mutarea aicea ne-a cauzat o grămadă de boli.
Vă rog să-mi spuneți cu ce boli vă știți în momentul de față?
— Cu inima am cea mai mare problemă, am făcut preinfarct, am paralizat în gradul unu, deci
foarte grav, m-am nenorocit aici.
Aveți medic de familie?
— Da, sigur că am.
Consultați și alți medici specialiști în afara medicului de familie?
— Da, bineînțeles, pentru că am nevoie de specialiști, că am probleme cu inima și deseori
merg la recuperare cu handicapul. Am și cu rinichii, sunt operat la ambii rinichi.
Aveți internări pentru bolile de care suferiți?
— Da, am sigur.
Vine salvarea la Pata Rât când o solicitați?
— Ajung foarte greu aici. Durează două trei ore până vin ei, dai în primire, mori aici încet.
— Eu aici m-am îmbolnăvit de toate bolile de care sufăr acum, din cauza toxicității de aici din
cauza aerului din cauza apei, din cauza mirosului am cele mai multe probleme.
Credeți că mutarea de la oraș la Pata Rât v-a cauzat toate bolile astea de care dumneavoastră
suferiți acum în prezent?
— Da da da, absolut. Aici e foarte greu. Cu lemnele și v-am mai spus câți bușteni am cărat
aici de m-am îmbolnăvit cu coloana, de am rămas paralizat, m-am îmbolnăvit cu inima, mirosul, apa nu e bună, pentru că aicea se colectează toate gunoaiele din Cluj, e foarte rău.
Ați avut deces în ultimii cinci ani în familie?
— Am avut o cumnată de-a mea, acum o săptămână o decedat, și o nepoată de-a mea.
Vă rog să-mi spuneți din ce cauză au decedat și la ce vârstă?
— Cumnata mea a murit la 55 de ani o făcut o operație la inimă nu a reușit operația. Nepoata
mea avea 34 de ani.
Credeți că mutarea de la oraș la Pata Rât o fost un factor important în decesul lor?
— A fost, da, important. Cumnata mea pot să zic că a murit de supărare.
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Cum v-a fost influențată viața după accidentul care l-ați avut în urma căruia ați rămas paralizat?
— Foarte foarte greu m-a afectat, am devenit foarte neputincios, doctorul mi-a tăiat un nerv
la coloană și m-a nenorocit pe viață. Nu mai pot să fac nimica toată viața, stau în căruț și
în pat, depind de cei din jurul meu, de soția mea, și mi-e foarte greu căci cu pensia care o
avem trăim foarte greu nu ne ajunge pe medicamente darmite să ne mai luăm hrană sau
ce avem noi nevoie. De îmbrăcăminte nici nu mai zic.
Considerați că zona Pata Rât este un mediu poluat?
— Da, este foarte poluat, e gunoi vă dați seama, e gunoi din toate orașele din jurul Clujului
și din Cluj, din Gherla din Turda, mai știu eu de unde aduc gunoaie aici. Noi suntem la 800
de metri de rampa de gunoi mirosul ăla ne nenorocește.
Ce părere aveți despre dreptul de a locui într-un mediu sănătos?
— Ar fi foarte bine dacă l-am avea cu toții. Eu aș mulțumi dacă m-ar muta de aicea, aș fi cel
mai fericit om, cred că și de boli aș mai
scăpa. Aș fi foarte fericit să locuiesc întrun mediu sănătos.
De ce locuiți în continuare în Pata Rât și de ce
nu v-ați mutat?
— Locuim în continuare aici pentru că suntem nevoiți și nu avem ce să facem. Nu
avem altă variantă, nu ne mutăm pentru că nu avem unde, posibilitatea să ne
cumpărăm ceva nu avem, pentru că nu
avem bani, nu suntem oameni bogați. Să
ne mutăm de aici avem nevoie de bani de
chirie, nu-i așa. Pe vremuri puteam plăti,
eram bine, nu trebuia să ne mute aici la
groapa de gunoi. Acum suntem obligați
să stăm aici, altundeva nu avem unde
merge. Suntem condamnați de autorități
sa locuim la groapa de gunoi.
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Poză realizată de Enikő Vincze în noiembrie 2019
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Petiția CătRe
ConsiLiuL naționaL PentRu
CombateRea disCRiminăRii

Domnule Preşedinte,
Prin prezenta, subsemnatele Enikő Vincze și Linda Greta-Zsiga, reprezentând Fundația
Desire, respectiv Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei din Cluj-Napoca formulăm:
PETIȚIA - Locuirea în mediu toxic: discriminarea continuă a romilor din Pata Rât ClujNapoca în ceea ce privește dreptul la mediu sănătos și la sănătate prin care solicităm constatarea și sancționarea unor fapte de discriminare exercitate în mod continuu din 2010, respectiv
2015 și 2020 încoace, de către autoritățile administrației publice locale din Cluj-Napoca, în speță
Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, constând în:
— perpetuarea locuirii în mediu toxic a romilor în casele modulare din Pata Rât;
— lipsa informării și consultării romilor cu privire la efectele negative ale acestui fapt asupra sănătății;
— continua încălcare a dreptului la mediu sănătos;
— lipsa sistematică a protecției sănătății romilor expuși la efectele locuirii în mediu toxic,
În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, și în mod special în temeiul:
— art. 1. alin (2). paragraful (e). punctele (iii) și (iv) privind dreptul la locuință și dreptul la
sănătate;
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— art. 2, 3 și 4 cu privire la excluderea de la aceste drepturi, dar și de la dreptul la mediu
sănătos (ce ar trebui asigurat conform legilor 86/2000 și 429/2003) prin practici aparent
neutre care discriminează romii și generează efecte nocive asupra lor în mod continuu;
— art. (2). alin (10). paragraful (c) care prevede posibilitatea de sancționare a discriminării;
— art. (19). alin (c) cu privire la atribuțiile CNCD de a investiga, constata și sancționa fapte
de discriminare,
Precum și pe baza:
— constatărilor făcute în 2021-2022 prin măsurători despre calitatea aerului în Pata Rât, anchetă medicală și interviuri realizate cu locuitorii de acolo;
— faptului că rampa de deșeuri RADP deschisă în 2015 ca o rampă temporară cu prevederea
că ea va funcționa până în 2020, fiind extinsă de atunci cu noi și noi platforme, a continuat
să funcționeze și după 2020, și funcționează și azi;
— hotărârii nr. 1 din 29.01.2020 a Comitetului Județean Cluj pentru Situații de Urgență, care
a constatat existența unei stări de urgență în Pata Rât și risc de îmbolnăviri legate de depozitarea deșeurilor menajere în Cluj-Napoca.
Vă solicităm de asemenea ca, pe lângă constatarea faptei de discriminare și aplicarea amenzii contravenționale, să dispuneți obligarea părții reclamate să publice, în mass-media, un rezumat
al hotărârii Dvoastră.
Cluj-Napoca, 03.05.2022
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Locuirea în mediu toxic:
discriminarea continuă a romilor din Pata Rât
Cluj-Napoca în ceea ce privește dreptul la mediu
sănătos și la sănătate
Petiție elaborată și depusă în atenția CNCD de către Fundația Desire și Asociația Comunitară
a Romilor de pe Coastei[2]

Cuprins
▶ De ce este nevoie de această petiție?
▶ Perpetuarea locuirii în casele modulare din Pata Rât în proximitatea rampelor de deșeuri

este o discriminare instituțională practicată de autoritățile administrației publice locale
▶ Toxicitatea rampelor de deșeuri și efectele sale asupra sănătății – considerente generale
▶ Măsurători ale poluării aerului în zona caselor modulare din Pata Rât
▶ Efectele locuirii în mediu toxic asupra sănătății oamenilor din Pata Rât
▶ Concluzii cu privire la discriminarea romilor din Pata Rât manifestat în excluderea de la
dreptul la mediu sănătos și la sănătate
▶ Anexă. Fragmente din interviuri realizate cu locuitori din Pata Rât despre mediul în care
locuiesc și problemele lor de sănătate

[2]
Sursele datelor utilizate în această petiție sunt după cum urmează: (1) Interviuri realizate cu locuitori în Pata Rât în cadrul proiectului „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă” implementat
între iulie 2021 – iunie 2022 de cele două organizații cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 (https://www.acrc.ro/). Fragmentele de interviuri care exprimă
experiențele trăite ale locuirii în mediu toxic sunt prezentate în Anexă; (2) Raportul proiectului „ENHOJUST Pentru o politică antirasistă justă de mediu și de locuire” realizat de Fundația Desire între ianuarie 2021 – iunie 2022 cu sprijinul Open Society Foundations
(https://www.desire-ro.eu/?page_id=3918), din care am extras informații despre măsurătorile poluării aerului în Pata Rât și despre
starea de sănătate a locuitorilor; (3) Studii despre poluare și efectele sale asupra sănătății; (4) Legislația din România privind dreptul la
mediu sănătos și discriminarea; (5) Studii despre Pata Rât ca zonă rezidențială și spațiul rampelor de deșeuri din orașul Cluj. Conținutul
petiției nu reflectă poziția finanțatorilor de proiecte.

108

De ce este nevoie de această petiție?
Petiția noastră atrage atenția CNCD față de un caz de discriminare instituțională practicată în mod susținut, de ani de zile și cu efecte continue, de către autoritățile administrației
publice locale clujene (Primăria reprezentată de Primar, și Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca). În acest document oferim o serie de argumente și dovezi pe care le puteți folosi în
constatarea discriminării în acest caz:
— de la rezultatele măsurătorilor privind calitatea aerului și ale anchetei medicale realizate
în mediul toxic al rampelor de deșeuri din Pata Rât,
— prin argumente medicale și legislative,
— până la experiențe trăite ale locuirii în mediu toxic surprinse prin interviuri realizate cu
oamenii.
Este vorba despre perpetuarea de aproape 12 ani a locuirii mai multor sute de persoane
de etnie romă într-un mediu toxic și punerea în pericol a sănătății și vieții lor. Considerăm că
autoritățile administrației publice locale sunt responsabile pentru daunele produse în sănătatea fizică și psihică a locuitorilor din casele modulare din Pata Rât [3] , pentru că:
■ De-a lungul anului 2010 ele au planificat, autorizat și construit casele modulare în Pata
Rât la o distanță de sub 1000 de metri de la vechea rampă de gunoi non-ecologică
a orașului, pe atunci funcțională, transformând printr-o decizie administrativo-urbanistică o bucată de teren din zona industrială într-o zonă rezidențială cu acest scop.
■ În decembrie 2010, după evacuarea lor forțată de pe fosta str. Coastei din cartierul
Mărăști, ele au mutat o parte din cele 76 de familii în aceste case modulare, lăsând
restul de 36 de familii fără adăpost în sensul strict al cuvântului cu recomandarea ca

[3]
În zona numită Pata Rât locuiesc circa 1500 de persoane, grupate în patru comunități distincte. Evident că toate sunt afectate de
proximitatea rampelor de deșeuri. Totuși, prezenta petiție se referă la cazul locuitorilor caselor modulare din Pata Rât, caz în care responsabilitatea primăriei față de mutarea lor în acel mediu toxic după o evacuare executată pe cale administrativă în 2010 este directă
și explicită. În cazul comunităților Dallas și barăci-rampă primăria se eschivează cu ușurință de responsabilitate directă, susținând că
a fost și este decizia oamenilor de a locui acolo și de a munci pe rampă la selectarea deșeurilor. Iar în cazul comunității Cantonului,
care este la o distanță mai mare față de rampele de deșeuri toxice decât celelalte trei comunități, primăria a jucat un rol mai indirect,
direcționând către această zonă persoane rome evacuate din oraș de la mijlocul anilor 1990 fără a le construi locuințe acolo, acceptând
însă amplasarea locuințelor informale în regia proprie a oamenilor, sau din partea unor organizații de caritate.
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să își construiască fără acte niște barăci pe fâșia de teren ce aparține primăriei din
vecinătatea caselor modulare.
■ În 2015 ele au autorizat funcționarea așa-ziselor rampe temporare RADP și SALPREST,
dintre care prima funcționează și azi la o distanță de sub 1000 de metri de la casele
modulare din Pata Rât, în condițiile în care, chiar dacă rampa veche a fost închisă
definitiv, autoritățile au tergiversat în continuare punerea în funcțiune a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor.
Astfel:
■ Deoarece rampa de deșeuri veche a fost închisă doar în 2015, și ecologizată doar în
2020, timp de 10 ani, între 2010-2020, ea a fost sursă de poluare toxică periculoasă la
adresa sănătății oamenilor nevoiți să locuiască în proximitatea lor.
■ Rampele noi de deșeuri, chiar dacă se numesc rampe temporare, începând cu 2015
au fost sursă de poluare toxică periculoasă pentru sănătatea oamenilor nevoiți să
locuiască în proximitatea lor timp de 7 ani, fiind în continuare expuși la toxicitatea
rampei RADP care funcționează și azi, fără un termen clar în care se va închide definitiv și se va ecologiza.
Menționăm:
■„În aprilie 2011, Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice din Cluj-Napoca a depus o
petiție către CNCD cu privire la caracterul discriminator al evacuării romilor de pe
str. Coastei și mutarea lor în Pata Rât. Cu ocazia investigației, CNCD a constatat că
modulele din zona Pata Rât se aflau lângă groapa de gunoi și în apropierea zonei de
deversare a reziduurilor produse de o fabrică de medicamente, prezentau o serie de
defecțiuni ale pereților și la nivelul acoperișurilor; exista igrasie pe pereți iar băile
erau degradate de scurgerile provenite de la țevile de apă, toaletele erau insuficiente
raportate la numărul de persoane care le utilizau, insalubre și necompartimentate.
Situația prezentată de persoanele din comunitate cu privire la izolarea la care au fost
supuși s-a confirmat, zona în cauză fiind la mare distanță de mijloacele de transport
în comun, magazine, școli, spitale etc. … Colegiul Director al CNCD a hotărât că evacuarea comunității de etnie romă, relocarea și izolarea acesteia în apropierea gropii
de gunoi și a stației de deșeuri chimice ale orașului intră sub incidența art. 2 alin.1,
110

art. 10 lit. h, art. 13 alin. 1 și art.15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată. De asemenea, prin hotărârea nr.
441 din 15.11.2011, Colegiul director a dispus sancționarea Primăriei Municipiului
Cluj-Napoca astfel: pentru faptele prevăzute la art. 10 lit. h din O.G.nr. 137/2000, cu
amendă contravențională în cuantum de 2000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 13
alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu avertisment, iar pentru faptele prevăzute la art. 15 din O.G.
nr. 137/2000, cu amendă contravențională în cuantum de 6000 lei. Colegiul director
a recomandat Primăriei Municipiului Cluj-Napoca să ia măsuri în vederea asigurării
standardelor minime de viață pentru comunitatea romă din zona Pata Rât. [4]”
■ Precum vom prezenta în cele de mai jos, Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu a luat
nici de atunci măsuri în vederea asigurării standardelor minime de viață pentru comunitatea romă din zona Pata Rât.
■ Lipsa luării de măsuri din 2011 încoace include și lipsa de măsuri pentru protejarea
sănătății celor care sunt nevoiți de atunci să locuiască în proximitatea rampelor de
deșeuri.
■ Și mai mult, de atunci, în 2015, primăria a contribuit la autorizarea a două noi rampe
de deșeuri non-ecologice, care continuă să polueze zona și să pună în pericol sănătatea și viața oamenilor.
De aceea, revenim acum la CNCD cu o nouă petiție, solicitând să constatați și să sancționați discriminarea instituțională continuă a romilor din casele modulare din Pata Rât, făcând
referire la două elemente noi față de petiția din 2011, și anume:
■ Autorizarea de către autoritățile administrației publice locale în 2015 a două noi rampe
de deșeuri și păstrarea în funcțiune și la ora actuală a uneia dintre ele, rampa RADP,
la o distanță de sub 1000 de metri de la casele modulare din Pata Rât.
■ Efectele negative asupra sănătății romilor rezultate din locuirea forțată în mediu toxic
pe o perioadă de timp foarte îndelungată.

[4]

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport_de_activitate_CNCD_pe_anul_2011.pdf
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Perpetuarea locuirii în casele modulare din Pata Rât în
proximitatea rampelor de deşeuri este o discriminare instituțională practicată de autoritățile administrației publice
locale, deoarece:
■ Tratează în mod injust și degradant romii pe care în 2010 i-a mutat în casele modu-

lare din proximitatea rampelor de deșeuri, respectiv în apropierea cărora au autorizat
noi rampe non-ecologice în 2015, defavorizându-i ca persoane, dar și ca un grup de
persoane sau o comunitate față de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități,
care nu au fost mutate în locuințele din proprietatea primăriei în aceste case modulare
din apropierea unor surse de poluare, sau în apropierea cărora nu s-au pus în funcțiune rampe de deșeuri non-ecologice.
■ Mutarea romilor în casele modulare din Pata Rât în 2010, și autorizarea unor noi
rampe de deșeuri în proximitatea lor în 2015, expunându-i astfel în mod continuu la
efectele nocive ale mediului toxic asupra sănătății, a fost executată de către primăria clujului ca o practică instituțională permanentizată prin care i-a deosebit de alte
persoane într-un mod discriminator ca romi aparținând unei categorii sociale marginalizate/ defavorizate.
■ De pe urma mutării forțate în apropierea rampelor de deșeuri în 2010 și a autorizării unor noi rampe în proximitatea lor în 2015, adică de pe urma discriminării lor în
sensurile de mai sus, ca persoane discriminate, romii au fost excluși de la drepturi și
libertăți fundamentale, printre ele dreptul la un mediu sănătos, dreptul la sănătate
și dreptul la o locuință adecvată, ei fiind, astfel, dezavantajați față de alte persoane
care nu sunt forțate să locuiască în medii toxice.
■ Tratamentul amintit mai sus, care exclude romii în mod continuu de la drepturi sau
restricționează exercițiul unor drepturi de către ei, încalcă principiul excluderii discriminării și cel al egalității între cetățeni, încălcând astfel legislația non-discriminării
din România.
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Toxicitatea rampelor de deşeuri şi efectele sale asupra
sănătății – considerente generale
Rampele de deșeuri generează particule în suspensie PM2.5 și PM10, care reprezintă
un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Traficul rutier contribuie la
poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor de salubritate atât la oprirea acestora cât și
datorită arderilor incomplete. Iar zona rampelor de deșeuri cunoaște mult trafic, mașinile de
salubritate circulând ziua și noaptea din localități înspre rampe și invers.
■ Particulele PM2.5 și PM10, care trec prin nas și gât, pătrund în alveolele pulmonare
provocând inflamații și intoxicări (conform https://www.calitateaer.ro). Sunt afectate în
special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii.
Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer, și în consecință mai mulți
poluanți. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar
țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil.
■ Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept
și dificultăți respiratorii. Expunerea pe termen lung chiar și la o concentrație scăzută
de pulberi poate cauza cancer și moarte prematură. Studiile arată că bolile cardiace și
pulmonare sunt legate de expunerea la particule pe termen lung și scurt. Expunerile
pe termen lung, experimentate de persoanele care trăiesc pentru mulți ani în zonele
cu niveluri ridicate de particule, au fost asociate cu probleme precum funcția pulmonară redusă și dezvoltarea bronșitei cronice. Expunerea pe termen scurt la particule
(ore sau zile) poate agrava boala pulmonară, provocând crize de astm și bronșită
acută și poate crește susceptibilitatea la infecție respiratorie, iar la persoanele cu boli
de inimă sunt legate de atacuri de cord și aritmii (https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.
cgi/P100RQ5N.PDF?Dockey=P100RQ5N.PDF, https://www3.epa.gov/region1/airquality/pm-human-health.html#:~:text=Health%20studies%20have%20shown%20a,as
%20asthma%20attacks%20and%20bronchitis).
■ Gravitatea afecțiunilor este cu atât mai mare cu cât particulele conțin și substanțe
acide (cum sunt dioxidul de sulf, oxidul de azot, etc.) sau substanțe chimice toxice,
cancerigene. Inflamațiile se pot extinde astfel și în zona inferioară a plămânilor, având
efecte directe asupra circulației sangvine și asupra capacității sângelui de a se coagula.
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Foarte specific în spectrul poluatorilor generate de rampele de deșeuri este Hidrogenul
sulfurat (H2S), un gaz incolor, nociv, care apare în condiții anaerobe sau corozive. Este un gaz
exploziv și extrem de inflamabil, mai ales când intră în contact cu produsele oxidante. Când
resturile de alimente și deșeurile verzi sunt aruncate la groapa de gunoi, ele în general sunt
compactate și acoperite. Acest lucru elimină oxigenul și îl face să se descompună într-un proces
anaerob. De-a lungul acestui proces se eliberează metan, un gaz cu efect de seră și inflamabil,
foarte periculos dacă se lasă să se acumuleze în concentrație mare.
■ Hidrogenul sulfurat nu se acumulează în organism, dar expunerea repetată/prelungită
la niveluri moderate poate provoca tensiune arterială scăzută, dureri de cap, pierderea poftei de mâncare și pierderea în greutate, dar și leziuni ale sistemului nervos.
Expunerea prelungită la niveluri scăzute poate provoca erupții cutanate dureroase și
ochi iritați. Iar expunerea la niveluri ridicate de H2S provoacă paralizie respiratorie,
convulsii, comă, leziuni cerebrale și cardiace, chiar moarte.
■ Expunerea omului la hidrogen sulfurat se întâmplă prin inhalare, gazul fiind rapid absorbit prin plămâni. Hidrogenul sulfurat este metabolizat prin trei căi: oxidare, metilare,
și reacții cu metaloproteine. Toxicitatea hidrogenului sulfurat este rezultatul reacției
sale cu metaloenzimele. Enzima finală în lanțul respirator este inhibat de hidrogenul sulfurat, care afectează metabolismul oxidativ. Perturbarea acestui metabolism
la rândul său afectează cel mai tare țesuturile nervoase și cardiace, pentru că ele au
cea mai mare cerere de oxigen. Afectând sistemul nervos central, acest efect poate
duce la deces din cauza stopului respirator (https://www.who.int/ipcs/publications/
cicad/en/cicad53.pdf).
Depozitele de gunoi prezintă risc de incendiu datorită gazelor pe care le produc. Dacă se
produce un incendiu, pompierii folosesc adesea o spumă ignifugă în loc de apă pentru a stinge
incendiul, adăugând astfel și mai multă amprentă chimică depozitului de deșeuri. Deșeurile
precum televizoarele, computerele și alte aparate electronice conțin o listă lungă de substanțe
periculoase, inclusiv mercur, arsen, cadmiu, solvenți, acizi și plumb.Când deșeurile se descompun în groapa de gunoi și apa se filtrează prin acele deșeuri, se formează lichidul numit levigat,
care este foarte toxic și poluează pământul și apele subterane.
Depozitele obișnuite, destinate gunoiului menajer, fără să aibă deșeuri periculoase, sunt
surse de substanțe chimice cauzătoare de cancer, precum benzenul și clorura de vinil. Bacteriile
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obișnuite din sol pot crea substanțe chimice toxice chiar și din așa-numitele deșeuri nepericuloase. În plus, s-a demonstrat că depozitele de gunoi închise de mai bine de 20 de ani mai emit
clorură de vinil.
În ansamblu, studiile efectuate asupra populațiilor care locuiesc în vecinătatea rampelor
de deșeuri au arătat că în aceste populații, boli ale plămânilor (astm, tuse cronică), ale tractului digestiv (diaree, gastrite, ulcer) sau ale pielii sunt mai frecvente decât în populațiile care
locuiesc departe de rampe. De asemenea, mai frecvente sunt și patologiile infecțioase, inclusiv tuberculoza, ceea ce poate indica un efect de scădere a imunității generat de expunerea la
poluanți respiratorii. [5]

Măsurători ale poluării aerului în zona caselor modulare din
Pata Rât
Pentru măsurarea poluării aerului în zona caselor modulare din Pata Rât am folosit următorii senzori:
▶ I. Pentru hidrogenul sulfurat: uRADMonitor SMOGGIE-GAS H2S

(rezoluția de 1 ppb, min value 0 ppm, max value 2 ppm), https://www.uradmonitor.com/
▶ II. Pentru particule în suspensie: senzor produs de https://www.stropdeaer.ro/,

https://www.stropdeaer.ro/monitorizare-in-cluj-napoca/

[5]

Health Protection Agency Impact on Health of Emissions from Landfill Site, Advice from the Health Protection Agency and 2011;
Kampa M., Castanas E.: Human health effects of air pollution. Environ. Pollut. 2008;151:362–367; Duruibe J.O., Ogwuegbu M.O.C.,
Egwurugwu J.N.: Heavy metal pollution and human biotoxic effects. Int. J. Phys. Sci. 2007 and 2:112–118; Durmusoglu E., Taspinar F.,
Karademir A.: Health risk assessment of BTEX emissions in the landfill environment. J. Hazard Mate. 2010 and 176:870–877; Vrijheid
M.: Health effects of residence near harzadous waste landfill sites: A review of epidemiologic literature. Environ. Health Perspect.
2000;108:101–112; Bridges O., Bridges J.W., Potter J.F.: A generic comparison of the airborne risks to human health from landfill and
incinerator disposal of municipal solid waste. Environmentalist. 2000; 20:325–334.
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▶ I.

În vederea evaluării poluării aerului cu Hidrogen sulfurat în zona Pata Rât, bazâdu-ne
pe măsurători făcute în perioada iunie-decembrie 2021, ne raportăm la concentrația maximă
admisă de Agenția Națională de Mediu din România (Standardele naționale de stat din 1987):
pentru media zilnică, pe o perioadă de lungă durată, pragul maxim admis de Hidrogen sulfurat
este de 0.008 mg/m3 – convertită, această cantitate înseamnă 0.006 ppm; iar pe o perioadă de
scurtă durată acest prag este de 0.015 mg/ m3, ceea ce, prin convertire, în cazul H2S înseamnă
0.011 ppm (https://www.teesing.com/en/library/tools/ppm-mg3-converter#mgm3-ppm).
Conform datelor din grafica de mai jos, în perioada în care am realizat măsurători în Pata
Rât cu privire la poluarea aerului cu Hidrogen sulfurat, acest prag a fost întotdeauna depășit,
cunoscând și depășiri alarmante de mari în anumite perioade. Nu avem de ce presupune că în
alți ani situația ar fi fost altfel. Deci oamenii care locuiesc în casele modulare, unde am amplasat senzorul nostru, trăiesc de aproape 12 ani în acest mediu, fiind expuși un timp îndelungat
acestei poluări.

Figura 1. Media zilnică H2S 01.06.2021–31.12.2021
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Concentrația maximă admisă pentru media zilnică H2S este: 0.008 mg/m3 sau 0.006 ppm

116

Graficele de mai jos arată rezultate măsurate în perioada 10-15.08.2021 comparativ în
două punct din oraș. Valoarea H2S măsurată în Pata Rât / casele modulare aflate la 800 de
metri de rampele de deșeuri a fost întotdeauna cu mult mai mare decât cea pe str. Soporului
din Cartierul Gheorgheni. Asta reflectă o mai mare expunere la toxicitate a persoanelor care
locuiesc în Pata Rât, sau, altfel spus, o distribuire inegală a expunerii la substanțe toxice,
lucru conectat la efectele discriminării suferite de pe urma mutării lor în Pata Rât de către
autorități.
Figura 2. Valori Pata Rât (24h) H2S ppm 10.08.2021
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Figura 3. Valori Pata Rât (24h) H2S ppm 11.08.2021
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Figura 4. Valori Pata Rât (24h) H2S ppm 12.08.2021
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Figura 5. Valori Pata Rât (24h) H2S ppm 13.08.2021
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Figura 6. Valori Pata Rât (24h) H2S ppm 14.08.2021
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Figura 7. Valori Pata Rât (24h) H2S ppm 15.08.2021
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▶ II. Pe baza măsurătorilor efectuate în perioada 01.06.2021-31.12.2021 la casele modulare din

Pata Rât, putem afirma că media anuală a valorilor măsurate în cazul PM2.5 a fost de: 74µg/m3;
iar în cazul PM10 a fost de de: 225 µg/m3. Aceste valori sunt depășiri enorme, nepermise, foarte
periculoase față de valorile limită definite atât de Organizația Mondială a Sănătății, cât și a
de legislația românească:
■ Conform Legii 104/15.06.2011, valoarea limită zilnică a particulei PM10 în aer nu ar
trebui să fie mai mare de 50 µg/m3, iar valoarea limitei sale anuale, pentru protecția
sănătății umane ar trebui să fie sub 40 µg/m3 . În ceea ce privește particula PM2.5,
aceeași lege prevede că valoarea sa limită anuală trebuie să fie de 25 µg/m3, până pe
1 ianuarie 2020 prevăzându-se chiar reducerea acestei limite la valoare de 20 µg/m3
(https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/129642).
■ Recomandările recente făcute de Organizația Mondială a Sănătății în acest sens spun:
concentrația medie anuală a PM2.5 nu trebuie să depășească 5 µg/m3, iar expunerile
zilnice nu ar trebui să fie mai mari de 15 µg/m3 timp mai mult decât 3-4 zile pe ani.
Cu privire la PM10, aceste recomandări prevăd ca limite o concentrație medie anuală de
15 µg/m3 și o concentrație pe 24 ore de 45 µg/m3 (https://www.c40knowledgehub.org/
s/article/WHO-Air-Quality-Guidelines?language=en_US).
Figura 8. O imagine sintetică a acestor depășiri ne oferă graficul de mai jos:
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Calculând nivelul de poluare cu PM2.5 și PM10 în Pata Rât pe număr de zile, constatăm
că în perioada în care am făcut măsurători, acesta a fost ridicat, foarte ridicat sau mediu timp
de 86 zile în cazul PM2.5, și timp de 97 zile în cazul PM10, după cum urmează:
Ridicat:

Foarte ridicat:

Mediu:

→
→ PM10 50–100 µg/m3: 43 zile

→
→ PM10 > 100 µg/m3: 24 zile

→ PM2.5 20–30 µg/m3: 25 zile
→ PM10 30–50 µg/m3: 30 zile

PM2.5 30–60 µg/m3: 46 zile

PM2.5 > 60 µg/m3: 15 zile

Pentru anii anteriori nu avem măsurători făcute, dar nu avem motive să presupunem că
în alți ani situația ar fi fost mai bună. În cazul celor care locuiesc în casele modulare din decembrie 2010, expunerile la valori atât de mari ale particulelor în suspensie PM2.5 și PM10 și timp
de atâtea zile/ an se întâmplă de aproape 12 ani.
Pe baza măsurătorilor făcute între iunie – decembrie 2021, poluarea medie zilnică cu
PM10, PM1 și PM2.5 se arată a fi foarte îngrijorătoare în Pata Rât, precum reflectă cele trei
grafice sintetice de mai jos arătând depășiri mari și foarte mari în toată această perioadă:
Figura 9. Media zilnică PM1 01.06.2021–31.12.2021
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Figura 10. Media zilnică PM2.5 01.06.2021–31.12.2021
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Figura 11. Media zilnică PM10 01.06.2021–31.12.2021
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Efectele locuirii în mediu toxic asupra sănătății oamenilor
din Pata Rât
În iulie 2021, proiectul ENHOJUST al Fundației Desire a realizat o anchetă medicală în
trei comunități din Pata Rât pe un eșantion de 283 persoane de peste 18 ani.
Cele două grafice de mai jos arată cele mai frecvente boli pe care oamenii le-au declarat a le fi avut, precum și procentul mare al celor care au trebuit să își ducă copiii la medic în
ultimul an.

În ultimul an ați avut oricare din următoarele probleme de sănătate?
282 răspunsuri
■ Probleme ale respirației (inclusiv tuse)
■ Nas înfundat sau care curge

20.2%
20.9%

■ Mâncărime sau iritație a ochilor
■ Amețeală

15.6%
29.1%
9.9%

■ Dureri de cap
■ Răceli dese
■ Astm bronșic
■ Alergii

Figura 12.

Printre întrebările privind starea de sănătate, în chestionar am inclus și întrebări legate
de sentimentul de lipsă sau sete de aer, sau de oboseala inexplicabilă, sau la modurile în care
li se manifestă oboseala. La mai puțini din jumătate dintre respondenți, oboseala sau lipsa de
aer apare doar după un efort intens (49.3%). În cazul celorlalți, însă, oboseala sau lipsa de aer
apare: după câteva minute de mers pe drum drept (14.5%), după ce urcă o pantă ușoară sau
dacă se grăbesc (17%), chiar dacă merg mai încet decât ceilalți oameni sau se opresc din mers
foarte des (18.4%), chiar și când se îmbracă sau doar ies din casă (0.8%). Aceste valori sunt
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semnificativ mai mari decât datele raportate în studiile epidemiologice relevante, în care senzația de lipsă de aer apare la aproximativ 27% din persoanele intervievate. Alte studii arată,
că prezența lipsei de aer este un factor predictiv pentru mortalitatea cauzată de boli serioase
ale plămânii sau inimii.
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Poluarea se asociază cu multe simptome, nu neapărat specifice unei boli anume, precum
tusea, amețelile și durerile de cap. De asemenea, expunerea prelungită la aer poluat poate duce
la apariția bolilor pulmonare cronice precum astmul, bronhopneumopatia cronică obstructivă
sau la apariția alergiilor respiratorii.

Tusea apare
150 răspunsuri

26%
13.3%

■ Dimineața
■ Seara și/sau noaptea
■ Toată ziua

60.7%
Figura 13.

O anchetă realizată în 2012 de către UNDP și UBB arată că la acea oră, numărul de
persoane peste 65 de ani din trei comunități rome din Pata Rât era precum urmează: pe str.
Cantonului 8, la modulare 3, iar în Dallas 2. Când am realizat ancheta medicală ENHOJUST în
2021, și noi am identificat un număr foarte mic de persoane peste 65 de ani (15), adică un procent de 5.3 % din totalul persoanelor de peste 18 ani din eșantionul nostru (283) care locuiau
pe Cantonului, la modulare și în Dallas. Comparativ, dacă ne uităm la datele despre populația
din Cluj-Napoca, putem nota: conform INS, în 2021 în Cluj-Napoca din totalul de 327927 locuitori, 273698 de persoane erau peste 18 ani, iar raportat la această sumă, 59081 de persoane,
adică 21% au fost de peste 65 de ani.
Toți respondenții consideră că mediul în care locuiesc le afectează sănătatea și că principalul factor de risc pentru sănătatea lor este poluarea.
Legat de poluare, subiecții se declară cel mai deranjați de gunoiul municipal – 55.5%,
de mirosurile neplăcute – 30.4%, precum și de fumul provenit din arderea deșeurilor – 13.1%.
Un procent de 45.2% din respondenți declară că au avut decese în familie în ultimii 5 ani,
majoritatea cauzate de cancere sau de afecțiuni cardiovasculare. Acolo unde este menționat
tipul de cancer, predomină cancerele pulmonare.
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72% dintre persoanele intervievate se știu cu un diagnostic de boală cronică pentru care
ar trebui să ia un tratament medicamentos, însă 53.3% dintre cei care ar trebui sa fie sub tratament nu își iau medicația. Motivul principal este, în 72.8% din cazuri, faptul că nu consideră
necesar acest tratament.
Aproape un sfert din respondenți nu își iau tratamentul pentru că este prea scump, iar
2.7% consideră că le este prea dificil accesul la servicii medicale. Toate astea fac ca aceste boli
cronice să rămână netratate pe termen lung, ele asociindu-se cu riscurile de agravare a bolii,
ceea ce pe termen lung înseamnă calitate a vieții scăzută, costuri ale serviciilor medicale crescute, scăderea capacității de muncă și deces timpuriu.

Concluzii cu privire la discriminarea romilor din Pata Rât
manifestată în excluderea lor de la dreptul la mediu sănătos şi dreptul la sănătate
Măsurătorile noastre asupra poluării aerului în Pata Rât arată:
■ Locuitorii de aici sunt expuși la concentrații care depășesc cu mult nivelul permis al

H2S de Standardele naționale de stat în vigoare din 1987, care prevăd că în cazul unei
expuneri îndelungate, precum se întâmplă în cazul locuitorilor din Pata Rât, concentrația medie maximă admisă la 24 de ore a H2S în aer este de 0.008 mg/ m3 ~ 0.006
ppm. Pe de altă parte am observat, că nivelul H2S este de 2-3 ori mai mare în Pata
Rât decât media din Cluj-Napoca.
■ În perioada de 7 luni în care am făcut măsurătorile la casele modulare, nivelul de
poluare cu PM2.5 și PM10 în Pata Rât a fost ridicat, foarte ridicat sau mediu timp de
86 zile în cazul PM2.5, și timp de 97 zile pentru PM10. În cazul celor care locuiesc aici
din decembrie 2010, expunerile la valori atât de mari ale particulelor în suspensie
PM2.5 și PM10 și timp de atâtea zile/ an se întâmplă de aproape 12 ani. Mai departe,
media anuală a valorilor măsurate în cazul PM2.5 a fost de: 74µg/m3; iar în cazul PM10
a fost de: 225 µg/m3. Aceste valori sunt depășiri enorme, nepermise, foarte periculoase față de valorile limită definite atât de Organizația Mondială a Sănătății, cât și
a de legislația românească.
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În condițiile locuirii în mediu toxic, în Pata Rât, la data realizării anchetei medicale am
putut nota că:
■ Din totalul de 1500 de persoane am găsit doar 15 persoane peste 65 de ani.
■ Cei mai mulți dintre respondenți au raportat probleme de sănătate care pot fi asociate cu poluarea ambientală: 29.1% acuză dureri de cap, 20.9% amețeli, 20.2% infecții
respiratorii acute frecvente, și alți 9.9% alergii. Astmul bronșic este raportat doar la
1.1% din respondenți, mult sub media națională, probabil ca urmare a accesului limitat la servicii medicale.
■ Peste trei sferturi din respondenți se știu cu boli cronice, cele mai multe rămânând
netratate pe termen lung, ducând la agravarea bolii, ceea ce pe termen lung înseamnă
calitate a vieții scăzută, costuri ale serviciilor medicale crescute, scăderea capacității
de muncă și deces timpuriu.
■ Aproape jumătate dintre ei au declarat că au avut decese în familie în ultimii 5 ani,
majoritatea cauzate de cancere sau de afecțiuni cardiovasculare.
Discriminarea manifestată în excluderea de la dreptul la mediu sănătos și la sănătate
prin perpetuarea locuirii romilor în mediu toxic.
Atât prin modul în care romii evacuați de pe str. Coastei în decembrie 2010 au fost mutați
forțat în casele modulare construite pentru ei de către primăria clujeană în apropierea vechii
rampe non-ecologice de deșeuri, cât și prin modul în care aceași primărie a contribuit în 2015
la autorizarea a două noi rampe de deșeuri în proximitatea caselor modulare, romilor le-au fost
încălcate toate drepturile pe care Legea 86/2000, [6] precum și Constituția României[7] ar trebui

[6]
Prin Legea Nr. 86 din 10 mai 2000 România a ratificat Convenția de la Aarhus, deci și-a asumat că o va respecta și implementa prin
măsuri adecvate pe plan național. Argumentele aduse în această lege includ nevoia de a recunoaște că orice persoană are dreptul să
trăiască într-un mediu adecvat sănătății și bunăstării sale; cetățenii trebuie să aibă acces la informație, să fie îndreptățiți de a participa
la luarea deciziei și să poată avea acces la justiție în probleme de mediu și să beneficieze, după caz, de asistență pentru a-și exercita
acest drept. Legea 86/ 2000 prevede printre multe altele că: nu va cere nici o derogare de la drepturile existente privind accesul la
informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu în cazul oricărei amenințări iminente a
sănătății umane sau a mediului, cauzată de activitățile umane sau datorată unor cauze naturale, toate informațiile care ar da posibilitatea publicului să ia măsuri de prevenire sau să amelioreze efectele negative provocate de acea amenințare și care sunt deținute de
o autoritate publică sunt diseminate imediat și fără nici o întârziere membrilor publicului, care pot fi afectați.
[7]

Prin Legea de revizuire nr. 429/2003, în Constituția României s-a inclus Art. 35 – Dreptul la mediu sănătos, și câteva paragrafe subsecvente, printre care: (1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic; (2) Statul
asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
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să le asigure tuturor cetățenilor săi, și anume:
— dreptul de a trăi într-un mediu adecvat sănătății, sau dreptul la un mediu sănătos;
— dreptul de a fi participat la deciziile privind mutarea lor lângă vechea rampă, sau amplasarea noilor rampe în proximitatea lor;
— dreptul de a fi primit asistență pentru a-și exercita dreptul la accesul la justiție în problemele privind locuirea în mediu toxic;
— dreptul de a fi fost informat despre impactul mediului toxic al rampelor de deșeuri asupra
sănătății lor;
— dreptul la sănătate, în măsura în care acest drept este conectat la un mediu sănătos.
Instituțiile care au contribuit la autorizarea caselor modulare în 2010 în apropierea
rampei vechi de deșeuri precum și în 2015 a noilor rampe în proximitatea acestor case modulare, inclusiv Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca au încălcat Declarația
internațională a drepturilor omului și mediului adoptată la Geneva în 1994, precum și Ordinul
Ministrului Sănătății nr. 536 din 23 iunie 2007, care prevede că distanța minimă de protecție
sanitară, recomandată între zonele protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri
sanitare este de 1000 de metri. Rampele noi înființate în 2015 s-au definit ca rampe temporare.
Dar caracterul lor temporar nu se verifică în realitate, faptul că rampa RADP este în funcțiune și azi, denotă permanentizarea acesteia. [8] Ori de câte ori s-a discutat despre autorizarea
acestor rampe, problema efectelor acestora a fost pusă doar în termeni de mediu, nimeni nu
a evaluat impactul rampelor asupra sănătății oamenilor care locuiesc în jur, și nu i-a avertizat
sau protejat în acest sens. Totuși:
■ Există un studiu comandat de Consiliul Județean Cluj, și realizat de Centrul de Mediu și
Sănătate în 2009 (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Stări de Sănătate în Relație
cu Obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj – Centru de
Management Integrat al Deseurilor”), care arată că multe metale grele din sol, cupru,
seleniu, mangan, plumb, bariu, depășesc pragurile de alertă sau cele de intervenție,

[8]

În mai 2016, șeful RADP declara: „Noi avem autorizație până în 2020. Autorizația este emisă până în 2020. Trebuie să ne pregătim
pentru toate variantele și să luăm toate măsurile pentru ca activitatea de colectare în municipiul Cluj-Napoca să nu fie întreruptă.”
(https://www.monitorulcj.ro/actualitate/52416-rampa-de-gunoi-construita-de-radp_-temporara-pana-in-2020/). În mai 2021, celula 1
din noul CMID a fost declarată finalizată, dar nu avea acord de mediu, astfel s-a decis continua funcționare a rampei temporare RADP
(https://ziardecluj.ro/radp-cluj-napoca-plateste-15-milioane-lei-pentru-plimbarea-deseurilor-de-la-rampa-temporara/).
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și că în comunele Sânnicoară și Apahida cancerul, bolile bronhopneumopatice și cele
cerebrovasculare au un trend crescător. [9] Acest studiu nu a fost adus în discuție atunci
când primăria a autorizat construirea caselor modulare în care a mutat romii evacuați
de pe str. Coastei la o distanță de sub 1000 de metri de la rampa veche, și nici atunci
când a autorizat noile rampe în 2015 la aceeași distanță de aceste case modulare.
■ În 29.01.2020, când s-a dorit forțarea punerii în funcțiune a celulei 1 al CMID fără autorizare de mediu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a constatat existența
unei stări de urgență în Pata Rât: populația din vecinătatea acestor depozite este expusă
la risc la îmbolnăviri, cu alterări ale funcției pulmonare, evenimente cardio-respiratorii, infecții respiratorii acute, acutizarea afecțiunilor cronice, intoxicații cu amoniac,
metan și hidrogen sulfurat. [10] Hotărârea nr. 1 din 29.01.2020, însă, nu a adus după ea
nicio măsură de protecție a oamenilor care locuiesc în casele modulare din Pata Rât.
Mai departe, atât prin modul în care romii evacuați de pe str. Coastei în decembrie 2010
au fost mutați forțat în casele modulare construite pentru ei de către primăria clujeană în
apropierea vechii rampe non-ecologice de deșeuri, cât și prin modul în care aceeași primărie
a contribuit în 2015 la autorizarea a două noi rampe de deșeuri în proximitatea caselor modulare, primăria clujeană a încălcat prevederile legislației antidiscriminare. Romilor care au fost
victimele acestui tratament discriminator le-au fost încălcate dreptul de a locui într-un mediu
sănătos și dreptul la sănătate. Astfel, în cazul lor nu s-au respectat nici principiul egalității
cu alți cetățeni ai României și nici principiul excluderii discriminării, principii afirmate ferm de
către Legea 48/2002. [11]
[9]
Sorin Gurzău, Eugen S. Gurzău, „Studiu de evaluare a impactului asupra stării de sănătate în relație cu obiectivul: Stație de tratare
mecano-biologică și depozit deșeuri intravilan Cluj-Napoca”, Consiliul județean Cluj, (2009), 45-48; – https://www.monitorulcj.ro/actualitate/60469-decidentii-locali-stiau-inca-din-2009-ca-depozitele-de-deseuri-de-la-pata-rat-imbolnavesc-letal-populatiile-din-sannicoarasi-apahida-dar-nu-au-luat-nici-o-masura/
[10]

https://cj.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/37/2020/03/HCJSU-nr-1.pdf

[11]

Precum afirmă Ordonanța de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
aprobată prin Legea 48/2002, în România ar trebui să fie garantate egalitatea între cetățeni, precum și excluderea privilegiilor și discriminării în exercitarea drepturilor economice, sociale și culturale, printre ele dreptul la locuință, dar și dreptul la sănătate, și dreptul
la mediu sănătos. Traducând prevederile legislației anti-discriminare la cazul dreptului de a locui în mediu sănătos, statul român este
obligat să asigure că în România nu există discriminare nici în acest domeniu: adică nu este restricționat dreptul nimănui de a locui în
mediu sănătos, sau nu există practici, criterii, prevederi, comportamente care fac deosebire între persoane pe bază de rasă, naționalitate, etnie, apartenență la o categorie defavorizată și altele, și astfel discriminează și creează inegalitate.
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Aceeași lege a anti-discriminării afirmă clar, că măsurile speciale implementate în vederea
protecției persoanelor defavorizate nu doar că nu sunt discriminatorii la adresa celor care nu
au nevoie de ele ca să facă uz de drepturile lor, dar sunt necesare pentru prevenirea discriminării precum și pentru asigurarea egalității între oameni în ceea ce privește accesul în fapt la
drepturile asigurate de lege. De aceea, în cazul romilor care sunt forțați să locuiască în mediul
toxic din Pata Rât, pe lângă încălcarea dreptului universal de a locui în mediu sănătos, administrația publică locală le încalcă și dreptul la măsuri speciale, de care ar trebui să beneficieze
ca persoane care suferă de efectele locuirii în mediu toxic asupra stării lor de sănătate. Trăind
într-un mediu toxic, ei sunt discriminați de primărie și în sensul că mutându-i lângă vechea
rampă în 2010 și amplasând în apropierea lor două rampe noi în 2015, îi face mai vulnerabili
față de bolile specifice mediului toxic, reducându-le chiar și speranța de viață trăită în sănătate. Pentru că bolile care pun viața oamenilor în pericol se datorează în mare parte factorilor
de mediu, în primul rând al mediului în care locuiesc, speranța lor de viață și speranța de viață
trăită în sănătate fiind determinate în mare măsură de calitatea aerului pe care îl respiră zi de
zi de-a lungul mai multor ani.

Anexă
Fragmente de interviuri realizate cu locuitori în Pata Rât
despre mediul în care locuiesc și problemele lor de sănătate
◆ Bărbat, case modulare, 73 de ani

Aici este un miros, de te dă peste cap, care depășește cu mult standardele. Sunt două
rampe de gunoi care sunt foarte aproape de noi, prea aproape ca să poți locui. Și ceva mult
mai grav este groapa de medicamente care este și mai aproape de noi la nici 100 de metri. Au
dus acolo tot felul de deșeuri de medicamente din Cluj și din zona Clujului, sunt foarte multe
chimicale depozitate acolo din trecut, și acum din când în când mai lasă din presiune să se elibereze în atmosferă că dacă nu ar exploda, și atunci vine un miros insuportabil. Atunci trebuie
să te sigilezi în casă că altfel nu pot să suporți.
De când locuiesc aici tot tușesc și respir din ce în ce mai greu. Mai am insuficiență renală
gravă și insuficiență respiratorie, am probleme cu prostata, iar acum recent am făcut un stop
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cardiorespirator pentru care am fost internat în spital. Am făcut și hepatită aici la un moment
dat, am fost internat și pentru asta. Și mai am reumatism, mă dor foarte tare picioarele.
Când am fost internat acum în spital și am spus unde stau, și le-am spus care sunt condițiile și mediul în care locuiesc, mi-au dat niște sfaturi pe care eu nu le pot îndeplini. Cum ar
fi să mă mut de acolo, să mă duc între o chirie, sau să fac ceva în privința asta neapărat. Dar
unde să mă duc, că eu sunt vai și amar de mine, cât câștig din vânzarea de cărți de anticariat
trăiesc de pe o zi pe alta, și de asta sunt nevoit să stau aici.
Domnul Sorin Apostu, care a fost primar în Cluj în 2010, ne-a considerat ca pe niște animale, nu ne-a considerat oameni, ne-a aruncat aici și ceea ce s-a întâmplat atunci a avut consecințe dezastruoase. Avem și noi dreptul la mediu sănătos, dar nouă ne-au luat acest drept,
doar visăm ce ar fi să locuim într-un mediu sănătos cum locuiesc alții.
◆ Bărbat, case modulare, 33 de ani

Am fost aduși cu forța aici în 2010, și nouă nici nu ni s-a dat casă, doar un teren, ne-au
spus să ne descurcăm cum putem. Era iarnă, minus 20 de grade.
Nu am fost niciodată la pușcărie, dar cred că la pușcărie este mai bine ca și aicea, unde locuim
noi. Când mergem la oraș lumea ne condamnă că suntem murdari pe pantofi cu noroi, oamenii ne desconsideră, ne marginalizează, chiar dacă mergem în oraș îmbrăcat frumos, curat, și
suntem eleganți, dacă oamenii aud ca suntem din Pata Rât, pur și simplu poți să vezi pe fața
lor cum se schimbă.
În momentul când am ajuns aicea la Pata Rât marea majoritate dintre noi toți eram sănătoși tun, acum fiecare dintre noi suferă de o boală, dacă nu de mai multe. Aerul ăsta este foarte
toxic, vara nu pot să lași geamul deschis, după ora 12. După ce dau drumul la chimicalele de
la Terapia, dacă inhalezi aerul ăla direct te și îmbolnăvești, și mai este și mizeria de la rampa
de gunoi, pentru că este foarte mare mizeria afară chiar dacă noi membrii comunității noastre
mai tot timpul facem curat pe afară toți, la nici două zile după ce facem curat, mizeria este la
loc pentru că rampa de gunoi unde se aruncă tot gunoiul din Cluj este foarte aproape de noi,
și vântul suflă tare aici și așa aduce gunoaiele și mizeria între casele noastre.
Eu am probleme cu inima, aici m-am îmbolnăvit. De supărare, de gânduri, îți dai seama să
îți pierzi casa unde aveai toate condițiile, gaz, apă, lumină, căldură, și să te trezești că locuiești
la rampa de gunoi, între câini, mortăciuni, mirosuri grele, apă contaminată, aer poluat, departe
de civilizație. Cum să nu te îmbolnăvești?
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Aici o murit nea Titi, omul care s-o bătut foarte mult pentru problemele noastre. El din
cauza asta o paralizat și după doi ani parcă o și murit. O mai murit o vecină de 33 de ani de cancer,
o altă vecină de a noastră Sonia a murit la 36 de ani. Nea stânga o murit cam la 65 de ani,
iar tanti Lili și ea tot de supărare o murit de inimă, tot 60 și ceva de ani avea. Toto, bătrânelul a murit la vreo 70 și ceva de ani, Silaghi la 60. Au murit destul de mulți de când ne-au
mutat aici.
Cu siguranță condițiile de aici și prin ce au trecut o fost o cauză a morții lor. Aici așa să
vă închipuiți, că este exact ca și în lagărele de concentrare, care o fost la Auschwitz, numai că
nu suntem împrejmuiți cu gard.
◆ Femeie, case modulare, 47 de ani

Eu lucrez la mătură la Brantner-Veres, și stăm aici de când am fost evacuați în 2010,
într-o cameră de 18 metri pătrați. Aici ne-am îmbolnăvit, aicea ne mănâncă câinii de vii. Dacă
nu vine soțul să mă conducă, eu nu pot să cobor jos să merg la muncă din cauza câinilor.
Și este și foarte mare noroi. Cu lemnele ne descurcăm foarte greu, eu chiar am întrebat dacă
eu pot să primesc ajutor de lemne la primărie, și mi s-o zis că nu pot, pentru că am și eu venit
și are și soțul meu. Noi trebuie să cărăm lemnele din oraș sau de unde apucăm pentru că nu
ne permitem să ne cumpărăm lemne.
Fac foarte des bronșită, poate de la frig, că noi trebuie să lucrăm afară și în ploaie, și în
ninsoare. Dar sinceră să fiu, în ultimul timp nu mai m-am dus să-mi fac analize pentru că știu
că am foarte multe boli și îmi este frică.
Cele mai frecvente boli de care se moare în Pata Rât este infarctul, cancerul și tot felul
de boli respiratorii. Foarte mulți suferă de insuficiență cardio-respiratorie. Afară nu este un aer
curat și nu putem sta cu geamurile deschise mai ales că avem și copii mici, una dintre ele are
probleme la plămâni, cealaltă este răcită foarte des.
◆ Femeie, case modulare, 61 de ani

În 2010 am fost mutată aici de pe strada Coastei, aicea în rampă de gunoi. Domnu Apostu
a considerat că trebuie să scape de noi de țigani și ne-o mutat aici. Noi am întrebat și am insistat
fiecare la rândul nostru să ne spună unde ne duce, nu ne-a spus. Primul lucru care s-a făcut pe
strada Coastei înainte să ne mute a fost că ne-a tăiat apa și ne-au tăiat curentul și ne-o pus în
ceva mașini de gunoi și ne-o adus pe rampă, dar în tot acest timp niciodată nu ne-a spus unde
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ne mută, doar că ne mută. Într-o dimineață în data de 17 decembrie o venit poliția și o venit
mașinile jandarmeriei, ne-au urcat cu forța în aceste mașini de gunoi dacă am vrut să ne luăm
ceva cu noi și am apucat am luat, dacă nu, nu și ne-au adus aici pe rampă.
Eu nu am primit locuință, m-am tras la una dintre fiicele mele și ne-am înghesuit acolo
cum am putut și acum îmi aduc aminte că acolo pe hol la toaleta comună eram în jur de 40 de
persoane. Am tras cum am putut în perioada aia de iarnă foarte grea până în primăvară, când s-a
mai lăsat căldura și am putut să ne facem fiecare câte ceva să nu mai locuim atât de înghesuit.
În primăvară a adus un om pocăit de aici de jos din Dallas o rulotă, și vara stăteam în rulotă,
până când am putut, și iarna iar mă înghesuiam pe la copiii mei, ba la unul ba la altul.
Tensiunea mea a fost foarte mare în 2015, am avut tensiune de 300 și am paralizat pe loc,
asta din cauză că m-am tot supărat și necăjit, și eram tot timpul îngândurată de necazul prin
care am trecut, pe partea stângă am paralizat complet. Mai sufăr și de diabet, asta am avut-o
și înainte să ne mute aici. Prin cate am trecut în ultimii ani de când ne-au mutat, de îngrijorare și de gânduri foarte multe am făcut și o tumoare canceroasă pe creier. E clar că tensiunea,
paralizia, boala la cap aici am făcut-o. Mi-au dat pensie de boală, dar trebuie să merg anual la
comisie, și îmi este tot mai greu să merg. Cu necazul ăsta nu mai pot nici să îmi câștig de una
singură existența, pentru că eu înainte să mă îmbolnăvesc îmi câștigam existența vânzând flori
în Piața Mărăști, după accidentul care l-am avut nu am mai putut să fac lucrul acesta. Acum
sunt foarte dependentă de cei din jurul meu pentru că nu mai pot de picioare, mă simt mult
mai obosită, nu mai pot să fac atât de multe lucruri câte făceam înainte.
Mor și mulți tineri aici. Pentru că este un mediu foarte toxic aici unde noi locuim acum și
nu ai cum să reziști mult timp în viață, dar să fac așa o medie nu aș putea pentru că mor și tineri
și bătrâni. Nepoata mea de 41 de ani a murit, Ica avea nu mai știu în jur de 38 de ani, Roxana
34, o altă fată tânără de 36 de ani Sonia, mor mulți tineri, pentru că nu ai cum să reziști mult
aici, de la 30 de ani în sus încep să fie afectați și sănătatea lor să fie pusă în pericol. Doamna
doctor conferențiar specialist de la comisie unde mă duc, mi-a spus că aici este foarte toxic, că
ar trebui să ne mutăm de aici, ea o fost aici în Pata Rât și știe că foarte mulți oameni de aicea
sunt bolnavi de la mediul ăsta.
◆ Femeie, case modulare, 57 de ani

Aici locuiesc cu soțul meu, suntem doi oameni în vârstă, nu avem copii și locuim aici din
2010 de când autoritățile locale, Primăria Cluj ne-a mutat aici forțat și ilegal. Am o cameră și
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o bucătărie și ne-am construit și o baie, aici pe terenul ăsta. În 2010 când ne-au evacuat forțat
din locuințele noastre de pe Coastei, pe terenul ăsta nu era absolut nimic, ne-au mutat ca pe
niște câini într-un teren absolut gol ne-au dat fix 20 de scânduri pe o suprafață de 20 de metri
pătrați. Să ne construim noi un adăpost.
De când ne-a mutat aici și eu și soțul meu ne-am îmbolnăvit foarte grav din cauza aerului pe care îl respirăm aici pentru că este foarte toxic, și rampa de gunoi din Cluj este foarte
aproape de locuințele în care ne-au mutat. Eu m-am îmbolnăvit cu inima, sunt cardiacă, am
tensiune, am diabet tip doi, mă dor foarte tare picioarele și am foarte multe boli. Am fost și
operată cu mai multe. Soțul meu, de când ne-a mutat aici, o paralizat. La un moment dat a fost
nevoit să taie niște lemne foarte groase, niște butuci mari, forțându-se prea tare i-o paralizat
coloana. A fost nevoie să se interneze în spital unde o fost operat la coloană, de atunci el nu
mai este un om normal, tot de atunci a intrat și în pensie de boală este paralizat și se deplasează foarte greu, Are handicap de gradul unu.
Noi toate bolile le-am făcut aici, de când ne-am mutat aici ne-am îmbolnăvit. De necaz,
de stres. Ne este foarte greu, nu putem umbla. Autobuzul este foarte departe. Și mult mai multe
probleme care le-am întâmpinat de când ne-au mutat aici și ne-am stresat foarte mult și din
cauza stresului, din cauza supărării că nu puteam face nimic, am început să ne îmbolnăvim.
Numai dacă ne gândim că locuim lângă groapa de gunoi a Clujului unde se adună tot gunoiul
din orașul Cluj, este foarte rău aici și este foarte toxic totul și aerul și apa și solul. Dar suntem
obligați să locuim aici căci nu avem ce face și nimeni nu ne scoate de aici.
Bineînțeles că și medicii ne-au zis că ne îmbolnăvim pentru că este toxic aici unde locuim.
Și normal cum suntem cu plămânii, ne-am îmbolnăvit cu plămânii, cu bronșită, e normal că așa
se întâmplă, dacă e toxic aerul aici. La rampă când se ard cablurile, sau când arde toată rampa,
și tot feluri de microbi și de mizerii, noi pe toate le inhalăm, și atunci și normal că suferim de
bronșită și cu plămânii.
În ultimii cinci ani o murit sora mea cardiacă, care o fost operată, dar din păcate nu au
reușit operația și o murit, avea 55 de ani când o murit. Și ea s-a îmbolnăvit de inimă foarte tare
din cauza supărării și a necazului când o văzut unde ne-au mutat. O murit o nepoată de-a mea
de 34 de ani anul ăsta, a murit de covid. A mai murit o verișoară de-a mea tot de aici din comunitate și ea foarte tânără, iau rămas trei copii orfani, a murit de cancer. Mor destul de mulți
tineri aici de 30, 35 de ani, de 50 de ani. Din cauza mizeriei, din cauză că aici e toxic aerul, e
poluat, apa nu e buna și așa mai departe. Foarte mulți de aici au murit de cancer pentru că îs
134

condiții foarte grele. Din cauza la complicații la răceală frecventă, pentru că îi frig, și nu toți
au bani de lemne. Nu au condiții. Și din acest motiv se îmbolnăvesc.
Noi nu avem ce să ne integrăm, pentru că noi eram integrați și suntem integrați în comunitate. Pe noi ne-au dezintegrat, de fapt, când ne-au mutat aici. Suntem foarte desconsiderați de primărie, noi nu avem niciun cuvânt în primărie. Și la spitale când mergem și se aude
că suntem din Pata Rât, ne desconsideră chiar dacă noi suntem niște oameni bine integrați în
societate, ei tot ne cataloghează pentru că locuim la Pata Rât. Dar noi nu ne-am mutat aici de
bunăvoie, am fost forțați și obligați pentru că ei ne-au mutat aici. Noi romii în general suntem
desconsiderați, dar acum după mutarea noastră la Pata Rât suntem și mai desconsiderați.
Ei ne-au mutat aici tocmai să ne condamne la suferință. Și posibilități ca să ne cumpărăm o casă nu avem. Și mai ales la vârsta care noi o avem nu mai putem face nimic. Numai să
fim condamnați să murim aici. Asta e condamnarea noastră la moarte.
◆ Bărbat, case modulare, 27 de ani

Mulțumesc lui Dumnezeu, că nu avem boli deosebit de grave nici eu, nici soția mea, suntem tineri. Dar să știți că ambii copiii mei s-au mai îmbolnăvit din cauza aerului poluat și din
cauza apei și am mai fost cu ei pe la doctori, când au făcut tot felul de bubițe la gură, și de
foarte multe ori respirau foarte greu. Am avut și internări la spital cu amândoi copiii din acest
motiv. Între timp ce tot umblam cu copiii pe la doctor, am dat peste un doctor pediatru de la
pediatrie doi, care mi-a dat numărul lui personal în caz că mai am probleme cu copiii și mai țin
legătura cu el, discutăm din când în când și mai îmi spune ce să fac să îi feresc pe copii cât mai
bine de mediul în care trăim.
Salvarea vine foarte greu aici la noi, trebuie să aștepți foarte mult. Mai ales când aude
că unde trebuie să vină aici la Pata Rât. S-au întâmplat cazuri în care salvarea a venit a doua
zi. Mai avem noroc cu un domn doctor care este la ambulanță, domnul Coroianu. Să îi dea
Dumnezeu sănătate, că el ne mai ajută și la cele mai multe solicitări de salvare vine el.
În ultimii cinci ani am avut patru decese în familie. A murit un unchi de al meu, bunicul
meu, o verișoară și o mătușă de a mea. Bunicul meu a murit de stop cardiorespirator, la vârsta de
60 de ani. Iar unchiul meu a făcut un atac cerebral și a murit la vârsta de ce 70 ani. Unchiul Titi
din cauză că noi am ajuns să locuim aici, de stres, de supărare, de gânduri, înainte să moară cu
câțiva ani a paralizat tot de la un atac cerebral, și ultimii ani lui din viață și le-a petrecut într-un
scaun cu rotile, Până când a făcut din nou un alt atac cerebral care i-a adus sfârșitul. Verișoara
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mea a murit la vârsta de 37 de ani de cancer. Înainte să moară o făcut și covid. Iar mătușa mea
o murit de inimă, o făcut infarct, la puțin timp după ce ne-au mutat aici. O murit de prea multă
supărare, pentru că ea a fost un om care s-o consumat foarte mult din cauză că pe noi ne-o mutat
aici. Ea de obicei înainte să ne mute aici era o fire destul de veselă, o femeie cumsecade, bună
la suflet, era femeia cea mai bună la suflet din toată comunitatea. De supărare că noi toți am
ajuns să locuim pe rampă în Pata Rât, atât de tare s-a necăjit și s-a supărat, încât mai tot timpul
plângea chiar și după câțiva ani după ce am ajuns aici, și mătușa mea din cauza asta a murit.
Ar fi foarte bine să locuiești în mediu sănătos, nu așa cum trăim noi la Pata Rât. Într-un
mediu sănătos ai condiții normale, nu te îmbolnăvești atât de des, duci o viață mult mai liniștită. Aș dori ca să îmi cresc copiii și să îi educ și eu într-un astfel de mediu. Dar pe noi autoritățile ne-au mutat aici, și nu le pasă de noi, nu îi interesează soarta noastră, pe noi niciodată nu
ne-au ajutat cu nimic, chiar dacă și noi suntem cetățeni ai României, plătim taxe și impozite,
ne aducem contribuția statului român, și am merita să se intereseze și de soarta noastră.
◆ Bărbat, str. Cantonului, 33 de ani

Aici pe strada noastră nu avem apă înăuntru, avem doar la cișmea și de acolo ne aducem
apă în casă cu găleata. Apa asta o folosim la toate, cu toate că știm că nu e o apă potabilă și
nu ar fi bună de băut, doar că nu avem ce face și suntem nevoiți să folosim apă asta și la gătit
mâncare, la spălat haine și să ne spălăm, nu avem ce face.
Cum am fost mutați cu părinții mei aici, de 22 de ani, am primit un termopan de la primărie, însă după aceea, după ce am început să creștem, fiecare din frații mei ne-am făcut câte
o baracă separată, cum am făcut-o și eu asta după ce m-am însurat, când aveam 18 ani. Baraca
am făcut-o din ce se găsea pe aici, din placaje, cartoane, am găsit niște grinzi mai mari, iar după
ce s-a născut fetița, am făcut încă o cameră. Am reușit să ne tragem curent în casă de la soacra
mea, care avea ceas de curent. Alte cheltuieli nu avem, dar nici condiții decente nu avem.
Ce pot să spun, în ultimii 10 ani s-a agravat foarte tare situația aici la Pata Rât. Înainte,
îmi aduc aminte că nu erau chiar atât de mulți și oarecum era mai liniștit. Nu era atât de mare
harababură și parcă oamenii nu erau chiar atât de răi, să zic așa, unii cu alții. Dar traiul e la
fel de rău și de greu ca dintotdeauna. Aici suntem nevoiți să suportăm foarte multe boli, fum,
mizerie, chiar dacă în casă tu îți faci curat și e curat la tine în casă, sunt foarte mulți care nu
fac curat în jurul casei lor.
Eu lucrez în salubritate, pe mașină, ridic multe, și mă doare foarte tare spatele la coloană.
136

Ridic bidoane de gunoi foarte grele. Anul trecut am avut ceva probleme la inimă din senin și
dintr-o dată mi-a luat-o inima razna, eram bine liniștit, am venit de la muncă, am mâncat, am
cerut soției mele un pahar de suc, nu am avut nici o supărare, și după ce am băut sucul am simțit că îmi bate inima foarte tare să îmi sară din piept, era exact ca și atunci când jucam fotbal și
făceam efort mult și trebuia să mă opresc doar că de data asta nu făcusem efort. A venit soția,
și-a pus mâna pe inimă și în momentul ăla mi s-a oprit inima, ea mi-a spus că m-am schimbat
la față, am început să transpir pe frunte.
Mi-am revenit apoi, mi-am făcut programare la medic. Îmi e frică să nu am început de
hernie de disc. Din când în când mă mai supără ficatul și mă balonez, nici asta nu știu de la ce
este, poate să fie și de la aerul ăsta toxic care îl respirăm aici. Am mai fost o dată la ORL pentru că nu aud bine cu urechea stângă din cauza răcelilor repetate pe care le-am avut.
În ultimii 5 ani mi-au murit doi unchi. Unul a murit la vârsta de 62 de ani, eram în oraș
și dintr-o dată o picat jos, a făcut o comoție, a stat o săptămână în spital internat și după asta
o murit, suferea de mai multe boli, avea și cu inima. Celălalt unchi al meu o murit la vârsta de
55 de ani, și el săracul avea o mulțime de boli, avea cu inima, cu plămânii, avea și prostată, și
o murit și el foarte repede.
În primul rând ar trebui toată lumea să aibă condiții de igienă și de sănătate necesare
unui om normal. E bine să locuiești într-un mediu sănătos, pentru că așa nu te-ai mai îmbolnăvi
atât de repede, ai avea doar problemele vieții unui om normal, nu s-ar mai adăuga și problemele vieții că tu locuiești într-un mediu toxic.
Suntem condamnați de autorități să locuim aici, și suntem discriminați, pentru că nu își
dă interesul pentru noi și asta ne arată că nepăsarea lor ne condamnă să locuim într-un mediu
așa toxic, suntem respinși de ei ori de câte ori avem nevoie de anumite acte sau de anumite
facilități din partea lor, să nu mai zic de o locuință socială nici măcar nu se pune vorba.
◆ Femeie, str. Cantonului, 36 de ani

Eu sufăr cu glanda tiroidă, cu asta știu sigur că sufăr, mai am și alte supărări de sănătate
care încă nu sunt diagnosticate.
Salvarea vine și aici la noi, dar vine foarte greu. Mi s-a întâmplat o dată să îi chem salvarea la fetița mea care nu se simțea prea bine, avea vărsături, și am chemat salvarea la ora
trei după masa, ea a ajuns la noi la ora 11 noaptea, între timp fetița mea și-a revenit, eu am și
uitat că am chemat salvarea.
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Majoritatea care au murit aici în Pata Rât au fost tineri sub 40 de ani. Cei mai mulți au
murit de cancer, și de infarct de la inimă, și foarte mulți suferă și au boli cu plămânii, asta cred
că e din cauza frigului și din cauza condițiilor. Ar fi bine să locuim și noi într-un mediu sănătos, fetița să meargă la școală din condiții bune, să nu fie atât de poluat cum este aici la Pata
Rât, și să respirăm un aer mai curat. În ciuda traiului greu de aici nu ne mutăm pentru că nu
avem unde să mergem, dacă am avea un de să mergem cu siguranță am plecat de aici oriunde.
Dar unde să mergem? Aici măcar avem o baracă deasupra capului, chiriile în Cluj sunt foarte
scumpe și nu ne putem permite, teren la țară nu avem, nu avem pământ nu avem bani. Ce să
facem? Nu avem unde să mergem de aici, iar să economisim bani pentru o casă sau măcar un teren
în altă parte nici nu se pune vorba pentru că nu ne permitem și nu putem să punem bani deoparte
din salariul minim pe care îl avem. Primăria nu ne mută de aici, ne lasă să murim aici pe capete.
◆ Femeie, Dallas, 28 de ani

Ne este foarte dificilă viața aici, doar că ne-am adaptat pentru că nu am avut ce să facem,
ne-am adaptat tuturor greutăților de aici. Oricât de greu o fost, am încercat pe cât am putut
să le oferim copiilor noștri un trai cât de cât, căci unde suntem noi nu e normal. Nu suntem
sănătoși deloc. Băiatul meu cel mare este operat la ambele mâini, eu am patru operații, două
la cap, una la buză pentru chist, și una la sân.
Acum șase ani, când l-am născut pe băiețelul meu, am sunat la salvare, le-am spus
că trebuie să nasc. Am așteptat extraordinar de mult și nu a venit salvarea, așa că într-un
final am mers eu la medic să nasc. Când m-au văzut, m-au întrebat ,,Din Pata Rât?, punându-și mâinile în cap. Eu, văzându-le reacția, le-am răspuns da, din Pata Rât, e vreo problemă?
În primul rând suntem oameni și noi, și în al doilea rând, sunt foarte curată, și în al treilea rând
sunt foarte educată, nu văd de ce nu ați putea să mă tratați și pe mine ca și pe un oricare alt
om normal.
Din ce am observat eu de când stau aicea de 22 de ani, rar este aici ca un om să apuce
vârsta de 60 de ani, chiar foarte rar, cei mai mulți morți de tineri până în 45 de ani, dar au
murit și foarte mulți tineri de 20 și ceva de ani, poate chiar și sub 20 de accidente pentru că ei
săracii erau nevoiți să își câștige o pâine și erau nevoit să meargă la rampă de gunoi, mergeau
de dimineață la muncă la rampă de gunoi, și nu se mai întorceau, îi aduceau morți de acolo.
Am făcut și eu asta, am mers să lucrez pe rampă. Eram foarte atentă la ce se întâmplă în jurul
meu, să nu dea vreo mașină mare peste mine și eram foarte atentă unde calc, dar în schimb
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am văzut foarte multe accidente și foarte mulți morți din accidente. Îmi aduc aminte și un alt
lucru, era groaznic când aprindeau rampa, că mai făceau asta din când în când, și atunci era un
fum foarte mare și toxic, pur și simplu rămâneai fără aer, îmi venea să mor. Și trebuia să fugi
de acolo.
Este extraordinar de greu aici, rău, urât, câini, animale, pericol, frică, miros urât pe timp
de vară, pur și simplu nu putem sta afară, mai ales când aprinde rampa, de la fumul ăla te îneci.
Plus că sunt toate pericolele care sunt în jurul tău. Până la urmă toți oamenii merită să trăiască
într-un mediu sănătos, nu ca și cel de aici de la Pata Rât, aicea este un loc foarte infectat, mai
de mult aici, unde stăm noi acum, era rampa de medicamente Terapia aici, s-a aruncat pământ
peste toate chimicalele și toate substanțele otrăvitoare.
Continuăm să locuim aici pur și simplu pentru că nu avem unde să mergem, nu avem alt
teren nu avem case, nu avem nimic, nu avem bani suficienți să ne cumpărăm, nu avem bani suficienți să ne mutăm cu chirie în Cluj pentru că în Cluj sunt cele mai mari chirii din toată țara, și
din salar și alocații și așa destul de mici nu ne putem muta sub nicio formă. Și uite așa suntem
nevoiți să locuim în continuare aici și să fim la mila autorităților în speranța că ne va muta și
pe noi de aici pentru că Clujul este un oraș de cinci stele și este cel mai Smart oraș din toată
România și cel mai frumos oraș din toată România și în speranța că fiind un oraș atât de măreț
va rezolva si problema locuirii de la Pata Rât.
◆ Femeie, Dallas, 28 de ani

Noi baie nu avem în casă, avem un wc improvizat afară. Apa avem în casă, gaz nu avem, și
curent ne tragem de la socrul meu care locuiește foarte aproape de noi. Viața aicea este foarte
grea, am avut inundații, mirosul de la rampă de gunoi asta ne afectează și sănătatea, aici este
foarte greu de locuit, e foarte mult noroi ca să treci ca să vii acasă sau să mergi de acasă te
umpli de noroi.
Eu acum am gastrită, și recent am avut și ulcer. Băiatul meu a fost internat la spital cu
enterocolită, iar eu m-am tratat și mă tratez acasă cu prescripția medicului.
Gastrita am făcut-o de când stăm aici aproape de rampa de gunoi. Prima dată eu chiar
am locuit pe rampă, toate bolile pe care le avem le-am făcut aici din cauza mizeriei și din cauza
mirosului. Aici a fost și o epidemie de râie cândva, a fost destul să aibă câteva persoane și după
aceea am primit toți, toată comunitatea, și așa am primit și noi, și vă dați seama că aici e foarte
greu să te tratez de o astfel de boală.
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Socrul meu acum câțiva ani a călcat într-un cui ruginit aici și atât de tare s-a infectat și
s-a extins rana, încât a fost nevoie ca să îi amputeze piciorul, și mai are și diabet, și i se vindecă
foarte greu orice rană.
Oamenii se îmbolnăvesc aici foarte des, și care e mai slab cedează. Au murit mulți și la
30 de ani, de exemplu este o femeie la noi în comunitate acum care are sub 30 de ani și are
cancer la sân și are foarte puține șanse de viață. Au murit foarte mulți în accidente, dar mulți
au și supraviețuit, majoritatea au avut accidente pe rampă de gunoi când mergeau la lucru să
selecteze plasticul, hârtia, sticla, și așa mai departe.
Toată lumea ar avea dreptul să locuiască într-un mediu sănătos eu asta cred, numai că
dacă nu avem posibilitatea, nevoia ne face să rămânem aici. Autoritățile ar putea să ne ajute să
scăpăm din mediul ăsta, numai că nu cred că ei își doresc lucrul ăsta, pentru că dacă îți depui
cerere la ei pentru o locuință socială ori nu te bagă în seamă ori îți trimite ulterior o notificare
prin care îți spune că ești neeligibil, sau te duce tot așa cu vorba și cu promisiunile fără să dea
ceva în scris doar minciuni, nu le pasă deloc de comunitate, de asta cred că suntem condamnați
de ei să locuim aici în Pata Rât.
◆ Femeie, Dallas, 42 de ani

Eu lucrez ca asistent personal pentru fetița mea cu dizabilități handicap gradul 1, și mai
am trei copii care sunt cu sindromul retard psihic tot handicap grav. Locuiesc cu soțul meu și cu
cei șase copii, într-o cameră de 12 m pătrați și o bucătărie de 6 m pătrați, nevoile ni le facem
la un wc improvizat de noi.
Am probleme cu inima în primul rând, dar am și dureri de cap foarte puternice, fiind copiii
mei cu probleme psihice nu îmi este ușor. Trebuie să las după ei, trebuie să am grija lor, să nu
îi mai supăr mai ales pe cei care sunt bolnavi, și atunci eu trebuie să mă acomodez cu orice
problemă. Niciodată nu pot să ajung la un nivel normal cum este o altă femeie și mai ales că
în ultimul timp mi-au scăzut și puterile și nu mai pot. Având problemele care le avem cu copiii,
mergem des la medici, și la neuropsihiatrie de multe ori, și de cele mai multe ori toate astea
trebuie să le facem contra cost și sunt mulți bani pentru noi, doar că nu avem ce face nimeni
nu ne ajută. Plus că avem nevoie de tratament, medicamente la copii, îmbrăcăminte, hrană
pentru ei și așa mai departe.
Eu și cu soțul meu am început să resimțim tot mai mult efortul fizic pe care noi îl depunem aici și asta ne afectează. Pe mine a început să mă doară foarte tare coloana, iar pe soțul
140

meu îl dor picioarele. Medicii ne-o spus că bolile de care suferim sunt și din cauză că stăm și
lucrăm în Pata Rât. În mediul ăsta îmi este mult mult mai greu să le acord o îngrijire adecvată
copiilor mei și să am grijă de ei așa cum ar trebui, pentru că nu pot să îi spăl bine, nu pot să îi
îngrijesc, nu au condițiile necesare pentru a trăi ca într-un mediu normal.
În ultimii ani a murit și tata și maică-mea. Tatăl meu a murit din cauză că a avut TBC, a
fost foarte mult timp internat în spital la în mai multe locuri, o murit în spital la Cluj. O murit
la vârsta de 52 de ani. Iar mama mea a murit la vârsta de 45 de ani, avea ceva bronșită acută
că nu putea să respire bine, dar supărările și necazul și viața grea au determinat-o să renunțe
la viață, să nu se îngrijească.
Aș vrea cât de repede să ne putem muta de aici într-un mediu normal și sănătos, pentru
că noi avem nevoie de baie unde să ne spălăm normal și copiii au nevoie de o toaletă normală
unde să își facă nevoile. Ne reproșează autoritățile că noi de ce nu am fost în stare să ne achiziționăm o casă sau un apartament, dar pe ei nu îi interesează și ei nu știu cum îi aicea la noi și
cât îi de greu ca să pui un ban deoparte, pentru că noi de abia ne descurcăm de pe o zi pe alta,
dar apoi să mai punem bani jos să ne cumpărăm o casă, cu foarte mult greu, când se apropie
iarna, abia ne punem bani deoparte de lemne.
∗

Vă stăm la dispoziție dacă aveți nevoie și de alte detalii în procesul de constatare a discriminării romilor din casele modulare din Pata Rât de către autoritățile administrației publice
locale prin amplasarea în proximitatea lor, în 2015, a celor două noi rampe de deșeuri, și prin
efectele pe care locuirea perpetuată în mediu toxic le are asupra sănătății lor.
Considerăm că prin constatarea și sancționarea discriminării manifestate în acest caz,
se va putea construi un caz pilot ce va putea funcționa în România ca reper în conștientizarea
încălcării dreptului la mediu sănătos și la sănătate, precum și a modului în care această încălcare funcționează în practicile autorităților administrației publice față de romii pe care îi mută
în condiții toxice sau în apropierea cărora amplasează surse de poluare, și față de care aceste
autorități nu își respectă obligațiile de a-i informa, consulta și proteja cu privire la efectele
asupra sănătății ale locuirii în mediu toxic.
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ateLieR PentRu CoPii
Alex Pepe Fechete: Orașul este și al nostru
În comunitățile din Pata Rât locuiesc în jur de 1000 de copii de vârsta școlară. În zonă
nu există nici un parc sau spațiu de joacă, sau vreun loc de recreere.
Datorită situației materiale precare a familiilor, copiii și tinerii din comunitatea defavorizată au rareori ocazia de a vizita locații din oraș, unde să desfășoară activități care conferă
oportunitatea de a interacționa și de a socializa cu alți copii.
De-a lungul timpului am identificat nevoia și interesul copiilor de a participa la activități
recreative și de tip informal cum ar fi: vizite la muzee, ieșiri la pădure, film și altele.
De aceea ne-am propus să organizăm activități orientate spre nevoile copiilor cu scopul
de a genera efecte pozitive în dezvoltarea abilităților sociale, a independenței și a înclinației
spre natură.
Totodată, am încurajat copiii să își exprime opiniile și preferințele în proiectarea și derularea activităților.
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„Orașul este și al nostru” din cadrul proiectului „Încălcarea dreptului de a locui într-un
mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă” a oferit oportunități multiple tinerilor și copiilor din Pata Rât pentru a-și petrece timpul liber într-un mod plăcut.
După fiecare activitate desfășurată, copii au fost însoțiți la restaurant pentru a servi masa și
desertul, iar în drum spre casă se discuta despre informațiile dobândite, dar și despre progresul
la școală și importanța educației.
Copiii care au participat la activități au fost foarte entuziasmați și le-au povestit celorlalți despre experiențele trăite. Ei se pregătesc să facă o expoziție de ziua copilului, de 1 iunie,
unde să prezinte lucrurile pe care le-au făcut.
Până în luna mai 2022, am fost împreună în următoarele locații:
■ Totto Space (spațiu de joacă) din Iulius Mall (cu 8 copii)
■ Pădurea Hoia Baciu (cu 7 copii)
■ Vizionare film 3D în Cinema Iulius Mall (cu 9 copii)
■ Săniuș la Pârtia de schi din Feleac (cu 8 copii)
■ Grădina Botanică Alexandru Borza (cu 8 copii)
■ Activitate în Parcul Central (cu 10 copii)
■ Parcul de agrement zoo "Moara de Vânt" (cu 10 copii)
■ Vizită la Târgul de Crăciun 9cu 10 copii)
■ Vizită la expoziția Dino Land din Baciu (cu 10 copii)
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ateLieRuL dRePtuRiLe omuLui
și dRePtate LoCativă
„Să li se acorde atenție și celor care vin de la periferia
orașului” – Interviu realizat de Corina Andreea Preda, Iulia
Andreea Cărtăleanu și Nóra Ugron
În luna decembrie 2021, Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei și Fundația Desire
din Cluj au derulat proiectul „Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta
romilor din Pata Rât pentru dreptate locativă”. Proiectul a reunit studenți și studente din Cluj
și tineri și tinere cu domiciliul în Pata Rât și a constat în trei ateliere.
După ce participanții și participantele au făcut cunoștință și au identificat punctele comune
și diferențele dintre ele, la primul atelier s-a abordat problema drepturilor omului, modul în
care ele sunt reglementate și măsura în care sunt respectate de către autorități. Discuția a fost
centrată mai ales pe legile antidiscriminare și pe dreptul la locuire.
A doua întâlnire s-a desfășurat fizic, iar discuția s-a mutat la nivel local. S-a făcut o scurtă
reconstruirea unei cronologii a luptei pentru dreptate locativă din Cluj din 2010 până în prezent.
Între timp, participanții și participantele au povestit experiențe proprii legate de discriminare
sau de dificultatea locuirii în oraș și în jurul său. La a treia întâlnire au fost invitate Georgiana
Lincan, de la Asociația E-Romnja, și Eugen Ghiță, de la Asociația Juriștilor Romi RomaJust. Ei au
vorbit despre forma pe care o ia activismul împotriva discriminării persoanelor rome în cadrul
asociațiilor lor, au prezentat cazuri concrete de discriminare și acțiunile pe care le-au desfășurat pentru a le combate.
La finalul atelierelor, participanții și participantele au fost invitați/e să participe la acțiunile derulate de mișcarea Căși sociale ACUM! în data de 17 decembrie, care e declarată la
nivel local Ziua Împotriva Evacuărilor și este organizată în fiecare an, din 2010. Această dată
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Poză realizată de Linda Greta în noiembrie 2021
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comemorează evacuarea de pe strada Coastei și mutarea forțată lângă rampele de deșeuri din
Pata Rât a 350 de persoane de etnie romă din 17 decembrie 2010. Organizarea unui marș fizic
nu a fost posibilă, din cauza reglementărilor condiționate de pandemie, deci mobilizarea s-a
făcut în format hibrid, fizic și online. S-a lansat un așa numit „marș online” în cadrul căreia activistele și activiștii s-au dus cu pancarte în mai multe locații din oraș, răspunzând la întrebarea
„Cui aparține orașul smart, dacă …?” Pozele făcute cu mesajele în oraș au ajuns astfel pe social
media.
Evenimentul din 17 decembrie s-a încheiat pe strada Coastei cu un vernisaj flashmob al
expoziției „Unde au dispărut copiii de pe canapea?”, care prefigurează nevoia de a comemora
evenimentele de acum 11 ani: propune amplasarea unui monument al evacuării pe fosta stradă
Coastei, mai exact, o machetă a zonei ce a fost, atunci, demolată. Aceasta a fost realizată de
către artiștii Ciprian Mureșan și Răzvan Botiș și arhitectul Silviu Medeșan. Expoziția a fost afișată în holul principal al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” pe toată durata lunii
februarie și s-a putut vizita gratis între orele 8-20.
Mai jos am adunat concluziile și reflecțiile câtorva participante și participanți la atelier
și a două dintre organizatoare.
1. De ce ați participat la un asemenea atelier despre drepturile omului și ce ați învățat?
— Pentru că am fost curioasă și interesată de acest subiect și am învățat ce drepturi am ca
om, ca persoană. (Francesca)
Pentru că am vrut să știu care sunt drepturile mele ca om și ce beneficii am. (Iuliana)
— Am învățat care sunt drepturile omului și că nu trebuie să lăsăm pe nimeni să ne ia aceste
drepturi. (Alexandra)
— Am participat ca să întâlnesc oameni noi și să-mi cunosc drepturile mai bine. (Mihaela)
— Am învățat care sunt drepturile noastre și, de asemenea, am vrut să aflu mai multe despre
„discriminare”. Eu având pielea albă (fiind blondă), parcă la mine, la început, până află că sunt
de etnie romă, nu se prea simte discriminarea. Și am vrut să întâlnesc și să cunosc persoane
noi. (Noemi)
— Am vrut să-mi cunosc drepturile și acum am mai bine la cunoștință care sunt acestea.
(Rita)
— Am vrut să ies din sfera socială în care mă simțeam încadrat și am vrut să cunosc oameni,
povești și perspective noi. De asemenea, odată cu vârsta mi s-a părut din ce în ce mai nenaturală
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și deranjantă discriminarea din România bazată pe culoarea pielii, și aș vrea să dispară. (Eduard)
— Am vrut neapărat să mă informez cu privire la problemele sociale reale din jur, să ies
din zona mea de confort folosind posibilitățile pe care le am pentru a mă educa și a-i face și
pe alții să conștientizeze nedreptatea locativă prezentă în Cluj. (Iulia)
— Am auzit despre nedreptățile locative din Cluj de la profesorii de la facultate, iar când
a apărut oportunitatea de a participa la acest atelier am considerat că este momentul potrivit
pentru a afla mai multe despre problemele sociale existente în orașele mari precum cel în care
am ales să studiez. (Roxana)
— Fiind inițiatoarea acestui Atelier, aș spune că motivele mele au fost cel puțin triple:
(1) mi-am dorit să contribui la a aduce mai aproape tineri cu domiciliul în Pata Rât și tineri care
locuiesc în alte părți ale orașului, și nu „doar” pentru a crea un moment de cunoaștere reciprocă,
ci și pentru a realiza că pot avea probleme comune în ceea ce privește locuirea în Cluj-Napoca;
(2) am răspuns astfel la dorința unor membri ai Asociației Coastei de a afla mai multe despre
„drepturile omului”; (3) am putut semnala cât de important este să înțelegem că legile sunt
făcute de oameni și reflectă anumite interese, astfel încât idealurile privind drepturile omului
cristalizate de-a lungul mai multor secole nu se reflectă în mod automat în legi, și cei cărora
li se încalcă drepturile, inclusiv dreptul la locuință adecvată, trebuie să ducă o luptă continuă
pentru a pune legiuitorii în slujba lor. (Enikő, organizatoare)
— Am participat la acest atelier deoarece este o temă care mă interesează și întotdeauna
sunt deschisă pentru a învăța lucruri noi, dar, de asemenea, am participat împreună cu tineri
din comunitatea Pata Rât, încât și ei să fie familiarizați cu drepturile omului și să-și cunoască
drepturile în momentul în care de-a lungul vieții se vor lovi de diverse evenimente prin care
acestea sunt încălcate. (Linda)
2. Cum v-ați simțit în cadrul atelierelor?
— În cadrul atelierelor m-am simțit bine și am cunoscut tineri noi. (Francesca)
— M-am simțit foarte bine și am cunoscut oameni noi. (Iuliana)
— A fost un sentiment minunat. (Alexandra)
— M-am simțit foarte bine, am fost mai mulți, am comunicat, am aflat lucruri noi. (Mihaela)
— În cadrul atelierelor m-am simțit foarte bine. (Noemi)
— În cadrul atelierelor m-am simțit bine și mi-a făcut plăcere. (Rita)
— A fost o atmosferă foarte plăcută, colegială, deschisă, dar am avut și momente în care
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m-am simțit trist, chiar nervos, când am aflat de atitudinea de care s-au lovit unii participanți
din partea profesorilor și a altor figuri de autoritate cu care au interacționat. (Eduard)
— M-am simțit furioasă aflând detalii despre experiențele prin care alți participanți la atelier au trecut, ca victime ale rasismului, dezinteresului și apatiei autorităților. (Iulia)
— Interacțiunea a fost una foarte plăcută datorită deschiderii și intereselor comune, însă
pot spune că informațiile și detaliile aflate despre experiențele unora dintre participanți cu
autoritățile și alți locuitori ai orașului m-au făcut să-mi pun și mai multe întrebări despre modul
în care sunt tratate persoanele care au acces redus la resurse și despre modalitățile în care
aceste resurse sunt distribuite la nivelul societății. (Roxana)
— Am încercat să mențin un echilibru între (1) informarea sumară despre istoricul, principiile și „generațiile” drepturilor omului, (2) încurajarea participanților de a-și povesti din experiențele problematice ale locuirii în Cluj, pentru a accentua ruptura dintre realitățile trăite și
drepturi, (3) mobilizarea nemulțumirilor personale înspre o pasiune pentru exprimarea acestora
în mesaje politice colective. (Enikő, organizatoare)
— M-am simțit foarte bine: am avut ocazia în cadrul atelierelor să cunosc tineri studenți
care erau dornici să învețe și să cunoască alți tineri (tinerii din Pata Rât) și care s-au solidarizat
cu noi în momentul când au aflat despre evacuarea noastră. (Linda)
3. Cum puteți folosi cele discutate în atelier în viețile voastre de zi cu zi?
— La primărie, la instituții publice, îmi cunosc acum drepturile de a nu fi discriminată.
(Francesca)
— Îmi cunosc drepturile acum și nu mă voi lăsa discriminată de alții. (Iuliana)
— Încercând să îi încurajăm și pe cei din jurul nostru. (Alexandra)
— Cunoscându-mi drepturile mai bine nu mă voi lăsa discriminată și voi acționa când trebuie și cum trebuie. (Mihaela)
— Încercând să încurajăm oamenii să se ridice pentru drepturile lor. (Noemi)
— Să nu mă las discriminată de alți oameni și să le vorbesc și altora despre aceste drepturi,
ca să le știe și ei. (Rita)
— Pot folosi ceea ce am văzut/auzit/simțit în cadrul atelierului în poveștile pe care le spun
celor din jur pe tematica nedreptății, a abuzului de putere, a dezinteresului autorităților și a
tăcerii din preajma unui subiect ce ar trebui discutat cu indignare. (Iulia)
— Iau cu mine curajul și motivația pe care le-au trezit în mine atelierele. (Corina)
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— Să continuăm să vorbim despre acest subiect și să încercăm să-i facem pe cei din jur să
conștientizeze că, în realitate, există mai multe lucruri care leagă persoanele mai privilegiate
și cele defavorizate decât am tinde să credem. (Roxana)
— Ideea de a lega teoria de practică a fost un bonus pentru atelierul nostru, facilitată de
perioada anului în care s-a organizat atelierul: luna decembrie, când de 11 ani activiștii și activistele din Cluj organizează evenimente anti-evacuare cu accent comemorativ și cu scopul de a
contribui la conștientizarea problemelor locuirii în Cluj și a nevoii de solidaritate politică între
mai multe categorii sociale. (Enikő, organizatoare)
— Acele lucruri învățate la atelier le putem folosi în primul rând pentru noi, dar și pentru
a transmite celor din jur care le sunt drepturile și pentru a le da un impuls să lupte, să nu se
lase discriminați în diferite situații. (Linda)
4. Credeți că atelierul v-a inspirat să vă implicați în acțiuni de luptă antirasistă pentru justiție
socială și dreptate locativă? (Dacă da, cum ați dori să vă implicați?)
— Da, m-a inspirat și doresc ca pe viitor să vin la proteste pentru relocarea noastră în oraș.
(Francesca)
— Da, m-a inspirat, și pe viitor, când o să pot (căci am 2 copii), o să particip la anumite evenimente. (Iuliana)
— Da, sigur că da, voi încerca să PARTICIP la proteste, la mitinguri și să sprijin oamenii, să
nu mai fie evacuați. (Mihaela)
— Deja mă implic împreună cu sora mea, activista Maria Stoica, participând uneori la activități stradale. Cu siguranță voi continua să fac asta. (Noemi)
— Da, m-a inspirat, și pe viitor voi sprijini oamenii cu ce e nevoie și voi participa la diferite
activități. (Rita)
— Din perspectiva luptei antirasiste, voi continua să mă implic și să argumentez (oricât de
inutil ar fi, în cazul unora) împotriva pornirilor rasiste sau clasiste ale celor cu care interacționez. Din perspectiva dreptății locative – nu prea. Consider că trezești mai ușor empatia din
omul de rând decât să diminuezi interesul monetar din demnitar. (Eduard)
— Pot spune că atelierul a reușit să-mi alimenteze dorința de a mă împotrivi și revolta în
fața nedreptăților care au loc în jurul meu, să fac asta cu și mai multă convingere și pasiune
decât am făcut-o până acum. (Iulia)
— Chiar dacă am adoptat de mai multă vreme o poziție antirasistă în discursurile mele,
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atelierul mi-a deschis ochii cu privire la o altă injustiție cu care se confruntă un număr foarte
mare de persoane, anume cea a nedreptății locative. Datorită informațiilor aflate despre acest
subiect, voi încerca să mă implic în evenimente viitoare pe această temă și să le aduc la cunoștință celor din jur despre multitudinea de probleme sociale ce sunt interconectate și care îi
afectează pe cei mai vulnerabili oameni ai societății. (Roxana)
— Atelierul s-a desfășurat într-o perioadă foarte aglomerată, în care probabil toată lumea
se pregătea pentru odihna și relaxarea de final de an, chiar dacă pentru foarte multe persoane
nici finalul de an nu aduce astfel de împliniri. Faptul că lumea a participat în aceste condiții la
atelier m-a făcut să îl resimt drept un moment de încurajare pentru continuarea luptei noastre
comune. (Enikő, organizatoare)
5. Ce fel de schimbări credeți că ar trebui să aibă loc în societate pentru nevoile comunităților
de care aparțineți?
— Să ne accepte, că și noi suntem oameni și facem parte din societate, chiar dacă suntem
romi. (Francesca)
— Să se construiască mai multe locuințe sociale, să nu fie discriminări la locul de muncă,
în școli, în grădinițe. (Iuliana)
— Să li se acorde atenție și celor care vin de la periferia orașului, să li se dea dreptul de a
vorbi și să nu li se pună etichete. (Alexandra)
— Să nu mai fie discriminări și să ne tolerăm unii pe alții, să ne înțelegem bine. (Mihaela)
— De a nu judeca și eticheta omul după culoarea pielii. Iar schimbarea cea mai mare ar trebui să vină de la autorități. (Noemi)
— Să fim mutați, să poată să aibă acces la toate facilitățile copiii, să meargă la școală, instituțiile să-și facă treaba cum trebuie. (Rita)
— Oamenii ar trebui să se abțină din a emite judecăți de valoare. De asemenea, ar fi ideal
dacă ar găsi o modalitate de a-și mângâia egoul, alta decât a-i jigni sau deprecia pe alții. (Eduard)
— Cred că schimbarea principală care ar trebui să aibă loc este aceea de a opta pentru
a-l asculta pe cel din jur înainte de a ne da cu presupusul cu privire la o problemă la care nu
ne-am gândit (îndeajuns) până atunci. Cu alte cuvinte, oamenii dintr-o comunitate trebuie să
fie încurajați să-și spună poveștile și impresiile legate de problemele care-i vizează, iar cei din
jur, să-i asculte și să încerce să empatizeze cu ei. E nevoie de o modificare de perspectivă, de
la a spune la a asculta. (Iulia)
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— Societatea noastră se axează pe profit, pe profitul câtorva persoane în poziții (nu neapărat publice) de putere. Până nu se va acționa și nu se vor lua decizii în interesul tuturor, nu
cred că se va produce o schimbare semnificativă. (Corina)
— Făcând parte dintr-o categorie socială privilegiată, îmi doresc să am cât mai mulți colegi
din sfera academică/ universitară care, și pe baza conștientizării modului în care beneficiază de
privilegiile lor societale, să vrea să aducă o contribuție atât la cunoașterea fenomenelor cum ar
fi exploatarea, rasismul, sau inegalitatea locativă, cât și la susținerea, prin diverse mijloace pe
care le pot mobiliza, a categoriilor sociale afectate direct de aceste fenomene. Mi-aș dori să îi
văd pe mai mulți implicați în lupta comună pentru o lume mai dreaptă, în care condițiile materiale pot să faciliteze accesul în fapt al tuturor la drepturile omului și în care statul își respectă
obligațiile față de asigurarea drepturilor social-economice pentru toți. (Enikő)
— Da, fac asta de 12 ani, dar de fiecare dată aceste ateliere și evenimente la care particip
îmi dau puterea de a lupta mai departe. De aici mă hrănesc cu energie pozitivă și putere de
muncă. Implicarea mea va fi exact ca până acum, dar, dacă vor fi ocazii, mă voi implica mai mult.
(Linda)
6. Ce impact credeți că a avut acțiunea din 17 decembrie?
— Am fost vizibili și nu vom uita niciodată acea tragedie din viața noastră, vom lupta în
continuare. (Francesca)
— Am fost vizibili și acea zi importantă pentru noi nu a trecut fără să se întâmple ceva.
(Iuliana)
— Cred că, dacă vom lupta în continuare, vom reuși să fim și noi văzuți ca oameni în societate. (Alexandra)
— A fost un moment sensibil pentru mine, căci mi-am adus aminte de cele întâmplate,
oamenii erau triști, supărați, au plâns, au văzut și aflat și alți oameni ce ni s-a întâmplat. Să nu
mai pățească nimeni ce am pățit noi în prag de iarnă. (Mihaela)
— Mi-am amintit de când am fost evacuată, am trăit același coșmar precum cel din 17
decembrie 2010 și asta îmi dă puterea să lupt mai departe. (Rita)
— Nu știu ce impact a avut la nivel macro, dar sper că prin faptul că eu am aflat de această
situație (despre care nu auzisem nimic după 6-7 ani de locuit în acest oraș), iar apoi că am prezentat mai departe situația apropiaților, care – probabil – la rândul lor o vor relata mai departe,
se va ajunge la momentul când astfel de tratamente inumane vor fi prezente în mentalul colectiv,
152

vor fi mediatizate, discutate, împiedicate prin acțiune colectivă și nu vor mai putea fi îngropate
de cinism și nepăsare, ca până acum. (Eduard)
— Consider că s-au deschis multe ocazii de a discuta despre dreptatea locativă, despre problemele Clujului și despre antirasism. Am purtat multe conversații cu apropiați și i-am făcut
curioși cu privire la scopurile acțiunilor de genul. Printr-o conștientizare sporită a situației de
față, cred că putem trezi în marea majoritate a oamenilor indignare și dorință de schimbare
în bine a stării de fapt, așa încât sunt de părere că evenimentele de genul vor rămâne mereu
relevante pentru construirea unei societăți lipsite de prejudecăți. (Iulia)
— Mi se pare important să existe un contradiscurs, atunci când discursul majoritar și/sau
cel al autorităților devin dăunătoare pentru unii și unele dintre noi. O astfel de acțiune, precum și cele din anii precedenți, construiesc contradiscursul, care rămâne foarte relevant mai
ales în cadrul luptei pentru dreptate locativă, cât timp multe persoane care locuiesc în Cluj nu
au auzit despre Pata Rât. (Corina)
— Acțiunea din 17 decembrie 2021 a fost unul dintre cele mai reușite evenimente activiste
din Clujul ultimilor doi ani ce au cunoscut restricții datorită pandemiei, îmbinând prezența
fizică a participanților în spații publice din oraș, cu conectarea unor mesaje individuale într-un
marș online. Evenimentul a reușit să mobilizeze persoane victime ale evacuărilor forțate și cu
domiciliul forțat în Pata Rât, activiști, studenți, artiști și arhitecți care și-au adus aportul la formularea mesajelor evenimentului: răspunzând la întrebarea Cui aparține orașul smart dacă …?
locuitorii săi se confruntă cu o serie de probleme locative; contribuind la realizarea expoziției
stradale cu titlul Unde au dispărut copiii de pe canapea?; și punând laolaltă o serie de nemulțumiri personale în mesajul poetic și politic Mi-e dor de locuințe sociale. (Enikő)
— A avut un impact mare deoarece mulți tineri care nu știau de povestea noastră au aflat-o
și chiar au decis ca pe viitor să se mai implice în acțiunile noastre. (Linda)
7. Care a fost cel mai important sau memorabil moment din atelier pentru voi?
— Întâlnirea fizică, când ne-am cunoscut cu ceilalți tineri și am învățat lucruri noi. (Francesca)
— Când am cunoscut oameni noi. (Iuliana)
— Memorabil pentru mine a fost când ne-am întâlnit fizic și am vorbit între noi despre
drepturile omului. (Alexandra)
— Când a participat Aldessa Georgiana Lincan de la E-Romnja, ne-a vorbit despre drepturile
femeilor și am cunoscut tinerii studenți care s-au implicat. (Mihaela)
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— Cel mai memorabil pentru mine a fost workshop-ul care a avut loc fizic și cazul Larei.
(Noemi)
— Faptul că, până acum, nu mi-am cunoscut drepturile și acum le cunosc. Orice o să întâmpin în viață, o să-mi cunosc dreptul. Și am cunoscut oameni noi, cu care am fost încântată să
socializez. (Rita)
— Cel mai memorabil a fost pentru mine workshopul care a avut loc fizic, când i-am cunoscut și am interacționat cu cei din Pata Rât, le-am aflat poveștile, am aflat de cazul Larei, de
acțiunile activiste precedente, etc. (Eduard)
— Sunt de acord cu Alexandra și Eduard – și mie mi s-a părut că al doilea atelier a fost
cel mai memorabil moment din cadrul proiectului. Interacțiunile directe pe care le-am avut
cu ceilalți participanți au fost de neînlocuit în ceea ce privește conștientizarea tot mai acută
pe care simt c-o am cu privire la necesitatea schimbării perspectivei noastre asupra ideii de
dreptate locativă. (Iulia)
— A fost important să aflu de activitatea E-Romnja și RomaJust, să-mi fac o idee și despre mai multe forme posibile de activism. Deși asociațiile au, în mare parte, scopuri comune,
E-Romnja lucrează mult la nivelul mobilizării comunitare, iar RomaJust la nivel juridic. (Corina)
— Au fost momentele când am simțit că pasiunea mea activistă a avut oarecare efecte.
Cred că acest lucru s-a multiplicat și datorită celor doi invitați speciali ai atelierului, Georgiana
Lican de la ERomnja și Eugen Ghiță de la RomaJust, cu ocazia celei de-a treia întâlniri. (Enikő)
— Memorabilă pentru mine a fost întâlnirea față în față, unde am avut ocazia să ne cunoaștem cu toții și să discutăm despre probleme precum discriminarea și tema mare a locuirii și a
evacuărilor forțate. De asemenea, la fel ca Eni, și eu sunt pasionată de acest activism; nu am
crezut niciodată c-o să ajung să fac ceea ce-mi place cu adevărat: activismul mă reprezintă în
felul meu de a fi și în viața de zi cu zi nu pot sta nepăsătoare față de problemele celor din jur.
(Linda)
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exPoziția Comunități Rome
din Pata Rât și aCtivismuL
antiRasist PentRu dRePtate
LoCativă*
* Planșele expoziției se pot vedea aici – https://casisocialeacum.ro/archives/6998/comunitati-rome-din-pata-rat-si-activismul-antirasistpentru-dreptate-locativa/. În cadrul acestei expoziții am lansat Albumul 2010–2020. Ultimii 10 ani în Pata Rât – https://casisocialeacum.ro/
archives/7039/2010-2020-ultimii-10-ani-in-pata-rat-album/, precum și nr. 17 al ziarului Cărămida, un număr tematic legat de Ziua
Internațională a Romilor – https://casisocialeacum.ro/caramida/caramida-2022/caramida-nr-17/

Secțunea 1. – Planșa introductivă la expoziție
Am realizat această expoziție de 8 Aprilie – Ziua Internațională a Romilor, pentru a ne
exprima solidaritatea antirasistă cu lupta tuturor romilor pentru recunoaștere culturală, dreptate socială, capacitare economică și participare politică. Internaționalismul mișcării romilor
continuă să ne inspire. Rasismul împotriva romilor continuă să ne revolte. Nedreptatea și inumanitatea sistemului care forțează oamenii să locuiască în nesiguranță și condiții inadecvate
ce pun în pericol demnitatea și viața lor, ne face să vrem să participăm în continuare la lupta
globală pentru justiție socială.
Expoziția îmbină elementele unor expoziții anterioare realizate de noi, precum:
■ Expoziția arhivă online „10 ani – lupta continuă”/ „Jurnal Pata Rât”, realizată în decembrie 2020, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la evacuarea de pe str. Coastei. Aceasta expune
relația dintre acțiunile din 2010 ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, constituirea
zonei rezidențiale case modulare în Pata Rât, evacuarea de pe str. Coastei, prelungirea
traiului precar pe str. Cantonului, precum și perpetuarea rampelor de deșeuri toxice în
Pata Rât și locuirea în colonia Dallas. Totodată, expoziția-arhivă relevă cum au generat
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aceste interacțiuni mișcarea pentru dreptate locativă din orașul Cluj, și cum a evoluat
aceasta de-a lungul a 10 ani pe baza unei colaborări consistente cu oamenii din Pata
Rât, precum și prin acțiuni contestatare la adresa primăriei cu privire la adâncirea și
perpetuarea crizei umanitare, de mediu și locative din zonă.
■ Expoziția mobilă „Unde au dispărut copiii de pe canapea?”, realizată în 2021 și lansată

pe str. Coastei -1 17.12.2021, și care apoi a fost expusă în februarie 2022 la Biblioteca
Centrală Universitară Lucian Blaga din Cluj-Napoca, iar în martie 2022 la casele modulare din Pata Rât. Această expoziție a creat un cadru și pentru a marca simbolic locul
de unde a fost evacuată comunitatea romă printr-un Monument al Evacuării ce o dorim
a o amplasa pe fosta str. Coastei.

Planșa introductivă a expoziției realizată de Radu Gaciu, martie 2022
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Organizatorii expoziției: Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei (prin proiectul
„Încălcarea dreptului de a locui într-un mediu sănătos și lupta romilor din Pata Rât pentru dreptate
locativă”), Fundația Desire, și Căși sociale ACUM!, aprilie 2022. La realizarea acestei expoziții au
contribuit foarte multe persoane. Numele lor sunt menționate pe planșele introductive ale fiecărei
secțiuni.
Secțiunea 1. – Planșa introductivă la expoziție
Secțiunea 2. – Unde au dispărut copiii de pe canapea? (despre str. Coastei și casele modulare din Pata Rât)
Secțiunea 3. – Drumul nostru încotro? (despre str. Cantonului)
Secțiunea 4. – Rampele de deșeuri sunt toxice pentru oamenii! (despre Dallas, munca pe
rampe, și toxicitatea mediului)
Secțiunea 5. – Activismul din Cluj pentru dreptate locativă
Secțiunea 6. – Este Pata Rât istorie?

Secțunea 2. – Unde au dispărut copiii de pe canapea?
(Planșa introductivă la Secțiunea 2.)
În 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a pregătit și a pus în practică evacuarea a 350
de persoane de etnie romă și relocarea lor în Pata Rât în apropierea rampelor de deșeuri. Acest
eveniment tragic a însemnat și începuturile mișcării locale pentru dreptate locativă bazată pe
solidaritatea antirasistă între victimele acestei politici și activiști aparținând unor etnii și categorii cu statute sociale diferite.
Dincolo de a-i reaminti publicului larg cum s-a extins locuirea în Pata Rât de pe urma
acțiunilor de mai sus, această secțiune a expoziției pune în context nevoia comunității rome
care a locuit până în 2010 pe str. Coastei de a marca simbolic locul de unde a fost evacuată.
În 2021, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Fundația Desire și Căși sociale ACUM! au
venit cu ideea realizării unei lucrări de artă care să amintească de acest moment și să atragă
atenția că evacuările din orașul Cluj trebuie să înceteze. Artiștii Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș
și arhitectul Silviu Medeșan, împreună cu membrii ai comunității, au creat o machetă a zonei
care în 2010 a fost demolată. Împreună propun amplasarea Monumentului Evacuării de pe str.
Coastei pe actuala str. Episcop Nicolae Ivan f.n.
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La realizarea acestei secțiuni au contribuit : Artiștii: Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș ; Feedback
pe machetă: Linda Zsiga Greta, Alexandru Greta, Elena Rita Greta, Silviu Zsiga ; Texte: Enikő Vincze,
Silviu Medeșan ; Extrase din interviuri cu: Linda Zsiga Greta, Alexandru Greta, Elena Rita Greta,
Silviu Zsiga, Alexandru Fechete Pepe, Ernest Creta, Romeo Greta ; Editare texte: Simona Ciotlăuș ;
Urbanism și arhitectură: Silviu Medeșan ; Design și layout expoziție: Radu Gaciu ; Fotografii: Paula
Boarță, Știri de Cluj.ro, Alexandru Greta, Radu Gaciu, Silviu Medeșan, Șerban Savu.

Comunitatea de pe str. Coastei înainte de 2010 - memoria locului
„Erau mai multe case lungi pe acest teren, cu mai multe apartamente, câte opt familii
în fiecare casă, fiecare avea câte o cameră și o bucătărie. Era acolo un nuc mare. Și un cireș.
Și corcoduși aveam în spatele casei. Copiii mergeau la Puți să le dea cireșe.”
„Erau separate casele, cu distanță mică între ele. Erau locuințe primite de oameni de la fabricile unde lucrau. Pe care apoi primăria le-a preluat, după ce fabricile s-au închis. Oamenii au continuat să plătească chirie primăriei. Am plătit chirie până în decembrie 2010, când ne-au evacuat.”
„Cu timpul, în față și la lateral pe lângă casele închiriate, oamenii și-au ridicat improvizații.
Pentru că, atunci când eram mici, dormeam frații în pat. Dar când am crescut, aveam nevoie de
mai multe încăperi, așa că părinții au mai construit câte o cameră. Și apoi, cum cineva a crescut și a avut familia proprie, a construit și el sau ea o baracă pe lângă case. Pentru că, din anii
1990, nimeni nu mai primea locuințe sociale cum se primea înainte și trebuia să stea undeva.
Pe vremuri munceai, aveai casă, erai respectat de doctor, ai simțit că ești om. Acum te tratează
mai rău ca pe animale.”
„Pe Coastei am dus o viață liniștită împreună cu vecinii și familia mea. Toată lumea mergea la muncă, totul a fost frumos în jurul nostru. Nu am avut nicio grijă de pe o zi pe alta, copiii
făceau 10 minute pe jos la școală. Nu ne-am simțit segregați, duceam o viață liniștită.”
„Ca în orice comunitate, mai ales când sunt mulți oameni, este imposibil să nu fie probleme din când în când. Sau gălăgie.”
„Pe aici, unde au pus pistele de biciclete, erau tufișuri, între noi și casele private din spatele nostru. Cu vecinii din blocurile vechi construite în anii 1980 noi nu aveam nici cu ei vreo
problemă. Ne înțelegeam bine cu vecinii. Mama mea mai mergea la ei, să facă curat. Problemele
au început când s-a construit clădirea aceasta de jos unde urma să își facă birouri Nokia și
apoi Biblioteca Octavian Goga – de aici s-au făcut foarte multe plângeri împotriva noastră.
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Și poate situația s-a schimbat și mai drastic când Apostu și-a cumpărat casă pe str. Inău, următoarea stradă de aici. El era deranjat de copiii noștri, care mergeau cu bicicletele pline de nori
prin fața casei sale.”
„Era noroi mare, pentru că, până când noi stăteam aici, nu a făcut nimeni trotuar sau
drum. Însă de când ne-au mutat, au făcut și piste de biciclete. Mă doare și asta când mă gândesc, cum se fac tot timpul diferențe în defavoarea noastră.”

Violența continuă a instituțiilor - o cronologie
„Pentru a găsi o soluție pentru cei circa 1500 de romi care locuiesc pe strada Cantonului
și Coastei, precum și în Pata Rât, liderii administrației locale iau în calcul zona din apropierea
rampei de gunoi de la Pata Rât.” (Viceprimar László Attila, sfârșitul lunii martie 2010)
HCL 197/11.05.2010: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin primarul Sorin Apostu, a
făcut un schimb de terenuri cu S.C. Strict Press SRL, obținând o parcelă de 5755 mp în apropierea vechii rampe de deșeuri din Pata Rât.
Decizia Nr.106271/43/ 20.05.2010 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism: avizarea oportunității întocmirii documentației PUZ Pata Rât: introducerea în intravilan
și transformarea unor parcele din vechea zonă industrială în zonă rezidențială. PUZ votat de
Consiliul Local în 15.07.2010, având autorizații și din partea Agenției Regionale de Protecție a
Mediului și a Agenției de Sănătate Publică a Județului Cluj.
27.05.2010: Primăria Municipiului Cluj-Napoca lansează „Documentul de atribuire pentru
construcția de locuințe sociale în Pata Rât.” Acesta a inclus și un caiet de sarcini, ce prevedea:
„În vederea asigurării unor condiții optime de locuit a persoanelor fără adăpost, se propune
construcția de locuințe sociale, care pot fi disponibile ca spațiu de locuit adecvat.”
În septembrie 2010 s-a eliberat Autorizația de Construcție nr. 1181 „Locuințe sociale
pentru persoane fără adăpost Pata Rât f.n,” beneficiari SC Strict Prest SRL și investitor Consiliul
Local Cluj-Napoca.
În decembrie 2010, Serviciul Administrare Spații și Terenuri a trimis Scrisoarea Nr. 302716/
451/ 14.12.2010 către locatarii de pe str. Coastei f.n, prin care ei au fost chemați ca, în termen de două zile, să depună la Primărie o cerere tip și actele de identitate ale membrilor
familiei, până în 16.12.2010 „în vederea atribuirii locuințelor sociale pentru persoanele fără
adăpost.”
159

În 16.12.2010, a fost adoptată Dispoziția Primarului Municipiului Cluj-Napoca cu nr. 6397,
care prevedea desființarea construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe str. Coastei f.n.
În zorii zilei de 17 decembrie 2010, buldozerele, alături de trupele de jandarmi, polițiști
și angajați ai primăriei, au început acțiunea de evacuare a celor 76 de familii, marea majoritate
rome, demolând atât barăcile fără autorizație, cât și vechea casă legală, dată în chirie oamenilor.
În aprilie 2014, primarul Emil Boc declara: „Primăria a procedat corect în 2010 și în continuare are în vedere îmbunătățirea situației romilor care locuiesc în Pata Rât prin asigurarea
de locuințe sociale și depunerea unor proiecte europene prin care se încearcă îmbunătățirea
condițiilor de viață de acolo.” … Potrivit primarului, romii de pe strada Coastei s-au mutat din
locuințe insalubre, improprii, în module care beneficiază de curent electric, apă, căldură.

Evacuarea de pe Coastei - dramele trăite
„Mă pregăteam de zugrăvit, ca în fiecare iarnă înainte de crăciun. Ne-au anunțat în 15
decembrie 2010 că o să fim mutați, dar nu ne-au zis locația unde anume. Ne-au dat 2 zile să
ne facem bagajele. Nu mi-o venit să cred ce se întâmplă. Nu mai știam ce să fac. Am ieșit afară,
deja vecinii se adunau la noi în curte, nu știau nici ei ce să facă. Unii ziceau: Unde ne duc oare
pe toți?, au să ne dea oare locuință la toți sau doar cine are contracte de case va primi?, restul
ce ne facem, care nu avem acte? Au fost două zile de coșmar. Nimeni nu a făcut nici un bagaj
până pe 17 decembrie dimineața la ora 5, când au sosit la noi jandarmeria și poliția locală
cu cagulele. Și de la primărie au venit și au bătut la uși, strigau să ne scoatem bagajele că
au adus mașini, să ne încărcăm repede lucrurile. Și așa a început nebunia pe stradă. De tristețe, îngrijorare, teamă, oamenii plângeau. Nu știam ce să facem cu listele pe care femeia de
la primărie le-a strigat. Unii semnau deja, dar mulți nu. Eu și cu familia nu am semnat nimic
și am rămas ultimii care am plecat. Am rămas și seara acolo, să ne mai scoatem lucruri din
ce a rămas după demolarea caselor. Nu am cuvinte să descriu toată povestea și ce am simțit
pe moment.”
„Când au venit polițiștii și jandarmeria, le-am spus: „Măi, oameni buni, lăsați-mă să-mi
dau jos singur căsuța, mi-o iau eu, lemn cu lemn, mi-o dau jos, improvizația, și mi-o transport
sus singur, și mi-o clădesc înapoi. Dar nu, nu m-au lăsat, au băgat excavatoarele. Deci atunci,
pe repede înainte, ne-au forțat să plecăm de acolo cât mai repede.”
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„Nu vreau să jignesc pe alții, spunând asta. Am fost și eu unul care a suferit. Suferința ne
adună, nu ne dezbină. Însă eu cred că trebuia să ne mute de aici, nu mai puteam rămâne așa
cum eram în zona asta care se dezvolta așa, dar nu trebuia în nici un fel să ne arunce la rampa
de gunoi.”
„Putea să fie totul mult mai bine pentru toată lumea, dacă atunci, în 2010, primăria avea
bunăvoință, și ar fi venit la noi să spună Oameni buni, străduiți-vă să faceți ceva cu casele astea,
că sunt urâte. Puteau să construiască și campusul, rămânea și loc de parcare, și să și renoveze
casele sociale. Puteau să facă toate cele trei lucruri. Dar pe ei nu i-a interesat. Pentru că au
făcut blocurile alea, iar noi nu eram importanți. Casele noastre erau minuscule. Mai bine au
luat bani de la privați pe terenuri, decât să renoveze casele sociale.”
După evacuarea forțată a romilor de pe str. Coastei, până și numele străzii a fost schimbat.
În aprilie 2011, Asociația Amare Phrala și Fundația Desire, susținute de Grupul de Lucru al
Organizațiilor Civice, au depus o petiție la CNCD cu privire la discriminarea comunităților rome
marginalizate practicată de autoritățile locale clujene prin evacuarea de pe str. Coastei și mutarea
celor 76 de familii rome în casele modulare construite de primărie lângă rampa de deșeuri în decembrie 2010. Tot în 2011, cu sprijinul European Roma Rights Centre s-a început acțiunea în instanță
împotriva autorităților clujene. Acum, cazul se află la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

De ce au dispărut copiii de pe canapea?
Pe când locuiau pe str. Coastei, oamenii mai ieșeau vara să stea pe o canapea. În fața
lor, în piața Mărăști apăreau pe rând: noul sediu al Bibliotecii Județene Octavian Goga (2002);
Olimpia Business Center (2006); clădirea construită pentru Vama Regională Cluj pe terenul primăriei (2005), care a fost apoi preluată și finalizată de Consiliul Județean Cluj (mai 2010). Iar
în spatele lor, pe str. Inău se construiau noi vile. Printre altele, cea a primarul interimar Sorin
Apostu, care a ordonat demolarea și evacuarea de pe str. Coastei în 2010, și care, în noiembrie
2011, a fost arestat pentru luare de mită în vederea eliberării unor autorizații de construcții.
În anul 2009, canapeaua pe care au stat mai mulți copii a fost așezată în locul unde noi
acum, în 2021, propunem amplasarea Monumentului Evacuării de pe str. Coastei. Pentru că în
decembrie 2010 canapeaua a dispărut. La fel și copiii care stăteau pe ea. Au fost aruncați lângă
rampa de gunoi a orașului. Monumentul ne aduce aminte despre această evacuare. Ca să nu uităm.
Ca să nu se mai întâmple niciodată cu nimeni așa ceva.
161

În zona unde locuiau cele 76 de familii rome, după evacuarea din decembrie 2010, au
fost construite: un sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, campus și biserică pe terenul primăriei (mai – decembrie 2011) ; Creșa publică Vrăjitorul din Oz
(2016); Dorobanților Residence, un bloc de pe strada Dorobantilor 132-134 de 12 etaje, cu 120
de „apartamente premium” și 120 de locuri de parcare, beneficiar Transilvania Construcții, pe
baza autorizației din 2012. Astăzi, prețul cerut la asemenea apartamente este de cc 2000 euro/
mp și 10000 euro pentru un garaj.
„Când vin aici și mă uit la tot ce este aici și ce este în jur acum, sincer, trebuie să spun
că este frumos, este curat, miroase bine. Dar ce nu e frumos, că tot ce s-a făcut, s-a făcut pe
suferința altora și pe lacrimile altora. Dar așa este omul, el caută să-i fie lui bine, chiar dacă îi
împinge pe alții din calea lui. Nu se uită peste cine a trecut, pe cine a lăsat în urmă în lacrimi,
pe cine a bătut. Lucrurile astea se puteau face și într-un alt mod, nu neapărat pe seama suferinței și pe necazul și pe lacrimile atâtor oameni. Puteau să vină să ne spună, nu ne place cum
a ajuns locul ăsta, vrem să facem curat, dar și pe voi vă mutăm într-un loc unde și vouă să vă
fie bine, nu să vă trimitem la suferință și la chin”. (Silviu Zsiga, fost locuitor pe str. Coastei)

Mutarea forțată în Pata Rât - experiențele traumei
„Am primit o cameră într-un modul pe un contract de închiriere. Eu, bărbatul meu, și
cei trei copii ai noștri. Și am mai lăsat în cameră la noi și rude din familie, care nu primiseră
nimic, ca să nu stea pe afară în gerul acela de decembrie. Ni s-a mai dat un fel de baie comună,
cu două veceuri și două dușuri cu apă rece, fără despărțitoare între ele, pe care trebuia să le
împărțim cu familiile care stăteau în celelalte trei camere din modulul nostru. În unele module
erau chiar și 30 de persoane care le împărțeau o baie comună.”
„Ne-au dus aici pe mașinile lor cu o săptămână înainte de crăciun. Nici n-am simțit că e
sărbătoare. Nici măcar copiii. Nici n-am vrut să le fac brad. Și câte ni s-o stricat de atunci! S-a
prins mucegaiul de mobilierul pe care l-am dus în casă. Iar o altă parte din mobilier a trebuit
să o ținem afară, că nu încăpea în camera primită. O grămadă de lucruri am pierdut. Pereții
erau uzi, am reușit să punem o sobă după două zile. După ce s-a făcut un pic de căldură, am
făcut paturi pe jos. M-am apucat cu cumnata să punem din lucruri așa, cât de cât, să facem un
pic de loc, am pus haine, plăpumi, pături jos. Iar dimineața când ne trezeam, toți eram uzi la
spate. Când am ridicat sus hainele, covoarele, pline de apă erau, trăgeam păturile, ștergeam
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apă de ciment! Curgea apa, vai de capul meu! Și s-a extins mucegaiul până acolo sus la tavan.
Foarte rău a fost! Am și zugrăvit, dar degeaba. Și toată ziua făceam focul, geamurile deschise,
cu ușa, să fie și curent, să se poată usca. Păi, nepoțica mea în fiecare săptămână mergeam cu
ea la urgență, făcea bronșită din cauza mucegaiului. Foarte periculos e mucegaiul ăsta. Apoi
s-a îmbolnăvit copilul cu stomacul. Din cauza mirosului. Copiii, săracii, tot ziceau la început,
să mergem înapoi la casa noastră pe Coastei. Nu ne place aici, mamă! Hai să mergem înapoi la
casa noastră! Unde să mergem?, le-am zis, că ne-au demolat!”
„Ne-au tratat de parcă noi nu am fi oameni, am fi niște animale. A fost o batjocură cum
ne-au evacuat și unde ne-au adus, cum ne-au băgat în camerele astea de câte 16 mp. Noi plăteam chiria și utilitățile acolo pe Coastei, eram oameni lucrători.”
„Am stat pe Coastei din 1989, am avut un oarecare confort. Iar ei au venit în 2010 și ne-au
aruncat aici pe câmp, atât de aproape de rampă. Este sinucidere socială la ce ne-au condamnat
pe noi. Ne-au terminat de tot.”
„Ne-au scos de pe Coastei, după ce și noi, și copiii am fost integrați în societate. Am
lucrat, copiii au mers la școală. Ne-au scos de acolo tocmai când făceam și noi parte din societate. Autoritățile nu ne ajută cu nimic. Din contra, doar spun să ne integrăm, dar de fapt ei ne
aruncă în afara societății. Ne-au adus aici, în Pata Rât, pe câmp, ne-au izolat cu totul. Nu știam
ce vom face mai departe. Cum ne va privi și primi lumea dacă află că noi acum locuim în Pata
Rât. Ne-au aruncat înapoi cu trei generații de excludere și izolare din societate.”
„Eu mi-am făcut o casă pe bucata de teren pe care mi-a arătat-o femeia de la primărie.
Ne-a desenat parcelele și a zis: „Faceți-vă și aici ilegal cum ați făcut pe Coastei!” Căci mie nu
mi-a repartizat apartament. La fel au mai fost, înafară de mine, vreo 36 de familii. Aici n-avem
nicio hârtie pe pământul ăsta. Aici nu suntem siguri, dacă mâine vrea primăria, mâine vine și
zice: Jos! Tot, tot, tot!, căci voi n-aveți nicio hârtie! Și atunci ne dă jos totul. Pot să vină să ne
arunce și de aici când vor.”
„Au rămas 36 de familii care nu au primit locuințe în modulare. În prima noapte sus la
modulare, lângă rampe, am stat afară, am așteptat afară, cu domnul Ernest, cu Titi am stat,
am fost mai mulți, am făcut un foc, am stat, am așteptat. Noaptea aia, cred, că n-o s-o uit
nici când o să am 80 de ani. Nu pot să explic ce am simțit. Și nu numai eu, toți! N-aveam nici
unde să merg. La cine să mergi în casă? Mai mergeai, așa, o jumătate de oră, o oră, când nu
mai puteai de frig, că și ei erau înghesuiți. Toți oamenii care au primit căsuțele astea, aveau
mobilă, aveau de toate. Nici ei nu s-au instalat bine și în case era rece, curgea apa pe pereți.
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Noi pur și simplu am stat afară, am făcut un foc mare. Domnul Ernest, săracu, chiar și pe
Coastei a mai stat vreo două zile, afară și a păzit ce era de păzit. Că el a apucat să-și demonteze niște geamuri și nu mai știu ce. Și el mai stătea, că automat au venit vulturii să colecteze, să fure ce apucă de pe acolo. Și el, săracu, a rămas ca să-și păzească geamurile. El și încă
un bătrân stăteau pe Coastei. Deci el avea, cred, a patra noapte de frig, stând afară la foc.
A fost groaznic atunci.”

Secțunea 3. – Drumul nostru încotro?
(Planșa introductivă la Secțiunea 3.)
Istoria locuirii în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor de
acolo. Cele 170 de gospodării care populează azi fâșia de teren dintre str. Cantonului (acum
Calea Dezmirului) și liniile dezafectate de cale ferată, au fost direcționate acolo în mai multe
valuri de către autoritățile publice locale care le-au evacuat din alte părți ale orașului începând cu anii 1990. Nevoia de apă și igienă este susținută în această zonă doar de două pompe
de apă pe stradă, câteva toalete ecologice amplasate în zonă în 2015, și două cabine de duș
amplasate după declanșarea pandemiei la insistența oamenilor și activiștilor care îi susțin.
Ridicarea gunoiului menajer nu este asigurată în zonă, deșeurile adunate aici funcționează ca
un focar permanent de infecție. Nimeni nu are apă în casă, și evident nici toaletă sau baie în
aranjamentele „temporare” de locuințe care le-au fost puse la dispoziție, cu permisiunea primăriei, de către organizații umanitare, acestor persoane evacuate din oraș în ultimii 22 de ani.
Lucrătorii în salubritate care locuiesc aici, și curăță orașul sunt nevoiți să trăiască într-un mod
care pune sănătatea și viața lor în pericol.
De-a lungul anilor, în cazul comunității rome de pe str. Cantonului, condiția inadecvată
a locuirii s-a suprapus cu nesiguranța locativă datorată caracterului semi-informal al acestei
așezări: nimeni nu are act de identitate pe această adresă, mulți au doar buletine provizorii
fără domiciliu, raziile polițienești îi amenință deseori și mențin stigmatizarea lor, locuitorii au
fost amenințați de evacuare de mai multe ori de-a lungul anilor. Toate aceste nedreptăți i-au
făcut să vrea să își exprime revolta în diverse feluri, curajul lor fiind susținut de mișcarea Căși
sociale ACUM! prin acțiunile derulate împreună: de la depuneri de cereri de locuințe sociale
la acționarea în judecată a primăriei datorită caracterului nelegal și discriminator al criteriilor
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de atribuire de locuințe sociale; de la participări și luări de cuvânt la ședințe de consiliu local
până la participarea activă în organizarea și derularea multor proteste stradale.
Concept: Maria Stoica, Enikő Vincze; Texte: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt; Grafică:
Tihamér Török; Colectare de materiale: Maria Stoica, Alexandru Czanka, Radu Gaciu; Consultant:
Miklós Szilárd.

Evacuările din oraș care au dus la relocarea oamenilor pe str. Cantonului
Colonia de pe strada Cantonului, precum îi spun oamenii, a început să se formeze în a
doua jumătate a anilor 1990, extinzându-se rapid după 2000 pe porțiunea dintre stradă și calea
ferată dezafectată pe o lungime de circa 700.
Extinderea coloniei s-a întâmplat în perioada în care evacuările din imobile retrocedate,
sau din locuințe sociale, sau din foste locuințe din fondul locativ de stat, sau din cămine muncitorești privatizate, sau din beciurile unor blocuri, unele amenajate ca spații municipale de
protecție civilă, au început să se intensifice în Cluj-Napoca. Acestea au însemnat de fapt evacuări forțate în măsura în care au transformat oamenii sărăciți în persoane fără adăpost, adică
nu au asigurat persoanelor evacuate alternative locative adecvate.
Strada Cantonului f.n. a devenit în ultimele două decenii un spațiu către care foarte multe
persoane de etnie romă devenite fără adăpost au fost direcționate sau au fost relocate direct
de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca din locații precum cele de pe str. Avram Iancu, str.
Byron, str. Kővári, str. Paris, Calea Turzii, str. Albac, str. Porumbeilor.

Alte istorii personale care au dus la formarea Cantonului
În anul 2020 am împlinit 26 de ani. Când aveam 4 ani, în 1998, am fost evacuată de pe
str. Moților împreună cu părinții mei. Mama mea atunci avea 22 de ani. În poza pe care o vedeți
cu mine și cu două surori ale mele (Andreea și Ema), eu aveam 8 ani, iar mama 26. Anul acesta
mama a împlinit 45 de ani. Nici până în ziua de azi nu a primit o locuință a ei. Când am împlinit
eu 8 ani, cât este fiul meu acum, atunci am fost aduși de primărie pe str.Cantonului, pe terenul
unde acum este clădirea poștei. Alte două surori ale mele, Noemi și Ioana, s-au născut și au
crescut pe str. Cantonului. De asta putem spune, că suntem fiicele acestei comunități. Flaviu
Czanka este fiul meu. Anul acesta a împlinit 8 ani. El s-a născut pe str. Cantonului. Alexandru
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Czanka este tatăl lui, pe poza pe care o vedeți el avea exact aceeași vârstă, adică 8 ani. El a
fost evacuat împreună cu părinții lui în 2001 de pe str. Avram Iancu, când avea 9 ani. Sora mea
cea mică, Noemi, s-a născut și ea pe str. Cantonului. O vedeți în aceste poze la 8, respectiv la
15 ani, cât are azi. Cealaltă soră, Ioana, s-a născut tot pe str. Cantonului. O vedeți și pe ea în
două poze, la 7 și la 17 ani. (Maria Stoica)
Adam Maria-Vandana a ajuns pe str. Cantonului ca persoană fără adăpost împreună cu
mama ei, Lingurar Cătălina în 2008, după ce a fost evacuată din casa unde au locuit înainte. S-a
căsătorit cu Adam Daniel Păunel. Ei sunt împreună într-o poză din 2009, an în care s-a născut
cel mai mic copil al lor, Iasmin. Păunel a ajuns și el pe str. Cantonului în urma unor evacuări.
Părinții săi, Iosif și Rozalia-Firuța au fost printre primele 20 de familii care la sfârșitul anilor
1990 au fost așezate de primărie pe terenul unde ulterior s-a construit clădirea poștei. Tatăl lui,
Iosif, a murit anul trecut tot pe str. Cantonului, degeaba așteptând să primească măcar la bătrânețe, după pensionare, o locuință socială. Vandana și Păunel au patru copii, toți s-au născut și
crescut pe str Cantonului: Daniela (născută în 1997, o vedeți într-o poză actuală, împlinând în
2020 vârsta de 23 de ani), Rozalia Firuța (n. 1999), Daniel și Iasmin. De mici, îi putem vedea în
poză, alături de alți copii, lânga casa de termopan pe care familia a primit-o în 2004 pe baza
unui contract decomandat de folosință gratuită de la Asociața Umanitară Ecce Homo. În acel
an s-a născut băiatul lor, Daniel, pe care îl vedem în poză ca mic copil cu tatăl lui. Într-o altă
poză, din …, Vandana este împreună cu toți cei patru copii ai săi de pe vremea când aceștia toți
erau mai mici. (Adam Maria Vandana)
Anul acesta am împlinit 32 de ani. Am fost evacuat de foarte multe ori în viața mea.
Stăteam cu părinții pe str. Sobarilor. Am fost evacuați de acolo șapte familii în 2000, când eu
aveam 12 ani. Primăria ne-a dus în mai multe locuri din oraș, fiecare mutare a fost urmată de o
evacuare. Toate astea înainte să ne pună unde suntem și azi, adică pe str. Cantonului. Mă vedeți
în poză cu un prieten al meu de la școală. Copilăria mi-am trăit-o pe str. Cantonului. Adolescența
la fel. Am devenit matur aici. Aici mi-am întemeiat propria familie. Nu am avut niciodată șansa
să fi primit o locuință. Să mă fi putut muta de aici. Partenera mea de viață este Vonișor Rodica.
Ea a fost evacuată cu părinții din Casa Călăului de pe str. Avram Iancu în 2002, când clădirea
a fost afectată de un incendiu mare. Și ea a fost dusă dintr-un loc în altul până a ajuns pe str.
Cantonului. Vedeți cu ea aici două poze din adolescență. Anul acesta Rodica a împlinit 33 de
ani. Avem doi copii împreună, pe Claudia și pe Sebi. Îi vedeți în poze: fiica mea are 9 ani, iar fiul
meu 2 ani. Amândoi s-au născut și au crescut pe str. Cantonului. (Alexandru Dezmirean)
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Casele de pe Cantonului pe hărți
Persoanele care azi locuiesc pe strada Cantonului f.n. nu s-au așezat acolo din cauză
că doreau să lucreze pe rampa de gunoi din Pata Rât. Existența lor pe strada Cantonului nu
a depins și nu depinde de existența sau închiderea rampei de gunoi. Așteptarea din partea
autorităților publice că ei vor pleca de aici în momentul închiderii rampei (și acum, a rampei
temporare) este una creată pe presupoziții false, respectiv pe dorința de a ascunde adevărata
istorie a formării coloniei Cantonului, eventual din motivul de a nu-și asuma responsabilitatea
față de acest proces și față de oamenii care locuiesc acolo.
Ancheta UNDP&UBB din 2012 a identificat pe strada Cantonului f.n. din Cluj-Napoca 111
de gospodării, respectiv 399 de persoane în gospodăriile cercetate, dintre care 182 de copii și
adolescenți sub 18 ani, dintre care 157 copii sub 14 ani. În acel an 100 de familii au declarat că
înainte de a fi mutați pe str. Cantonului au locuit în municipiul Cluj-Napoca. În 2016, numărul
gospodăriilor de pe str. Cantonului este crescut la 156, iar azi este spre 170, chiar dacă de-a
lungul ultimelor cinci ani au ars vreo 10 barăci, dar și câteva case de termopan.
Cercetarea ROMEDIN din toamna anului 2014 a arătat, că în anul școlar 2014/2015 de
pe str. Cantonului 107 copii au fost înscriși la școală. Peste 56% dintre cei școlarizați cu domiciliul pe această stradă sunt înscriși în școala specială, în vasta majoritate a cazurilor din considerente familiale economice, respectiv din cauza neputinței sistemului de învățământ clujean
de a susține participarea lor școlară în alte unități de învățământ, mai ales în școli mixte din
punct de vedere etnic și social. Dintre copiii școlarizați cu domiciliul pe strada Cantonului, 60
sunt înscriși în școala specială, 34 în Școala Gimnazială Traian Dârjan (frecventată preponderent de copii romi), 4 la ciclul pre-liceal al Liceului de Arte Plastice Romulus Ladea, 4 copii se
regăsesc în Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, câte 1 copil la Liceul Tehnic Ana Aslan, Școala
Gimnazială Nicolae Iorga, Liceul Teoretic Lucian Blaga, respectiv 2 copii frecventează Liceul
Tehnologic Special Samus. În ceea ce privește distribuția copiilor școlarizați în unitățile învățământului de masă pe cicluri, ea a arătat astfel în 2014: 10 copii în clasa pregătitoare, 24 copii
în clasele I-IV, 11 copii în clasele V-VIII și 2 copii la liceu.
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Locuirea pe str. Cantonului
Condițiile precare de trai, gradul de izolare a zonei, precum și stigmatizarea puternică
a acesteia conduc la perpetuarea inter-generațională a marginalizării sociale, precum și la
acumularea dezavantajelor în toate domeniile vieții. Toate căsuțele de pe strada Cantonului
sunt de câte o cameră de circa 12 metri pătrați. Ele se încălzesc cu sobe de lemne. Colonia are
două surse de apă. Până în anul 2015 oamenii care locuiesc pe str. Cantonului f.n. numai că
nu au avut baie sau toaletă în casă, dar în zonă nu au fost amplasate nici toalete publice. În
contextul pandemiei, în 2020, la insistențele oamenilor și activiștilor care îi susțin, autoritățile
au amplasat pe stradă două dușuri comune. De atâția ani, și inclusiv și azi, ridicarea gunoiului
menajer din zonă continuă să fie o problemă nerezolvată, ceea ce duce la degradarea mediului
care afectează sănătatea oamenilor, expunându-i la diverse boli contagioase.
Multe familii, pe lângă încăperea principală, și-au construit din lemne încă un spațiu adiacent folosit, după caz, ca antreu sau loc de gătit, sau loc pentru încă un pat, sau pentru depozit. Spațiile locative inițiale s-au extins și pentru că generațiile noi au crescut, și-au întemeiat
propriile familii și nu aveau posibilitatea să dobândească locuință în altă parte respectiv nu au
avut acces la locuințe sociale datorită criteriilor de atribuire de locuințe sociale practicate de
administrația publică locală clujeană.
Unele dintre spațiile locative au electricitate (dintre casele de termopan, respectiv casele
verzi din lemn care sunt locuite pe baza unor contracte de comodat) pe baza unor contracte
de furnizare de energie electrică încheiate cu Electrica. Pe baza unor înțelegeri informale între
locatari, multe alte case din colonie primesc curent electric de la vecinii lor contra cost. În 2015,
locatarii care nu au contract cu Electrica, au încercat să-și reglementeze situația privind accesul
la curent prin intermediul proiectului Pata Cluj implementat de ADI ZMC. Într-un final, formula
propusă de 60 de familii cu acest scop nu a putut fi susținută de proiect pentru că depășea
cadrele legalității. Motivul principal al refuzului a fost, deci, unul legat de problema centrală a
locatarilor de pe str. Cantonului f.n., și anume aceea de a nu fi recunoscuți ca rezidenți legali la
adresa la care ei stau în fapt, chiar dacă ei sunt luați în evidența autorităților publice ca locatari pe str. Cantonului f.n. Acest lucru înseamnă că persoanele și familiile în cauză nu au acces
la condiții decente de trai (cum ar fi curentul electric) pentru că administrația publică locală
îi ține de aproape două decenii într-o situație de nesiguranță locativă, sau și mai mult, într-o
situație de ilegalitate, în cel mai bun caz eliberându-le buletine provizorii fără domiciliu.
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Secțunea 4. – Rampele de deșeuri sunt toxice pentru oameni!
(Planșa introductivă le Secțiunea 4.)
Comunitățile rome care locuiesc în proximitatea rampelor de deșeuri din Pata Rât au
fost expuse îndeaproape și pe o foarte lungă perioadă de timp toxicității rampelor de deșeuri.
Totuși, procesul intentat de Fundația Desire împreună cu 50 de persoane cu domiciliul în casele
modulare, împotriva primăriei, Consiliului Județean, rampei Salprest, rampei RADP, Gărzii de
Mediu și Agenției de Mediu, prin care noi am dorit să demonstrăm că gunoaiele sunt toxice
pentru oameni, se tergiversează la Tribunalul Cluj din 2018. De ce este atât de dificil să recunoști că rampele de deșeuri intoxică oamenii?
Activitatea industrială, inclusiv rampele de deșeuri generează particule în suspensie PM2.5
și PM10, care reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Traficul
rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora
cât și datorită arderilor incomplete. Iar zona rampelor de deșeuri cunoaște mult trafic, mașinile
de salubritate circulând ziua și noaptea din localități înspre rampe și invers. Foarte specific în
spectrul poluatorilor generate de rampele de deșeuri este Hidrogenul sulfurat (H2S), un gaz
incolor, nociv, care apare în condiții anaerobe sau corozive. Este un gaz exploziv și extrem de
inflamabil, mai ales când intră în contact cu produsele oxidante. Când resturile de alimente și
deșeurile verzi sunt aruncate la groapa de gunoi, ele în general sunt compactate și acoperite.
Acest lucru elimină oxigenul și îl face să se descompună într-un proces anaerob. De-a lungul
acestui proces se eliberează metan, un gaz cu efect de seră și inflamabil, foarte periculos dacă
se lasă să se acumuleze în concentrație mare.
Depozitele de gunoi prezintă risc de incendiu datorită gazelor pe care le produc. Dacă se
produce un incendiu, pompierii vor folosi adesea o spumă ignifugă în loc de apă pentru a stinge
incendiul, adăugând astfel și mai multă amprentă chimică depozitului de deșeuri. Deșeurile
precum televizoarele, computerele și alte aparate electronice conțin o listă lungă de substanțe
periculoase, inclusiv mercur, arsen, cadmiu, solvenți, acizi și plumb. Când deșeurile se descompun în groapa de gunoi și apa se filtrează prin acele deșeuri, se formează lichidul numit levigat,
care este foarte toxic și poluează pământul și apele subterane.
Depozitele obișnuite, destinate gunoiului menajer, fără să aibă deșeuri periculoase,
sunt surse de substanțe chimice cauzătoare de cancer, precum benzenul și clorura de vinil.
Bacteriile obișnuite din sol pot crea substanțe chimice toxice chiar și din așa-numitele deșeuri
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nepericuloase. În plus, s-a demonstrat că depozitele de gunoi închise de mai bine de 20 de ani
mai emit clorură de vinil.
Concept și text: Enikő Vincze; Măsurători efectuate prin senzori amplasați la casele modulare: ing. Alexandru Luchiian (prin proiectul ENHOJUST); Ancheta medicală în Pata Rât realizată
prin proiectul ENHOJUST): dr. Bogdan Mincu; Design: Radu Gaciu.

Suferința oamenilor în mediul poluat din Pata Rât
Conform HG nr. 349/2005, depozitul de deșeuri neconform clasa B Pata Rât Cluj-Napoca
trebuia să își sisteze activitatea la data de 16.07.2010. În acel an, muntele de gunoi era format
din 1,9 milioane metri cubi de deșeuri și ocupa o suprafață de 22 de hectare. Dar activitatea de
depozitare nu s-a sistat la termenul stabilit. Romilor evacuați de pe str. Coastei primăria ClujNapoca le-a construit niște case modulare la 800 de metri față de rampa veche de deșeuri și
la 200 de metri de vechea rampă de deșeuri medicale.
Instituțiile care au contribuit la autorizarea acestor construcții au încălcat Declarația
internațională a drepturilor omului și mediului adoptată la Geneva în 1994, precum și Ordinul
Ministrului Sănătății nr. 536 din 23 iunie 2007, care arată că distanța minimă de protecție sanitară, recomandată între zonele protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri
sanitare este de 1000 de metri.
Când rampa veche a fost închisă definitiv, în 2015, primarul Emil Boc anunța: „Am rezolvat criza gunoaielor la Cluj. Vom avea aici în Pata Rât propria rampă de gunoi administrată de
RADP”. Tot atunci s-a înființat și rampa privată SALPREST. Cei care au autorizat cele două rampe
noi, au uitat că la nici 1000 de metri de acestea se află casele modulare pe care tot ei le-au
autorizat în 2010. Rampa veche, cea închisă în 2015, a fost ecologizată definitiv abia în 2020.
În 29.02.2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a constatat existența unei
stări de urgență în Pata Rât, susținând prin asta cererea președintelui Consiliului Județean Alin
Tișe de a deschide CMID fără autorizație de mediu: populația din vecinătatea acestor depozite
este expusă la risc la îmbolnăviri, cu alterări ale funcției pulmonare, evenimente cardio-respiratorii, infecții respiratorii acute, acutizarea afecțiunilor cronice, intoxicații cu amoniac, metan
și hidrogen sulfurat.
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Dallas, barăcile de pe rampă și munca de selectare a deșeurilor
Cea mai veche comunitate de romi din Pata Rât locuiește în colonia numită Dallas, unde,
în casele de lemn oferite lor de Fundația Pro Roma din Olanda, stau aproximativ 300 de persoane. Strămoșii lor s-au așezat aici pe la sfârșitul anilor 1970 din constrângeri economice,
situație care a fost moștenită și de a treia/ patra generație. Alte 100 de persoane locuiesc în
barăci improvizate din lemn și nailon, fără apă, electricitate sau încălzire chiar la poalele rampelor de deșeuri. Ei au fost primii care au suferit atât de pe urma toxicității rampelor de deșeuri, și continuă să fie în prima linie a unei stigmatizări triple: cea a spațiului unde lucrează și în
proximitatea căruia locuiesc, cea a etniei rome, și cea a muncii lor.
Acești oameni au asigurat selectarea deșeurilor de la Cluj pe vechiul depozit de gunoi
și continuă să facă acest lucru pe noile rampe temporare, dar încă neecologice (administrate
de compania publică RADP și firma privată SALPREST), deschise în 2015. În momentul de
față rampa RADP funcționează în continuare, pentru că Centrul de Management Integrat al
Deșeurilor nici acum nu este funcțional. Companiile din industria deșeurilor se îmbogățesc
din munca lor, păstrându-le într-o dependență „miloasă” și condiții de minimă supraviețuire.
Azi, în mare parte, ei nu mai lucrează informal, ci cu contract de muncă, exploatați fiind la salariul minim pe economie, fără niciun fel de spor legat de condițiile de muncă toxice, deosebit de
grele sau de munca stigmatizată. Oamenii sunt total dependenți economic de această relație
de exploatare, precum și de costurile reduse ale locuirii în astfel de condiții. Exploatarea și
exproprierea sunt întrepătrunse în cazul lor, înspre beneficiul tuturor clujenilor ai căror deșeuri le selectează. Totuși, în pofida acestei dependențe, unii locuitori ai coloniei Dallas își ridică
vocea, și transmit mesaje către clujeni, care au fost amplificate de câteva ori de activiștii pentru dreptate locativă, în vederea recunoașterii valorii muncii lor și a solicitării unor măsuri de
îmbunătățire a condițiilor lor de trai în zonă.

Toxicitatea rampelor din Pata Rât
Din iulie 2020, proiectul ENHOJUST măsoară poluarea aerului cu PM2.5 și PM10 la casele
modulare din Pata Rât cu aparatura organizației Strop De Aer.
Praful fin și particulele în suspensie PM10 și PM2.5 agravează bolile aparatului respirator, cum sunt astmul sau bronșita, formând depuneri la nivelul părții superioare a aparatului
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respirator (cavitatea nazală, faringele și laringele), respectiv în trahee și bronhii, provocând
diverse tipuri de iritații ce includ inflamații și uscarea nasului, gâtului, precum și tuse, tuse șuierătoare, dispnee și scăderea funcției pulmonare. Gravitatea afecțiunilor este cu atât mai mare
cu cât particulele conțin și substanțe acide (cum sunt dioxidul de sulf, oxidul de azot, etc.) sau
substanțe chimice, toxice, respectiv cancerigene. Inflamațiile se pot extinde astfel și în zona
inferioară a plămânilor, având efecte directe asupra circulației sangvine și asupra capacității
sângelui de a se coagula.
Depășirile valorii admise ale particulelor în suspensie de către Organizația Mondială a
Sănătății sunt îngrijorător de mari în Pata Rât.
În plus, în Pata Rât, precum arată măsurătorile noastre cu senzorul URADMonitor ale
poluării aerului cu Hidrogen Sulfurat (H2S), marea concentrație a PM10 și PM2.5 se amestecă
cu H2S, formând un amestec toxic foarte periculos de particule cu praf și substanțe chimice.
H2S este un acid care se regăsește în natură în regiunile de gaze naturale sau petrol. De asemenea, el se crează prin putrefacția substanțelor organice, de exemplu a gunoaielor. H2S are
miros neplăcut de ouă clocite și este inflamabil. Ajungând în organismul omului, împiedică
lipirea oxigenului de celulele sanguine, cauzând astfel privarea de oxigen. El se amestecă cu
apa din plămâni formând un acid slab.
Standardele naționale de stat în vigoare din 1987 prevăd că în cazul unei expuneri îndelungate, precum se întâmplă în cazul locuitorilor din Pata Rât, concentrația medie maximă admisă
la 24 de ore a H2S în aer este de 0.008 mg/ m3 ~ 0.006 ppm. Din păcate, oamenii din Pata Rât
sunt expuși la concentrații care depășesc cu mult acest nivel. Pe de altă parte, măsurătorile
noastre arată, că nivelul H2S este de 2-3 ori mai mare în Pata Rât decât media din Cluj-Napoca.
Integrarea principiului justiției de mediu (formulat și în Convenția de la Aarhus) în sistemul
internațional al drepturilor omului s-a realizat prin ideea dreptului la un mediu sănătos, recunoscut ca un drept fundamental de către Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al
Organizației Națiunilor Unite din octombrie 2021 (HRC/RES/48/13). Dincolo de asta, noi milităm
pentru dreptul de a locui într-un mediu sănătos. Și mai mult, recunoaștem că, deși implicațiile
mediului poluat asupra drepturilor omului sunt resimțite de indivizi și comunități din întreaga
lume, consecințele sunt resimțite cel mai acut de acele segmente ale populației care se află
deja în situații vulnerabile, precum sunt comunitățile rome din Pata Rât. De aceea, noi milităm
pentru o justiție antirasistă de mediu și de locuire.
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Efectele poluării din Pata Rât asupra sănătății
În iulie 2021, proiectul ENHOJUST al Fundației Desire a realizat o anchetă medicală în
trei comunități din Pata Rât pe un eșantion de 283 persoane de peste 18 ani. Printre întrebările
privind starea de sănătate, în chestionar am inclus și întrebări legate de sentimentul de lipsă
sau sete de aer, sau de oboseala inexplicabilă, sau la modurile în care li se manifestă oboseala.
La mai puțini din jumătate dintre respondenți, oboseala sau lipsa de aer apare doar după un
efort intens (49.3%). În cazul celorlalți, însă, oboseala sau lipsa de aer apare: după câteva minute
de mers pe drum drept (14.5%), după ce urcă o pantă ușoară sau dacă se grăbesc (17%), chiar
dacă merg mai încet decât ceilalți oameni sau se opresc din mers foarte des (18.4%), chiar și
când se îmbracă sau doar ies din casă (0.8%). Aceste valori sunt semnificativ mai mari decât
datele raportate în studiile epidemiologice relevante, în care senzația de lipsă de aer apare la
aproximativ 27% din persoanele intervievate. Alte studii arată, că prezența lipsei de aer este
un factor predictiv pentru mortalitatea cauzată de boli serioase ale plămânii sau inimii.
Poluarea se asociază cu multe simptome, nu neapărat specifice unei boli anume, precum
tusea, amețelile și durerile de cap. De asemenea, expunerea prelungită la aer poluat poate duce
la apariția bolilor pulmonare cronice precum astmul, bronhopneumopatia cronică obstructivă
sau apariția alergiilor respiratorii.
O anchetă realizată în 2012 de către UNDP și UBB arată că la acea oră, numărul de
persoane peste 65 de ani din trei comunități rome din Pata Rât era precum urmează: pe str.
Cantonului 8, la modulare 3, iar în Dallas 2. Când am realizat ancheta medicală ENHOJUST în
2021, și noi am identificat un număr foarte mic de persoane peste 65 de ani (15), adică un procent de 5.3 % din totalul persoanelor de peste 18 ani din eșantionul nostru (283) care locuiau
pe Cantonului, la modulare și în Dallas.
Comparativ, dacă ne uităm la datele despre populația din Cluj-Napoca, putem nota: conform INS, în 2021 în Cluj-Napoca din totalul de 327927 locuitori, 273698 de persoane erau peste
18 ani, iar raportat la această sumă, 59081 de persoane, adică 21% au fost de peste 65 de ani.
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Secțunea 5. – Activismul din Cluj pentru dreptate locativă
(Planșa introductivă la secțiunea 5.)
Mișcarea pentru dreptate locativă a contribuit masiv în ultimii 12 ani la punerea tuturor
problemelor reflectate în secțiunile anterioare ale expoziției pe agenda politică și administrativă a decidenților, și la responsabilizarea autorităților publice față de criza umanitară, de
mediu și locativă din Pata Rât.
Treptat, însă, trecând prin mai multe etape, mișcarea a ajuns să abordeze fenomenul în
contextul mai larg al politicilor de locuire și de dezvoltare urbană. Astfel, ea și-a extins activismul înspre tot ceea ce include criza locuirii în orașul care a devenit localitatea cu cele mai
mari prețuri de pe piața de locuințe din România, acordând atenție specială revendicărilor privind fondul locativ public.
Suntem o echipă în care persoane de etnie romă, română și maghiară – respectând
dreptul tuturor la autodefinire etno-culturală și lingvistică – se regăsesc dincolo de granițele
construite de politicile identitare naționaliste în jurul unei cauze socio-economice, cum este
locuirea. Luptând pentru dreptul și accesul efectiv la locuire adecvată pentru toți, ne mobilizăm împotriva unei dezvoltări urbane puse în slujba celor bogați, care îi deposedează pe cei cu
resurse reduse de drepturi și de resursele materiale necesare unui trai adecvat. Luptând pentru
o politică justă de locuire, ne solidarizăm împotriva rasismului care împinge oamenii sărăciți
prin exploatarea muncii lor la marginile poluate ale orașelor, unde nu doar demnitatea umană
ci și viața le este pusă în pericol.
Revendicăm locuințe publice ca soluție la criza locuirii. Pentru că locuințele publice sunt
locuințe adecvate ce trebuie și pot fi oferite ca alternative persoanelor evacuate. Pentru că
locuințele publice contribuie la capacitarea financiară a oamenilor prin faptul că ele nu împovărează locatarii cu costurile locuirii. Pentru că locuințele publice sunt imobile scoase din logica
pieței și a goanei după profit. Pentru că ele sunt instrumente prin care locuința se transformă
din marfă și obiect al investiției financiare în drept și în căminul care satisface nevoia socială
de locuire.
Lupta pentru o politică justă de locuire trebuie să fie și o luptă antirasistă, precum lupta
antirasistă trebuie să fie și o luptă pentru o societate fără exploatare în care toată lumea se
poate bucura de siguranța căminului său.
Concept și text: Enikő Vincze, Csenge Schneider-Lőnhárt; Design: Tihamér Török
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Istoria mișcării
Începuturi (2010–2015)
Căși sociale ACUM! a pornit în 2016 ca o campanie în cadrul Fundației Desire. Rădăcinile
sale se află în încercările Asociației Amare Phrala și Fundației Desire din 2010, susținute de
mai multe organizații civice rome, de a opri planul autorităților publice locale cu privire la
construirea de "locuințe sociale" dedicate romilor cu domiciliul pe str. Coastei, str. Cantonului
și str. Pata Rât în proximitatea rampelor de deșeuri. Apelurile și petițiile lor, din păcate, nu au
avut succes.
Planul primăriei s-a realizat prin evacuarea în 17 decembrie 2010 a 350 de persoane
rome de pe fosta stradă Coastei și mutarea lor forțată în casele modulare din Pata Rât.
Din ianuarie 2011, mai multe persoane alăturate cauzei anti-segregare au creat Grupul
de Lucru al Organizațiilor Civice (gLOC), care și-a propus să pună pe agenda publică situația
locativă a romilor din Pata Rât și să formuleze recomandări către primărie cu privire la desegregare. După 2014, o parte din echipa gLOC a continuat calea recomandărilor de politici, o
alta cea a implementării de proiecte, în timp ce o a treia parte a ales să pornească pe calea
activismului contestatar-revendicativ. În 2015, cea din urmă a început să susțină persoane cu
domiciliul în Pata Rât în efortul lor de depunere de cereri de locuințe sociale la primărie.
2010: Acțiuni împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât
2011–2015: Acțiuni împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire
Căși sociale ACUM! De la campanie la mișcare (2016–2021)
În 2016, campania Căși sociale ACUM! a Fundației Desire anunța nevoia de a politiza
locuirea socială în orașul Cluj în contextul reducerii drastice a fondului locativ de stat și al
transformării locuirii în afacere imobiliară din ultimele decade, cât și al limitării accesului la
locuințe sociale tocmai persoanelor care sunt îndreptățite să le ocupe.
În 2017, Căși sociale ACUM! a continuat să susțină persoanele de etnie romă aparținând clasei muncitoare pauperizate pentru a deveni un actor public care luptă pentru o politică antirasistă
și justă de locuire publică. Definim această politică ca un instrument pentru asigurarea apartenenței la oraș în sensul larg de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, ci de a participa la deciziile
politice privind dezvoltarea lui. Tot în 2017, membrii campaniei (împreună cu FCDL, Dreptul la
Oraș, și Asociația E-Romnja) au fost printre inițiatorii platformei informale Blocul pentru Locuire.
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Scopul de a transforma campania într-un motor al mișcării locale pentru locuire publică
și dreptate locativă a prins contur prin acțiunile din perioada octombrie 2017 – iunie 2018, de
atunci și până azi atât mișcarea cât și echipa de lucru care o susține cunoscând o permanentă
extindere.
Pentru a impulsiona crearea unui oraș pentru oameni, nu pentru profit, ca mișcare politică-activistă propunem pentru Cluj un model de dezvoltare care extinde fondul locativ de stat,
inclusiv cel de locuințe sociale; alocă un buget adecvat investițiilor publice aferente; asigură
accesul la locuințe sociale adecvate al categoriilor cu cele mai reduse venituri și celor care
locuiesc în condiții deprivate; susține din bugetul public și modele alternative de locuire, cum
ar fi diverse forme ale locuirii colective.
2016: Campania Căși sociale ACUM! a Fundației Desire
2017–2018: Căși sociale ACUM!: Transformarea campaniei în mișcare
2019–2021: Extinderea mișcării Căși sociale ACUM!

Proteste stradale
De-a lungul anilor, protestele stradale ale mișcării pentru dreptate locativă din Cluj au
acționat critic față de mai multe fenomene, precum:
— ghetoizarea rezidențială a persoanelor rome sărăcite,
— rasismul instituțional și structural manifestat în evacuări forțate,
— segregarea teritorială și socială,
— locuirea în mediu poluat și condiții inadecvate,
— criteriile discriminatorii și nelegale ale atribuirii de locuințe sociale,
— demantelarea fondului locativ public,
— refuzul de a construi noi locuințe sociale,
— preponderența producției de locuințe pentru profit prin dezvoltare imobiliară,
— împovărarea unor categorii largi de oameni cu costurile locuirii
— criza locuirii.
Iunie 2011: Ești în Pata Rât (cu ocazia unei întâlniri în Pata Rât cu organizații internaționale)
Octombrie 2011: World Habitat Day în Cluj
Martie 2012: Și eu sunt gunoier
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Iunie 2013: Ziua Mondială a Mediului în Cluj – Opriți rasismul de mediu
Aprilie 2014: Activismul rom din Cluj – drepturi locative pentru toți
Iulie 2015: Marșul solidarității rome Oraș pentru oameni, nu pentru profit
Aprilie 2017: Locuințe, nu umilințe. Ziua de acțiune pentru justiție locativă anti-rasistă
Martie 2018: Rasismul la noi acasă
Mai 2018: Cluj contra Cluj. Fotbal antigentrificare
Martie 2019: Ea luptă pentru tine
Aprilie 2019: Manifestul European pentru Locuire Publică
Iunie 2019: Redesenează-ți Orașul
August 2020: Ziua Lucrătorului în Salubritate
Noiembrie 2020: Facem vizibilă criza locuirii - costurile locuirii în Cluj sunt prea mari
Martie 2021: Dezvoltarea imobiliară ne sufocă
Decembrie 2021: Cui aparține orașul smart, dacă …?

Acțiuni comemorative
Locuirea în Pata Rât nu a început în 2010. Și nici lupta de zi cu zi a oamenilor de acolo.
La începutul anilor 2000, mai multe familii rome evacuate din oraș cu începere din anii 1990,
au fost direcționate de către primărie să locuiască informal pe str. Cantonului. Și mai demult,
prin anii 1970 s-a format în zonă colonia Dallas, unde, pe lângă barăcile de la marginea rampei
non-ecologice, locuiesc și azi romii ce asigură selectarea deșeurilor de pe rampele neconforme
ecologic. Câteva organizații de caritate au susținut oamenii de acolo prin diverse ajutoare, inclusiv locuințe informale.
Momentul tragic al evacuării de pe fosta stradă Coastei în decembrie 2010 a marcat
începuturile mobilizării activiste pentru dreptate locativă din orașul Cluj. Aceasta a contribuit
la transformarea experiențelor personale ale nedreptăților în mesaje politice revendicative.
Începută în 2010 prin acțiuni petiționare împotriva ghetoizării romilor în Pata Rât, activismul
militant al Grupului de Lucru al Organizațiilor Civice s-a exprimat între 2011-2015 în diverse
acțiuni, inclusiv proteste stradale împotriva segregării teritoriale și pentru dreptul la locuire. În 2012, cu sprijinul European Roma Rights Centre s-a constituit Asociația Comunitară a
Romilor de pe Coastei. Pentru a pune pe agenda politică tema locuințelor sociale publice, în
2016 Fundația Desire a lansat campania Căși sociale ACUM!. Din 2017, cea din urmă a început
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să crească și să se transforme într-o mișcare mai largă pentru dreptate locativă care, pe lângă
temele inițiale ale evacuării și segregării romilor, abordează fenomenul amplu al crizei locurii,
ce include și lipsa de locuințe sociale, chiriile mari și prețurile nejustificat de ridicate de pe
piața de locuințe, exacerbate datorită dezvoltării imobiliare pentru profit. Căși sociale ACUM!
este printre inițiatoarele Blocului Pentru Locuire din România, precum și grupare membră a
Coaliției europene de acțiune pentru dreptul la locuire și la oraș.
Activismul pentru dreptate locativă din orașul Cluj a devenit posibil pentru că s-a bazat pe
solidaritatea transetnică și politică de lungă durată între persoane cu domiciliul în Pata Rât și alte
zone marginalizate sub risc de evacuare, persoane care suferă de pe urma costurilor mari ale locuirii
în oraș și activiste/ activiști care militează pentru o politică antirasistă justă de locuire și de mediu.
Împreună, am organizat multe proteste stradale în ultimii 11 ani, printre ele fiind următoarele: Sunt rom și vreau să trăiesc în demnitate (ianuarie 2011); Activismul rom din Cluj – drepturi
locative pentru toți (aprilie 2014); Marșul solidarității rome Oraș pentru oameni, nu pentru profit
(iulie 2015); Locuințe, nu umilințe. Ziua de acțiune pentru justiție locativă anti-rasistă (aprilie
2017); Rasismul la noi acasă (martie 2018); Cluj contra Cluj. Fotbal antigentrificare (mai 2018);
Ea luptă pentru tine (martie 2019); Manifestul European pentru Locuire Publică (aprilie 2019);
Facem vizibilă criza locuirii - costurile locuirii în Cluj sunt prea mari (noiembrie 2020); Dezvoltarea
imobiliară ne sufocă (martie 2021).
Acțiunea din 17 decembrie din acest an, prin care prezentăm propunerea amplasării unui
monument antievacuare pe fosta stradă Coastei, continuă acțiunile noastre comemorative derulate din 2011 încoace.
2011: Marș pentru dreptate socială
2012: Pata Rât 2012. Romi împinși la margini
2013: Scoateți-ne din Pata Rât
2014: Romii din România. 4 ani de luptă pentru justiție
2015: Suntem egali, nu ilegali
2016: Pata rămâne a tuturor
2017: Manifestul Clujean împotriva evacuărilor de pretutindeni
2018: Locuirea precară ne scoate în stradă
2019: Marș pentru drepturile chiriașilor și împotriva evacuărilor
2020: 10 ani în Pata Rât, 10 ani de luptă
2021: Cui îi aparține orașul smart, dacă …?
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Publicații și filme documentare
— Adrian Dohotaru, Harbula Hajnalka, Enikő Vincze (ed): Pata, Cluj: EFES, 2016 –
https://www.desire-ro.eu/?p=3637
— Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Péter Máthé, Attila Seprődi: Șantier în lucru pentru profit.
Redezvoltare urbană în Cluj: zona Ploiești-Someșului-Anton Pann-Abator-Parcul Feroviarilor,
Cluj: Desire, 2019 – https://casisocialeacum.ro/archives/4042/santier-in-lucru-pentruprofit-redezvoltare-urbana-in-cluj/
— Enikő Vincze, George Zamfir, Manuel Manu, Alex Liță: Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul
locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări, Cluj: Desire, 2020 – https://casisocialeacum.ro/
archives/5300/locuirea-in-cluj-napoca-fondul-locativ-dezvoltare-imobiliara-si-evacuari/
— Un deceniu de luptă pentru dreptatea locativă, Cluj: Desire, 2020, (Text Enikő Vincze, grafică
Péter Máthé) – https://casisocialeacum.ro/archives/5505/un-deceniu-de-lupta-pentrudreptatea-locativa/
— Enikő Vincze, Alex Liță: Muncă și locuire în pandemie la Cluj, Cluj: Desire, 2021 –
https://casisocialeacum.ro/archives/6315/munca-si-locuire-salarii-si-costurile-locuirii-inpandemie-la-cluj/
— Cărămida. Colecție de articole publicate în ziar între 2017-2020 –
https://casisocialeacum.ro/archives/6457/caramida-colectie-de-articole-publicate-in-ziarintre-2017-2021-2/
— Cărămida. Ziarul dreptății locative, lansare în octombrie 2017 (până acum: 15 numere) –
https://casisocialeacum.ro/caramida/
— Dislocări. Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016), 2016, 106 min –
https://vimeo.com/194308421
— Dreptate socială în Pata Cluj/ Social justice in Pata Cluj, 2016, 17 min –
https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek
— Romii nu sunt gunoaie/ Roma are not garbage, 2016, 54 min –
https://www.youtube.com/watch?v=ihP_rs3IOoE
— Amintiri de la margine. Lupta noastră pentru locuire, 2020 –
https://www.youtube.com/watch?v=sHlD4C5zvqI
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Secțunea 6. – Este Pata Rât istorie?
În decembrie 2019, președintele Consiliului Județean Alin Tișe a declarat: Pata Rât este
istorie. El se referea la rampele de deșeuri, în pofida mai multor realități de la acea oră când
rampa veche închisă tehnic în 2015 încă nu era ecologizată, CMID încă nu a fost pus în funcțiune, iar rampa RADP non-ecologică, chiar dacă a fost numită rampă temporară, continua să
funcționeze din 2015, precum face de altfel și acum, în aprilie 2022.
În martie 2021, primarul Emil Boc a declarat: în 2030 Pata Rât va fi istorie. Nu a clarificat dacă se referă și la rampa RADP, sau la istoria vechilor rampe de deșeuri, dar în contextul
unde s-a plasat declarația lui (SIDU 2030), referirea se făcea la zona urbană marginalizată Pata
Rât. Adică la zonele sale rezidențiale, care, presupunem, și în mintea lui includ zona formată cu
totul informal, cea constituită prin acordul primăriei, precum și cea realizată direct prin investiția administrației publice în construcția de locuințe. Fără să facă diferență între mai vechiul
Dallas de peste 50 de ani, Cantonului de peste 20 de ani, sau mai noua zonă de case modulare
de peste 11 ani, intenția primarului era să dea o veste bună locuitorilor de acolo. Dar vestea a
rămas cel mult o promisiune confuză în absența unui plan concret de relocare a tuturor locuitorilor, fără să fie consultați cu privire la acest plan și fără să li se spună cine, unde și când va
fi mutat, sau ce structuri instituționale vor implementa planul.
Toată lumea își dorește ca locuirea precară în mediul toxic din Pata Rât să nu se mai perpetueze în orașul Cluj. Să devină istorie în acest sens. Dar noi dorim ca această istorie, împreună cu istoria evacuărilor forțate să se cunoască așa cum a fost ea trăită de oameni. Expoziția
de față este o mărturie a acestei istorii. Iar prin realizarea Monumentului evacuării de pe str.
Coastei spunem clar: această istorie nu trebuie să se repete cu nimeni, niciodată.
∗

În iunie 2021, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul pentru Planul Urbanistic
Zonal al proiectului Transilvania Smart City, evaluat la 700 de milioane de euro, al cărui beneficiari sunt Realtopfarma S.A., Merlin Construcții S.R.L., S.D.C. Imobiliare S.R.L. ȘI S.C. Chester
Group Investments S.R.L. După cum se arăta pe platforma Euro Urbanism la acea oră, „masterplanul celui mai mare proiect imobiliar din Europa de Sud-Est cuprinde zonificarea funcțională
a teritoriului, organizarea și delimitarea circulației, etapizarea procesului de urbanizare ce se va
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desfășura în 6 etape, din care prima se referă la parcelarea terenului (de 4,6 ha) și la stabilirea
de reglementări urbanistice.” Proprietarul mini-orașului dotat cu tehnologii smart estima că
termenul de finalizare a proiectului este de maxim 5 ani, prima etapă fiind prevăzută a fi gata
în maxim 2 ani. Deci toate înainte de 2030.
În decembrie 2021 presa anunța că s-au început lucrările la ansamblul de 10000 de apartamente poziționat pe dealul Borzaș dintre Cluj-Napoca și Dezmir. Dacă ne uităm la perimetrul
înspre Pata Rât al investiției, vedem că această graniță a sa se află la vreo 1000 de metri de
actuala rampa RADP. În 2021 au început construcțiile pe baza autorizării primite pentru o primă
fază, adică pentru un imobil de locuințe colective cu 227 unități locative și spații comerciale,
într-un corp de clădire de 13 nivele supraterane și 3 nivele subterane conform PUZ aprobat
prin HCL Nr. 251 din 16.06.2021. Și, precum este la modă acum, dezvoltatorul vinde locuințele
din faza de proiect, iar pe site-ul TSC vedem că 70% din acest prim corp de clădire este deja
vândută, chiar dacă se află în apropiere de încă funcțională rampă RADP și vizavi de colonia
Dallas și zona caselor modulare.
Ne întrebăm dacă noii proprietari din TSC, ce se dorește a fi o realizare pentru superelite, au primit asigurări că până în 2024 rampa RADP se va închide și ecologiza, astfel încât să
nu polueze locuitorii care vor circula cu mașini electronice și telegondolă. La fel, ne întrebăm
dacă proprietarii au primit asigurări de la administrația publică că romii din zonele marginalizate din Pata Rât chiar vor dispărea până în 2030, sau poate mai devreme.
Pata Rât, se pare, nu este istorie. Sau se începe o nouă istorie în istoria sa de jumătate de
secol. În contextul închiderii și ecologizării rampei poluante, care i-a intoxicat timp de decenii,
locuitorii romi din Dallas și casele modulare s-ar putea gândi că ar putea opta pentru a rămâne
și de a nu dispărea de acolo din moment ce ar putea și ei beneficia de urbanizarea și re-valorizarea zonei. Ce ar fi dacă primăria ar vrea să facă pe terenul său din Pata Rât câteva blocuri de
locuințe sociale, sau ar da terenul în chirie/ concesiune celor care acum stau în casele modulare
să își îmbunătățească și extindă apartamentele? Astfel, zona aceasta ar deveni vecina imediată
a cartierului Transilvania Smart City. Asemeni teritoriului coloniei Dallas, proprietatea Fundației
Pro Roma care, după ecologizarea zonei, ar putea să construiască aici locuințe și/ sau să legalizeze așezarea informală existentă - lucru cerut de aceasta în trecut de la primărie, fiind refuzat
cu motivul că zona este una industrială.
Cine s-ar fi gândit acum câțiva ani, că dezvoltarea imobiliară va îmbrăca atât de repede
haina smart city? Acum este incontestabil deja, „orașul inteligent” este un element care crește
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profitul investitorilor imobiliari. A devenit parte din brandul „orașului magnet” de pe Someș.
Cine ar fi crezut acum 10-20 de ani că romii din Pata Rât nu vor avea loc nici acolo din cauza
dezvoltării imobiliare inteligente?
Să urmărim, deci, împreună cum se scriu noile file în istoria Pata Râtului din Cluj-Napoca.
Texte: Enikő Vincze și Silviu Medeșan; Artiștii: Ciprian Mureșan, Răzvan Botiș; Design:
Radu Gaciu și Tihamér Török; Feedback pe machetă: Linda Zsiga Greta, Alexandru Greta, Elena
Rita Greta, Silviu Zsiga; Urbanism și arhitectură: Silviu Medeșan.

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

Monumentul evacuării – amplasare și arhitectură
MONUMENTUL E VACUĂRII DE PE S TR. COA S TEI. RIDIC AT PENTRU A DUCERE A A MINTE
A SUFERIN Ț EI CELOR 300 DE PER SOA NE ROME E VACUAT E ÎN 17.12.2010 ȘI MU TAT E
FORȚAT DE C ĂT RE AU TORITĂȚIL E LOC A L E L A PATA R âT, L â NG Ă G ROA PA DE GUNOI
A CLU JULUI. ÎN SOLIDA RITAT E CU TOAT E V IC TIMEL E E VACUĂ RILOR FORȚAT E.
2022, Cluj-Napoca.
Monumentul propus va fi amplasat pe o zonă pavată cu piatră cubică, soclurile machetei
și a plăcii fiind realizate din blocuri din piatră de Viștea, iar macheta zonei și placa vor fi turnate
în bronz. Soclurile au fundații de beton.
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Propunerea locației pentru amplasarea monumentului se inspiră de la o fotografie din
anul 2009 cu câțiva copii de pe fosta str. Coastei, care pozează pe o canapea. Fundalul fotografiei surprinde perspectiva înspre axul monumental al vechilor blocuri din cartierul Mărăști.
Ulterior, pe str. Dorobanților a fost construită Biblioteca Județeană Octavian Goga, clădirea
acesteia ascunzând o parte din perspectiva văzută pe vechea poză. Monumentul se dorește
a fi amplasat într-un punct din care putem avea în spate același fundal ca în fotografie: adică
puțin descentrat spre vest față de axul monumental al bibliotecii și a sensului giratoriu din
cartierul Mărăști.
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