CRONOLOGIE
PATA RÂT
Începuturile formării coloniei
Dallas prin stabilirea primelor
trei familii în zona unde fabricile
din Cluj își depozitau deșeurile;
aceste familii veneau din comunele
din jurul orașului în timp ce
populația întregului oraș creștea
de pe urma migrației de la rural
în urban, petrecută în contextul
industrializării socialiste

SFÂRȘITUL ANILOR

1960

Primele familii din oraș rămase
fără adăpost se așază pe un teren
aflat la intersecția dintre strada
Cantonului și strada Pata Rât

1990

Numărul persoanelor sărăcite care
se stabilesc în Dallas în căutarea
unor surse de venit și a unei locuiri
accesibile este în continuă creștere

1996

1997
Film despre Dallas, realizat de
Andrei Schwartz cu titlul ‘La
marginea prăpastiei’, ‘Auf der Kippe’

Primele persoane se așază pe
rampa de deșeuri veche

2000

Primarul Municipiului Cluj-Napoca
la solicitarea Consiliului Local în
20.11.2003 emite Autorizația de
construire nr. 2046/2003 prin care
se autoriza „executarea unor lucrări
de construire pentru amplasarea
pe str. Cantonului a unor căsuțe cu
caracter social” pe imobilul teren
cu nr. cadastral 757; încheierea, în
noiembrie 2003, de către Consiliul
Local cu o parte dintre locatarii de
pe str. Cantonului f.n contracte de
locațiune provizorie pentru cele 10
căsuțe construite, care se defineau
drept model pentru așa-numitele
case de termopan amplasate aici
ulterior acordului Primăriei

2002
Evacuarea din Casa Călăului a 80 de
persoane care, după câteva locații
de tranzit (de exemplu adăposturi de
protecție civilă), au fost așezate pe
strada Cantonului de către Primăria
Cluj-Napoca

2003

2004
Familii de romi corturari au fost
escortate de către autoritățile locale
de la marginea pădurii din Mănăștur
pe rampa de gunoi; aici se mai
adăpostesc familii venite să lucreze
pe rampă sezonier din județele
Harghita și Sălaj

2010

Acorduri de colaborare între
Organizația Ecce Homo și Primăria
Municipiului Cluj-Napoca cu privire
la plasarea a 30, respectiv 20
de case de termopan pe strada
Cantonului f.n.

2004 ȘI 2005

Diverse servicii ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca
continuă să elibereze acte prin care își exprimă acordul
cu amplasarea unor spații de locuit pe strada Cantonului,
realizate în regim privat (foști evacuați de pe str. Byron,
de pe str. Kovari, de pe Calea Turzii, și alte persoane
fără adăpost se stabilesc în această zonă); procesul
de extindere a coloniei continuă și azi, printre altele și
datorită faptului că noile generații își construiesc spații
de locuit pe lângă locuințele părinților („Drumul nostru,
încotro?”, film pe strada Cantonului realizat de Enikő
Vincze și Tibor Schneider, 2010)

2005

2006-2007-2008

Hotărârea Nr. 51 din 22.02.2005
a Consiliului Local al Municipiului
Cluj-Napoca privind „preluarea
în patrimoniul Consiliului Local al
Municipiului Cluj-Napoca a caselor
sociale amplasate pe str. Cantonului
f.n., donație din partea Fundației
‘Ajutorul Familiei’ din Cluj-Napoca”

2010

Constituirea coloniei noul Pata Rât,
terenul pe care îl ocupă fiind denumit de
autorități „Colina Verde”, formată în urma
amplasării aici în 2010 de către Primăria
și Consiliul Local Cluj-Napoca a zece
case modulare și a strămutării familiilor
evacuate dintr-o zonă relativ centrală a
orașului, de pe strada Coastei

Primele declarații media făcute de Primăria
Cluj-Napoca privind nevoia de „a găsi o soluţie
pentru cei circa 1500 de romi care locuiesc
pe strada Cantonului şi Coastei, precum
şi în Pata Rât”, luând în calcul zona din
aproprierea rampei de gunoi de la Pata Rât
Referatul Direcţiei Patrimoniului
Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii cu Nr.
64778/451.1 din 25.03.2010, care definea
„argumentele” în vederea „reamplasării
persoanelor” din aceste zone, cum ar fi
„nivelul de insalubritate foarte ridicat şi
multe reclamaţii ale cetăţenilor”

Martie
Hotărârea nr. 127 din 30.03.2010 a
Consiliului Local al Municipiului ClujNapoca, care a aprobat efectuarea
unor demersuri necesare identificării
de terenuri în Zona Pata Rât „în scopul
mutării persoanelor care locuiesc
ilegal pe str Cantonului şi str. Coastei”

Petiția și cauza on-line
„Împotriva ghetoizării
romilor din oraşul Cluj”
(Fundația Desire și
Organizația Amare Phrala)

14 aprilie

“Drumul nostru, încotro?”
(Film despre Cantonului,
realizat de Tibor Schneider
și Enikő Vincze)

12 mai

Masă rotundă „Comunitatea de romi din Pata Rât
și dreptul la locuire” cu reprezentanți ai Alianței
Civice a Romilor din România, Amare Phrala,
ENAR România, Fundația Desire, Romani CRISS,
Asociația pentru Emanciparea Femeilor Rome,
Asociația Voluntară „Castel Banffy”, Fundația Pro
Roma, și reprezentanți ai comunităților de romi
de pe strada Cantonului şi zona Pata Rât/Dallas.
Comunitatea Coastei nu a luat parte la aceste
demersuri, reprezentanții clujeni ai Partidei Romilor
au susținut că această zonă ține de „teritoriul” lor
și nu au nevoie de implicarea altora. Din partea
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca la această
întâlnire a participat vice-primarul Attila László

2010

Demararea procedurilor de schimb
de teren între Primărie şi S.C.
Strict Press S.R.L., în urma cărora
societatea din urmă a obținut 300
metri pătrați pe strada Nădăşel în
schimbul unui teren de 3000 metri
pătrați în zona Pata Rât

11 mai

24 mai

Prin Scrisoarea Nr. 111351/803
autoritățile locale refuză încheierea
acestui protocol de colaborare
argumentând că dialoghează
doar cu reprezentanții romilor și
structurile oficiale ale reprezentării
romilor, cum ar fi Grupul de Lucru
Mixt de la Prefectura Județului Cluj

12 iunie

Propunere de Protocol de colaborare,
prezentată Primăriei Cluj-Napoca de către
Fundația Desire și Organizația Amare
Phrala privind: identificarea unor soluții
care să evite segregarea rezidențială şi să
asigure dreptul la locuire adecvată pentru
familiile de romi afectate de planul de
relocare; găsirea unor soluții care să fie în
conformitate cu legislația internațională cu
privire la o locuință adecvată, stabilită de
către Comitetul pentru Drepturi Economice,
Sociale şi Culturale ale Națiunilor Unite
(ICESR) prin Comentariul General nr. 4 care
defineşte şapte criterii minimale ce trebuie
îndeplinite pentru ca o locuință să fie
considerată adecvată, precum şi de către
reglementările internaționale şi naționale
cu privire la obligativitatea menținerii unei
distanțe sigure între o zonă rezidențială şi o
sursă de poluare

20 septembrie
„Referat de constatare cu privire
la situația locuirii a comunităților
de romi din zona Pata Rât” către
autoritățile centrale și locale din
partea Fundației Desire și Asociației
Amare Phrala

Autoritățile locale finalizează construirea
caselor modulare în zona Pata Rât,
tergiversând până în ultimul moment
informarea celor afectați în legătură cu care
dintre comunități și când va fi mutată acolo.

Noiembrie

17 decembrie
Familiile de pe strada Coastei au fost evacuate și mutate
în zona Pata Rât la aproximativ 800 de metri de la
rampa de gunoi a orașului, și la 200 metri de depozitul
de deșeuri chimicale. Circa 350 de persoane, marea lor
majoritate de etnie romă, au fost nevoite să se așeze în
cele 10 module construite de autoritățile locale cu acest
scop (fiecare modul fiind compus din câte patru camere
de 16 sau 18 metri pătrați și un spațiu de baie sub 2
metri pătrați). Peste 30 de familii, lăsate fără adăpost de
autorități pe vreme de iarnă, au fost primite de rudele
lor în apartamentele contractate. Decizia Primăriei,
deci, a fost ca nu familiile din Dallas, de pe rampa de
gunoi sau de pe strada Cantonului să fie mutate în
module (pentru ele mutatul nu ar fi însemnat o deplasare
spațială semnificativă și într-un fel poate că ar fi condus
la o îmbunătățire a condițiilor locative în sensul strict al
cuvântului și la legalizarea domiciliului), ci ca familiile
integrate în oraș, sau comunitatea Coastei să se reloce în
zonă

2011

Apel pentru solidaritate și acțiune
împotriva proiectului primăriei
clujene „locuințe sociale” în Pata Rât
(Fundația Desire, Organizația Amare
Phrala)

10 ianuarie

Primul protest stradal după evacuarea forțată din
decembrie 2010 asumat de Asociaţia Amare Phrala
și de partenerii săi, Fundaţia Desire, European
Roma Rights Centre și organizațiile membre ale
Alianţei Civice a Romilor sub egida mesajului „Sunt
Rom – Vreau să Trăiesc în Demnitate” (Piața Lucian
Blaga, în fața Casei de Cultură a Studenților)

17 ianuarie

19 ianuarie

Dezbatere publică organizată la Universitatea BabesBolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială cu
titlul „Relocarea romilor și consecințele ei sociale”, în
colaborare cu Fundația Desire și Organizația Amare Phrala
Scrisoare deschisă către Președinția României cu privire
la consecințele evacuărilor forțate de pe strada Coastei în
Pata Rât (ERRC, Fundația Desire, Organizația Amare Phrala)

20 ianuarie

La inițiativa Fundației Desire și
Organizației Amare Phrala se
constituie Grupul de Lucru al
Organizațiilor Civice (gLOC) ca o
organizație umbrelă informală, fără
statut juridic, coagulată în jurul unor
principii critice comune în ceea ce
privește segregarea, ghetoizarea și
rasismul și manifestarea acestora în
cazul Pata Rât din orașul Cluj

European Roma Rights Centre, cu sprijinul
unor voluntari locali din partea Organizației
Amare Phrala, Fundației Desire și Facultății
de Sociologie și Asistență Socială,
colectează mărturiile persoanelor evacuate
de pe strada Coastei în vederea construirii
cazului de acțiune în instanță a Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca

Ianuarie-Februarie

Participare cu șapte alergători adulți și un
grup de copii ai familiilor evacuate de pe
strada Coastei pentru susținerea cauzei
familiilor mutate în Pata Rât la Maratonul
Internațional din Cluj în cadrul Campaniei
„Împreună, reușim!”

8 aprilie

Un nou Apel pentru solidaritate
și acțiune împotriva segregării
rezidențiale a romilor (gLOC)

10 aprilie

20 aprilie

Petiție semnată de Fundația Desire,
Organizația Amare Phrala și gLOC
către Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării cu privire
la evacuarea și relocarea forțată
a familiilor rome de pe strada
Coastei (Petiţia nr. 2.688/20.04.2011,
constituită în dosarul nr. 145/2011)

2011
PETIŢIE
Către

Participare și luare de cuvânt în semn de
rezistență și protest, împreună cu mai mulți
membri ai comunității evacuate la Şedinţa
Consiliului Local Cluj-Napoca, cu ocazia
căreia consilierii au aprobat cu unanimitate
de voturi proiectul de hotărâre privind
„darea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei
Feleacului şi Clujului a imobilului din
municipiul Cluj-Napoca, strada Coastei
fără număr,” adică a terenului unde erau
situate fostele locuinţe sociale închiriate de
familiile mutate forțat în Pata-Rât, demolate
de către autorităţile locale în decembrie
2010

10 mai

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Compania Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala CF Cluj
Judecătoria Cluj-Napoca
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Protestul evacuaților de pe Coastei și al
altor cetățeni din Cluj mobilizați de gLOC
la sfințirea pietrei de temelie pe fosta
strada Coastei a viitorului campus teologic
al Facultăţii de Teologie Socială Ortodoxă
a Universității Babeș-Bolyai de către
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, în
prezenţa primarului Sorin Apostu
6 iunie – Lansarea de către gLOC a
„Petiției împotriva evacuării de pe strada
Cantonului”

12 mai

23 mai

10 iunie

Ref: posibila evacuare forţată a peste 120 de familii de pe strada Cantonului
Cluj, 17.06.2011.
Membrii Grupului de Lucru al Organizaţiilor Civice (www.gloc.ro) şi semnatarii acestei petiţii, sesizează
Primăria Cluj-Napoca, Compania Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala CF Cluj, Judecătoria ClujNapoca şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în legătură cu aspectele legale, morale şi sociale grave
ale posibilei evacuări forţate a celor peste 120 de familii care locuiesc pe strada Cantonului, Cluj. Considerăm
că un asemenea demers încalcă drepturile fundamentale ale omului recunoscute de Organizaţia Naţiunilor
Unite.
Strângere de semnături prin gLOC
Persoanele care locuiesc pe strada Cantonului fără număr din municipiul Cluj-Napoca au primit o citaţie
pentru Petiția împotriva evacuării de pe
datată 31 mai 2011, Dosar Nr. 13912/211/2011 pentru chemare în judecată în calitate de pârât de către Compania
Naţională de Căi Ferate SA Bucureşti, Regionala
Cluj, reclamant decu
fond.
Reclamantul
solicită emiterea unei
stradaCFCantonului
ocazia
Festivalul
ordonanţe prezidenţiale fără somaţie sau trecerea unui termen pentru ridicarea construcţiilor improvizate pe terenul
CFR al Staţiei Cluj-Napoca Est şi plata cheltuielilor
de judecată.
CFR
revendică:
pârâţii
să fie obligaţi să ridice toate
IRAF (scena
de
pe
strada
Potaissa)
construcţiile, iar în caz că refuză, CFR să fie autorizată să elibereze terenul pe cheltuila pârâţilor. În citaţie se face
referire la adresa nr. 84789, 84810/20.04.2011 a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca ce comunică faptul că Primăria
“a întreprins demersuri pentru construirea de locuinţe sociale pentru persoanele defavorizate în zona Pata Rât,
urmând ca pe viitor să se analizeze situaţia cetăţenilor de etnie romă şi necesitatea construirii altor zone pentru
relocarea acestora în funcţie de oportunitatea acestor demersuri” (pag. 3, paragraful 7 al Citaţiei din 31 mai 2011).

19 iunie

Notă informativă către Consiliul
Național pentru Combaterea
Discriminării cu privire la Petiţia
nr. 2.688/20.04.2011, constituită în
dosarul nr. 145/2011

23 iunie

În acest context, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC) solicită instituţiilor abilitate ca
prin respectarea legislaţiei româneşti şi a celei internaţionale să nu recurgă la evacuarea forţată a familiilor
de pe strada Cantonului, ci să găsească soluţii imediate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi
asigurarea incluziunii sociale.
Solicitarea semnatarilor acestei petiţii este fundamentată pe următoarele considerente:
-

Participare la workshopuri din
Londra și Cluj pe tema drepturilor
romilor în Uniunea Europeană
organizate în cadrul festivalului
Transeuropa 2011

Întâlnire/vizită de lucru („Stocktaking
visit”) în Pata Rât, organizată de gLOC
în colaborare cu ȘPAC/Protokoll, cu
participarea unor reprezentanți ai mai
multor organizații internaționale (Amnesty
International, Comisia Europeană - DG
Regio, European Roma Rights Centre,
Open Society Foundations, United Nation

familiile şi persoanele singure ce locuiesc pe strada Cantonului au o situaţie economică deosebit de precară,
în rândurile lor fiind mai mulţi copii minori şi persoane vârstnice cu o stare de sănătate fragilă

Development Program) și organizații
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea
nr.272/2004 privind protecţia
şi promovarea
drepturilor
copilului
neguvernamentale
și instituții
publice
din
Cluj-Napoca și din România
1
Semnarea Memorandumului de Înțelegere
între United Nations Development Program
și Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Amnesty International lansează raportul
pe țară, inclusiv cazuri din Cluj-Napoca, cu
titlul „Mind the legal gap: Roma and the
right to housing in Romania”

marginalizării sociale, şi ale Legii

5 iulie

2011

„Apelul gLOC pentru soluţionarea
pe cale amiabilă a situaţiei de pe
str. Cantonului”, către Primăria
Cluj-Napoca, Organizaţia Creştină
Ecce Homo şi locuitorii de pe strada
Cantonului, în calitate de pârâţi, şi
Compania Naţională de Căi Ferate
SA Bucureşti – Regionala CF Cluj,
în calitate de reclamant

23 august

Romani CRISS, Grupul de Lucru al
Organizațiilor Civice și Amnesty
International salută decizia Tribunalului
Cluj Napoca din data de 19 septembrie, de
respingere a cererii formulate de CFR de a
demola casele locuite de aproximativ 450
de persoane (dintre care 200 de copii) din
comunitatea romă din strada Cantonului

19 septembrie

Ordonanța președințială din
19.09.2011 cu nr. 14011/2011 prin care
Tribunalul Cluj a respins cererea
Căilor Ferate Române de a evacua
familiile de romi și de a demola
imobilele de pe strada Cantonului

20 septembrie

30 septembrie

Comunicat de presă emis de
Organizația Amare Phrala, Amnesty
International, Fundația Desire și
Grupul de Lucru al Organizațiilor
Civice cu ocazia Zilei Mondiale
a Locuirii cu privire la dreptul
la locuire adecvată și nevoia
interzicerii evacuării forțate

Petiție cu ocazia Zilei
Mondiale a Locuirii către
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului
România, cu privire la nevoia
interzicerii evacuării forțate

Se înregistrează la Tribunalul
Cluj-Napoca dosarul cazului
evacuării de pe strada
Coastei și relocării în Pata Rât
instrumentat de European
Roma Rights Centre

1 octombrie 3 ocrombrie

gLOC premiat la Gala Ce-Re a
Participării Publice, „Groapa de
gunoi nu e acasă”

7 octombrie 10 noiembrie 15 noiembrie

Manifestația publică cu ocazia Zilei Mondiale
a Locuirii (vizavi de Prefectura Județului Cluj)
organizată de organizațiile de mai sus pentru
dreptul universal la locuire şi protecţie împotriva
evacuării forţate

Comunicat de presă gLOC privind Decizia
Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării cu privire la caracterul discriminator
al evacuării și relocării: În dosarul numărul
145/2011 din aprilie 2011 având ca petent Grupul
de Lucru al Organizaţiilor Civice şi ca reclamat
autoritatea publică locală a municipiului Cluj
Napoca, prin primar, Colegiul director a constatat,
prin unanimitate de voturi, că mutarea romilor
din strada Coastei din municipiul Cluj Napoca la
groapa de gunoi din Pata Rât reprezintă faptă
de discriminare, conform art. 2 alin. (1), art. 10
lit. h, art. 13 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată. Pentru
fapta contravenţională constatată s-a aplicat părţii
reclamate amendă contravenţională în valoare
totală de 8.000 lei. Totodată, Colegiul director a
recomandat părţii reclamate soluţionarea situaţiei
romilor mutaţi în Pata Rât.

2011

„Supereroi”. Vernisajul expoziției lucrărilor
artistice realizate împreună de copii din
Pata Rât și elevi ai Școlii Elf la Casa Tranzit,
cu sprijinul atelierului ȘPAC/Protokoll

17 decembrie

2012

Marș pentru dreptate socială (Piaţa Avram Iancu –
B-dul Eroilor – Piaţa Unirii – Piaţa Muzeului – Palatul
Telefoanelor – strada Barițiu): comemorarea a 1 an de la
evacuările forțate de pe strada Coastei

19 decembrie

Scrisoare deschisă gLOC către
Primăria și Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca cu privire
la situația locuitorilor din zona Pata
Rât, în contextul protestelor stradale
din întreaga țară și invitării societății
civile la dialog

23 ianuarie

23 martie

Sentința civilă din 18.04.2012 cu nr.
8608/2012 emisă de Judecătoria
Cluj prin care aceasta respinge
a doua cerere de către CFR a
evacuării oamenilor de pe strada
Cantonului

18 aprilie

„Revendicări legate de comunități
marginalizate de romi din zona Pata
Rât lansate în contextul alegerilor
locale din 2012 Către candidații
la Primăria și Consiliul Local al
Municipiului Cluj-Napoca”, lansate
de Fundația Desire cu sprijinul unor
membri gLOC și locatari din zonă

Dezbatere publică: Privind înspre viitor – dreptate socială
prin locuire decentă, dezbatere și comemorare la Casa
Tranzit a relocării forțate de către autoritățile locale a
persoanelor evacuate de pe strada Coastei la periferia
orașului
Scrisoare deschisă către Președintele României, Primul
Ministru al României și Primarul interimar al Clujului cu
privire la evacuarea persoanelor de pe strada Coastei în
Pata Rât
„Prea-fericiții din groapa de gunoi”, film documentar de
Mihaela Michailov și Farid Fairuz
(organizatori: gLOC, Amnesty International, ERRC)

15 mai

Manifestarea stradală „Și eu sunt gunoier” (de pe Bulevardul
Eroilor) cu scopul accentuării faptului că munca precară,
desfășurată fără protecție și în condiții care periclitează nu doar
sănătatea, ci și viața muncitorilor de pe rampă, a fost și continuă
să fie o muncă utilă pentru oraș deoarece ea a asigurat colectarea
selectivă a deșeurilor din Cluj timp de mai multe decenii și că
acum, în preajma închiderii rampei de gunoi, acești muncitori
exploatați la diverse nivele trebuie susținuți în revendicarea
dreptului lor la muncă decentă

2012

Comemorarea a 2 ani de evacuarea de pe
strada Coastei, „Romii alungați la margini
Și noi aparținem orașului”: manifestare
culturală în fața primăriei organizată de
Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice,
Asociația Comunitară a Romilor din
Coastei, Amnesty International, European
Roma Rights Center, Fundația AltArt, prin
care manifestanții au preluat simbolic, prin
imaginile proiectate pe clădire, puterea
administrativă timp de 10 minute, în
favoarea zonei Pata Rât.
„Romii nu au loc în oraș?”: expoziție
în incinta sediului <tranzit.ro/cluj>,
organizatori tranzit.ro/cluj, Asociația
Comunitară a Romilor din Coastei,
Fundația Desire

Iulie
Începe „Preparatory Phase for Model Project: Making the Most of
EU Fund for Sustainable Housing and Inclusion of Disadvantaged
Roma (explicitly but not exclusively targeted) in Cluj Metropolitan
Area”, în parteneriat cu Municipalitatea orașului Cluj-Napoca
și Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, finanțat de Open Society
Foundations și Making the Most of the EU Funds for the Roma,
implementat în perioada iulie 2012 – februarie 2013 (60.000
USD); echipa locală UNDP (formată din Gabriella Tonk, Júlia
Adorjáni și Olimpiu Lăcătuș) a continuat să fie implicată și în
următoarea fază a acestei inițiative între iulie 2013 și mai 2014
denumită „Area-Based Interventions for Making the Most of EU
Fund for Sustainable Housing and Inclusion of Disadvantaged
Roma in Pilot Areas in Romania & Across the Border to Serbia,
Macedonia and Turkey”; de-a lungul acestei ultime faze echipa
UNDP pregătește și obține un proiect norvegian predefinit în
valoare de 3.170.500 Euro denumit „Intervenții sociale pentru
desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați”,
susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul
Programului „Combaterea Sărăciei în România” (RO25)

Iulie
Se înființează și se înregistrează
Asociația Comunitară a Romilor din
Coastei, cu sprijinul European Roma
Rights Centre

17 decembrie

18 decembrie
„PATARÂT 2012. Hărți ale drumurilor posibile”:
dezbatere publică organizată de Grupul de Lucru
al Organizațiilor Civice, Amnesty International,
European Roma Rights Center și Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a
Universității Babeș-Bolyai
Declarația publică a Amnesty International,
European Roma Rights Center, Asociația
Comunitară a Romilor din Coastei, Grupul de Lucru
al Organizațiilor Civice cu ocazia a 2 ani de la
evacuarea forțată de pe strada Coastei

2013
Memoriu către Guvernul României elaborat
de Fundația Desire cu privire la „Comunitățile
marginalizate de romi și abordarea integrată a
dezvoltării socio-teritoriale”

„Integrated housing program for
marginalized communities, including
Roma. The case of Pata Rat, Cluj-Napoca.
Recommendations to Romanian public
authorities”, Foundation Desire
„Briefing to the Romanian Government on
the right to adequate housing with regard
to the marginalized Romani communities”,
Amnesty International, ERRC, Foundaton
Desire

Ianuarie

14 martie
„Propuneri către Primăria și
Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca cu privire la bugetarea
politicilor locale de incluziune și
coeziune socială și teritorială - cazul
zonei de locuire defavorizată Pata
Rât”, Fundația Desire

„Memoriu către Primăria și Consiliul
Local al Municipiului Cluj-Napoca cu
privire la modificarea criteriilor de
alocare a locuințelor sociale”, gLOC

15 martie

18 martie

Spectacol stradal „Munca nu e
un lux, e un drept!” și Memoriul
Asociației Comunitare a Romilor
din Coastei cu privire la sprijinirea
inițiativelor de economie socială,
susținut de gLOC

Centrul de Resurse pentru Comunitate
începe să deruleze în regim de
voluntariat programe pentru copiii
care locuiesc pe rampa de gunoi și să
mobilizeze resurse de ajutor umanitar
cu acest scop

Martie

5 iunie
Acțiune protestatar-culturală
împotriva rasismului de mediu cu
ocazia Zilei Mondiale a Mediului
(Fundația Desire și Asociația
Comunitară a Romilor din Coastei)

Lansarea raportului organizației Amnesty
International „Împinși la periferie” despre trei
cazuri de evacuare forțată în România (Cluj, Baia
Mare și Piatra Neamț), respectiv a campaniei AI
pentru interzicerea legislativă a evacuărilor forțate
în România

15 iunie

Iulie
Începe munca de voluntariat cu
copiii care locuiesc pe rampa de
gunoi împreună cu părinții lor, a unor
studenți ai Facultății de Sociologie
și Asistență Socială împreună cu
Cristina Raț

2013

Un grup de universitari, cercetători, analiști politici
și funcționari publici, membrii ai unor organizații
neguvernamentale, coordonat de Enikő Vincze
și Florin Moisă, în cadrul procesului de elaborare
a strategiei de dezvoltare a orașului Cluj pentru
perioada 2014-2020 au elaborat în regim pro bono
capitolul de Incluziune Socială inclus în textul
Strategiei cu titlul „Cluj 2020 – Oraș incluziv”

3-5 august

Septembrie-Decembrie

Tabăra de vară pentru copii din
casele modulare din Pata Rât
la Someșul Rece, organizată de
Asociația Comunitară a Romilor din
Coastei printr-un proiect finanțat de
Primăria Municipiului Cluj-Napoca;
implementarea programului a fost
sprijinită prin munca voluntară a
unor colaboratori ai Fundației Desire
și ai European Roma Rights Centre

Memoriul Fundației Desire către
Guvernul României cu privire
la „Prevenirea și combaterea
evacuărilor forțate - Instrument al
eliminării marginalizării sociale”
în contextul campaniei Amnesty
International pentru interzicerea
evacuărilor forțate în România

1 octombrie

Inaugurarea casei comunitare construite
și amenajate de Asociația Comunitară a
Romilor din Coastei cu sprijinul Fundației
AltArt care din august 2013 a mobilizat mai
multe surse de sponzorizare din oraș cu
scopul sprijinirii acestei inițiative

12 octombrie

gLOC salută verdictul Curții de Apel Cluj privind
evacuarea forțată de pe strada Coastei și relocarea în
Pata Rât, în condiții de locuire precare a celor 76 de familii
clujene, majoritatea de etnie romă, în 17 Decembrie 2010.
În soluția din 30.12.2013, Curtea „constată nelegalitatea
Dispoziției 6397/16.12.2010 a Primarului Municipiului
Cluj-Napoca. Admite în parte acțiunea în contencios adm.
Obligă pârâții să acorde despăgubiri pentru prejudiciul
moral creat reclamanților prin evacuare și mutare în
locuințele modulare din zona Pata-Rât și pentru condițiile
de trai din aceste locuințe astfel: câte 2.000 Euro pentru
fiecare reclamant, suma se socotește în lei la cursul BNR
din ziua plății efective. Obligă pârâții să pună la dispoziția
reclamanților locuințe care să respecte condițiile minimale
stipulate în Anexa 1 a Legii nr.114/1996. Cu drept de
recurs în termen de 5 zile pentru excepția de nelegalitate
Pronunțată în ședința publică din 30.12.2013” (Soluția la
dosar 8721/117/2011, înregistrat în data de 07.10.2011)

17 decembrie

Comemorarea a 3 ani de la evacuarea de pe strada Coastei prin
evenimentul public „SOS! Scoateți-ne din Pata Rât”, organizat de
gLOC, ERRC, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei

31 decembrie

2014

2015

Eveniment public „Activismul rom din Cluj
– Drepturi locative pentru toți” organizat
cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor
de Asociația Comunitară a Romilor din
Coastei, suținută de Fundația Desire,
Amnesty International, European Roma
Rights Centre, Colectiv A-Casă, Grupul civic
de iniţiativă SOS (Societatea Organizată
Sustenabil) şi Frontul Comun pentru
Dreptul la Locuire

8 aprilie

10 aprilie

„Locuințe, nu umilințe!”, eveniment socialcultural derulat în Parcul Central al Clujului
cu ocazia lansării Strategiei de dezvoltare
a orașului Cluj 2014-2020, organizat de
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire,
locatari din Pata Rât și de pe strada
Stephenson și Memoriu către autoritățile
publice privind drepturile locative

Participare la Caravana Transeuropa,
eveniment organizat de European
Alternatives, și Mesaj comun către
Caravană de Asociația Comunitară a
Romilor din Coastei, Fundația Desire și
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

25 aprilie

17 decembrie

Comemorarea a 4 ani de la
evacuarea de pe strada Coastei.
Video advocacy: „Romanian Roma – 4 Years
Fighting for Justice, But Not Giving Up”

Memoriu către autoritățile publice centrale și
locale privind Interzicerea evacuărilor forțate
și asigurarea drepturilor locative - Asociația
Comunitară a Romilor din Coastei, Fundația Desire,
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

Completarea și depunerea prin programul Local
Engagement for Roma Inclusion (LERI) a 135 de
cereri de locuințe sociale de către locatari ai unor
zone de locuire precară din Cluj-Napoca (casele
modulare și strada Cantonului, precum și strada
Stephenson)

Martie-Iulie

Open letter for the local, county, national
and European authorities submitted on the
occasion of the Roma Solidarity March „City
for the people, not for profit”, Asociația
Comunitară a Romilor din Coastei, Locatari
de pe strada Cantonului, Locatari din strada
Stephenson, Fundația Desire, organizații
din alte țări participante la marș și la
evenimentul ‘So keres, Europa?’

17 iulie
Roma Solidarity March „City for the people,
not for profit”, în cadrul evenimentului
So keres, Europa?, organizat de
Changemakers Movement în colaborare cu
activiști locali din Cluj-Napoca

2015
Manifestare publică socială și culturală
„Suntem egali, nu ilegali!”, comemorarea a
5 ani de la evacuările de pe strada Coastei,
a altor evacuări întâmplate în orașul Cluj
de-a lungul ultimelor decenii care au rezultat
în formarea zonei de locuire precară de pe
strada Cantonului, precum și a muncitorilor
care și-au pierdut viața pe rampa de gunoi a
orașului, unii dintre ei cu domiciliul în colonia
Dallas / vechiul Pata Rât
Filmul acțiunii comemorativ-revendicative „
„Suntem egali, nu ilegali!”
www.youtube.com/watch?v=4_zrpeVuMe4

Octombrie-Decembrie
Elaborarea și depunerea prin programul LERI a
unor propuneri privind modificarea criteriilor de
atribuire a locuințelor sociale în municipiul ClujNapoca astfel încât acestea să asigure accesul
persoanelor marginalizate social la locuințe sociale
adecvate
Elaborarea și promovarea „Strategiei rețelei
clujene a școlilor incluzive” care are menirea să
contribuie la procesul de desegregare socioteritorială a zonei Pata Rât (componentă a
programului ROMEDIN derulat de Fundația Desire
în parteneriat cu alte organizații neguvernamentale
și instituții publice, care completează componenta
de program de servicii socio-educaționale oferite
pentru copii cu domiciliul în zone marginalizate,
300 de copii în programe de școală după școală în
șase școli, și 80 de copii în atelierele de educație
non-formală de la Casa Tranzit)

17 decembrie

2016
Rampa veche de deșeuri, neconformă ecologic,
închisă definitiv în anul 2015, a început să ardă,
iar focul înabușit nu a putut fi stins timp de mai
multe săptămâni astfel încât fumul toxic a fost
simțit chiar și în centrul orașului. După închiderea
acestei rampe, ea nu a fost ecologizată, a fost
doar astupată cu pâmânt. Politicienii și presa au
început să recunoască criza de mediu indusă de
această stare de fapt, dar au evitat în continuare să
abordeze criza umanitară prin care trec locuitorii
din zona Pata Rât. Rasismul de mediu continuă
să funcționeze în Cluj-Napoca, împreună cu alte
forme ale rasismului instituționalizat care nu doar
că împing la marginile orașului romii marginalizați,
dar le pun în pericol chiar și viața

Aprilie

Izbucnirea unui incendiu pe noua rampă de gunoi,
una dintre platformele temporare de stocare a
deșeurilor, plasată în 2015 la 300 de metri distanță
de casele modulare care au fost construite de
autoritățile publice locale în 2010 după ce au
transformat zona în zonă intravilană de locuire. Tot
în această lună, autoritățile au acordat autorizație
de funcționare pentru o a treia platformă de
stocare, astfel încât ceea ce trebuia să fie o soluție
temporară, se extinde atât în spațiu, cât și în timp
(conform estimărilor până în anul 2020)

13 martie
Din octombrie 2015, programul ROMEDIN al
Fundației Desire a continuat cu o nouă serie
programele de la Casa Tranzit, în cadrul Atelierelor
de educație vizuală și teatru comunitar. Din
colaborarea între 6 artiști și 40 de copii, care s-au
întâlnit în fiecare sâmbătă timp de 5 luni, a rezultat
o expoziție și spectacolul „Când voi fi mare”

7 mai

Mai
Începe Campania „Căși sociale acum!”, o iniţiativă
civic-activistă ce urmăreşte problematizarea
locuirii sociale în oraşul Cluj, în contextul reducerii
drastice a fondului public locativ și al transformării
locuirii în afacere imobiliară din ultimele decade,
cât şi al limitării accesului la locuinţe sociale
tocmai persoanelor marginalizate social. Parte
dintr-un program mai amplu al Fundației Desire
susținut de Human Rights Initiative al Open Society
Foundations, campania pleacă de la deprivările şi
nedreptăţile locative care afectează persoanele și
familiile cu domiciliul pe strada Cantonului

