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Una dintre cele peste 50 de căsuțe realizate cu sprijinul Fundației ProRroma, 2011,  Foto: Paula Boarță
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„Dacă se mută rampa 
de aici ajungem să ne 
dăm în cap?” 
O introducere în Dallas 
de Adi Dohotaru și 
câteva mărturii succinte

Dallas este cea mai veche așezare informală din cele patru din Pata Rât, care 
mai include comunitatea de pe rampă și împrejurul ei, de pe str. Cantonului și Noul 
Pata Rât. Așezarea s-a dezvoltat numeric odată cu crearea unei economii de con-
sum datorată Caritasului postdecembrist. Comunitatea s-a lărgit după anii 2.000 cu 
aproximativ 40% pe măsură ce rampa a crescut ca și capacitate, iar persoane în 
căutarea unui loc de muncă ori evacuate s-au stabilit în Dallas. În prezent, Dallas-ul 
numără aproximativ 400 de oameni, majoritatea locuitorilor trăind din colectarea se-
lectivă a deșeurilor1.

Dincolo de temerile comune privind locuirea precară ori lipsa unui loc de mun-
că decent, Dallas-ul este segregat la rândul său între grosul locuitorilor și „patroni”. 
„Patronii” împrumută sume de bani muncitorilor în rampă (locuitori ai Dallas-ului, de 
pe rampă și împrejurimi ori de pe str. Cantonului), pe care ulterior muncitorii îi re-
turnează în kg de PET-uri sau alte produse (hârtie, metal). Potrivit unor locuitori din 
Pata Rât întâlniți în Mănăștur în zona La Terenuri care au stat și în Dallas dar momen-
tan trăiesc lângă rampă, patronii din Dallas plătesc 70 de bani pe kg de PET-uri. În 
Mănăștur, reușesc să obțină 1,2 lei pe kg. După ce în Pata Rât s-a închis rampa, 
locuitori din rampă, din apropierea ei, dar și din Dallas, au venit să lucreze dar și 
să locuiască în cartierele Clujului (La Terenuri, pădurea Făget, Parcul Feroviarilor 
etc.). La redeschiderea rampei temporare, lipită de cea din Pata Rât, muncitorii 
din rampă se plângeau că nu pot scoate deșeurile selectate din rampa tempo-
rară pentru a le vinde la prețuri mai bune decât 20 de bani kg de PET-uri (30 de 
bani, potrivit reprezentanților RADP, oricum preț de 3-4 ori mai mic față de alte 
locuri din Cluj). Prețul e fixat, potrivit lor, de RADP, regie aflată într-o situație de 
monopol la data convorbirii (20 octombrie 2015). În ciuda monopolului, romii scot 
fierul și alte deșeuri din rampă pentru care statul nu are contract cu firme private 
de reciclare.  

Exploatarea la care sunt supuși romii care lucrează în rampă se desfășoară pe 
mai multe nivele: un prim nivel este cel al cămătarilor care mai întâi îi îndatorează, 
apoi obțin PET-uri la prețuri preferențiale sub diverse amenințări (interzicerea ac-
cesului pe rampă, evacuarea din Dallas, amenințări fizice etc). Exploatarea intraco-
munitară se constată și la prețul utilităților. Prețul la curent poate să ajungă la 200 
de lei sau mai mult pentru o căsuță, bani plătiți persoanei racordate la curent, ceea 
ce în caz de neplată conduce la colectări la prețuri preferențiale pentru „patronii” 
din zonă. Barbora Černušáková, activistă Amnesty International, îmi spune că o altă 
abordare la segregarea rezidențială e „formalizarea locuirii”: „Dacă formalizezi utili-
tățile, deja facilitezi incluziunea”. Astfel, oameni din Dallas nu ar fi într-o situație de 
„uriașă exploatare, pentru că plătesc triplu pentru curent”2 luându-l informal de la 
vecini. Cu un nivel mai ridicat ajungem la autoritățile publice care nu efectuează 
controale în rampă pentru a verifica legalitatea selectării și a depozitării de către 
firmele private. Al treilea nivel este mai abstract și mai dificil de sesizat la prima ve-
dere întrucât ține de o alianță informală, dar puternică, între capital și stat, prin care 
se eludează costurile sociale și de mediu ale economiei gestionării deșeurilor. Marii 
producători de deșeuri sunt obligați pe baza principiului UE – „Poluatorul plătește” 
– să se asocieze și au impuse cote relativ mari de colectare a deșeurilor. Cotele 
nu sunt respectate pentru că asociațiile fac contracte fictive de colectare cu firme-
le de salubritate. Statul nu verifică respectarea cotelor, iar societatea civilă nu face 
presiuni vizibile pentru cote mai ridicate care să conducă la un ideal mai sustenabil 
de economie circulară, de Zero Waste. În consecință, colectarea este realizată prin 
muncă manuală de persoane din comunități marginale și segregate în condiții toxice 
și care au un statut stigmatizat în ciuda rolului important pe care îl îndeplinesc în 
economie. Când aceste persoane se revoltă, totuși, din cauza condițiilor de lucru în 
locul lor sunt aduși pușcăriași, pentru că „țiganii trebuie să îți știe de frică”3.

Situația locuirii și a muncii informale s-a perpetuat și din cauza corupției admi-
nistrației publice și a contractorilor care prin amânarea construirii unei rampe con-
forme standardelor UE de funcționare, a prelungit starea precară a locuitorilor din 
Pata Rât. În ciuda arestărilor, până în acest moment nu a fost anchetat nici un repre-
zentant public pentru permiterea accesului în rampă în ciuda condițiilor de toxicitate, 
depozitării neconforme și riscului de accidente, la care fac referire intervievații:

„Consiliul Județean are responsabilitatea construirii Centrului Integrat de 
Deșeuri și bani europeni pentru a închide cele șase rampe din județ, inclusiv 
Pata Rât. Din estimările noastre, sunt circa 700.000 de metri cubi de deșeuri 
depozitate la Pata Rât, după părerea mea, depozitate ilegal, ceea ce îngreu-
nează închiderea. Am și făcut o plângere penală în care am arătat situația pe 
care am găsit-o. În plus, și din nou e părerea mea personală, firmele care au co-
lectat nu au făcut-o conform legii, nu au colectat selectiv iar depozitările, la fel. 
Vă mai spun ceva: constructorul inițial, Cornu, de la Confort este acum închis. 
Proiectantul, George Boieru, a fost închis. Patronul de la firma care s-a ocupat 
de dirigenție a fost și el închis, cel de la subcontractorul Napoca Construcții a 
fost la rândul său închis, fostul președinte al Consiliului Județean a fost și el 
închis o perioadă. Eu am cerut o expertiză, căci de acolo a dispărut un deal 
întreg. Și am făcut și plângere la DNA”, a declarat președintele CJ Cluj, Mihai 
Seplecan4.
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Potrivit unui reprezentant RADP care administrează noua rampă provizorie de 
după închiderea vechii rampe neconforme, evaziunea fiscală era cunoscută de toată 
lumea. Gunoiul nu a fost cântărit la Cluj la intrarea în rampă până în octombrie 2015. 
Evaziunea ar trebui calculată la 50 de tone pe zi intrate în rampă și la un grad de 
colectare selectivă de 30% făcută de romi. Potrivit noului administrator al rampei, au 
fost angajate 16 persoane, majoritatea din Dallas, iar 50-60 lucrează ca zilieri. Zilierii 
nu au asigurări medicale în ciuda condițiilor toxice de muncă. Gradul de colectare 
va crește spre 40% odată ce vor aduce noi utilaje, care va diminua, fără a elimina, 
și cererea de forță de muncă. Deși limita de vârstă pentru zilieri este de 16 ani, sunt 
vizibili în noua rampă copii de vârste mai mici. Totuși, noua rampă are avantaje din 
punct de vedere ecologic față de vechea groapă de gunoi: accesul e controlat și 
nu mai pot intra foarte mulți copii mici, care erau înainte cei mai supuși riscului de 
accidentare (în media circulau știri în fiecare an cu persoane decedate), există le-
vigat și s-a asfaltat pentru ca scurgerile să nu ajungă în apa freatică. Noua rampă 
ar fi rezolvat, potrivit primarului Emil Boc, criza gunoaielor în Cluj pentru că gunoiul 
nu mai este transportat la Oradea, iar contribuabilii clujeni plătesc mai puțin față de 
perioada în care rampa din Pata Rât a fost închisă. Dar costurile sociale sunt luate 
în considerare în mică măsură, pentru că munca este în continuare dereglementată 
și într-un mediu toxic, numărul zilierilor întrecându-l pe cel al angajaților permanent. 
Apoi, în ciuda afirmațiilor primarului privind „rezolvarea crizei gunoaielor”: deșeul nu 
este colectat selectiv de la sursă. Spre exemplu, potrivit statisticilor primăriei, 58% 
din gunoi este biodegradabil și poate fi folosit drept compost în munci agricole, dar 
acesta e adus, în loc să fie separat la sursă, cu restul gunoiului în rampă. Deci, criza 
selecției deșeurilor se perpetuează, în ciuda declarațiilor oficiale, chiar dacă au scă-
zut costurile de transport, deșeul nemaifiind dus la Oradea. 

Dereglementarea domeniului colectării și salubrizării la Cluj a condus timp de 
mai bine de două decenii la o viață mizeră și umilă pentru persoanele intervievate, 
al căror orizont s-a limitat la supraviețuire și la speranța unei intervenții din partea 
autorităților, investite, în ciuda discursului neoliberal dominant, cu atributele unui stat 
social. Speranța se îmbină cu revolta mocnită, cu potențial de a exploda în viitor. 
Mărturiile de mai jos sunt o selecție succintă a unor interviuri din Dallas, care reflectă 
această stare de spirit.

1 Detalii în http://www.patacluj.ro/wp-content/uploads/2015/05/75023_UNDP-UBB_Research_Report_

Participatory_Assessment_Para_rat_Cluj.pdf
2 Interviu din 2012 în cadrul proiectului SPAREX
3 Măruria fostului administrator al vechii rampe din Pata Rât, Eugen Vereș, și director al firmei Brantner-

Vereș, într-un interviu SPAREX din 2012.
4 http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/seplecan-luat-la-intrebari-de-consiliul-civic-local-nici-primaria-

cluj-napoca-nu-a-scapat-de-critici--142014.html

Miki Ștefania

Miki Ștefania e născută în 1984, are un copil, a copilărit la orfelinat, iar de când 
a devenit majoră trăiește în Pata Rât. La data interviului, în 2012, era la școală, la 
fără frecvență, în clasa IX și își propune să absolve liceul pentru a-și găsi un loc 
de muncă. Speră ca fiul ei să facă școală cât mai mult timp: „mie mi-ar plăcea 
multe să facă, să fie constructor, polițist, depinde ce vrea. Medic. Mi-ar plăcea 
mult să aibă un viitor”. Lucrează alături de familie în rampa de gunoi. Se ima-
ginează în viitor tot în Pata Rât, dar în condiții mai bune, în case construite de 
Fundația ProRroma.

Adi: Cum s-ar putea îmbunătăți viața oamenilor de aici? 
M.Ș. Păi, măcar să le deie un loc de muncă. Un loc de servici. Să zică haideți că v-am 
găsit loc de muncă! Ar fi altfel oamenii, ar știi cum să se descurce, să-și întrețină copii...

Adi: De ce credeți că nu s-au putut crea locuri de muncă? 
M.Ș. Pentru că mulți n-aveau școală. Alții care aveau școală, îi respingeau. De exem-
plu, fratele meu o terminat tot, tot, și nu și-o găsit loc de muncă. 

Adi: Dvs. v-ați gândit să mergeți la muncă în străinătate?
M.Ș. Dacă aveam de lucru, eu mă duceam. De lucru nu mă feresc niciodată. Îmi pla-
ce foarte mult să lucrez. Dar dacă nu o picat ceva, ce rost are? Să mă duc pe capul 
lor, să-i înnebunesc, dacă zice, hâș, ca la un porc sau un șobolan.

Tomiță Marian

Tomiță Marian are 35 de ani, 12 frați în Dallas, 3 copii, e bunic. Are urme de 
auto-mutilare pe brațe și a intrat de două ori în pușcărie, pentru acte violente, 
nu pentru furt. După ce i-a ars vechea baracă din cauza unei lumânări lăsată 
aprinsă din greșeală, Bert Looiji a construit cu voluntarii fundației Pro Roma o 
locuință cu două încăperi în care locuiesc la grămadă zece persoane.

TM: Eu aici m-am născut, pe rampa de gunoi m-o născut mama. Și nu se putea cu 
buletine atunci și trebuia să fac. Ori la mama, mama era moartă, trebuia să fac pe 
tata, în Hunedoara, buletinul. Dar eu aici îs născut, aici în groapă, aici m-am născut 
eu. Copii mei, muierea mea. S-au născut aici, toți. N-am cu nimeni nimic, dar dacă se 
mută rampa de aici ajungem să ne dăm în cap? Ascultă-mă, așa se întâmplă. Că nu 
am nimic, îs flămând, și mă duc pe stradă și dau în cap și omor. Și aduc mâncare la 
copii mei. După aia merg și la pușcărie.
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Olga Berchi

Olga Berchi are 55 de ani [2012], 10 copii, e fără școală, majoritatea copiilor lu-
crează în rampă. Stă de peste 20 de ani în Dallas și e plecată din Bonțida unde 
avea înainte de 1989 o slujbă „la colectivă” care s-a desființat după Revoluție. 
În Dallas, trăiește în timpul zilei într-o casă făcută din scândură și placaj, care 
este inundată în unele zile ploioase, iar noaptea merge ca să doarmă într-o 
căsuță realizată de Fundația ProRoma, care a construit peste 50 de case cu 
fundație de beton și cu materiale mai rezistente la frig, umiditate și inundații.

Adi: Nu erau certuri între oamenii care stăteau aici în Dallas de mai demult și cei 
care veneau să lucreze în rampă?
B.O. Și acuma sunt. O zis primăria și poliția că nu trebuia noi ca să lăsăm, care stăm 
de atâția ani. Ne-am îmbolnăvit aici. Pe vremea aia, au venit, ne-o dus de aici și noi 
am primit bătaie și ne-au pus amenzi. După ce am venit, ne-o lăsat de la Poliție, 
din Cluj, au venit alții de pe IRA, oamenii au furat. Ne-o furat dinăuntru ce am avut. 
Pentru noi a fost un chin aici. Și așa că noi am suferit. Și de ce să vină alții, din alte 
părți, care suntem aici de mult, ca să putem câștiga noi?... 

Adi: Și cum se rezolvau certurile?
B.O: Se certau, se mai băteau, mai venea Poliția. Dar aici depinde după domnul 
Vereș [administratorul rampei din Pata Rât], că el e capul, el e directorul, el ar trebui 
să-i scoată afară. 

Adi: Domnul Vereș intervenea în certuri, să rezolve? Cum intervenea? 
B.O: Îi spuneam și chema la telefon și venea de multe ori și spunea ca să lase oa-
menii care au fost, care au suferit, și domnul Vereș, da, un om foarte… I-o fost tare 
milă de noi. Că alt om, poate nu lăsa... dar el ține foarte mult la noi și la copii. Le dă 
cadouri și multe a făcut domnul Veres…

Adi: Poate vă plăcea pentru că sunteți, erați și lucrători mai ieftini, nu?
B.O. Da. O spus că nu suntem oameni care să facă crime, aici la noi nu s-o întâmplat 
așa ceva.

Adi: Da, dar dincolo de faptul că erați lucrători, probabil că Vereș se gândea că 
sunteți mai ieftini, nu sunteți așa scump, ca alții, care erau angajați legal...
B.O. Da, da. Îi era milă de noi, îi era foarte milă de noi. Și îi și acuma. Că de mute ori 
văd la TVR Cluj, că vorbește de noi...

Adi: Și ce zice?
B.O: O zis că se mută rampa, se închide rampa. Zice: nu vă gândiți la toate sufletele 
de oameni, și copii, câți oameni... n-au unde să muncească și mor de foame.

Adi: Și ce zicea? Cum se poate rezolva?
B.O. Păi, să amâne [deschiderea noii rampe], ca să mai lase pentru oameni și pentru 
copii ca să muncească. Și s-o zbătut, atâta, tot pentru noi, ca să avem unde munci.

Adi: Acum cam câți oameni lucrează în rampă?
B.O. Ai de capul meu, dacă ați mere acolo să vedeți. 

Adi: Câți sunt? 500?
B.O. Mulți, mulți de tot, nu pot să-i număr. Că și copiii lucră, sunt care stau pe rampă, 
sunt și de la noi de aici din Dallas, stau acolo, vara merg, își fac bărăci acolo și să 
lucreze, se poate?... Numai iarna vin jos. 

Adi: Ce credeți că o să se întâmple când se va închide rampa?
B.O. Nu știu. Că dacă s-ar da la tineri, hai că mie oricum nu poate să-mi deie, să mun-
cesc, că nu pot, dar la tineret, ca să nu moară copiii de foame. Ca să se angajeze, că 
ar mere, că sunt care au școli, care au meserii, sunt dintre ei. Muncitori.

Adi: Cine să le dea de muncă?
B.O. Păi, de la Primărie, statul. Unde să apelăm? Numai acolo. Noi unde trăim? Nu în 
România? Nu aparținem, ca toată lumea? Numai că se ferește de noi, sau nu știu, nu 
știu ce să vă spun… Că ar trebui să fim și  noi luați în evidență, ca toată lumea, că în 
România trăim și noi, nu? Unde trăim? Nu tot același Dumnezeu avem toată lumea? 
Dumnezeu nu face diferență, dar ei fac.

Adi: De ce credeți că fac așa diferență?
B.O. Că noi suntem țigani. De aia fac diferența. Dacă merem la un medic, da, păi, voi 
sunteți țigani, din Pata Rât... nu-și dau seama, să gândească. 

Adi: În afară de locuri de muncă, cum credeți că ar putea interveni autoritățile? 
B.O. În afară de lucru? Să ne facă și nouă un ajutor social. O cantină, cum îs și eu, 
femeie săracă, nu mi-ar fi bine o cantină? Sau un ban, 2-3 milioane, pentru medica-
ment, dacă nu pentru altceva. 

Ionuț Conti și Alexandra Matinga

Ionuț Conti [23 de ani] și Alexandra Matinga [22 de ani în 2012] trăiesc în Dallas 
din adolescență și au venit din două sate din preajma Clujului, Pălatca, respectiv 
Bărăi. Trăiesc în case mai spațioase în raport cu barăcile din Dallas, la ieșirea 
la stradă. Deși părinții lor au o mică afacere din colectarea deșeurilor, pe Ionuț 
Conti l-am găsit lucrând și în rampă cot la cot cu ceilalți colectori. Spre deosebi-
re de membrii altor comunități care au fost evacuați în Pata Rât de autorități, se 
imaginează trăind în continuare în Dallas, chiar dacă doar o mică parte vor lucra 
legal la noul depozit de colectare.  

Adi: Sunt 4 comunități, sunt cunoscute ca fiind distincte. Prin ce se diferențiază 
Dallas-ul de Cantonului? Sau Dallas-ul de Coastei? 
C.I: La ăștia le-o făcut case Primăria. Aici face Bert. El se ocupă de aici. Aici Primăria 
nu știu dacă o fi făcut ceva în folosul comunității. N-o făcut nimic.
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Adi: Cum vă imaginați peste 5-10 ani? O să fiți aici, sau…
M.A. Dacă se ține locul ăsta, aici o să rămânem. Dacă nu, mergem la țară. 

Adi: Lumea cum reacționează? În special românii, că sunteți din Pata Rât, din Dallas? 
Ce zic? Sau nu le povestiți neapărat asta?
C.I. Nu prea le povestim. Când aud de oamenii ăștia, zic că sunt sălbatici.
M.A. Și lumea, de exemplu, cum vin, filmează…

Adi: Dar vin des jurnaliști pe aici?
M.A. Au fost. De când e semnul ăla cu interzis, nu mai prea vin. Și asta e, tot ce vede 
lumea la televizor, crede că toată lumea e așa. 
C.I. Filmau tot, filmau oamenii cum veneau de pe rampă. Nu filmau unde-s casele, 
mai sunt câteva case pe aici, filmau bărăcile, care sunt cele mai rele. 

Adi: Dar de ce credeți că făceau chestia asta?
C.I. Nu știu. Nu înțeleg de ce filmau ei aici. 
M.A. Să vadă cum sunt oamenii de aici. Mama, de exemplu, înainte să vină aici, a 
văzut la televizor, tata, știa. Și mama o zis că e dezastru. Dar după ce o venit la noi, 
și-a schimbat părerea.  

Adi: Și cum vă imaginați că va fi zona asta în 10 ani? Dallas-ul..
M.A. Mai frumoasă. 
Adi: În ce sens?
M.A. O să fie mai curat, o să facă în loc de bărăcile alea, o să facă căsuțe. Și o să fie 
mai frumos. O să țină oamenii curat. Când am venit eu aici era mai multă mizerie, dar 
cu timpul și-a adunat fiecare. 

Adi: Cum au fost oamenii obișnuiți să-și facă curățenie? 
M.A. S-au adunat toți. Domnul Mihai i-o zis, la ăla, la ăla, la ăstalalt, și-o luat fiecare o 
mătură, o adunat mizeria și cu timpul fiecare s-a obișnuit. 

 

Dana Elena Ungur

Dana Elena Ungur are 32 de ani [2012], este mamă a 6 copii, are un soț anal-
fabet și stă într-o baracă improvizată. În copilărie a trăit la bloc. Când a venit în 
Pata Rât a crezut că barăcile sunt de fapt cotețe. Lucrează de peste 15 ani în 
rampă. Munca în rampă e dură și competiția acerbă între sutele de lucrători pen-
tru materiale reciclabile.

Adi: Se întâmplă des accidente aici?
U.D.E. Foarte des. Când o murit fata… acum 2 săptămâni, o călcat pe un copil de 
11 ani și o murit. Când o fost vremea asta, foarte rea. Când o mai murit? Duminica o 
fost o săptămână. L-o fulgerat, tot acolo în rampă. Deci cu mașinile se întâmplă des 
probleme, că așa e. E aglomerat, sunt mulți, multă lume, fug încolo încoace, praf, nu 

vezi, când întoarce mașina, dacă nu ești atent, deja gata. Și o mai fost și alte cazuri, 
înainte, au mai murit, călcați de mașină, de buldozer. Este acolo o femeie, pe care o 
lovit-o la picior, și acum e umflată la picior, nu poate să umble. Deci e foarte rău aici. 
Mașinile astea și multă lume. Dacă nu ești atent o secundă, e gata! Poți muri în orice 
moment. 

Adi: Vi s-a întâmplat să vă îmbolnăviți de la condițiile din rampă?
U.D.E. O dată, da. Mi-o prins și mie piciorul buldozerul, aici. O trebuit să merg la cu-
sut. M-am dus cu Salvarea.

Adi: La Ortopedie?
U.D.E. Așa, cam așa ceva, da. Unde-s cu picioarele, acolo, că numai oameni cu pi-
cioare în ghips au fost pe acolo. Acolo m-o dus. Atâta. N-am mai avut probleme cu 
rampa sau cu copiii. Că eu nu nu-i duc în rampă să se îmbolnăvească. 

Adi: Și de obicei cam ce colectați în rampă? Ce rentează cel mai bine?
U.D.E. Cel mai bine rentează fierul, cupru, dar aia nu găsim. Nu prea găsim, aia e mai 
scump, e 18 lei kilogramul. 

Adi: Nu sunt certuri în rampă?
U.D.E. Ba da. Să vedeți cum se țin de mașină și se pun ca la coadă, unul lângă altul 
și își așteaptă rândul. Să meargă mașina mai în față. Și cade gunoiul, când o căzut 
gunoiul jos, fiecare alege și dacă ești aici lângă mine, e bine, suntem unul lângă altul. 
Se mai întâmplă că se ia și dinaintea ta, văd un cupru, sau un PET, sau un fier. Și îl 
iau, deja îmi spune: de ce ai luat înaintea mea? Pune înapoi, cum iei, așteaptă-ți rân-
dul. Certuri sunt, foarte multe. O fost și bătăi. Da. Probleme o fost, că nu încap, unul 
de altul, sau se prind de mașini, fug după ele ca să prindă locul cel mai bun. - Vai, că 
eu am fugit nu știu cât, după mașină. - Dar cine te-o pus să fugi după mașină?Aș-
teaptă să vină că aici golește, nu fugi după mașină de nu știu unde. Fug, nu știu 
sigur cât, dar foarte mult fug după mașină. 500 metri. Tot pe lângă ea se duc. Sunt 
alți șoferi care merg tare și îi pune pe țigani să fugă după ei. Și țiganii fug. Că dacă 
nu prinzi, nu faci [bani]. Alții vin și se pun [la rând], sunt alții mai în vârstă care nu pot 
să fugă, vin săracii și se pun și ei acolo. Noi ăștia mai tineri, mai fugim, dar unul mai 
în vârstă, de 40-50 de ani… Nu poate să fugă, îi dai voie să stea acolo lângă tine. Dar 
nu toată lumea e așa, că altul zice: Păi, nu veni să stai lângă mine, lângă mine nu te 
pui, că eu am fugit, și mi-am prins loc. Probleme sunt și certuri din gunoaie, că n-au 
loc, îs foarte mulți. Și copii. Cum îs copii ăștia mici, de 7-8 ani, se duc să lucre alături 
de un om. Sunt mulți pe aici, își duc copii pe rampă. Foarte mulți sunt care își trimit 
copiii la lucru. Nu-i trimite la școală și îi trimite la lucru și ei stau acasă. Merg o zi pe 
săptămână. O zi și restul merg copiii și fac copiii bani. 
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„Ce viitor vor avea 
copiii și nepoții mei? 
Pentru ce fac atâția 
copii? Ce condiții 
le ofer? Ce îi oferă 
statul?” 
Gheorghe Ciorba 
(Mihai)

Lui Gheorghe Ciorba i se zice Mihai și e unul dintre liderii Dallas-ului. A crescut 4 
copii, dintre care doi au plecat în Spania. A venit să lucreze în rampă, după care 
a trăit din colectarea mărfii. În curtea casei sale se țin slujbe religioase. Mihai s-a 
pocăit odată cu venirea fundației creștine olandeze Pro Roma. Este una dintre 
persoanele care susțin atât legalizarea așezării informale din Dallas prin crearea 
unor unei infrastructuri de locuire cât și crearea unor locuri de muncă legale 
în industria colectării și selectării. Nu vede Dallas-ul ca un ghetou, ci ca pe o 
așezare cu potențial de dezvoltare, în ciuda închiderii rampei vechi. E fără studii, 
avea 50 de ani în 2012, la un interviu din care am selectat frugal doar câteva 
fragmente, așa cum am făcut și cu alte persoane din Dallas. În schimb, un alt 
interviu, din 2016, aparține colegei Enikő Vincze și este redat integral.

Adi: Câți crezi că o să rămână după ce se închide rampa aici în Dallas?
MGC. Aici oamenii o să rămână. Nu-și părăsesc casa, în primul rând. Pentru că e 
logic. Dacă ei au casă, au copii, o școală, mai ales că aici se construiește o școală, 
o grădiniță. Oamenii vor rămâne aici, vor merge și vor căuta locuri de muncă. Și 
vor găsi, pentru că sunt oameni harnici, și când vor găsi 30 de familii de lucru, o să 
găsească și alții. Dar sperăm că autoritățile, sau mass media, vor fi mai active să zic 
așa, pentru a găsi locuri de muncă, și de a-i mobiliza, pe oamenii din Pata Rât, de a 
reprezenta problemele celor care au nevoie de muncă...

Adi: În afară de locuri de muncă? Unde crezi că ar putea interveni autoritățile? 
MGC: Îți dai seama. Tare bine ar fi un social. Pentru că nimeni de aici nu ia social. 
Tare bine ar fi, până se va găsi o cantină, sau ceva, ca oamenii să aibă, mai ales co-
pii. Ceva trebuie făcut, o mișcare trebuie făcută. Pentru că în Pata Rât, nu s-a făcut 
nici o mișcare. Efectiv, în afară de domnul Bert...

Adi: De ce nu se implică autoritățile în Pata Rât?
MGC: De ce? Vreau să spun, că aici în Pata Rât, au fost zeci de organizații. Zeci de 
oameni care au venit și au fotografiat și au luat interviuri, ne lăsam pradă la orice, 
șmecherie de asta. Eram oameni bine voitori, mergeam, discutam, credeam că cine-
va vine să ne ajute. Cineva vrea să facă ceva pentru noi. Cineva vrea să ajute copii, 
cel puțin. S-o luat zeci de mii de euro, bani, bani grei, care veneau pentru Pata Rât. 
Țiganii au fost un produs ușor de manipulat. Foarte ușor de manipulat. Și greșeala 
noastră, e a noastră, pentru că noi ne-am lăsat manipulați pentru orice, pentru un kil 
de ulei, orice. Gata, mergem, votăm, facem, noi suntem, nu știu ce… Asta probabil că 
o văzut părinții noștri sau cei care au stat înaintea noastră, care n-au avut o coloană 
vertebrală tare, să vadă unde merg, ce fac, în ce direcție se îndreaptă autoritățile?  
Nu i-o interesat. O stat așa, în colibă, și nu l-o interesat mai departe ce fac copiii mei. 
Ce viitor vor avea copiii și nepoții mei? Pentru ce fac atâția copii? Ce condiții le ofer? 
Ce îi oferă statul? Nici nu s-o dus să se intereseze. O crescut copiii noștri, de aia nu 
au școală, de aia copiii noștri sunt marginalizați, de aia nu au asistență medicală, de 
aia nu au doctor de familie, de aia nu au servici. Și altele, și altele. De ce? Că o stat 
nepăsători. Și sper, că probabil că va veni vremea când Dumnezeu îi va trezi pe oa-
menii aceștia, pentru că prima dată trebuie schimbată mentalitatea. Să gândim altfel, 
să ne uităm un pic mai încolo. Să nu ne uităm numai… că acuma am o pită și gata, 
totul e rezolvat. Nu. Rampa se va strica. Vaca va îmbătrâni și nu va mai dea nici un kil 
de lapte. Gata, va veni vremea, când obligatoriu vom merge și vom căuta de lucru. 
[…]
Asta au făcut autoritățile. Atunci, părinții noștri, care nu i-o dat nici o replică. Nu le-o 
dat voie să aibă replică la viața lor. Să-și ceară drepturile, le-o marginalizat până la 
loc. Asta fac și astăzi autoritățile. Ne-o lăsat aici, n-o venit să ne ajute, n-o venit să 
ne întrebe. N-o venit pentru că în primul rând, un primar și mai ales liderii noștri care 
au fost, Partida Romilor și alții, liderii noștri romi, care au avut puterea de a schimba 
anumite lucruri, de a discuta cu autoritățile, cu care au lucrat, putea să schimbe ceva 
în Pata Rât. Dar din momentul acela, de nu te interesează viața oamenilor, și te inte-
resează viața ta personală, să te ridici tu pe tine, să te ajuți tu pe tine, personal, să ai 
un loc de acces în mijlocul autorităților, să ai numai tu sticla cu lapte și la alții să arăți 
biberonul sau nici atât. Mi se pare că totul a fost călcat în picioare. Bunul Dumnezeu, 
o mai avut milă de noi și așa am supraviețuit. 

Adi: Cum vezi zona asta peste 4-5 ani ?
MGC. Eu văd o zonă extraordinară, cu niște oameni schimbați și o comunitate bine-
cuvântată de Dumnezeu. Îmi place să cred că după câțiva ani de zile voi avea ocazia 
să iau un măr dintr-un copac de aici. Și atunci, dacă am zis lucrul acesta, am zis totul. 
Pentru că, dacă ajung să iau un măr din copac, înseamnă că oamenii vor fi liniștiți, să 
nu rupă creanga sau copacul respectiv și vor pune și ei la rândul lor și copiii lor. Aici 
va fi o biserică, vor fi oameni care îl voi sluji pe Dumnezeu, vor fi oameni care vor 
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avea locuri de muncă, va fi o asistență medicală, medic de familie, va fi școală, gră-
diniță, calculatoare pentru copii. Vor fi copii cu altă mentalitate, vor fi oameni care 
se vor implica în viața romilor, vor fi romi care se vor trezi să gândească la fel, să se 
gândească nu numai pentru ei, să gândească și pentru alții, pentru ziua de mâine. Și 
gândul meu, și ochiul meu, vede lucruri minunate, să zic așa. Peste câțiva ani. Știu. 
Peste câțiva ani, Pata Râtul nu va mai arăta așa, va fi cu canalizare, va fi cu drumuri 
asfaltate ș.a.m.d. Și nu vom mai locui în chinul și mizeria asta. 

Adi: Au mai propus manifestații dar n-au venit atâția oameni din Pata Rât. Era ceva 
lume, dar...
MGC: Ești de acord ce zic, da? Pentru că dacă era, mulțimea are putere, da? Ei 
stau nepăsători. Și autoritățile ce au făcut: Pe romi putem manipula oricând, romii, 
stați liniștiți, că n-o să vină romii să spargă ușa Primăriei sau să spargă geamurile 
Primăriei, n-au romii curajul ăsta. Pentru că dacă făceau romii o acțiune din asta, ve-
neau 300-400 de mascați și romii 30 de ani nu mai mișcau. Ne bată, ne omoară. De 
ce? Pentru că romii nu au avut școala, n-o ieșit în lume, n-o ieșit pe stradă, n-au știut 
ce să facă, au crescut aici, o crescut la marginea satului, au crescut marginalizați 
acolo undeva și cum o ieșit și au făcut o acțiune mică, vezi, că îți dau, stai acolo, da? 
Și oamenii zic, bă, ne omoară, ne închide. Probabil acum se va pune sângele în miș-
care și mă duc până la capăt, orice ar fi. Și de aia romii nu au avut un pământ, plus 
de asta, dacă mulți luau, au avut și nu pot să zic, că sunt și romi care au pământ, care 
au case frumoase, care au gospodării. Sunt romi care nici nu poți să zici că e țigan. 
Să zic așa, din punctul meu de vedere, probabil că autoritățile s-au luptat să creeze 
un zid împrejurul romilor, să nu vadă nimic, să nu audă nimic, să nu simtă nimic. Ci ei 
au fost mulțumiți, că acolo pe rampa de gunoi, îs acolo, romii n-au creat nicio proble-
mă, romii n-au creat mulțime, nicio problemă autorităților și autoritățile ce au spus? 
Domnule, e bine, lasă-i acolo. Nu le interesau dacă au apă, dacă au un veceu, dacă 
au canalizare, dacă au medic de familie, dacă copii se nasc, unde să învețe. Dacă au 
mers la școală, le-o pus separat.

Enikő Vincze: Cât de vechi e Dallas-ul? 
Mihai Gheorghe Ciorbă: Sunt aici oameni care stau de  vreo 45 de ani. Comunitatea 
o pornit cu trei bărăci. În locul ăsta se aruncau pe atunci gunoaiele de la Terapia, de-
șeuri, reziduuri ș.a.m.d. Iar Rampa funcționa în locul în care s-o închis în 2015. Pentru 
cei care or venit să lucreze aici era foarte foarte benefic, mai ales în vremea aceea 
când se arunca neferoase foarte multe, se arunca fier, hârtie. Nu se colectau PET-uri 
atunci. Nu existau. Pe parcursul anilor mai venea câte-o familie-două, s-o auzit că pe 
rampă se supraviețuiește, se câștigă. Veneau ungurii din Harghita care se ocupau cu 
sticle și și-o făcut un loc aici în care o supraviețuit foarte bine. Pe parcursul anilor s-o 
născut generații de copii care neavând altceva să facă, o văzut cum se face acest 
lucru. O fost benefic pentru ei pentru că ei și-au dirijat locul de muncă, ca să zic așa. 
S-o dus [pe rampă] cât o vrut, o stat cât o vrut. Altădată o câștigat bani frumoși, altăda-
tă mai puțin, dar niciodată nimic. O fost benefic din acest punct de vedere! Pe parcurs 
s-o apucat oamenii în această locație, în acest cartier, să-și facă câte o baracă.

EV: Și primii de care zici că au fost cu trei barăci, aici s-au pus, unde e Dallas acuma?
MGC: Aici.

EV: Și unde era groapa pentru fabrica Terapia?
MGC: Tot aici. Erau gropi unde aruncau Terapia, Clujana, mai multe fabrici. Și eu 
am prins perioada asta, că sunt de peste două decenii aici și am prins gropi foarte 
mari. Oamenii au încercat în fiecare an să vină. Nu îi stopa nimeni. Poate că autori-
tățile care știau că există o colonie nu erau deranjate. Poate era benefic pentru ei 
că scăpau de țigani și nu erau ei ca să le caute locuri de muncă, să stea la dispoziția 
țiganilor, să le dea ajutor social șamd. Pe foștii primari nu îi interesa soarta țiganilor, 
nașterea lor, înmulțirea lor, cum supraviețuiesc, dacă au apă, lumină, curent, dacă le 
este necesar un loc de muncă. Dacă le este necesar un ajutor să nu se înmulțească, 
să nu devină așa... chiar și copiii să muncească în rampa de gunoaie. I-a lăsat așa...

EV: Și oare câți au fost până în 1990?
MGC: O fost mulți, deja exista o colonie puternică.

EV: Mai trăiesc dintre cei care au fost pe atunci?
MGC: Da. Câțiva. Dar mulți au murit. I-am văzut, am asistat la înmormântarea lor.

EV: Unde se înmormântează?
MGC: Cu greu, cu chiu cu vai, obținem locuri de înmormântări, aici în Someșeni. Și 
acum în Chinteni. Greu. Că o fost oameni care au venit și după 30-40 de ani unde să 
te duci că nu mai aveau nici o evidență. Chiar și la Apahida am găsit locuri de înmor-
mântare prin intervenții. E o problemă și asta. Și aici trebuie lucrat să fie un loc dat în 
care să fie înmormântați oamenii.

EV: Și primii au venit din sate mai mult? Nu erau deja în oraș, să fi lucrat în fabrici...
MGC: Nu. Erau din sate. Ca soacră-mea, din Dezmir. 3 familii din Dezmir. Chiar ve-
neau din Dezmir și făceau naveta până pe rampă. După ce au constatat că este greu 
de făcut naveta, o zis hai să facem niște bărăci aici, să fim mai aproape de gunoaie.

EV: Deci, tot ce au făcut, au făcut din banii lor, fără intervenția statului.
MGC: Nu, statul n-o făcut nimic. Oamenii o găsit placaje, scânduri. Peste noapte 
și-o făcut o baracă și o fost suficient. Din an în an construirea acestor locuințe se 
făcea din ce în ce mai bine. Pentru că erau alte generații, altă mentalitate și nu și-o 
mai construit ca la început din placaje și celofan că venea vântul și le făcea praf. 
Născându-se generații de copii și chiar cei care au venit după câțiva ani, o venit cu 
mentalități mai bune și o încercat să construiască ceva mai solid, așa cum se vede și 
astăzi. Primele case care o fost, am fost io și cu cumnatu-mio. 

EV: Casa voastră de când e?
MGC: Din 2004 am început să zidim, să construim. Eu în fiecare dimineață am mun-
cit. La ora 4 dimineață eu eram cu soția pe rampă. Dar de când am diabet, nu mai 
am puterea aia de a lucra. Și îmi pare rău, că sunt un om care îmi place să muncesc. 
Nu-mi place să fiu întreținut de altu.

EV: Probabil din cauza asta v-ați îmbolnăvit.
MGC: Da, și de prea mult stres. Cu romii, cu comunitatea, cu biserica.
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EV: La ce vă gândeați pe atunci, când ați făcut casa asta?
MGC: Sigur că până la urmă ne-am dat seama că indiferent unde stă omul, trebuie 
să stea în condiții bune. Dar asta nu înseamnă că nu le-am construit cu frică. Le-am 
construit cu frică, le-am construit cu risc, tot timpul se auzea că primăria vă mută, vă 
fugărește. Astea au existat tot timpul. De când mă știu, și sunt lider de 20 de ani, n-o 
fost nimeni care să vină cu soluții viabile pentru a rezolva problema romilor. O fost 
ONG-uri, erau asociații, veneau oameni care filmau, care promiteau, oameni care au 
trăit după pielea țiganilor... Filmau copiii, aduceau bomboane, un kil de zahăr, primă-
ria promitea la alegeri.

EV: Deci, primăria n-a venit cu nimic nici după 1990.
MGC: Cu nimic.

EV: A fost Asociația Banffy, care a ajutat cu apa, parcă.
MGC: Da. A săpat, a pus furtun, drenaje ca să scurgă apa din comunitate, dar un 
drenaj foarte subțire care s-a înfundat repede.

EV: A legat de sistemul de apă al orașului?
MGC: Da. Apa e bună, chiar s-o luat analize la apă și e bună.

EV: Și asociația o făcut-o.
MGC: Sigur. Asta o fost acuma 15-17 ani.

EV: Deci în anii 1990 nu a fost nimeni.
MGC: Nu. Eu cu Bert mă cunosc de 20-22 de ani. Pe atunci când a venit neamțul, 
Bert nu era așa implicat în Pata Rât ca acum, era în mai multe locuri. Rufus, canadia-
nul, era mai mult.

EV: Rufus cu Fundația Ajutorul Familiei.
MGC: Așa. Și era împreună cu Bert. Dar era mai puțin Bert, mai mult era Rufus pe 
atunci.

EV: Și Rufus ce-a făcut?
MGC: Partea de acolo. O făcut o biserică. 

EV: La un moment știu că a fost un program, PHARE. Ce s-a făcut?
MGC: Au făcut niște dușuri acolo, lângă biserică, și un cabinet medical. Dar toate 
au funcționat prea puțin. Apoi a început să se implice mai mult Bert. Acum de vreo 
15 ani. Lucrurile o început să ieie viață aici. S-a implicat în schimbarea comunității: a 
cumpărat pământurile,  construit locuințe...

EV: Înainte parcă a făcut o grădiniță
MGC: Da. Bert a făcut foarte multe lucruri bune. Efectiv s-a dat naștere la o speranță 
a comunității. Oamenii nu mai trăiesc cu gândul că îi fugărește. Există un loc stabil, o 
grădiniță, există Șansa a doua, există copii la școală, o biserică care funcționează și 
multe alte lucruri.

EV: Biserica a fost inițiativa lui?
MGC: Biserica a fost a mea.

EV: Ai avut anterior ceva legături cu biserici?
MGC: Da. Eram membru cu ani în urmă, am ajutat la construirea spirituală a unei 
biserici din Bonțida. După aceea am fost implicat într-o biserică în Dragu. Apoi, într-
o biserică în Cluj, o biserică a romilor. Apoi în Mărtinești. Tot timpul acesta am fost 
cuplat cu aceste biserici. Mă implicam și mergeam. Nu eu singur, ci sub mâna unui 
păstor. Și sigur că am dorit ca și oamenii aici să aibă o biserică mai aproape unde să 
putem schimba mentalitatea comunității. Cel mai important lucru e starea spirituală. 
Să nu furi, să nu faci rău... începe să îți schimbe Dumnezeu mentalitatea și inima și 
sufletul ca să nu faci rău. Și ăsta e un lucru bun, că dacă copiii cresc în biserică, au 
altă gândire, cresc altfel.

EV: Dar aici nu au fost mulți care să aibă probleme cu furturi...
MGC: Nu. N-au fost mulți. Am încercat să stopăm lucrurile astea de la pruncie. Dacă 
cineva a spart un geam, am mers și am ridicat problema. N-am dat voie. Dacă am 
auzit că cineva o furat, am mers imediat la el și l-am speriat. Nu erau droguri, nu 
erau trimise femeile, să mă iertați, pe stradă, copiii mergeau la școală. Sigur că erau 
probleme, dar alte feluri de probleme. Nu era lumină, nu era apă. Am încercat să îi 
inițiem pe părinți să fie conștienți că trebuie să-i trimită pe copii la școală, lucrul cel 
mai frumos. Copiii învață lucruri bune la școală, învață carte. S-a mai întâmplat și 
că mamele își luau copii cu ele pe rampă, pentru că nu aveau cu cine să-i lase. Dar 
astfel ei învățau să lucreze și nu mergeau pe stradă să fure și să cerșească. Aici a 
fost lucru bun, că oamenii învățau unul de la altul să muncească, chiar dacă mergeau 
să muncească în gunoi. Ei aveau o sursă de câștig sigură. Chiar dacă era într-un loc 
murdar, era benefic că aveau bani în fiecare zi. Și asta i-a ajutat pe copii să nu fie în 
altă parte, să nu ajungă să fure și multe-multe altele. Și infracțiunile le-am putut sto-
pa, imediat ce am auzit că o bătut pe cineva, mintenaș luam măsuri. Ne-am ocupat 
foarte mult de comunitate.

EV: De-a lungul celor 40 de ani lucrurile au funcționat diferit. În anii 1970-1980, oa-
menii duceau fier și sticlă undeva...
MGC: Da, le duceau acolo unde este acuma magazinul Ambient.

EV: Și cu ce mergeau?
MGC: Cu remorca, cu mașina. Remorcile aduceau gunoaiele pe rampă. Oamenii se 
împrieteneau după atâția ani și le spuneau că au de dus fier. Omul mai făcea un 
ban... Erau și cai și căruțe și nu erau date legile astea să nu se mai circule cu caii pe 
șosele. Erau foarte multe căruțe și oamenii duceau cu ce apucau, cu caii, cu căruțe.

EV: Și nu erau probleme cu Miliția?
MGC: Nu-i deranja nimeni. Și erau materiale atuncea. Că nu erau atâtea puncte de 
colectare. 

EV: Era mai bine înainte?
MGC: Era de o mie de ori mai bine.
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EV: Și când era Caritas-ul probabil a fost o perioadă mai bună. Și firmele de colecta-
re când au apărut?
MGC: Acum 12-13 ani.

EV: Și locul vechi s-a închis?
MGC: Da, s-a închis pentru că s-o făcut Ambientu.

EV: Plus că s-o scos căruțele din circulație. Acum cu depozitele astea ce se întâmplă 
dacă oamenii nu mai au voie să iasă cu deșeurile din noua rampă RADP?
MGC: Îi mai și lasă din când în când. Problema e de prețuri. Că în afara rampei 
prețurile sunt mai mari. Înăuntru sunt foarte proaste.

EV: Nu-i verifică la ieșiri?
MGC: Au avut alte surse. O aruncat peste gard, o găsit...

EV: Cum s-au stabilit oamenii pe rampă pe vremuri?
MGC: S-a aflat. Venea unu din Sălaj. Nu erau restricțiile care sunt acuma. Mai adu-
cea și ăla 5-6, ei aduceau pe alții. S-o cuplat, s-o născut copii.

EV: Aici nu mai era loc sau de ce s-au dus pe rampă?
MGC: Era loc, dar cum gunoiul era mai aproape de ei... Dacă nu căra gunoiul lângă 
casă, se fura. Erau pirați care merea și fura din grămezi, le fura materialele. Și omul 
ca să fie mai aproape de lucrurile pe care le colecta, s-a pus la rampă. Ce o zis omul, 
hai să-mi fac o baracă pe rampă. Și așa s-o născut colonia de pe rampă. Își cum-
părau lămpi, generatoare. O fost acțiuni împotriva lor. Poliția le-o ars bărăcile, le-o 
demolat. Dar asta a durat o zi. Și-o făcut alta.

EV: Au fost mai multe campanii dintr-astea?
MGC: O fost de vreo 3 ori. O fost și plângeri de la oamenii care aveau pământuri 
acolo, că e prea mult gunoi, că veneau cu caii și luau iarbă, alții mai furau cucuruz. Și 
ca să-i poată opri, omul depunea o plângere la primărie, la poliție. Mai venea poliția 
la controale, că ăla o furat, că ăla e urmărit general.

EV: Razii din astea au fost și în Dallas?
MGC: Au fost.

EV: Ca să vă alunge?
MGC: Nu, ca să ne ia în evidență, cine sunt, de unde sunt.

EV: Și mai sunt și acum?
MGC: Acum nu prea. Că dacă e ceva, mă sună poliția pe mine, vin și mă întreabă 
dacă nu îl cunosc pe cutare. Vin cu fotografia...

EV: Dar au fost să vă ia în evidență pe toți, să vină la toți?
MGC: Au fost. Îi punea în mașini, îi ducea la poliție ca să le ia amprente. Au fost cazuri 
grave.

EV: Credeți că poliția și primăria au o evidență cu toate persoanele care stau aici?
MGC: În mare, are. O fost câteva acțiuni în care au venit tinerii și au făcut lis-
te. Cum e Olimpiu. Cum e Protecția Copilului. Cum e cu rezolvarea buletinelor. 
S-a făcut și un fel de recensământ. Au venit când aveau proiecte care au fost 
finanțate.

EV: Numai atunci au venit?
MGC: Păi, o umblat, până o rezolvat proiectu. Și am stat la dispoziția lor ca să își 
facă proiectul. Și chiar acum ultimul proiect o fost finanțat și n-o zis către mine: Uite, 
vreau să-ți cumpăr o sticlă de suc. Credeți sau nu credeți? Vă spun sincer. Eu am 
fost un băiat gentil. Măi, omule, nu mă aștept să mă faci pe mine un om bogat, dar 
trebuie să ai cei 7 ani de acasă. Am stat luni de zile cu informații, i-am introdus aicea 
în comunitate, au stat între țigani. El și cu alții. Asta e problema. El nu o să mai aibă 
niciodată acces aicea.

EV: Credeam că vorbiți de ceva de mai demult, dar e mai recent.
MGC: E mai recent.

EV: Și din banii ăia, 20.000 de euro pentru Dallas, s-au luat numai lemne de foc?
MGC: Da.

EV: Dar oamenii nu au cerut altceva?
MGC: Nu, aici au cerut numai lemne. În alte comunități au cerut sobe, rigips, lumină, 
ce au avut nevoie.

EV: Mă gândesc că dacă ar fi rezolvat cu casele, cu o chirie de comodat de exemplu, 
atunci primăria trebuia să vă dea ajutor de încălzire ca oricărui cetățean din Cluj.
MGC: Dacă eu am contract de comodat, ce ar trebui să fac ca să îmi dea un ajutor?

EV: Ar trebui să fie recunoscut asta.
MGC: Cum?

EV: Mai întâi casa, că există. Și apoi contractul cu proprietarul casei. Aveți un con-
tract formal cu Bert?
MGC: Contract de comodat eu pot să fac cu el.

EV: Dar el trebuie să aibă autorizația pentru casă, ca asta să aibă valoare în ochii 
autorităților.
MGC: N-are.

EV: Vedeți cum e pe Cantonului, unde unii au contract de comodat cu Ecce Homo. 
Și au și cu Bert, din perioada cu Rufus, vreo 10 case verzi.
MGC: Știu.

EV: Dar nici alea nu au contat până la urmă, adică acordul primăriei cu organizația 
Ecce Homo, pentru că nu au putut oamenii să-și facă buletinele pe adresa aceea.
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MGC: Au contat la unii, pentru că pe această bază le-au făcut contracte ca să-și tra-
gă curent. Curentul este de mare valoare acolo. Și și la noi, desigur. Unii fac bani din 
asta. 
EV: Aici la hală, în hala cea nouă, făcută dintr-un proiect de primărie nu sunt locuri 
de muncă?
MGC: Au angajat, dar nu de la noi.

EV: Nu?
MGC: Au angajat de pe Cantonului și Coastei.

EV: Ce fac la hală?
MGC: Colectează sticlele din buncărele pe care le-au pus pe străzi. Au acolo 
mașinării și ce au mai cumpărat și trebuie puse pe bandă. Fac pachete din PET-uri.

EV: Nu putea să facă o firmă pentru voi aici?
MGC: Degeaba, doamna Eniko. Cine are banu, banu vorbește. Ce să primesc eu nu 
știu ce miliarde...

EV: Nu dvs, ci firma...
MGC: Ai bani, ai putere. N-ai bani, n-ai putere.

EV: Le-a dat probabil hala gratuit, cu condiția să angajeze zece persoane...
MGC: Habar n-am.

EV: Și se îmbogățește firma. Trebuia să facă o unitate de economie socială pentru 
dvs., să fiți proprietarii, doar e munca pe care ați făcut-o toată viața, numai că e alt 
nivel. Să vă învețe cum să gestionați firma...
MGC: Da.

EV: Să revenim un pic la Dallas. Câm câte case a construit Bert de când Fundația Pro 
Roma a cumpărat terenul?
MGC: Sunt vreo 50-60 de case.

EV: Plus au mai rămas și din alea vechi. Cu totul sunt în jur de 70. Și în fiecare sunt 
cel puțin 4 într-o familie, nu?
MGC: Sunt și 2, 3, 1. Că s-a mai diminuat numărul celor care stau într-o singură bara-
că, că s-au mai făcut bărăci.

EV: Sunt vreo 250-300 de persoane?
MGC: Sunt.

EV: Și de plecat, cine a plecat când s-a închis rampa?
MGC: 3-4 familii.

EV: Și cum zicea Bert, s-au angajat câțiva în oraș...
MGC: Da. Și o început bine, că au căutat oamenii să se angajeze, lucrau. Chiar erau 
fericiți că, ce bine, au un loc de muncă. Dar s-a deschis iară rampa, o rampă nouă, și 

oamenii au zis că e mai bine aicea, nu stau să-și aștepte salariul la lună. Aici de două 
ori pe săptămână primesc banii.

EV: Ar fi fost important dacă au redeschis rampa să fi făcut în condiții mai bune. Să 
fie contracte, să aibă oamenii asigurare medicală și să aibă prețurile care au fost. 
Dar acum din ce înțeleg prețurile s-au diminuat și nici contract cu asigurare medicală 
nu au.
MGC: Nici nu știu ce e acum pe rampă.

EV: Nu s-au gândit oamenii să se organizeze într-un fel de sindicat, ceva.
MGC: Greu îi organizezi. Îs mulțumiți cu ce au. Azi dacă au, nu se gândesc că trebuie 
să facă ceva și pentru mâine.
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„Primăria ar trebui să 
rezolve ca pământul 
pe care îl avem să fie 
introdus în intravilan, 
ca ei să aibă acte şi 
noi să putem astfel 
să construim” 
Bert Looiji

Bert Looiji are 54 de ani [2012], e olandez, tâmplar ca meserie, misionar neopro-
testant ca vocație. Are 3 copii adoptați și soție misionară în Dallas care lucrează ca 
educatoare în aceeași fundație Pro Roma. Fundația e activă de aproape 20 de ani în 
România. Au făcut peste 50 de căsuțe, o grădiniță și o școală. Bert îi ajută cu medi-
camente și consiliere spirituală pe rezidenți și e figura centrală în relația cu exterioul 
comunității. A cumpărat aproape 10.000 de metri pătrați în Dallas și mai dorește să 
cumpere. Primăria nu îi acordă autorizații de construcție pentru că Dallas-ul e extravi-
lan, în apropierea rampei de gunoi, într-o zonă trecută ca fiind industrială. „Dar atunci 
primăria cum a putut construiască locuințele modulare mai aproape de rampă pen-
tru cei de pe Coastei”, se întreabă. Îl deranjează la autorități că fac promisiuni pe care 
nu le îndeplinesc și la români în general că întârzie și că nu își respectă cuvântul („aici 
10 minute poate să fie și trei ore”). Misionarismul său creștin pe filieră (neo)protestan-
tă nu e habotnic și e nuanțat, acțiunile fundației fiind accentuate deopotrivă pe latura 
educativă și socială, ca și pe cea spirituală. Spune că fundația încurajează femeile 
rome să poarte sterilet pentru a nu face mulți copii cărora să nu le poată oferi ulterior 
o educație. Asta nu vine împotriva preceptelor biblice, pentru că așa cum „copiii sunt 
o binecuvântare în Biblie, la fel e și cu creierul”. Nu are o percepție asupra zonei ca 
fiind ghetou și crede că odată cu închiderea rampei situația locativă a celor care vor 
să rămână se poate îmbunătăți atâta timp cât se găsesc locuri de muncă. Am avut 
zeci de interacțiuni în Dallas sau la manifestații, deși interviuri înregistrate doar trei, 
realizate în limbile română și engleză, din care sunt selectate câteva pasaje.

Adi: Cum ai ajuns să lucrezi aici, în comunitate?
B.L. A fost acum 15-16 ani. Când am văzut dezastrul care e aici, că romii n-au de 
mâncare, că sunt șobolani, că nu au curaj, că nu sunt ajutați, m-am gândit hai să 
încerc și eu. Și nu am avut un plan. Și în prima fază, am început să lucrez cu ei, pe 
rampa de gunoi. De pildă, soția mea, Margaret, a spălat cu ei sticle și am început să 
avem o relație.

Adi: Ai venit de la bun început cu asociația?
B.L. Da. Noi am lucrat la domnul Rufus, la american. Și a crescut o relație și atunci au 
venit planurile, cum pot să ajut. Ce noi am avut, am împărțit. Și aia este un principiu, 
ce ai, dai și multiplicăm ce ai. Pe parcurs, de fiecare dată pot să dau mai mult. Prima 
casă. Am văzut oameni care trăiau în folii, pe rampa de gunoi și a venit un prieten, 
care a spus: am bani, ce să facem cu banii? Am zis: hai să facem o casă. Prima casă 
pe care am făcut-o, a fost ca un buncăr, cu scânduri mari. Dar noi am învățat și a doua 
casă un pic mai bine, și acum am ajuns, aproape la 40 de case [2012, între timp numă-
rul a mai crescut cu 10-20 de case]. Nu sunt casele definitive, dar este un pas înainte. 
De la rampa de gunoi, direct intră în bloc, nu merge. Scopul este să mergem înainte. 

Adi: Ce înseamnă pentru tine rolul de misionar, aici în Pata Rât? Să zicem că noi, 
unii, suntem activiști pe anumite cauze. Tu ești activist pe cauză sau misionar? Ce 
înseamnă pentru tine acest rol de misionar?
B.L: Este un stil de viață, nu este un loc de muncă, de la 8 până la 16. Este un stil de 
viață și de foarte multe ori te împlinește și nu mai pot să dau înapoi. E și provoca-
re, dar Dumnezeu adevărat, în acești 20 de ani, de când suntem la Cluj, tot timpul 
Dumnezeu a fost acolo și am învățat și învăț și în jur. Nu poți să bazezi pe politic, nu 
poți să bazezi pe promisiuni ale liderilor, pe economie... Toți vorbim acum despre 
criză, dar Dumnezeu nu are treabă cu nimic din aceștia și mergem înainte. Mie îmi 
place să fiu misionar. Bine, am zile în care, spun, lasă-mă pe mine în pace, nu mai 
vreau. Atunci luăm câteva zile de pauză și nu mă implic în nimic și după aia iarăși 
găsesc putere și mergem înainte. Pentru un misionar, nu poți să ceri [doar] de la stat, 
hai, ajută-mă, să ceri la un patron, hai dă un pic mai mulți bani. Faci o rugăciune, mai 
cântăm, care prinde și inima și mergem înainte.

Adi: Din ce cauză ai senzația că nu mai poți în anumite momente să mergi înainte?
B.L. Oboseală, fizic, dar și probleme. Ce noi facem, aici, să reconstruim un sat, un 
oraș. Aici trăim zeci de familii, împreună cu familiile de sus, ajungi la sute de familii, 
este un sat mic. Ai un aparat adiministrativ acolo, poliție, tot felul de lucruri și aici e 
unul singur. Și atunci când văd toate nevoile, nu pot să fac nimic, acolo se prinde 
odată. Dar am învățat, când eu nu știu, spun că nu știu, și în scurt timp Dumnezeu 
dă creativitate, să ajut o familie, e incredibil. Am văzut odată, a murit un bătrân, chiar 
când am început aici  și nimeni nu a avut bani să-l îngroape pe acest om. O stat în 
casă, unde locuiesc și copii și dorm și mănâncă, a fost în vară, la 40 de grade, corpul 
deja a început să pută. Ce să faci? Am avut atunci niște bani pe cont, care am pus 
separat, să meargă copiii la McDonalds, chiar atunci a venit McDonalds în Cluj, dar 
situația a fost atât de tristă, am spus: nu pot, scuze copii, nu mergem la McDonalds, 
folosim banii pentru a înmormânta acest om. Margaret cu chitara, eu am predicat 
din Biblie și în 2-3 săptămâni am avut o sumă de bani pe cont, de trei ori mai mult, 
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decât am investit în acest om și nici n-am știut de unde a venit și așa funcționează, 
așa e Dumnezeu. Nu a mai trebuit să fac cerere la Primărie pentru... 

Adi: Dacă e să vorbim despre tot Pata Rât-ul, o parte dintre oameni au venit aici, 
alții au fost evacuați în timp, nu aveau unde să stea, au venit aici să muncească. 
Întrebarea ar fi: care sunt cauzele majore care duc la evacuarea unor oameni?
B.L.: Aici, în Pata, nu sunt mulți care au fost evacuați, dar sunt care, de exemplu, noi 
am avut copii, cu care am lucrat noi și s-au căsătorit și este extindere de familii și 
nimeni nu are curaj să înceapă să facă o cerere, să primească o casă în oraș, pentru 
că la Primărie, sunt încă 4000 de familii care fac o cerere. Nu mai are curaj să ceară 
locuință în Cluj, mai bine rămân aici. Dar nu-i motivează să caute un loc de muncă și 
va fi o generație, care acum umblă la grădiniță, care acum au 14-16 ani, deja au alte 
idei. Dar durează. Se schimbă generații, e nevoie de timp. 

Adi: Care e obstacolul tău principal în dialogul cu autoritățile?
B.L.: Faptul că în inimile lor nu vor să ajute. Chiar acum câțiva ani am avut o înțelege-
re cu privire la un pământ. Trebuia să primim pământul de la primar, chiar venise șe-
ful nostru din Olanda ca să semneze contractul, și în ultimul moment s-au răzgândit. 
Pentru că au spus: voi construiți casele și noi punem oameni din oraș în ele. Eu am 
zis: nu, pentru că sunt prietenii mei, ei eu prioritate.

Adi: Deci vroiau să aducă mai mulți romi din Cluj la Pata Rât?
B.L.: Da, oamenii care stau acolo [pe deal, evacuații de pe strada Coastei]. Prima 
dată mi-au oferit mie terenul. Și le-am zis că o să construiesc 50 de case și ei eu zis 
că vrem să scăpăm de oameni din oraș și să-i aducem aici. Le-am spus că eu nu pot 
să fac asta, că am lucrat 15 ani cu oamenii din Dallas, așa că am făcut o înțelegere cu 
ei: Ok, la fiecare cinci case, patru familii de la mine, una de-a voastră. Și s-au ener-
vat și au oprit discuțiile.

Adi: Cine a zis nu, primarul [Apostu]?
B.L.: Cineva sub primar, dar sigur e primarul [în spate] pentru că el are puterea. Pe 
hârtie, responsabile sunt toate instituțiile publice pentru ce se întâmplă aici, dar în 
realitate, în inima lor nu există o dorință de a ajuta. Ca doamna de la UNDP [United 
Nations Development Program] care a venit aici, a mers la primar, au avut o discuție 
frumoasă, au semnat un contract [de asistență tehnică pentru politici publice de de-
segregare în Pata Rât] după care a plecat.

Adi: De ce crezi că aceste proiecte publice sunt atât de birocratice?
B.L.: Pentru că așa cum ești, crezi că și oamenii din jurul tău sunt. Dacă te gândești să 
obții un avantaj pentru persoana ta, crezi că la fel vor face și persoanele din subordinea 
ta, așa că începi să creezi o grămadă de sisteme de control. De ce nu zic, hai să înce-
pem cu proiecte mici, să renunțăm la toată hârțogăria, să dăm doar la un reprezentant 
câteva mii de euro să mă verifice, dar tot rămân bani destui [pentru locuințe]? Dar eu nu 
am nevoie de finanțarea UE pentru că știu că Dumnezeu va avea grijă de mine.

Adi: Cum ar putea interveni autoritățile în Dallas?
B.L.: Primul lucru pe care primăria ar trebui să îl facă este să discute cu oamenii aici. 

Să înceapă apoi un proiect pilot, cu câteva case, cu canalizare. Dar să nu încerce să 
îi facă pe țigani ca românii sau ca maghiarii, să îi accepte așa cum sunt. Au lucrurile 
lor bune, ca lucrurile lor rele, la fel ca românii.

Adi: Nu există pericolul creării unui ghetou mai mare dacă sunt începute proiecte 
aici cu o locuințe mai bune, cu infrastructură mai bună?
B.L.: Unii oameni vor pleca dacă își vor găsi o slujbă. Dacă merg în Florești, găsesc 
oameni bogați, dacă merg la Sfântu Gheorghe sunt doar unguri care trăiesc împre-
ună. Și atunci care ar fi problema dacă romii trăiesc împreună? Să întrebăm doar la 
Poliție câte necazuri au avut în ultimii 10 ani. De când ONG-urile au început munca 
socială, nu mai au probleme. Le place ceea ce facem. Nu avem cum să înrăutățim 
lucrurile!

Adi: De ce crezi că în special romii sunt discriminați?
BL: Pentru că au o cultură diferită. Oamenilor le e frică de țigani. Dacă invit oamenii, 
își fac total altă opinie despre țigani și spun: uite un băiat care lucrează aici [la fun-
dație]  ca voluntar. Își fac altă opinie, e ceva inuman dacă nu cunoști, dacă ți-e frică 
de ei. Dacă soția îți oferă o mâncare nouă, nu ești sigur să o mănânci pentru că nu o 
cunoști. E același principiu. Spunem: veniți și vedeți că sunt oameni normali, doar o 
cultură diferită. Poate că vorbesc ceva mai tare și ce-i? Și când vom deschide școala 
într-o zi, vom invita toată lumea ca să vadă inaugurarea, ca să vadă cum trăiesc și 
vom încerca să-i facem pe țigani să gătească mâncare, să pună afară la o masă, cu 
cafea și ceai. Și să zicem: Cluj, vino, asta este tot o parte a Clujului, ei nu sunt duș-
manii voștri. 

Adi: De ce crezi că autoritățile au tolerat atât de mulți oameni să vină aici în ultimii 
ani? Chiar i-au încurajat. 
BL: S-au extins pentru că sunt foarte rodnici. De ce nu le dai niște case? Nu știu cât 
costă, dar noi am putea-o face mult mai ieftin. Și cel puțin acești oameni ar avea 
un start dacă le dai lucrurile de bază. Și atunci vor putea să facă ceva, unii se vor 
dezvolta mai repede și vor pleca, alții vor avea nevoie de mai mult timp. Dacă aș 
avea un milion, aș face trei străzi drăguțe, aș pune casele în linie, la capătul străzii o 
unitate cu duș. Aș face oamenii responsabili la 3-4 case, aș delega responsabilități. 
Se poate face. Dar acum toată lumea spune nu știm, dar va veni un moment când nu 
vom mai închide ochii pentru că problema e acolo.

Adi: Cum îți imaginezi Pata Rât-ul în zece ani?
B.L.: Într-un scenariu optimist eu nu mai am atât de lucru aici, va fi un grup care 
conduce toată treaba. Rămân într-o poziție de autoritate, așa că dacă o ia cineva 
razna mai pot interveni. Dar nu vor mai fi atâția șobolani, câini vagabonzi, oamenii 
au mașini și merg la slujbă în oraș. În cel mai rău caz, tinerii s-ar integra și ar rămâne 
bătrânii aici și nu ar avea nimeni grijă de ei. Dar ca tinerii să plece de aici cândva să 
își găsească locuri de muncă, ei trebuie să aibă acte de identitate, iar atunci Primăria 
ar trebui să rezolve ca pământul pe care îl avem să fie introdus în intravilan, ca ei să 
aibă acte și noi să putem astfel să construim [legal].


