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Campanie: o serie de activități coordonate dedicate 
unor scopuri social-politice 

Dar, defapt: un proces de învățare despre 
inegalități/marginalizare socială și cauzele sale, și inegalități/marginalizare socială și cauzele sale, și 
de căutarea unor strategii în vederea 
îmbunătățirii vieții oamenilor excluși de la 
participarea la luarea deciziilor și de la accesul la 
resurse și bunuri definite ca fiind necesare unui 
trai uman demn de către societatea în care trăim 
(educație școlară de calitate, locuri de muncă 
decente, îngrijirea sănătății)



Perspectivă de abordare
Human experience is never just “discourse,” and never just “acts,” but is 

some inextricably interwoven fabric of images and practices (Ortner: 
Life and Death on Mt. Everest, 1997)

All struggles against oppression begin by redefining what has previously 
been considered ‘private,’ non-public and non-political issues as matters 
of public concern, as issues of justice, as sites of power which need 
discursive legitimation (Benhabib: Democracy and Difference: 
Contesting the Boundaries of the Political, 1996)

Dissolution of boundaries between who we are, what we do, and how we 
make meaning (especially when these differ from dominant social 
norms) requires activist academics to reconsider the way we theorize 
and participate in social change and the types of movements that 
manifest it. We are addressing academics as whole persons: as 
theorists, as researchers, as educators, as analysts, and as agents of 
change. ... We are interrogating the complexities of personal and 
collective agency and identity; examining the transformative power of 
narrative and reflection (McKenzie Stevens and Malesh: Active Voices. 
Composing a Rhetoric of Social Movements, 2009) 



Problema

Marginalizarea socio-spațială – cazul zonei de locuire 
defavorizată Pata Rât (problema nu este Pata Râtul, 
problema nu sunt romii, problema este societatea care 
creează situații de marginalitate avansată sau de segregare
socio-spațială cum este Pata Râtul) 

Tipuri de discursuri și practici implicate în “campania” anti-Tipuri de discursuri și practici implicate în “campania” anti-
segregare (care fiecare în sine a cunoscut propria evoluție 
și a implicat diverse colaborări):

- cunoaștere  
- drepturile omului / petiții, scrisori deschise  
- incluziune socială / recomandări privind politici publice 
- proteste stradale/ manifest, marș, performance

Ilustrare cazuri de marginalitate: accesul la apă





Rolul transformativ al gLOC după ianuarie 2011, 
respectiv al inițiativelor Asociației Amare Prhala 
și Fundației Desire înainte de asta, respectiv de 
după aprilie 2010 a fost în mod primordial unul 
dedicat transformării discursului public despre dedicat transformării discursului public despre 
evacuare, marginalizare, sărăcie, rasism, precum 
și responsabilizării autorităților publice  

Acțiuni în regim de voluntariat

gLOC: rețea informală constituită în jurul unor 
principii  



“Campania” ca un set de procese
(ilustrate prin acțiuni) 

1. Definirea/construirea problemei și a actorilor participanți (inclusiv a 
propriei identități activiste) 

2. Transformarea subiectului în problemă publică/politică – vizibilitate, 
asumarea răspunderii de către autorități 

3. Cunoașterea situației din Pata Rât, a istoriilor și situației de 
marginalizare particulare pentru fiecare comunitate  în contextul 

3. Cunoașterea situației din Pata Rât, a istoriilor și situației de 
marginalizare particulare pentru fiecare comunitate  în contextul 
transformărilor din România (cauze economice, politice, 
administrative, culturale): 42% dintre cele cc 1500 de persoane din 
Pata Rât au fost relocate acolo prin măsurile administrative ale 
autorităților locale, neglijarea de-a lungul mai multor decenii a 
rampei de gunoi și interesele industriei de deșeuri; critică de sistem: 
neoliberalism și rasism    

4. Acțiuni colaborative cu comunitățile din Pata Rât și cu organizațiile 
internaționale în vederea unor schimbări instituționale și mentalitare 



20102010



Declarațiile autoritățile locale 

Martie-aprilie 2010: 
- Viceprimarul Attila László: pentru a găsi o soluţie pentru cei circa 1500 de romi care 

locuiesc pe strada Cantonului şi Coastei, precum şi în Pata Rât, liderii administraţiei 
locale iau în calcul zona din aproprierea rampei de gunoi de la Pata Rât. Consiliul 
Local a început să analizeze un proiect de hotărâre prin care se urmărește 
identificarea proprietarilor de terenuri în zona Pata Rât pentru a obține suprafața de 
teren necesară stabilirii cetățenilor de etnie romă de pe străzile Cantonului, Coastei 
și nu numai.

- Referatul Direcţiei Patrimoniului Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii cu Nr. 
64778/451.1/25.03.2010 : nivelul de insalubritate foarte ridicat şi multe reclamaţii 
ale cetăţenilor din zonă face necesară mutarea familiilor de pe strada Coastei

- Hotărârea nr. 127 din 30.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului ClujNapoca a - Hotărârea nr. 127 din 30.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului ClujNapoca 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”

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 197 din 11.05.2010 s-au 
demarat procedurile schimbului de teren între Primărie şi S.C. Strict Press S.R.L., pe 
baza căruia societatea din urmă a obţinut 300 mp pe strada Nădăşel în schimbul 
unui teren de 3000 mp în zona Pata Rât

- Primarul Sorin Apostu: Evacuarea de pe strada Coastei s-a făcut datorită faptului că 
modul de trai a iscat extrem de multe controverse pentru locuitorii din zonă şi 
pentru firmele din zonă şi pentru tot ce însemna oraşul. Ulterior, ei au fost mutaţi 
într-o zonă din Pata Rât



Reacții din partea societății civile instituționalizate 
Petiții , Scrisori de protest și de revendicare informații publice către autorități locale și centrale, Cazul FB  – “împotriva 

ghetoizării romilor”:

Referat de constatare: Ambele colonii din zona Pata Rât (Dallas și Cantonului) se confruntă cu o multitudine de probleme şi 

dezavantaje cumulate, ele funcţionând ca ghetouri etnice. Printre aceste probleme se află: statutul juridic neclar al 

proprietăţii; lipsa actelor de identitate permanente; condiţii inumane de locuire într-o zonă izolată la marginea oraşului 

în apropierea unei surse de poluare; accesul dificil la transportul public, la educaţie şcolară, locuri de muncă decente şi 

servicii de sănătate publică; stigmatizarea etnică a locului şi atitudini anti-ţigăneşti; într-un cuvânt de discriminare 

structurală şi excluziune socială acută. Ele se pot rezolva doar prin acţiuni complexe, multi-sectoriale, sprijinite şi 

financiar de autorităţile publice locale şi centrale. Atragem atenţia asupra faptului că ele nicidecum nu se vor soluţiona, 

din contra, se vor agrava datorită planului de relocare a familiilor în cauză în locuinţe modulare preconizate a fi 

construite în zona Pata Rât.

Masă rotundă, Comunitatea de romi din Pata Rât şi dreptul la locuire (împreună cu ACRR, Romani Criss)

Referirea la documente/reglementări internaționale: 

Găsirea unor soluţii care să fie în conformitate cu legislaţia internaţională cu privire la o locuinţă adecvată, stabilită de către 

Comitetul pentru Drepturi Economice, Sociale şi Culturale al Naţiunilor Unite (ICESR) prin Comentariul General nr. 4 care 

defineşte şapte criterii minimale ce trebuie îndeplinite pentru ca o locuinţă să fie considerată adecvată, precum şi de 

către reglementările internaţionale şi naţionale cu privire la obligativitatea menţinerii unei distanţe sigure între o zonă 

rezidenţială şi o sursă de poluare.

Identificarea unor soluţii care să evite segregarea rezidenţială şi să asigure dreptul la locuire adecvată

Argumente:  Mutarea acestor familii în zona Pata Rât nu va rezolva, din contra, va agrava problemele lor 

social-economice, implicând, printre altele, următoarele pericole: 

• terenul toxic de pe rampa de gunoi periclitează sănătatea oamenilor; 

• marginalizarea acestei comunităţi la periferia oraşului îngreunează şi mai mult accesul său la transport public şi la toate 
serviciile publice de calitate; 

• izolarea unei comunităţi compuse din circa 2000 de persoane de restul oraşului: creşte stigmatizarea acestei 
comunităţi; face imposibilă accesul la educaţia şcolară şi la locuri de muncă decente;



17 Decembrie 2010

Evacuarea celor 76 de familii de romi de pe 
strada Coastei și mutarea lor în locuințele 
modulare construite în Pata Rât (36 de familii modulare construite în Pata Rât (36 de familii 
nu au primit locuințe alternative după 
evacuare) 



20112011



Ianuarie 2011

Apelul pentru solidaritate şi acţiune împotriva proiectului
primăriei clujene „locuinţe sociale în Pata Rât” - petiție online,
circa 200 de semnături

Miza invitaţiei noastre la o solidaritate civică care transcede
graniţele etnice este stoparea categorică a mutărilor forţate în
această zonă, chemarea autorităţilor locale la moderaţie şi
înţelepciune pentru a pune capăt cel puţin segregăriiînţelepciune pentru a pune capăt cel puţin segregării
rezidenţiale produse prin acte administrative, pentru a
introduce în planul urbanistic al Clujului un plan de desegrare
şi pentru a-i convinge să accepte asistenţa proiectelor
europene dedicate soluţionării problemei locuirii, în strânsă
legătură cu rezolvarea celorlalte aspecte ale excluziunii
sociale.

Susținerea acțiunii ERRC de colectare de mărturii asupra evacuării în
vederea pregătirii cazului penal



17-19 ianuarie 2011
Dezbatere publică:
Relocarea romilor şi consecinţele ei sociale (Facultatea de 

Sociologie și Asistență Socială, UBB)

ERRC, Amare Prhala, Fundația Desire: Scrisoarea oficială 
adresată Administraţiei Prezidenţiale a României, Primului 
Ministru al României, Primarului Municipiului Cluj-Napoca

Manifestație stradală: 
„Me Som Rom – Camau Te Givav Pakivales/ Sunt Rom – Vreau

sa Traiesc în Demnitate/ Roma Vagyok –Méltóságban Akarok
Élni”.

http://www.youtube.com/watch?v=yx3UOQkskgg&feature=yo
utu.be



Aprilie 2011

Primul Maraton Internațional în Cluj-Napoca

Patru persoane au alergat pentru Cazul Pata RâtPatru persoane au alergat pentru Cazul Pata Rât

Maratonul copiilor – participarea copiilor de pe Coastei





Aprilie – noiembrie 2011
Fundația Desire și Asociația Amare Prhala depun o sesizare către 

CNCD cu privire la evacuarea de pe Coastei și relocarea în spațiul 
izolat, poluat și stigmatizat al Pata Râtului

15.11. 2011: Colegiul director CNCD 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 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.



Mai 2011
Reprezentanţi ai comitetului de locatari “Noul Pata-Rât” şi GLOC au participat 

la şedinţa ordinară a Consiului Local Cluj-Napoca din data de 10 Mai 
2011, unde s-a discutat şi s-a 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 locuinţele sociale 
închiriate de familiile mutate în Pata-Rât, demolate de către autorităţile 
locale în decembrie 2010.GLOC a distribuit membrilor consiliului local 
dosare individuale, cuprinzând documentaţia problemei şi a acţiunilor 
GLOCGLOC

Ca formă de protest, gLOC și familii din Noul Pata Rât au participat la 
evenimentul public de așezare a pietrei de temelie a Facultăţii de Teologie 
Socială Ortodoxă de către Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, în prezenţa 
primarului Sorin Apostu pe tereneul pe care erau situate locuinţele 
familiilor mutate la Pata-Rât – aici se construiește un campus al facultății: 
Campusul răspunde cerinţelor vremurilor noastre. Oraşul Cluj merita să 

aibă un asemenea campus teologic, pentru că cele două şcoli de teologie 

actualmente funcţionează într-un spaţiu neadecvat, studenţii sunt 

înghesuiţi într-o clădire mică” (mitropolitul Andrei Andreicuţ).



10 iunie 2011
Stocktaking visit to Pata Rât

Getting closer – EU strategy for Roma Getting closer – EU strategy for Roma 
and local realities



În colaborare cu: 
http://www.protokoll.ro/street/patarat.html

Invitați: Invitați: 
CE/ DG Regio, ERRC, AI, UNDP, OSI 
Romani Criss, ACRR, CNCD, CRJ, 
ANR, BJR
Deputați și senatori de Cluj 
Primăria  



Iulie 2011

CFR și chemarea în judecată a persoanelor de pe 
Cantonului  - CFR pierde procesul prin care solicită 
judecătoriei evacuarea imediată a familiilor pe motiv 
că stau ilegal pe terenul CFR (dar: contractele 
semnate de primăria Cluj din 2004/Funar și semnate de primăria Cluj din 2004/Funar și 
2005/Boc prin care își dă acordul Asociației Ecce
Homo de a amplasa acolo 50 de case de termopan)

Petiții și acțiuni împotriva evacuărilor de pe strada 
Cantonului – festivalul IRAF

http://www.youtube.com/watch?v=dazo_ajVgOo



3 octombrie 2011

Ziua Mondială a Locuirii

În colaborare cu Amnesty International

http://www.youtube.com/watch?v=Ng9KMCg38dQ





16 decembrie 2011 –atelier de creație 
pentru copii din Pata Rât și Școala Elf



17 decembrie 2011

Marș pentru dreptate socialăMarș pentru dreptate socială























Dezbatere publică / 19.12.2012



20122012



Ianuarie
În contextul participării la protestele stradale generale din Cluj –

Scrisoare deschisă către primărie și CL cu privire la locuitorii 
din Pata Rât:

Elaborarea unei strategii privind un program integrat de locuire şi 
incluziune socială în zona metropolitană Cluj (2012-2020), 
printr-o colaborare între Primăria şi Consiliul Local Cluj-
Napoca, Asociaţia Metropolitană Cluj, Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest, Consiliul Judeţean, şi experţi din partea Regională Nord-Vest, Consiliul Judeţean, şi experţi din partea 
societăţii civile şi universităţii, şi integrarea acestei strategii în 
planurile de dezvoltare locală, metropolitană şi regională; 

Elaborarea şi implementarea, cu începere din 2012, a unui proiect 
pilot dedicat comunităţilor marginalizate de romi din Pata Rât, 
care să răspundă nevoilor de locuire ca parte a unui program 
integrat cu măsuri educaţionale, ocupaţionale, de sănătate 
publică, dezvoltare comunitară şi desegregare, şi integrarea 
acestuia în planul de dezvoltare locală



Acțiuni ale Amnesty International

- Campanii de strângere de semnături

- Campanie de scriere de scrisori adresate 
primăriei 

- Cercetare participativă în Noul Pata Rât- Cercetare participativă în Noul Pata Rât

- Rapoarte despre evacuări forțate – cazul 
Coastei devine un caz emblematic promovat în 
toată lumea 



Iulie-decembrie 2012
Programul de Dezvoltare al Naţiunilor 

Unite (UNDP) , în parteneriat cu Primăria Cluj-
Napoca şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-
Vest, implementează proiectul Preparatory 

Phase for a Model Project, finanţat de Open Phase for a Model Project, finanţat de Open 
Society Institute, Making Most of EU Funds for 
the Roma.

gLOC: watchdog, elaborare de propuneri 

Cercetare în cele patru comunități din Pata Rât 
(Facultatea de Sociologie, UBB)



Martie 2012
PERFORMANCE “Și eu sunt gunoier “

Ce facem: scormonim gunoiul din centrul orașului și colectăm selectiv deșeurile, într-un gest 
simbolic de apreciere a muncii oamenilor din Pata Rât. Deșeurile sunt duse la Consiliul 
Județean. Vino și tu cu un mesaj de susținere!

Scrisoarea deschisă adresată autorităţilor, 23 martie 2012: 

La Pata Rât se află cel mai mare ghetou din Europa din jurul unei gropi de gunoi. 2.000 de 
oameni trăiesc într-un ansamblu de patru comunități, trei în apropierea rampei, una în 
rampă. Mulți dintre acești oameni lucrează în colectarea selectivă a deșeurilor, în condiții de rampă. Mulți dintre acești oameni lucrează în colectarea selectivă a deșeurilor, în condiții de 
exploatare extremă, cu girul autorităților și serviciilor de salubrizare, fără contracte de 
muncă. Consiliul Județean demarează un proiect de 76 de milioane de euro pentru un 
Centru Integrat de Management al Deșeurilor. Singura comunitate neintegrată rămâne cea 
de la Pata Rât. Investiția publică nu a luat intenționat în calcul modul în care proiectul 
afectează comunitatea de la Pata Rât pe considerentul că proiectul este unul „tehnic”, nu 
unul social. În ciuda beneficiilor materiale obținute, autoritățile și firmele de salubrizare nu 
au recunoscut până acum rolul pozitiv al acestei comunități în realizarea colectării selective 
în beneficiul orașului Cluj. Este timpul ca noi, clujenii, să recunoaștem meritele unei munci 
umile, dar demne, și efectuată în condiții extrem de toxice.





Mai – iunie 2012: alegeri locale
Scrisori deschise către candidații la consiliul local și 

primărie privind Pata Rât:

- Desegregare teritorială

- Măsuri integrate 

- Integrarea politicilor de incluziune a romilor 
marginalizați în strategiile de dezvoltare locală marginalizați în strategiile de dezvoltare locală 
incluzivă 

- Modificarea sistemului de alocare a locuințelor 
sociale în așa fel încât acesta să asigure accesul 
grupurilor marginalizate 

Participare la acțiunile Clujul civic prin problematica 
Pata Rât: http://www.clujulcivic.ro/?p=89



17-18 Decembrie 2012



Romi împinși la margini/ Roma pushed to 
margins, decembrie 2012

http://www.youtube.com/watch?v=2kWwVhJdZhttp://www.youtube.com/watch?v=2kWwVhJdZ
Ss&feature=youtu.be



20132013



Februarie - iunie 2013
Participare, alături de AI și ERRC la campaniile de 

conștientizare la nivelul guvernării centrale a nevoii 
interzicerii evacuărilor forțate și a asigurării accesului la 
locuințe adecvate și accesibile – recomandări și acțiuni 
stradale în București
Briefing to the Romanian Government on the right to 
adequate housing with regard to the marginalized Romani 
communities, http://www.desire-ro.eu/?p=445communities, http://www.desire-ro.eu/?p=445

Recomandări privind adoptarea abordării integrate a 
fenomenului marginalizării socio-spațiale în politicile 
privind incluziunea socială, și în mod particular incluziunea 
romilor, dar și politicile locative, precum și în raport cu 
programarea utilizării fondurilor europene în perioada 
2014-20, Ex. Comunități marginalizate de romi și 
abordarea integrată a dezvoltării socio-teritoriale
http://www.desire-ro.eu/?p=510



Martie 

În contextul elaborării bugetului local, propuneri către CL 
și primărie cu privire la Bugetarea politicilor locale de 
incluziune socială

http://www.desire-ro.eu/?p=490

În contextul acțiunilor mai multor grupuri activiste, În contextul acțiunilor mai multor grupuri activiste, 
propuneri privind Bugetarea participativă și 
incluziunea socială http://www.desire-ro.eu/?p=477

Performance: Munca nu e un lux. E un drept!

Sprijinirea Memoriului Asociației Comunitare a Romilor 
din Coastei cu privire la susținerea din partea 
autorităților publice a unei întreprinderi sociale 



5 Iunie 
Ziua Mondială a Mediului 

În contextul manifestației stradale inițiate de mai multe organizații civice susținând diverse campanii privind protecția 
mediului 

Performance “Cerere și ofertă” 

http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/performance_ziua-mediului-cluj-5-iun-2013.mpeg

Apel “Opriți rasismul de mediu”: 

În pofida aderării la legislația europeană în domeniu, în viața noastră de zi cu zi observăm funcționarea vechiului 
sistem de colectare, stocare și prelucrare care rezultă în soluții toxice de gestionare a deșeurilor. Mai mult decât 
atât, în România autoritățile publice, și/sau companiile industriei deșeurilor nu au luat nicio măsură de protecție a atât, în România autoritățile publice, și/sau companiile industriei deșeurilor nu au luat nicio măsură de protecție a 
oamenilor care lucrează informal pe rampele de gunoi, astfel încât aceștia continuă să asigure selectarea 
deșeurilor în condiții absolut precare care le periclitează viața și sănătatea. Cazul din PataRâtul Clujului este bine-
cunoscut în acest sens. Până când rampa veche va mai funcționa, este nevoie urgentă de implicarea autorităților 
în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă de pe lângă rampa de gunoi. În măsura în care rampa 
veche se va închide, autoritățile și companiile vor trebui să își asume responsabilități în ceea ce privește destinul 
acestor oameni, de exemplu, prin oferirea unor locuri de muncă decente în procesul de ecologizare și mai încolo, 
la noua rampă ecologică. Este timpul ca guvernul României și autoritățile locale să implementeze programe de 
dezvoltare socio-teritorială care nu doar că nu mai contribuie la formarea zonelor de locuire defavorizate în medii 
poluate (stații de epurare a apei, rampe de gunoi, stații de deșeuri chimicale și industriale etc.), ci își propun să 
remedieze cât mai repede posibil consecințele sociale ale marginalizării populației sărace în astfel de spații, 
eliminând într-un final acest fenomen (re)produs nu doar prin mecanisme economice și politice, ci și prin 
concepțiile și practicile rasismului de mediu



August 2013 
Tabăra copiilor în Someșul ReceTabăra copiilor în Someșul Rece

Program organizat de Asociația Comunitară a Romilor 
din Coastei, co-finanțat de Primăria Cluj și ERRC, 
sprijinit prin mucă voluntară de Fundația Desire











Dileme
Relația dintre diverse tipuri de organizații 

internaționale (drepturile omului vs. dezvoltare?)
Relația dintre organizații locale și organizații 

internaționale, roluri și atitudini  
Relația dintre societatea civilă instituționalizată și 

autoritățile publice (contestare vs. colaborare?) 
Rolurile societății civile instituționalizate (furnizor de Rolurile societății civile instituționalizate (furnizor de 

servicii, critică socială/watchdog, elaborare de 
politici, advocacy) 

Relații de putere și interese economice din interiorul 
comunităților marginalizate

Relația dintre comunități marginalizate și autorități 
publice  


