Acțiune de comemorare revendicativă din 17.12.2015
"Suntem egali, nu ilegali!"
Commemorative action
"We are equal, not illegal!"

Militând pentru drepturi locative, evenimentul din 17.12.2015 - "Suntem egali, nu ilegali!" - constă în comemorarea unor istorii de
evacuări forțate, de nesiguranță locativă, de împingere spre locuire informală și precară, de discriminare și rasism instituționalizat
în Cluj-Napoca. Sunt fenomene trăite de mii de persoane marginalizate de etnie romă, dar și de alte etnii, cu care romii din Pata Rât,
de pe strada Stephenson, și alți cetățeni, se solidarizează prin revendicarea dreptului la locuințe adecvate și accesibile în oraș.
Acțiunea trece prin locațiile centrale ale urbei unde în ultimii ani s-au derulat acțiuni publice pentru a condamna evacuarea forțată e
pe strada Coastei în 17 decembrie 2010 și pentru a revendica dreptul la locuire ca un drept fundamental al omului.
We work for our rights!

"We are equal, not illegal!", the event on 17 December 2015, fights for housing rights by commemorating histories of forced
evictions, housing insecurity, of being driven towards informal and precarious housing, discrimination and institutionalized racism
in Cluj-Napoca. These are phenomena experienced by thousands of marginalized Roma and non-Roma. By claiming the right to
adequate and affordable housing in the city Roma in Pata Rat, Stephenson Street, together with other citizens, show solidarity. A
march passes through central locations of the city where in past years public actions were carried out to condemn the forced
eviction from Coastei street on 17 December 2010 and to claim the right to housing as a fundamental human right.

„Suntem egali, nu ilegali!” aduce în atenția opiniei publice și a autorităților că dezvoltarea orașului nu trebuie să însemne
excluderea din spațiul său a oamenilor care nu au bani să dobândească locuințe de pe piața privată. Și locatarii zonelor defavorizate
aparțin acestui oraș, și ei trebuie să beneficieze de investițiile dezvoltării locale. Guvernarea centrală și locală sunt responsabile față
de violarea structurală a drepturilor civico-politice și social-economice ale oamenilor. Statul poate și trebuie să intervină în sprijinul
celor care au fost împinși în sărăcie extremă, inclusiv prin asigurarea unor locuințe decente ca o formă de protecție socială.
"We are equal, not illegal!" brings to the attention of the public and of the authorities that the city’s development should not mean
exclusion from the city of people who have no money to acquire housing on the private market. Residents of deprived areas also
belong to this city, and they should also benefit from local development investments. Central and local government are responsible
for the structural violation of the civil political and socio-economic rights of these people. The state can and should intervene in
support of those who have been pushed into extreme poverty, including through the provision of decent housing as a form of social
protection.

Cu această ocazie, oamenii din Pata Rât, din casele modulare, din colonia Dallas și de pe strada Cantonului, precum și de pe strada
Stephenson și alți cetățeni ai Clujului se alătură mișcărilor sociale anti-austeritate, reiterând că sărăcia ucide. Ei își ridică vocea
"împreună pentru dreptate" în spațiul public al Clujului, pentru recunoașterea lor ca cetățeni egali ai orașului, pentru că toți
"suntem suflete, nu gunoaie" și pentru asigurarea dreptului la "locuințe sociale, fără discriminare" tuturor persoanelor
marginalizate social.

On this occasion, the people of Pata Rât, from the modular homes, the Dallas colony and Cantonului Street, as well as those from
Stephenson Street and other citizens of Cluj join anti-austerity social movements, reiterating that "poverty kills". They raise their
voice "together for justice" in the public space of Cluj, for recognition as equal citizens of the city, because they all "are souls, not
rubbish" and for the fulfilment of the right to "social housing, without discrimination" for all socially marginalized people.

Ce comemorăm?
Dallas (vechiul Pata Rât) - 40 de ani de sărăcie premeditată
Cantonului - 20 de ani de invizibilitate
Case modulare (noul Pata Rât) - 5 ani de la evacuarea de pe
strada Coastei
Stephenson - 2 ani sub amenințarea demolării
Cluj - 6 ani de activism civic pentru dreptul la locuire adecvată
(2010-2015)

Ce facem?
17.00-19.00: TRASEUL COMEMORĂRII - Str. Memorandumului,
Calea Moților, Str. Petru Maior, Piața Lucian Blaga, Str.
Napoca, Piața Unirii, Bulevardul Eroilor, Piața Avram Iancu,
Bulevardul 21 Decembrie 1989, Str. Dávid Ferenc, Str. Brassai
Sámuel
19.00: Inaugurarea PLĂCII COMEMORATIVE A EVACUĂRILOR
FORȚATE DIN ORAȘ - Sediul tranzit.ro/cluj, Str. Brassai Sámuel
nr. 5.

TOGETHER FOR JUSTICE
Organizatori: Fundația Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială; Asociația Comunitară a Romilor din Coastei; Locatari din Dallas,
strada Cantonului și strada Stephenson; Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire; Amnesty International; European Roma Rights
Centre; tranzit.ro/cluj, SOS (Societate Organizată Sustenabil)

What do we commemorate?
Dallas (old Pata Rat) - 40 years of premeditated poverty
Cantonului - 20 years of invisibility
Modular houses (new Pata Rat) - 5 years from the eviction
from Coastei street
Stephenson - 2 years under threat of demolition
Cluj - 6 years of civic activism for the right to adequate
housing (2010-2015)

What are we doing?
17.00-19.00: Remembrance trail – Memorandumului street,
Calea Moților, Petru Maior street, Lucian Blaga square,
Napoca street, Unirii square, Eroilor boulevard, Avram Iancu
square, 21 Decembrie 1989 boulevard, Dávid Ferenc street,
Brassai Sámuel street
19.00: Inauguration of commemorative plaque for forced
evictions in the city - headquarters tranzit.ro/cluj, 5 Samuel
Brassai street.

Organizers: Desire Foundation for Openness and Social Reflection; Community Association of Roma from Coastei; Inhabitants from
Dallas, Cantonului and Stephenson streets; Common Front for Housing Rights; Amnesty International; The European Roma Rights
Centre; tranzit.ro/cluj; SOS (Sustainably Organized Society)

Dallas - 40 de ani de sărăcie premeditată
Facem un marș pentru a schimba destinația terenului, pentru ca până mai stăm aici căci nu avem cum să ne mutăm în altă parte, să
ne simțim mai în siguranță, să avem contracte de închiriere, să ne facem buletine, să ne introducem curent în case.
Dacă mergem numai singuri, nu avem niciun rezultat. Trebuie să ne unim, să facem o mișcare. Vrem să le arătăm că avem drepturi,
că suntem o forță.
Să-i arătăm primarului că trebuie să fim luați în considerare, că ne trebuie o asistență medicală…
Dacă pământul va fi întăbulat, copilul tău va avea o adresă, nu va fi marginalizat. Copiii să fie la școală în oraș cu copiii români. Iar
munca noastră pe rampă, acum pe rampa nouă, să nu mai fie exploatată. De când s-a făcut rampa cea nouă, ne angajează ca zilieri,
dar ne dau de trei ori mai puțin pe kilogramul de fier, peturi sau cartoane decât am putut să vindem noi când am le-am scos de pe
rampa cea veche. Iar contractul de zilier pe care îl avem acum nu ne oferă asistență medicală sau fond de pensii, însă plătim impozit
pe acest venit.
Vrem să ajungem să vedem că munca și viața noastră este apreciată.
How will you account to those who died on the landfill?

Dallas - 40 years of premeditated poverty
We march to change the destination of the land. While we stay here-as we can’t move elsewhere-this will make us feel safer, have
leases, obtain identity documents, bring electricity to our homes.
If we go alone, we have no result. We must join together to make a move. We want to show them that we have rights, we are a
force.
Let's show the mayor that we must taken into account, that we need healthcare ...
If the land were registered, your child would have an address, would not be marginalized. Children should go to school in the city
with the Romanian children. And our work on the landfill, now the new landfill, should not be exploited. Since the new landfill
opened, we’re hired by the day, but they give us three times less for iron, plastic bottles or boxes than what we could make when
we worked on the old landfill. And the day laborer contract we have now does not offer health insurance or a pension, though we
pay tax on this income.
We want to see that our work and our lives are appreciated.

Cantonului - 20 de ani de invizibilitate
Facem manifestație să le spunem că locuim unii de 20 de ani aici. Stăm fără acte legale, fără siguranța locului, pentru că de când
stăm aici, nu ne-au recunoscut că stăm aici, nu ne-au dat buletine pe această adresă, chiar dacă mulți am fost aduși aici de primărie,
și mulți avem contracte de comodat și hârtii semnate de primari prin care ne spun să ne construim pe strada Cantonului fără număr
prin forțe proprii.
Să le spunem de lipsa curentului și a canalizării.
Problema e să fim cu toții uniți. Fiecare comunitate vine cu problemele ei, dar fiecare comunitate le ajută pe celelalte.
Să le spunem că oamenii nu au nici o stabilitate aici, sunt ca pe apă. Aici când mergi să-ți cauți un loc de muncă nu te bagă nimeni în
seamă cu buletinul ăsta.
Vrem ca să ne putem întoarce în oraș cu copiii noștri, în locuințe sociale. Am merge și în chirie privată, dar ar trebui ca cineva să
controleze chiriile, ele sunt de neplătit de noi, chiar dacă lucrăm în oraș.
Cei care primesc ajutor social, sau venit minim garantat, cum se mai cheamă el, sau mâncare de la cantina primăriei, lucrează pentru
aceste beneficii în oraș, în parcuri și spații verzi, la tăiat crengi și cărat lemne în pădurile Clujului, la construcții, acum am contribuit
de exemplu la ce s-a construit de sărbători în centru, la curățenia orașului, la festivalurile orașului, la descărcat ajutoare de alimente
ce sunt distribuite tuturor nevoiașilor din Cluj, la evacuat locatari din locuințe, facem orice ce ni se spune să facem, fiind
supravegheați ca niște pușcăriași de jandarmi.
Nu mergem la marș să cerem de mâncare. Cerem un viitor pentru copiii noștri.
Do not forget, we also belong to Cluj!

Cantonului - 20 years of invisibility
We protest to tell them that some of us have been living here for 20 years. We're undocumented, without security of tenure. Ever
since we’ve been living here , they’ve never recognized our living here, never gave us papers for this address, even though many of
us were brought here by the municipality, and many have lease contracts and papers signed by the mayor telling us to build on
Cantonului street by our own means.
We want to tell them about the lack of electricity and sewerage.
The challenge is for us to be all united. Each community comes with its problems, but every community helps the others.
We want to tell them that people have no stability here, they’re like water. Here, when you go looking for a job, nobody takes you
into account with this ID.
We want to be able to go back to the city with our children, in social housing. We’d even go for private rental, but there should be
rent controls. As rents go, we can’t afford them, even if we work in the city.
Those receiving social assistance, or the guaranteed minimum income, whatever it’s called, or food from the municipality’s canteen,
they work for these benefits in the city, in parks and green spaces, cutting wood and clearing the forests of Cluj. They work in
constructions; now for instance we have contributed to what was built for holidays in the center, we’ve cleaned the city, contributed
to city festivals, unloaded food aid distributed to all those in need in Cluj. We even evicted tenants from their homes; we do
whatever we are told to do, being watched like prisoners by the gendarmes.
We're not marching to ask for food. We demand a future for our children.

Case modulare - 5 ani de la evacuarea de pe Coastei
Dacă am fost mutați în două zile, cât timp îi va lua primăriei să ne mute înapoi în oraș? Rampa este cu mult mai aproape de noi în
momentul de față, avem sentimentul că ar vrea să ne extermine cu poluarea și toate mirosurile care sunt aici. Ne luptăm cu morile
de vânt, dar în același timp nu ne vom da bătuți chiar dacă este ultimul lucru pe care îl facem. Dorim să fim mutaţi înapoi în oraș.
Avem copii la facultate, la licee bune din oraș, noi știam că societatea te ajută să înaintezi, dar cu noi este exact contrariul. Când noi
am înaintat, societatea ne-a tras cinci pași înapoi. Când am fost mutați ni s-a spus că este ceva provizoriu, dar din păcate și în
momentul de față contractele ni s-au prelungit pe patru ani. Noi nu avem nevoie de incluziune, și nu avem nevoie de a fi civilizați,
pentru că așa ne-am născut, ne-am născut incluși în societate, educați, și dorim să ni se facă dreptate. Sunt atâtea locuințe în ClujNapoca, care sunt lăsate în paragină în loc să se dea în folosința oamenilor care au nevoie. Nu știu cum a fost posibil ca clujul să fie
votat printre orașele de capitală europeană, având atâtea nelegiuiri și atâtea mârșăvii ascunse. Și la ora actuală se spune că noi am
dorit să fim mutați și a fost decizia noastră, dar doresc să precizez și să accentuez acest lucru, acum cinci ani de zile am fost evacuați
forțat din casele noastre. Ni s-a întrerupt energia electrică chiar dacă ceasurile erau plătite din banii noștri și nu erau proprietatea
electricii, la orele dimineții ni s-a sistat gazul și apa. Un parc de agrement s-a făcut pe acel teren, se pare că este mai interesant ca
viețile a 300 de persoane. Dumnezeu știu că nu stă indiferent, și el ne va face dreptate.

Modular houses - 5 years since the eviction from Coastei
If we have been moved in two days, how long will it take from the City Hall to move us back into the city? The landfill came much
closer to us as we speak, we have the feeling that they want to exterminate us with the pollution and all the stink from there. It is
like fighting against windmills, but we are not giving up even if this would be the last thing that we will do. We wish to be moved
back into the city! We have children at the university, and in good high schools in the city, we knew that society supports you to
move forward, but with us exact the opposite have happened. When we managed to advance, the society pulled us back with five
steps. When we have been relocated, they told us that this was temporary, but unfortunately even now they extended our contracts
with four years. We do not need inclusion, we do not have to be civilized, because we have been born like this, born into the society,
educated, and we wish them to make us justice. There are so many houses in the city that are abandoned instead of being given to
people in need. I do not know how was that possible that Cluj was voted among the European Capital cities, displaying so many
unlawfulness and so many hidden infamies. Even as we speak they say that we wanted to be moved and it was our decision, but I
want to stress this thing: five years ago we have been forcible evicted from our homes. They cut our connection to electricity, gas
and water very early in the morning even if we paid for these services. A park have been made on that location, it seems that this
was much more important than the life of 300 persons. I know that God does not stay indifferent, and he will provide us justice.

Stephenson - 2 ani sub amenințarea demolării
Mulți clujeni și-au construit case și vile fără autorizație de construcție. Câți dintre ei trăiesc oare sub spaima demolării? Noi am fost
puși în alertă de doi ani. Cei care nu avem autorizație de construcție, cerem autorităților să ne recomande modalități prin care
putem să intrăm în legalitate. Dar nu ne spun nimic. Am depus cereri pentru locuințe sociale. Suntem refuzați. Între timp, nu suntem
lăsați să trăim în pace. Ne vizitează des poliția locală și asistenții sociali. Cel mult ne spun să ne apucăm să ne căutăm o locuință
decentă. Sau să ne gândim să luăm în concesiune un teren în afara orașului, și să ne construim acolo. Dar noi ne-am născut în Cluj. Și
muncim în Cluj. Vrem să locuim în oraș, vrem un viitor pentru copiii noștri în acest oraș. Chiar dacă nu avem bani suficienți să luăm
credit de la bancă să ne luăm o casă aici, sau ca să închiriem o locuință de la privați. Chiar vor să ne scoată din oraș din acest motiv?
Let us live in peace!

Stephenson - 2 years under the threat of demolition
Many in Cluj have built houses and villas without a building permit. How many of them live in fear of demolition? We were given
notice two years ago. Those of us who do not have building permits, ask the authorities to recommend ways in which we can
regularize our situation. But they don’t tell us anything. We’ve applied for social housing. We were refused. Meanwhile, we are not
allowed to live in peace. We’re often visited by the local police and social workers. At most they tell us to look for decent housing. Or
consider taking into concession land outside the city, and build there. But we were born in Cluj. And we work in Cluj. We want to live
in the city, we want a future for our children in this city. Even if we don’t have enough money to get a loan from the bank to buy a
house here, or to rent from private landlords. Do they really want us out of the city for this reason?

Cluj - 6 ani de activism civic pentru dreptul la locuire adecvată (2010-2015)
Petiție împotriva ghetoizării romilor (11 aprilie 2010); Sunt rom - vreau să trăiesc în demnitate (19 ianuarie 2011); Protest tăcut cu
ocazia dării în folosință gratuită a terenului de pe fosta strada Coastei Facultății de Teologie Ortodoxă (mai 2011);
Vino mai aproape - vizită de lucru ai unor organizații internaționale în Pata Rât (10 iunie 2011); Sesizarea CNCD cu privire la natura
discriminatoare a evacuării și mutării lângă rampa de gunoi în decembrie 2010 (iulie 2010); Petiții și acțiuni împotriva evacuărilor de
pe strada Cantonului (5 iulie 2011); Protest pentru dreptul la locuire și împotriva evacuărilor forțate (3 octombrie 2011); Marș pentru
dreptate socială (19 decembrie 2011); Și eu sunt gunoier - performance și petiție (23 martie 2012); Romi împinși la margini - Și noi
aparținem orașului (17 decembrie 2012); Munca nu e un lux. E un drept!, performance și memoriu (18 martie 2013); Opriți rasismul
de mediu (5 iunie 2013); SOS - Scoateți-ne din Pata Rât (17 decembrie 2013); Activismul rom din Cluj - pentru drepturi locative
pentru toți (8 aprilie 2014); Locuințe, nu umilințe - performance și memoriu (10 aprilie 2014);
Viață decentă pentru fiecare rom - mesaj pentru Caravana Transeuropa (25 aprilie 2014); Memoriu către autoritățile publice centrale
și locale privind interzicerea evacuărilor forțate și asigurarea drepturilor locative (17 decembrie 2014); Marșul de solidaritate al
romilor - Oraș pentru oameni, nu pentru profit (17 iulie 2015).

Cluj - 6 years of civic activism for the right to adequate housing (2010-2015)
Petition against Roma ghettoization (11 April 2010); I am Roma - I want to live in dignity (19 January 2011); Silent protest when the
land on the former Coastei street was awarded for free to the Faculty of Orthodox Theology (2011); Come closer - working visit of
international organizations in Pata Rat (10 June 2011); Application to the National Council fro Combating Discrimination regarding
the discriminatory nature of the December 2010 eviction and move near the landfill (July 2011); Petitions and actions against
evictions on Cantonului street (5 July 2011); Protest for the right to housing and against forced evictions (3 October 2011); March for
Social Justice (19 December 2011); I'm a garbage man too - performance and petition (23 March 2012); Roma pushed to the margins
- we also belong to the city (December 17, 2012); Work is a not luxury. It's a right!, performance and public statement
(March 18, 2013); Stop environmental racism (June 5, 2013); SOS - Take us out of Pata Rat (December 17, 2013); Roma activism in
Cluj - towards housing rights for all (8 April 2014); Housing, not humiliation - performance and statement (10 April 2014); Decent life
for every Roma - message for the Transeuropa Caravan (25 April 2014); Letter to central and local authorities on the prohibition of
forced evictions and fulfilling housing rights (17 December 2014); Solidarity march of Roma - City for people, not for profit
(July 17th 2015).

În 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a făcut rost de o bucată de teren în Pata Rât printr-un schimb de terenuri cu Compania
Brentner Veres, apoi a inclus acest teren în intravilanul Clujului și a definit zona în Planul Urbanistic General ca zonă de locuit. În
casele modulare construite aici din bani publici a relocat forțat 40 de familii dintre cele evacuate de pe strada Coastei în decembrie
2010, lăsând alte 30 de familii fără adăpost în timp de iarnă. Lor le-a "atribuit" niște terenuri de câte 20 de metri pătrați dincolo de
casele modulare, în sensul că le-a spus să își construiască acolo cum și-au construit și până acum, adică ilegal. Fosta stradă Coastei a
fost "curățată" într-o zi. O parte a terenului a fost dată în folosință gratuită în mai 2011 Arhiepiscopiei Feleacului şi Clujului, unde s-a
construit un campus pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai.

In 2010, the City Hall of Cluj Napoca got a piece of land in Pata Rat, through a change of lands with the Brentner Veres Company, and
then included it into the intravilan part of Cluj and defined this zone in the General Urbanistic Plan as a residential area. 40 families
evicted from Coastei Street in December 2010 were forcedly relocated in the modular homes built from public money in this area.
36 families left without shelter during winter 'were given' a 20 squares meter land, somewhere behind the modular homes, in the
sense that they were told to build themselves something as they were doing before, meaning illegally. The former Coastei Street was
'cleaned' out in a day. A part of this land was given for free to the Archiepiscopate of Feleac and Cluj, where the Faculty of Orthodox
Theology of Babes Bolyai Universtity built a campus.

Cu cincizeci de metri mai în jos de zona de locuit a caselor modulare se întinde colonia Dallas pe un teren circumscris ca zonă
industrială. Formată de acum patru decenii ca o colonie informală, ea a găzduit întotdeauna și găzduiește în continuare muncitorii
rampei de gunoi. Sărăcia lor a convenit multora, pentru că doar într-o astfel de sărăcie extremă este omul dispus să muncească așa
cum muncesc acești oameni. Munca lor informală a fost exploatată de diverșii actori ai industriei deșeurilor. Mulți au plătit cu viața
lor pentru "șansa de a fi tolerați" să lucreze pe rampă. Exploatarea muncii lor continuă chiar și după deschiderea rampei temporare
noi, unde munca lor este reglementată prin contracte de zilier care nu le respectă drepturile salariale. Primăria Municipiului ClujNapoca a refuzat întotdeauna să recunoască că muncitorii rampei de gunoi aparțin orașului, au nevoie de siguranță locativă, de
curent, de apă, de asistență medicală.

Fifty meters down the modular residential area, the Dallas colony stretches on a land circumscribed as an industrial area. Formed
four decades ago, as an informal colony, it always hosted and still hosts people who work on the garbage dump. Their poverty has
benefited many, because only such conditions of extreme poverty might be people willing to work as they are. Their work has been
exploited by various informal actors in the waste industry. Many have paid with their lives for 'the chance to be tolerated' to work
on the ramp. Exploiting their work continues even after the new temporary ramp was opened in October 2015, where their work is
regulated by contracts that do not respect the workers' labor rights. The Cluj-Napoca City Hall has always refused to recognize that
these workers belong to the city, they need housing safety, electricity, water, healthcare.

La vreo două sute de metri de zona caselor modulare și de colonia Dallas înspre oraș se întinde strada Cantonului fără număr. În
afara de vestea mediatizată a evacuării a 80 de persoane din Casa Călăului în 2002 de pe strada Avram Iancu și plasarea lor, într-un
final, pe această stradă, chiar dacă azi este locuită de 150 de gospodării, suferința oamenilor care locuiesc aici a fost prea puțin
vizibilă în ultimii 20 de ani. Trei sferturi dintre ei sunt evacuații Clujului, care locuiesc cu contract de comodat în căsuțe puse la
dispoziția lor în 2004 și 2005 de asociații umanitare sau construite din propriile forțe cu acordul primăriei, respectiv sunt copiii
acestora deveniți între timp adulți care și-au construit spații informale de locuit. Toți sunt împinși în afara legalității, într-un regim de
locuire informală, nimeni nu are buletin cu adresă pe strada Cantonului. Și nimeni nu îi informează pe locatari care va fi destinul lor
când acest teren va dobândi valoare imobiliară.

Two hundred meters from the modular houses and the Dallas colony, towards the city, stretches Cantonului Street without number.
Besides the news of the eviction of 80 people from the 'Casa Călăului' in 2002 from Avram Iancu Street and there placement in this
area, even if today it is inhabited by 150 households, the distress of the people who live here was not very visible in the last 20 years.
Three quarters of them are evacuees of Cluj, who live on bailment contracts in improvised houses given to them in 2004 and 2005 by
humanitarian associations or built with their own forces, with the agreement of the City Hall; respectively their children, who since
then have become adults, and started building informal residential spaces. All are pushed outside legality, in informal living
arrangements, no one has an ID with an address on Cantonului Street. And no one informs the tenants about their fate on this land
when that will acquire real estate value.

Pe strada Stephenson George numărul 15 azi locuiesc 20 de familii. Istoria lor locativă începe de la sfârşitul anilor 1970, atunci când
actualele generaţii mai în vârstă erau angajate ale Trustului de Stat pentru Construcţii, devenind chiriaşi ai imobilului respectiv. După
1990, odată cu posibilitatea de achiziţionare a apartamentelor, trei dintre familii au cumpărat locuinţele. Datorită extinderii
familiilor, afecţiunilor de sănătate ale persoanelor vârstnice şi a imposibilităţii persoanelor de a se muta în chirie privată, mai multe
familii tinere s-au văzut nevoite să amplaseze construcţii informale în jurul imobilului vechi, în perioada 1995-2007. Nesiguranța
locativă creată de-a lungul mai multor ani s-a agravat începând cu anul 2013, precum și de când dezvoltatorii imobiliari și-au
exprimat interesul față de acest teren. De atunci au început să apară reclamațiile vecinilor, împreună cu raziile Direcției Poliției
Locale a Primăriei și somațiile de "a lua măsurile de desființare a construcțiilor amplasate la acea adresă". În urma lor mai multe
familii vizate au trimis o cerere colectivă de concesionare a terenului pentru ca, ulterior, să poată intra în procesul de legalizare a
locuinţelor lor. Această cerere nu a fost luată în considerare până în momentul de față.

Today 20 families live on George Stephenson Street number 15. Their history of housing starts in the late 1970s, when the current
older generations were employed by the State Construction Trust, becoming tenants of the building in question. After 1990, with the
opportunity to purchase apartments, three families have purchased homes. Between 1995-2007, due to the extension of the
families, the health conditions of the elderly people and the impossibility of the people to move into privately rented houses, several
young families were enforced to build informal homes around the old building. Housing insecurity produced over many years has
worsened since 2013 and most importantly since the real estate developers have expressed interests in this area. Since then
complaints of the neighbors began to appear, along with the City Hall Local Police Department raids and subpoenas 'to take steps to
dismantle the buildings located at that address.' Because of these actions several families have sent a joint request for the
concession of the land, so that subsequently they can enter into the process of legalizing their homes. This request has not been
considered until now.
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