
 

 

Mesajul membrilor Campaniei Căși Sociale ACUM! față de publicarea articolului <<„Refugii”, la 

Reactor: Discuție post-spectacol, „cu scântei”, la șase ani de la evacuarea romilor de pe strada 

Coastei>>, scris de Cristina Beligăr.  

 

 

În data de 19 decembrie 2016, portalul online Transilvania Reporter a publicat articolul 

<<„Refugii”, la Reactor: Discuție post-spectacol, „cu scântei”>>, la șase ani de la evacuarea 

romilor de pe strada Coastei. Spectacolul a fost realizat în cadrul proiectului Pata Cluj, discuția din 

16 decembrie a fost organizată tot de Pata Cluj, fiind moderată de un facilitator comunitar al 

aceluiași proiect, cât și filmată de un colaborator al proiectului. De aceea, nu ar trebui să surprindă 

relatarea neechilibrată din articol. Autoarea acestuia, Cristina Beligar, susține că tensiunile existente 

între două dintre membrele campaniei Căși Sociale ACUM! 

www.facebook.com/CasiSocialeACUM și o parte a echipei proiectului Pata Cluj au determinat ca 

discuția să evolueze „într-o direcție total nefavorabilă comunității din Pata Rât”. Față de această 

idee și celelalte lucruri menționate în articol, dorim să precizăm următoarele: 

1) Asocierea comunității din Pata Rât cu proiectul Pata Cluj, precum și a criticilor față de 

proiectul Pata Cluj cu acțiuni ce dăunează persoanelor care locuiesc în Pata Rât este factual 

greșită și nedreaptă. Observăm că înainte ca echipa de management a proiectului Pata Cluj 

să fi conceput acest proiect, se cumulase o masă critică de presiune civico-politică asupra 

Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca (gLOC - inițiat de Fundația Desire și Asociația 

Amare Prhala, European Roma Rights Centre, Amnesty International). Față de această 

presiune, autoritățile au inclus în Strategia de dezvoltare a orașului intenția de a elabora și 

implementa proiecte integrate de locuire în vederea desegregării zonei Pata Rât. În această 

viziune, la a cărei elaborare au contribuit și membri ai Fundației Desire, locuirea era 

centrală, iar serviciile sociale urmau să îi susțină pe cei relocați, dar și pe cei rămași, 

deocamdată, în Pata Rât. Tot în acel moment, exista presiunea din partea noastră a multora 

pentru crearea unei structuri interne a Primăriei care să gestioneze inter-departamental 

implementarea unei astfel de politici pe termen scurt, mediu și lung, dar alții (în speță 

persoanele angajate în proiectul UNDP, care a fost unul dintre elaboratorii proiectului Pata 

Cluj) se vedeau în structuri paralele, de exemplu în ADI ZMC (Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, care gestionează proiectul Pata Cluj). În acel 

moment proiectul Pata Cluj a fost conceput (și vă puteți documenta de către cine anume) ca 

un proiect de intervenții soft de peste 2 milioane de euro, argumentând că lipsa componentei 

de locuire se explică prin faptul că primăria a început planul său de asigurare a unor locuințe 

alternative. De atunci, Primăria se mândrește cu acest proiect al ADI ZMC, și având 

imaginea pozitivă asigurată, lasă să se înțeleagă că a găsit solutia pentru Pata Rât. La 

aproape un an de la demararea proiectului, Pata Cluj a cerut totuși finanțare suplimentară de 

la norvegieni pentru o nouă componentă, una de locuire. Totodată, Primăria legitimează 

lipsa propriilor inițiative față de locuitorii din Pata Rât prin existența acestui proiect sau 

altele asemenea pe care le întrevede în viitor. Din cele expuse aici rezultă divergența pe care 

au sesizat-o unii participanți la discuție și autoarea articolului. Dar, încă o dată, aceasta este 

o divergență între o viziune politică care contribuie la menținerea și întărirea presiunii 

asupra administrației publice și o altă viziune, tot politică până la urmă, care devine 

complice la tergiversarea soluțiilor structurale de către însăși Primăria Clujului. Deci, 

criticile noastre față de proiectul Pata Cluj pot să fie interpretate ca fiind nefavorabile 

administrației publice locale (și ele chiar sunt!), dar nicidecum nu sunt în defavoarea 

locuitorilor din Pata Rât. Cei care ne-au urmărit activitățile constante din 2010 până azi, cu 

dificultate pot fi induși în eroare cu mesaje de acest gen.  

2) Articolul redă în mod neechilibrat cele două părți pe care le identifică fiind în tensiune. 

Intervențiile lui Enikő Vincze și ale Simonei Ciotlăuș sunt preluate din înregistrarea 

http://www.facebook.com/CasiSocialeACUM


 

 

evenimentului, fără ca vreuna dintre cele două să fi fost intervievată cu privire la poziția 

fiecăreia sau a campaniei privind nedreptățile sociale și locative la care sunt supuse 

persoanele împinse să trăiască în Pata Rât. Caracterul informativ al articolului s-ar fi 

îmbunătățit dacă autoarea, din moment ce totuși, cel puțin în ultimul paragraf, a menționat 

evenimentul din 17 decembrie 2016, anume Pata rămâne a tuturor, ar fi participat la el. 

Astfel, ar fi avut ocazia să relateze experiențe trăite ale marginalizării și manifestări ale 

revoltei față de această situație, cel puțin din punctul de vedere al celor circa 100 de 

persoane din Pata Rât care au fost la eveniment (marșul din Piața Avram Iancu spre Piața 

Unirii la Târgul de Crăciun și apoi către Muzeul de Artă din Cluj, colindele evacuării și 

expoziția de la Muzeu). De altfel, suntem convinși că foarte mulți dintre cititorii 

Transilvania Reporter au putut vedea amploarea și mesajele evenimentului stradal din 17 

decembrie 2016, sau alte acțiuni ale noastre, chiar dacă publicația nu a răspuns invitațiilor 

Fundației Desire de-a lungul ultimilor doi ani. Dezechilibrul este accentuat de absența unui 

link către pagina Fundației Desire sau a Campaniei Căși sociale ACUM, în contextul 

prezenței linkului către pagina de internet a proiectului Pata Cluj.    

3) Lipsa punerii în context a intervențiilor citate, cum este aceasta: „În momentul evacuării noi 

nu aveam nicio perspectivă de viitor și nicio speranță la locuințe sociale. Primul meu gând 

a fost acela de a înființa o asociație, pentru a-mi schimba personal situația. Celelalte 

comunități din Pata Rât au urmat exemplul nostru și au mai văzut și ei ce înseamnă să ai 

haine curate, să mergi la serviciu în oraș, au început să privească și ei cu mai mult 

pozitivism situația. După șase ani vedem totuși o schimbare în bine la Pata Rât, s-a auzit 

despre Pata Rât la nivel internațional, multe ONG-uri și asociații se implică să ne susțină. 

În viitor nu știu ce se va întâmpla” creează nedreptate față de alte persoane cu domiciliul în 

Pata Rât, precum și față de inițiative care au contribuit, de-a lungul anilor, la conștientizarea 

problemei și a responsabilității celor care l-au creat. Celor interesați vă propunem să răsfoiți 

cartea „Pata” (Cluj: EFES, 2016, editori Adi Dohotaru, E. Vincze și Hajnalka Harbula), 

disponibila la adresa: http://sparex-ro.eu/wp-content/uploads/PATA-web-v11.pdf . 

4) Articolul citează spusele unui membru al echipei Pata Cluj susținând idei care definesc 

campania Căși sociale ACUM!, anume: “Necesitatea majoră este ca Primăria să 

construiască mai multe locuințe sociale și ca criteriile de acces la locuințe sociale să se 

schimbe. Criteriile actuale sunt extrem de elitiste și nu avantajează persoanele aflate în 

situații de marginalizare, foarte precare.” Ne întrebăm în ce măsură tocmai această 

persoană nu identifică propria poziție contradictorie în care se află? Sub egida ADI-ZMC, 

prezidată de primarul Municipiului Cluj Napoca,  acesta lucrează într-un proiect care prin 

componenta sa de locuire implică mutarea a 12 familii în afara orașului, cât și utilizarea 

unor spații pentru activități culturale, spații pe care anterior Primăria promitea să le 

transforme în locuințe sociale. Totodată, reiterăm faptul că cele două poziții au la bază 

principii diferite privind locuirea. Campania Căși sociale acum! identifică locuirea ca fiind 

primordială (housing first), cât și o obligație a administrațiilor publice față de persoanele 

marginalizate social. Pe de altă parte, proiectul Pata Cluj ca proiect privat de interes public 

pregătește aceste persoane pentru a accede la locuințe sociale (housing ready), construite 

printr-un proiect dedicat unei comunități segregate, și care rămân în gestiunea ADI-ZMC 

(deci nu ca parte a fondului de locuințe publice).   

5) Pe de altă parte, dorim să precizăm că în urma activității membrilor și colaboratorilor 

Fundației Desire, Primăria și Consiliul Local ale Municipiului Cluj Napoca au modificat 

procedura anterioară de atribuire a locuințelor sociale (din HCL 215/2013 în HCL 

434/2015) în urma unei consultări publice lansate la presiunile Fundației. Ca o consecință a 

schimbării procedurii (acceptarea ca eligibile persoanele cu cărți de identitate provizorii, cât 

și cele cu contracte de muncă pe perioadă determinată), mai mulți solicitanți de locuințe 

sociale cu domiciliul pe strada Cantonului (una dintre zonele de locuire din Pata Rât) au 

devenit eligibili pentru atribuirea acestor locuințe din fondul public. Pe lângă demersurile de 

http://sparex-ro.eu/wp-content/uploads/PATA-web-v11.pdf


 

 

sprijinire a locuitorilor din Pata Rât de a-și revendica dreptul la locuire publică/socială în 

oraș, în 2016 Fundația Desire a derulat și a depus în atenția administrației publice locale 

„Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială” și a contribuit cu propuneri 

pe marginea Strategiei Naționale a Locuirii (a Ministerului Dezvoltării Regionale și a 

Administrației Publice), în care susțineam politici publice de extindere a fondului de 

locuințe sociale/publice, cât și schimbarea procedurii de atribuire a locuințelor astfel încât să 

aibă prioritate persoanele care locuiesc în condiții inadecvate (cum sunt și locuitorii din zona 

Pata Rât). Totodată, membrii Fundației vor continua presiunile lor asupra administrației 

publice locale, astfel încât aceasta să direcționeze și să investească efectiv fonduri pentru 

construirea de locuințe publice sau pentru reabilitarea unor clădiri și transformarea lor în 

locuințe publice, în paralel cu schimbarea procedurii de atribuire a acestora. 

6) În fine, în ce privește participarea copiilor cu domiciliul din Pata Rât la programe de 

educație non-formală (educație vizuală și teatru comunitar) pentru cei interesați le propunem 

să citească volumul realizat de Fundația Desire în urma proiectului cu același nume, 

ROMEDIN - Educație pentru justiție și incluziune socială:  <http://www.desire-

ro.eu/?cat=112>. Printre altele, aici regăsiți imagini și relatări despre cum au lucrat Claudiu 

Lorand Maxim și Leta Popescu cu copii din Pata Rât și cum au realizat spectacole cu ei. În a 

doua sa parte, până la mijlocul lunii martie 2016, au fost implicați în proiectul ROMEDIN și 

cei care apoi, în 6 mai 2016, au prezentat premiera piesei Refugii, sub egida proiectului Pata 

Cluj.    

 

 

Pentru o relatare echilibrată a situației din Pata Rât, cât și a tipurilor de activități asumate de și prin 

inițiativele Fundației Desire, o invităm pe Cristina Beligăr, autoarea articolului, cât și pe orice 

persoană interesată, să citească materialele inițiativelor Fundației (pe pagina 

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/ sau pe siteul Fundației http://www.desire-ro.eu , cât și 

să întâlnească membrii campaniei Căși sociale Acum! pentru o discuție sau un interviu.  

Vă invităm să semnați petiția „Pata rămâne a tuturor: Spunem NU ghetoizării în Pata Rât. Spune 

NU rasismului de mediu. Spune DA locuințelor publice în oraș” disponibilă la adresa: 

https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/pata-ramane-a-tuturor 

https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/

