
 
Raport gLOC 10 iunie – vizită internaţională de lucru la Pata Rât 

 
În data de 10 iunie 2011, Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC) a organizat vizita 
internaţională de lucru „Getting closer – EU strategy for Roma and local realities”, deschizând 
un dialog faţă-în-faţă între parteneri europeni, naţionali şi locali, alături de comunităţile 
marginalizate de romi din Cluj. Evenimentul a avut loc într-un moment notabil, tocmai înainte de 
adoptarea, la nivel European, a strategiei-cadru privind obiectivele până în 2010 a Strategiilor 
Naţionale de Incluziune a Romilor, formulate de statele membre UE. Strategiile recomandă ferm 
autorităţilor publice implementarea unor proiecte de locuire integrată. Imperativul politicilor de 
locuire integrată derivă din evacuările forţate recurente petrecute în mai multe localităţi, din 
condiţiile indecente de locuire şi din multiplele privări la accesul la servicii de bază de care 
suferă etnicii romi. Vizita de lucru este una dintre cele mai semnificative acţiuni gLOC din 
ultimele şase luni pentru că a adunat, în mijlocul a 2.000 de locuitori de la Pata Rât, o zonă care 
suferă de sărăcie extremă şi de segregare, numeroşi suporteri activi ai drepturilor romilor, ai 
şanselor egale, ai non-discriminării, ai incluziunii şi coeziunii sociale.  
 
Vizita de lucru a beneficiat de prezenţa unor reprezentanţi de rang înalt din partea unor instituţii 
europene şi internaţionale importante: Comisia Europeană, Programul de Dezvoltare al 
Naţiunilor Unite (UNDP), European Roma Rights Centre (ERRC), Amnesty International – 
International Secretariat şi Open Society Institute – Making the Most of EU Funds for Roma 
Inclusion. Prin prezenţa lor activă, organizaţii non-guvernamentale ca Romani Criss, Alianţa 
Civică a Romilor din România, European Alternatives, PAKIV, Fundaţia Pro Roma, Fundaţia 
pentru Sprijinul Familiilor, Agenţia de Monitorizare a Presei – Active Watch, Centrul pentru 
Resurse Juridice, membri ai  European Network Against Rasism, reprezentanţi ai Institutului 
Român pentru Pace (PATRIR), şi-au reiterat sprijinul pentru cauza susţinută de gLOC. 
Evenimentul a fost onorat de prezenţa unor reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale cu 
responsabilităţi în domeniu, precum Agenţia Naţională pentru Romi, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADRNV), dar şi a 
consilierului prezidenţial pentru minorităţile naţionale, respectiv a unor parlamentari clujeni din 
partea Partidului Social-Democrat şi a Partidului Naţional Liberal. Primăria clujeană a fost 
reprezentată doar de către directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală. 
În pofida ploii, mai bine de 100 de persoane din varii instituţii guvernamentale, non-
guvernamentale, academice şi mediatice s-au alăturat vizitei care a început cu un tur de două 
ore prin cele trei aşezări ghetoizate de la Pata Rât: aşa-numitele „locuinţe sociale” de la „noul” 
Pata Rât, care găzduiesc 250 de persoane evacuate de pe str. Coastei în decembrie 2010; 
colonia de pe str. Cantonului formată în urmă cu 10 ani cu acordul tacit al municipalităţii, ai 
cărei locatari (aprox. 400 persoane) sunt daţi în judecată şi ameninţaţi cu evacuarea forţată de 
Societatea Naţională „Căile Ferate Române” şi vechea colonie „Dallas” din apropierea gropii de 
gunoi, locuită de câteva decenii de aproape 1.500 de locatari, majoritatea romi, care trăiesc în 
condiţii nedemne de viaţă şi lucrează în economia gri a reciclării şi valorificării deşeurilor, în 
condiţii exploatatoare. Familiile din „Dallas” sunt ajutate de mai mulţi ani de Fundaţia Pro Roma 
şi de Fundaţia pentru Sprijinul Familiilor. 
Conferinţa de presă şi forumul social de după vizită au fost găzduite de Fundaţia pentru Sprijinul 
Familiilor din Pata Rât. Iniţiatorii gLOC, dl. Pavel Doghi, preşedinte al asociaţiei Amare Prhala – 



Fraţii noştri, şi d-na prof. univ. Enikő Vincze, preşedinte al Fundaţiei Desire, au prezentat scopul 
evenimentului şi şi-au exprimat gratitudinea pentru aportul pozitiv al invitaţilor în ceea ce 
priveşte găsirea unor soluţii pentru rezolvarea dramelor sociale care continuă să se desfăşoare 
la Pata Rât. Îngrijorările şi revendicările comunităţilor de la Pata Rât au fost exprimate de Ernest 
Creta, Cristian Czuli şi Bert Loiij. Dl. Creta a descris procedurile umilitoare de evacuare de pe 
str. Coastei în mijlocul iernii, anxietatea oamenilor aglomeraţi în „locuinţele sociale” cu pereţi 
plini de igrasie şi acoperişuri cu scurgeri de apă şi situaţia perplexă pentru cele 26 de familii 
cărora municipalitatea le-a transmis verbal să-şi construiască case noi pe 20 de metri pătraţi pe 
aşa-numitul „teren agricol” din apropierea locuinţelor modulare. „Astfel încât să creştem ca nişte 
roşii, castraveţi şi alte legume pe acest teren agricol şi la un moment dat să putrezim pur şi 
simplu, ca să putem fi apoi aruncaţi la groapa de gunoi, care oricum e chiar aici lângă noi”, a 
concluzionat dl. Creta. Dl. Czuli a amintit promisiunile repetate ale autorităţilor locale de a găsi 
soluţii adecvate de locuire pentru familiile mutate pe str. Cantonului în urmă cu zece ani şi şi-a 
exprimat îngrijorarea privind spectrul posibilei evacuări a celor peste 120 de familii. Dl. Loiij şi-a 
amintit cum familiile din Pata Rât au strâns bănuţ-cu-bănuţ pentru a-i trimite la familiile afectate 
de tsunami din India, într-un act de solidaritate spontană a celor ce prea bine ştiu ce înseamnă 
să fii nevoiaş.  
 
Dl. Alexandros Tsolakis, din partea Comisiei Europene, şi dna. Yesim Oruc, reprezentanta în 
România a Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP), şi-au exprimat angajamentul 
pentru facilitarea implementării la Cluj a unor programe pilot de integrare socială care să 
asigure condiţii îmbunătăţite de locuire, de dezvoltare comunitară, acces la slujbe şi educaţie de 
calitate, nesegregată, pe baza unor parteneriate între autorităţile locale, organizaţiile civice şi 
comunitatea academică din Transilvania. „Dorim să convingem autorităţile că e timpul să-şi 
schimbe modul de gândire, nu putem să-i excludem pe oameni, numai pentru că sunt de etnie 
romă. Nu putem să dislocăm oamenii din oraş şi să-i aşezăm la marginea oraşului unde vor fi, 
inevitabil marginalizaţi, de unde copiii nu se pot duce la şcoală, etc. Trebuie găsite soluţii, 
dar asta va lua timp. E nevoie de o bună planificare, bunăvoinţă şi bani”, a declarat Alexandros 
Tsolakis, director general pentru politici regionale la Comisia Europeană. Dl. Fotis Filippou de la 
Amnesty International a asigurat organizatorii vizitei de lucru de faptul că „mii de activişti 
Amnesty International din toată lumea participă, alături de oamenii din Pata Rât şi de 
organizaţiile civice locale, într-o campanie internaţională pentru a aminti Clujului şi autorităţilor 
locale că dreptul la locuire e un drept universal şi că fiecare om, fără discriminare, trebuie să se 
bucure de acest drept şi că trebuie să i se îngăduie să trăiască în demnitate”. Dna. Isabela 
Mihalache a făcut referire la eforturile European Roma Rights Centre de a proteja drepturile 
romilor în contextul măsurilor cu un impact dezastruos din partea autorităţilor locale cu privire la 
condiţiile de locuire, la educaţia şcolară şi accesul pe piaţa muncii. Dl. Vasile Gîlbea de la 
Asociaţia Romani Criss a punctat rasismul manifestat de autorităţi prin plasarea unor etnici romi 
săraci într-un mediu toxic şi a prezentat succint acţiunea legală susţinută de asociaţia din care 
face parte în sprijinul familiilor de pe str. Cantonului, chemate în instanţă şi expuse riscului 
evacuării forţate. Dl. Kálmán Mizsei şi-a exprimat îngrijorările şi angajamentul Open Society 
Institute – Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion: „Ceea ce am văzut în cadrul vizitei 
în cele trei tabere este absolut inuman şi de neconceput pentru Uniunea Europeană, în secolul 
al XXI-lea. Dar autorităţile locale clujene au acum toate şansele să transforme această situaţie 
jenantă într-un proiect pilot de locuire integrată, cu fonduri UE, deoarece regulamentele 
simplificate ale Uniunii permit acest lucru. Organizaţia din care fac parte este pregătită să asiste 
autorităţile locale pentru ca acest proiect pilot de locuire integrată să se realizeze”.  
 



Dl. István Hallér, membru al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a amintit 
locuitorilor de la Pata Rât de drepturile lor de a se opune segregării şi condiţiilor inadecvate de 
locuire de la groapa de gunoi a oraşului. Delia Niţă de la Centrul de Resurse Juridice, a întărit 
această afirmaţie, adăugând că nu doar drepturile lor sociale sunt încălcate, dar dreptul 
fundamental la viaţă este în pericol prin încălcarea dreptului lor la traiul într-un mediu sănătos. 
Dl. Alexandru Cordoş, senator social-democrat de Cluj, şi-a afirmat sprijinul pentru eforturile 
societăţii civile de a crea un parteneriat cu autorităţile locale şi a arătat că propunerile de 
parteneriate au fost amânate în mod eronat de primărie. Dna. Laura Pop, subsecretar de stat la 
Departamentul pentru Afaceri Europene şi vice-preşedinte a Crucii Roşii România, Filiala Cluj, a 
asigurat participanţii de susţinerea ei şi a transmis şi mesajul de solidaritate al 
europarlamentarei social-democrate Daciana Sârbu. Dna. Maria Roth, profesor la Universitatea 
Babeş-Bolyai, a accentuat responsabilitatea tuturor partidelor politice pentru evacuările forţate 
ale romilor petrecute la Cluj. Dl. Ilie Dincă, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi, a 
reasigurat locuitorii de la Pata Rât de sprijin, dar a subliniat şi rolul Agenţiei în privinţa 
dezvoltării unui noi strategii de integrare a romilor. La finalul forumului social, dl. Marian 
Daragiu a subliniat viitoarea implicare a Alianţei Civice a Romilor din România, alături de 
membri gLOC, în încercarea de a soluţiona problemele cu care se confruntă locuitorii de la Pata 
Rât.  
 
Alte evenimente au marcat ziua vizitei internaţionale de lucru la Pata Rât. În primul rând, 
avocatul angajat de asociaţia Romani Criss, în procesul intentat de Căile Ferate Române pentru 
„eliberarea” terenului de pe str. Cantonului prin ordonanţă prezidenţială, a reuşit să amâne 
judecata şi, deci, evacuarea imediată cerută instanţei. În al doilea rând, primarul Clujului, dl. 
Sorin Apostu, a semnat un protocol cu Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP), 
reprezentat de dna. Yesim Oruc. Memorandumul prevede un parteneriat pentru îmbunătăţirea 
gradului de incluziune socială în contextul dezvoltării urbane. La plecarea către primărie, d-na 
Oruc, reprezentantă UNDP, a fost rugată să transmită un cadou d-lui primar Apostu: o machetă 
de lemn realizată de artiştii organizaţiei Protokoll, ce reproduce „locuinţele sociale” construite de 
autorităţile locale şi ilustrează gradul lor de supra-aglomerare.  
 
În a doua parte a vizitei de lucru, reprezentanţii organizaţiilor participante şi ai comunităţii 
locale au participat la un workshop la sediul Centrului de incluziune socială Nord-Vest pentru 
persoanele de etnie romă (CISPER Nord-Vest). La întâlnire au fost identificate strategii pe 
termen mediu şi acţiuni imediate axate pe: dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de 
locuire integrată la Cluj, finanţate prin fonduri europene; monitorizarea atentă a acţiunilor legale 
îndreptate împotriva persoanelor aflate în risc de evacuare şi acordarea de consiliere juridică; 
continuarea unor campanii naţionale şi internaţionale împotriva discriminării şi rasismului, cât şi 
respectarea şi promovarea unor drepturi fundamentale ale romilor. La sfârşitul întâlnirii, 
organizatorii şi-au reafirmat obiectivul conlucrării cu locuitorii din comunităţile marginalizate ale 
Clujului şi angajamentul gLOC de a sprijini demersurile complexe necesare îmbunătăţirii 
condiţiilor de locuire a romilor. 
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