
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITAȚIE 

 

 

PATA RÂT 2012. ROMI ÎMPINȘI LA MARGINI 

 

O serie de trei evenimente organizate cu ocazia împlinirii a doi ani de la evacuarea și relocarea a 
76 de familii, majoritatea de etnie  romă de pe strada Coastei la Pata Rât.  

Aproximativ 1500 de oameni trăiesc în patru zone distincte ale Pata Râtului, o arie izolată și 
poluată, dintre care jumătate sunt copii, circa 42% dintre aceștia fiind relocați aici din Cluj de 
către autoritățile clujene (toate familiile din Colina Verde, aproximativ jumătate din familiile din 
strada Cantonului și 10% dintre cei care trăiesc în Dallas și pe rampa de gunoi). Zi de zi, ei nu 
suferă doar de pe urma segregării spațiale și a condițiilor de locuire inumane, ci și din cauza 
discriminării și rasismului la care sunt supuși, și care toate violează drepturile și demnitatea lor. 
Această situație provoacă atât autoritățile locale și naționale, cât și toți cetățenii Clujului să 
răspundă cu soluții de dezvoltare bazate pe drepturile omului și pe nevoi, care pot asigura 
incluziunea teritorială a romilor împinși la marginile orașului. 

 

 



17.12.2012, 17.00-17.15 (în fața intrării principale a primăriei) 

Pata Rât 2012.  Și noi aparținem orașului!   

Un eveniment cultural stradal care simbolic aduce comunitățile împinse la margini înapoi în oraș, 
responsabilizează Clujul față de Pata Rât, și transcede granițele spațiale între oraș și rampa de 
gunoi. În cadrul acestui eveniment se proiectează pe zidul primăriei imagini legate de Pata Rât și 
de locatarii săi. El nu face referire doar la răspunderea autorităților locale, ci și ale Clujului în 
întregime cu privire la comunitățile sale marginale.   

Organizatori: Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice, Asociația Comunitară a Romilor din 

Coastei, AltArt, Amnesty International, European Roma Rights Centre.   

 

 

17.12.2012, 18.00-20.00 (la "tranzit.ro", strada Brassai nr. 5) 

PATARÂT 2012. Romii nu au loc?  

Un eveniment cultural despre impactul timpului asupra vieții trăite în spațiul marginalizat al Pata 
Râtului: 730 de zile de la evacuarea familiilor din strada Coastei în Pata Rât, 10 ani de la 
relocarea celor din oraș pe strada Cantonului și 4 decenii de trai în Dallas. Produsele expuse, 
create împreună de către adulți și copii din Pata Rât, precum și artiști din Cluj (foști studenți 
ȘPAC) așteaptă să fie susținute de către toți participanții.   

Organizatori: tranzit.ro, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Fundația Desire.  

 

 

18.12.2011, 17.00-20.00 (la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 
a Universității Babeș-Bolyai, strada Traian Moșoiu nr. 71, sala 5/2) 

PATARÂT 2012. Hărți ale drumurilor posibile 

O dezbatere publică despre problemele cheie și despre ceea ce îi așteaptă în viitor pe locuitorii 
din Colina Verde, Cantonului, Dallas și rampa de gunoi. În deschidere, activiști ai Amnesty 
International Austria, împreună cu reprezentanți ai comunității Coastei, vor înmâna semnăturile 
petițiare adunate din toată lumea prin campania adresată primăriei Cluj-Napoca în urma 
evacuării forțate a comunității în 17 decembrie 2010. Asupra nevoilor și drepturilor oamenilor, 
precum și preocupărilor lor privind viitorul, prezentate de ei înșiși, vor reflecta reprezentanți ai 
Amnesty International, European Roma Rights Center, Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice, 
în dialog cu Primăria Cluj-Napoca, United Nations Development Program, Prefectura și 
Consiliul Județean Cluj, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării, și organizația Romani Criss.  

Organizatori: Amnesty International, European Roma Rights Centre, Facultatea de Științe 

Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai, Grupul de Lucru al 

Organizațiilor Civice. 


