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Ce sa faci la 
o evacuare 

o 



Fii alaturi 

de oamenii 

evacuati!  Pierderea locuinței e un proces extrem de dureros și traumatic, 
și asta pe lângă faptul că sărăcește și mai mult oamenii precari.  

Arată respect și înțelegere, și fii alături în mod concret! 

 mâncare sau medicamente, persoanele evacuate au nevoie de 
solidaritate politică: de mers la primărie, organizat proteste, scris scrisori, 

comunicat cu administrația și alte asemenea acțiuni! 

o

 mult decât pături, 
 

ilegitime! 

Mai  

 Dacă judeci oamenii evacuați pe baza etniei, ocupației, veniturilor, 
sexualității sau nivelului de educație, locul tău nu e aici. 

Noi credem că toate evacuările forțate din locuințe, 
cu sau fără sentință, sunt                                    

, 



Cere persoanelor care au venit cu evacuarea documentele care să ateste autoritatea lor acolo! 
Ai dreptul să ceri asta chiar dacă nu te vizează în mod direct! 

Informeaza-te despre legi!

o

Amintește-le evacuatorilor de: 
Legea asistenței sociale: 
„Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, 
prin politicile publice iniţiate, statul: a) asigură accesul persoanelor 
vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinţă, la 
asistenţă socială şi medicală, la educaţie şi la loc de muncă” 
(292/2011, art. 53, alin. 2, lit. A). 
Legea pentru combaterea marginalizării sociale: „În funcţie de nivelurile 
veniturilor stabilite în temeiul prevederilor art. 23 consiliile locale au obligaţia 
de a asigura accesul persoanelor şi familiilor marginalizate (...) 
la locuinţă” (116/2002, art. 25, alin. 1). 

România - ca stat parte la Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale și Pactul Internațional 
cu privire la Drepturile Civile și Politice - este obligată să respecte, protejeze și să asigure dreptul la o locuință adecvată 

ce include interzicerea evacuărilor forțate. 
Conform ONU, evacuarea forțată este orice relocare temporară sau permanentă a oricui împotriva voinței sale din casa, terenurile 

pe care le ocupă, cu sau fără utilizarea forței, dar fără furnizarea unei alternative sau fără accesul la forme de protecție legale. 

Așa că, află dacă evacuaților li se oferă o alternativă din partea autorităților! 
Și spune-le că locuri la adăposturi de noapte NU constitutie o alternativă: adăpostul nu e locuință! 



cine sunt cei evacuați, contactele lor, cine îi 
evacuează, numele executorului 
judecătoresc, numele polițistului de la fața 
locului, a persoanei de la Asistența Socială 
și a oricui mai vine. Documenteaza 

TOT !

o

Abuzurile - de la violență fizică, intimidare, până la amenințări și refuzul 
oferirii documentelor relevante - sunt foarte des întâlnite la evacuări. 

Notează motivul evacuării așa cum e prezentat de către evacuatori. 
 ce fel de evacuare este: dintr-o locuință socială, dintr-o clădire retrocedată, 

dintr-un spațiu care a fost ocupat de persoane fără adăpost aflat în proprietate publică/ privată sau este o 
evacuare care se face din cauza unui plan de „regenerare” urbană sau a unei clădiri cu risc seismic/de prăbușire. 

Filmează, 
înregistrează, 

notează: 

Înregistrarea video a interacțiunii dintre evacuatori și evacuați poate preveni în mod eficient asemenea fapte. 

Observă 



BLOC-ul lucrează activ la documentarea unui număr cât mai mare de evacuări pentru că e foarte important 
să arătăm amploarea fenomenului și, astfel, să revendicăm interzicerea prin lege a evacuărilor forțate. 

Contacteaza-ne! 

BLOCul este activ în Cluj, București, Timișoara, 
Mizil, Giurgiu și Valea Seacă. 
Dacă te afli într-unul din aceste orașe și afli ceva 
despre o nedreptate pe locuire, 
contactează-ne fără ezitări! 
Chiar dacă te afli într-o altă localitate, contactează-ne 
oricum, vom încerca să găsim sprijin local prin 
rețelele activiste din care facem parte! 

Trimite-ne informațiile pe care le ai 
chiar și dacă a trecut ceva timp de la o evacuare!  

o 
 

Grupurile BLOC au oprit sau întârziat evacuări așa că trimite-ne - din timp - 
informații despre situații cu risc de evacuare! 

Scrie-ne pe 

bloculpentrulocuire@gmail.com, 

caută-ne pe rețelele de socializare 

online.



Pliant realizat în cadrul proiectului Fundației Desire 
„Blocul Pentru Locuire - platformă de acțiune pentru dreptate locativă în România", susținut de Fundația Rosa Luxemburg.

BLOCUL este o inițiativă descentralizată formată din organizațiile: 
Căși sociale ACUM! - Cluj, Dreptul la Oraș - Timișoara,  
E-Romnja (București, Mizil, Giurgiu, Valea Seacă)  
și Frontul pentru Dreptul la Locuire - București. 

Nicio evacuare fără mutarea într-o locuință adecvată! 

Revendicăm dreptul clasei lucrătoare — inclusiv al persoanelor care lucrează în economia 
informală sau în gospodării fără a fi remunerate —la locuințe adecvate! 

 
 Ne organizăm (și) prin împuternicirea femeilor față de sexism, rasism și clasism, 

 mai ales a femeilor afectate de lipsa unei locuințe adecvate.  

Luptăm pentru împuternicirea și organizarea politică a 
comunităților în jurul dreptului la locuire 

și a altor drepturi social-economice pentru toți: 

  
 Lupta noastră este anti-rasistă și împotriva rasializării sărăciei ! 

Ne mobilizăm împotriva diverselor forme de inegalitate, exploatare 
și excludere socială, locativă și teritorială! 


