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De ce, despre cine
La CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, lucrăm cu oameni care vor să lupte 
pentru schimbarea dorită și au adus deciziile publice aproape de nevoile celor direct afectați. 
Fie că vorbim despre spații verzi salvate, de finanțarea programului „Școală după Școală” în 
comunități defavorizate, despre oprirea construcțiilor ilegale sau determinarea primăriei să 
replanteze teii în Iași. 

O întrebare apare însă des în discuțiile cu oamenii pe care îi sprijinim: Pot să fac? Este 
întrebarea pe care şi-o pun mulţi atunci când vor să determine o schimbare în relaţia cu o 
autoritate publică și când trebuie să mobilizeze alți oameni pentru cauza în care cred. 

E o întrebare care se repetă de-a lungul călătoriei civice. Iar curajul oamenilor de a răspunde 
afirmativ, ne lasă mereu emoționați. Și îi ajută pe alții să răspundă cu Da când le vine rândul 
să se întrebe: Oare eu pot să fac asta?

Din acest motiv, ne place să cuprindem experiența lor în povești pe care să le dăm mai 
departe și altora. Cei care au cuprins în cuvinte acțiunile și determinarea oamenilor din 
paginile următoare sunt partenerii noștri de la DoR (Decât o Revistă). 

Lavinia Chiburțe

Coordonator Programul de Asistență în Advocacy - CeRe



4 5

Human Catalyst și 
lucrul dus până la 
capăt

01. 

O organizație care există doar de un an are șansa să 
influențeze viețile a mii de copii.
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Pe 8 decembrie 2015, munca 
echipei Human Catalyst, o tânără 
asociație a cărei activitate se 
axează pe educație, a început 

să dea roade. După ce încercaseră fără 
succes să obțină o întrevedere cu fostul 
ministru al educației, Sorin Cîmpeanu, 
noul ministru, Adrian Curaj i-a chemat la o 
întâlnire. „Ne-a acordat jumătate de oră și 
a stat la discuții o oră jumate,” spune Laura 
Marin, președinta asociației, adăugând că 
deschiderea ministrului și a echipei sale i 
s-a părut surprinzător de mare. 

Tema întâlnirii a fost programul „Școală 
după școală”, pentru care Human Catalyst 
a început o campanie de advocacy în 
februarie 2015. Finanțarea programului  
de la bugetul de stat  ar crește substanțial 
șansele elevilor din medii dezavantajate 
(în special din rural) de a-și  îmbunătăți 
rezultatele școlare și de a-și continua 
educația. Dar, după cum a realizat Laura în 
2014, în urma unui studiu mai amănunțit, 
deși programul există în legislație, acesta 
nu le este accesibil școlilor cu elevi din 
familii sărace. 

Asociația pentru Educație și Justiție Socială 
Human Catalyst s-a înființat în octombrie 
2014, acționând pe trei paliere: cercetare, 
activități directe cu și pentru beneficiari, și 
advocacy. Laura Marin, omul cu inițiativa, 
a intrat în contact cu mediul ONG încă din 
anii 2000 când făcea facultatea la Iași. Fiind 
cooptată într-o asociație a studenților romi, 
a participat la acțiuni de voluntariat și la 

cursuri de formare și, după ce a absolvit 
Dreptul, a început să lucreze în organizații, 
ocupându-se mai ales de grupuri 
dezavantajate. În acești 15 ani, lucrând în 
proiecte pe diverse arii sociale, s-a convins 
că educația este și cauza și cheia pentru 
rezolvarea tuturor problemelor.

În 2014, o bursă de cercetare finanțată 
de Foundation Open Society Institute 
i-a dat ocazia să dezvolte un studiu pe 
politici educaționale. Și-a ales ca temă de 
cercetare programul „Școală după Școală” 
(ȘdȘ). Cunoștea deja bine Legea Educației 
Naționale din 2011, care bucurase mediul 
ONG cu lucrurile bune pe care le promitea, 
precum mediatori școlari, centre de resurse 
educaționale în comunități și altele. În 
cazul ȘdȘ, deși legea spunea că statul 
poate finanța programul pentru copiii și 
elevii din grupurile dezavantajate, iar un 
ordin de ministru din 2011 oferise și o 
metodologie de organizare, Laura știa că 
fără un mecanism explicit, școlile nu vor 
avea acces la finanțări care să le permită 
implementarea lui.

Încercând să vadă ce s-a făcut din 2011 
până în 2014, Laura a derulat o cercetare în 
102 școli cu elevi dezavantajați – doar 15% 
dintre ele, a aflat, implementau programe 
de tip ȘdȘ, dar asta cu contribuția 
financiară a părinților, ca la un afterschool 
obișnuit sau prin unele ONG-uri. 
Directorii de școli și inspectorii au răspuns 
că principalele obstacole sunt lipsa unui 
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mecanism clar de finanțare a programului 
de la bugetul de stat și faptul că învățătorii 
și profesorii nu sunt motivați să se implice 
într-un astfel de program din cauza lipsei 
unui stimul financiar ori de altă natură.

Când s-a văzut cu concluziile în față, la 
care se adăugaseră niște studii recente de la 
World Vision și UNICEF care confirmau 
rezultatele cercetării sale, Laura a decis că 
trebuie să afle cât mai multă lume despre 
asta. „Voiam să organizez un protest, să 
fac ceva.” Procesul de înființare a propriei 
organizații s-a suprapus cu posibilitatea 
de a primi asistență într-o campanie din 
partea CeRe, așa că a lăsat deoparte ideea 
protestului și a pus la punct o strategie de 
advocacy pentru a determina Ministerul 
Educației să adopte o poziție publică în ce 
privește subiectul.

În octombrie 2015, asociația a trimis 
o scrisoare deschisă către Ministerele 
Educației și Finanțelor prin care le cerea 
respectarea angajamentelor asumate 
privind finanțarea ȘdȘ de la bugetul de stat 
pentru copiii din mediile dezavantajate. 
Prin platforma facem.de-clic.ro, peste 1200 
de persoane și 50 de ONG-uri au trimis 
la rândul lor scrisoarea, în următoarele 
două luni. În acest timp, Ministerul 
Finanțelor comunicase echipei că nu poate 
finanța programul decât dacă acest lucru 
este solicitat de Ministerul Educației, 
și că Ministerul Educației nu a solicitat 
niciodată finanțarea ȘdȘ.

„Ăsta e primul impuls și cel mai 
important,” spune Laura despre ce face 
în prezent prin Human Catalyst, „de 
a te revolta împotriva unei situații de 
nedreptate și de a încerca orice ca să 
faci situația respectivă cunoscută și să o 
schimbi.”

E conștientă că ce a făcut în ultimul an 
voluntar alături de colegii ei nu e tocmai 
ușor de înțeles și nu captează atenția 
oamenilor așa cum o pot face acțiunile 
punctuale, cu rezultate imediate. E muncă 
de cercetare, de birou, e muncă de cuvinte, 
hârtii și întâlniri. Dar, dacă va da roade, e 
o muncă ce poate schimba viața copiilor 
din întreaga țară. „O organizație poate să 
facă programul „Școală după Școală” în 10 
școli și să cheltuiască 50.000 de euro pe un 
an de zile,” mi-a spus Laura, când ne-am 
văzut, la începutul lui 2016. „Ce facem 
noi prin campania asta e că avem șanse 
să influențăm bugetarea programului ȘdȘ 
de la stat, pe termen lung, pentru 400.000 
de copii. Și asta facem fără nicio sursă de 
finanțare, doar cu voluntariat, bani din 
buzunarul nostru și sprijinul CeRe.”

Ea și colegii ei au lucrat ani de zile în 
mediul ONG, dar, de multe ori, când 
lucrezi într-o organizație, faci ce face 
organizația, nu neapărat ce ți-ai dori tu. „Și 
atunci singura cale să ne punem în aplicare 
viziunea așa cum o avea fiecare dintre noi,” 
spune Laura, „a fost să avem organizația 
noastră.” Asta a însemnat multă libertate 
de mișcare, dar și lipsa unor fonduri care 
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să-i permită echipei să se ocupe numai de 
Human Catalyst. Laura, soțul ei, Adrian, 
și Alina Ionescu, o prietenă care li s-a 
alăturat, au muncit voluntar. Până în 
decembrie 2015, Laura a lucrat ca project 
manager la Fundația PACT, ocupându-se 
de un proiect de educație nonformală cu 
tineri din comunități interetnice (romi și 
români). De anul ăsta, se ocupă exclusiv 
de Human Catalyst, încercând să îmbine 
munca la campania ȘdȘ și alte proiecte 
ale organizației, cu doctoratul și viața de 
familie (are un copil în clasa zero). Dar 
oricât de mari ar fi provocările, merge 
înainte, pentru că în sfârșit face ceea ce și-a 
dorit.

Adrian Marin, un doctor inginer care 
lucrează în mediul ONG de când a 
terminat facultatea, se ocupă de partea 
administrativă și de acțiunile directe ale 
organizației. El și Laura își împărtășesc de 
ani de zile povești despre copiii implicați 
în proiectele la care au lucrat și idei despre 
ce s-ar putea face pentru ca viețile acestor 
copii să fie mai bune. Astfel de povești au 
motivat-o să se implice și pe Alina, care are 
40 de ani și e psihoterapeut. „În cabinet mă 
întâlnesc cu oameni care, oricâte probleme 
ar avea,” spune Alina, „în general au o bază, 
nu sunt chiar pe fundul gropii. De când 
lucrez, am simțit că e important să fac ceva 
și pentru cei către care ne uităm mai greu.” 
A ales să fie în Human Catalyst pentru 
că vede în educație „șansa de a schimba 
complet comunitățile în care trăiesc acești 
copii.”

La întâlnirea din decembrie, ministrul 
Adrian Curaj le-a spus celor trei că cea 
mai rapidă soluție pentru implementarea 
programului ar fi o hotărâre de guvern care 
să fie aprobată în 2016. Pentru redactarea 
textului și găsirea surselor de finanțare 
optime și ușor accesibile pentru școli 
s-a trecut deja din ianuarie la alcătuirea 
unui grup de lucru la nivelul Ministerului 
Educației. În februarie, premierul Dacian 
Cioloș a anunțat că Programul „Școală 
după Școală” va face parte din măsurile 
pentru combaterea sărăciei ca Program 
Național. Dorința Laurei e tot mai aproape 
de a deveni realitate, dar asta nu înseamnă 
că misiunea Human Catalyst privind ȘdȘ 
s-a terminat.

„Hai să vedem ce facem de aici înainte, 
în scenariul optimist că anul acesta 
programul va fi finanțat”, mi-a spus Laura 
la începutul anului. „Campania noastră se 
va fi încheiat în momentul în care vedem 
ȘdȘ implementat cu succes în cele mai 
dezavantajate școli. Iar asta mai poate dura 
chiar și ani.” 
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Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst

Campania națională pentru finanțarea Programului „Școală după Școală” 
pentru copiii dezavantajați

Site: www.edu-advocacy.ro

Facebook: www.facebook.com/Human-Catalyst-1654301278188779/
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Oameni vs. bloc02. 
Un grup civic de la Piața Iancului se luptă de un an 
jumate cu instituțiile publice, din cauza blocului care se 
construiește pe strada lor. 
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Trei bibliorafturi burdușite de 
hârtii s-au strâns la demisol, 
într-un sediu de administrație, 
din septembrie 2014 până în 

prezent. „Unul e cu acte de pe la toate 
instituțiile, unul e cu procesele și unul e 
numai cu Primăria,” spune Mariana Badiu, 
administratorul blocului D14 din sectorul 
2 și una dintre creatoarele grupului civic 
care a reușit să împiedice construcția unui 
bloc de 10 etaje pe Aleea Lungulețu. 

Pe strada aflată în spatele bulevardului 
Mihai Bravu, a existat o casă veche, 
înconjurată de blocuri, care, după moartea 
proprietarei, a fost vândută. Mariana, care 
are 61 de ani, a observat la un moment 
dat, prin 2014, niște muncitori care lucrau 
la decopertarea acoperișului, semn că 
se pregătea o demolare. Prin vecini s-a 
propagat atunci vestea că acolo urma să 
se construiască un bloc, confirmată când 
cineva a văzut pe internet că se vindeau 
deja apartamente în viitorul proiect 
rezidențial. 

Cea care a dat imboldul mobilizării a fost 
doamna Ionescu, o locatară din scară 
care ar fi fost cea mai afectată de noua 
construcție. Mariana, Cristina Necula 
(președinta blocului D14), și o altă 
vecină au început apoi să trimită scrisori 
către Primărie, Inspectoratul de Stat în 
Construcții, Prefectură și Poliție, pentru 
a cere informații. Apoi, cu ajutorul unui 
grup civic din sector care se confrunta cu 
o problemă similară, au intrat în legătură 

cu CeRe. „Fetele de la CeRe ne-au învățat 
să compunem petițiile, ne-au însoțit în 
audiențe și așa a început toată povestea,” 
spune Mariana. „Petiții peste petiții, 
audiențe peste audiențe. Care mai de care 
nu știa cum să ne paseze.”

După ce au strâns semnături de pe fiecare 
scară a blocului, pentru a încerca să stopeze 
construcția în numele tuturor locatarilor, 
administrația blocului D14 a devenit 
și locul de întâlnire al grupului civic 
„Luptăm pentru Aleea Lungulețu” căruia i 
se alăturase, în iarnă, și Florian Teacă, un 
jurist de 63 de ani dintr-un bloc vecin, care 
nu voia să rămână indiferent. 

Pe măsură ce autoritățile le răspundeau 
– mai mereu evaziv – își găseau când 
unii, când alții, timp să se ocupe de pașii 
următori. „Din ce primeam răspunsuri 
din astea de râsu’-plânsu’, mă îndârjeam 
mai tare,” spune Florian. Scriau împreună 
cererile sau își împărțeau sarcinile de 
redactare și, înainte să le trimită, se 
întâlneau în sediul asociației și se mai 
sfătuiau. Uneori, stăteau acolo până la 9 
seara. Uneori, aveau și 2-3 drumuri pe 
săptămână, pentru audiențe la diverse 
instituții. 

La îndemnul CeRe, și-au creat și o pagină 
de Facebook, pentru a ține susținătorii 
grupului la curent cu acțiunile lor. S-au 
ocupat de ea mai ales Cristina și soțul ei. 
„Eu uram când auzeam,” spune Mariana, 
„ca dovadă că nici la ora actuală nu mă 
prea pricep să postez, dar ne-a ajutat.”
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Pe 7 februarie 2015, au organizat și un 
protest pe stradă, dar, deși au pus fluturași 
în fiecare cutie poștală din bloc și din 
blocurile învecinate, în speranța că așa 
vestea va ajunge la toată lumea, nu s-au 
strâns mai mult de 100 de oameni, unii 
dintre ei veniți din alte cartiere în semn de 
sprijin.

N-au fost niște luni ușoare, spun, iar 
numărul celor dispuși să se implice a 
rămas foarte mic. Au fost locatari care le-
au spus că se bagă unde nu le fierbe oala, 
sau care s-au temut că, din cauza acțiunii 
grupului, Primăria nu va mai reabilita 
blocurile de pe Lungulețu. Alții au fost 
convinși că demersul civic  e doar un mod 
al administrației D14 de a cheltui bani fără 
rost. 

Momentele de bucurie au fost, și ele, 
mai degrabă iluzorii. Florian Teacă își 
amintește de o întâlnire care a avut loc la 
scurt timp după protest și la care a venit 
și Neculai Onțanu, primarul sectorului 2. 
Le-a spus atunci că va anula autorizația 
de construcție a noului bloc și că 
intenționează să cumpere locul și să facă 
acolo un părculeț, așa cum și-ar fi dorit 
grupul civic. „Eh, știi ce s-a ales din chestia 
asta? Zero, nimic. Noi am sărbătorit atunci, 
în naivitatea noastră. Nu știam că ne trăgea 
în piept.”

Lucrările au fost atunci sistate pentru 10 
zile, apoi încă 10 zile, apoi pe o perioadă 
nedeterminată, dar s-au reluat câteva 

luni mai târziu, cu o nouă autorizație de 
construcție, de data asta pentru un bloc cu 
parter, plus două etaje și mansardă (grupul 
a fost de acord cu el, cu condiția să nu 
depășească 15 metri înălțime). Mariana și 
Florian s-au bucurat de această victorie, 
dar îi întrista faptul că nu reușeau să 
obțină acces la niciunele dintre avizele și 
autorizațiile construcției. 

„Suntem într-o perioadă de debusolare, 
de dezumflare,” mi-a spus Mariana în 
noiembrie. „Deși toată lumea ne laudă și 
ne dă exemplu că am fost grupul care a 
fost cel mai activ și insistent în cererile pe 
care le făceam – cum ne venea un răspuns, 
îi bombardam când pe unii, când pe alții. 
Ce-i drept, am obținut ceva. Dar câteodată 
cazi într-o nemulțumire totală, zici că parcă 
n-ai făcut nimic.”

Începând din mai 2015, cu sprijinul 
financiar al CeRe, au dat Primăria 
în judecată pentru a obține acces la 
documentație, un pas, spune Mariana, pe 
care au ezitat inițial să-l facă, deși legea 
părea de partea lor. „Ne puneam problema 
că nu aveam bani. Noi am luat de la 
fiecare bloc și scară în parte semnături 
cum că oamenii sunt de acord cu acțiunea 
noastră, dar până la bani. Dacă era pe 
bani, nu aveam susținerea proprietarilor.” 
De atunci, s-au strâns patru procese: 
unul privind anularea primei autorizații, 
unul privind a doua autorizație, cea a 
blocului ridicat în prezent, al treilea pentru 
amenajarea interiorului altfel decât prevede 
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documentația, și al patrulea, pentru 
accesul la informațiile publice, potrivit legii 
544/2001. Deși soluționarea părea simplă 
inițial, abia în februarie au obținut câștig 
de cauză într-unul dintre procese, primind 
acces la documentația pentru prima 
construcție. 

Mariana, Florian și Cristina au rămas 
singurii activ implicați și, deși se bucură 
că blocul de 10 etaje (ulterior 8) nu s-a 
construit, și-ar dori mai mult. Blocul nou 
e aproape gata și nu au putut afla încă 
dacă are într-adevăr 15 metri înălțime 
(reprezentanții serviciului de Disciplină 
în Construcții din cadrul Poliției Locale 
le-au răspuns că nu dispun de instrumente 
cu care să măsoare clădirile), sau dacă 
respectă distanțele regulamentare față de 
clădirile din jur. 

Speră că inițiative ca ale lor vor ajuta, 
în timp, la schimbarea situației în ce 
privește autorizarea construcțiilor noi din 
București. Pun umărul cum pot la asta, 
fie prin sfaturi – cum s-a întâmplat în 
vară, când niște tineri din Drumul Taberei 
au venit să-i întrebe cum să acționeze, 
pentru că foarte aproape de ei începuseră 
lucrările la un bloc – fie prin participarea 
la protestele altor grupuri. De câteva luni, 
sprijină împreună și cauza unei proprietare 
de pe strada Agricultori, care a privit 
neputincioasă cum un bloc de șapte etaje, 
fără autorizație, s-a construit lângă casa ei. 

În a doua jumătate a lui februarie, grupului 
civic de pe Lungulețu i s-a promis că 
va obține de la Primărie și restul de 
documente pe care le-a cerut în instanță, 
încă o dovadă că eforturile lor de luni de 
zile nu au fost zadarnice. 
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Grupul civic Luptăm pentru Aleea Lungulețu

Campanie locală pentru oprirea construcțiilor ilegale în Sectorul 2, București

Facebook: www.facebook.com/luptam.pentru.aleea.lunguletu
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Stop hărțuirii 
sexuale în 
universități

03. 

Centrul FILIA a pornit o campanie pentru a aduce subiectul 
combaterii hărțuirii sexuale pe agenda universităților.  



17

La începutul lui 2015, la Școala 
Națională de Studii Politice și 
Administrative (SNSPA) s-au 
depus două sesizări de hărțuire 

sexuală împotriva unui profesor din 
universitate. FILIA, ONG feminist 
care luptă împotriva inegalităților de 
gen, a urmărit cazul, ca să vadă cum 
este rezolvată o astfel de plângere: cât 
durează soluționarea, ce se va întâmpla cu 
agresorul, cum va reacționa comunitatea 
academică. „Și am fost dezamăgite să 
vedem că prima reacție a fost de blamare a 
victimei,” spune Andreea Bragă, președinta 
organizației. „Și de obicei asta e tendința 
la noi, de chestionare a comportamentului 
victimei. Acel «Ți-ai căutat-o.» Trebuie să 
înfrunți și presiunea comunității atunci 
când te hotărăști să acționezi împotriva 
agresorului.” 

Andreea e o absolventă de ASE și SNSPA 
(unde și-a dat și doctoratul) care, cu ocazia 
unui curs de Teorii Politice Feministe 
din timpul facultății, a aflat pentru prima 
oară mai multe despre mișcările pentru 
drepturile femeilor. „Inițial am privit cu 
reticență,” spune, „dar când începi să-ți 
dai seama de toate lucrurile din jur – de la 
rolurile de gen din copilărie, la așteptările 
din partea societății să te comporți într-un 
anume fel ca femeie, să te îmbraci într-un 
anumit fel, până la reprezentarea politică 
în Parlament, că agresorii nu pățesc nimic, 
că nu există niciun centru de criză pentru 
victimele violențelor sexuale în România, 
nu mai poți să vezi invers.” A început ca 

voluntară în FILIA prin 2009 și a devenit 
tot mai implicată cu timpul, ocupându-
se de proiecte care țin de combaterea 
stereotipurilor de gen, violență în familie 
sau egalitate de șanse. 

Hărțuirea sexuală în universități e un 
lucru de care majoritatea studenților a 
auzit ori s-a lovit într-un fel sau altul, dar 
despre care nu se vorbește aproape deloc 
în spațiul public. Colegele mai mari, își 
amintește Andreea, au întâmpinat-o cu 
sfaturi de protecție și avertismente de tipul 
„Ferește-te de profesorul X” când a început 
facultatea. 

Pornind de la cazul din SNSPA, Andreea și 
colegele ei din organizație au vrut să vadă 
dacă există statistici privitoare la situația 
din universitățile românești, dar singurele 
date găsite au fost  dintr-o cercetare la nivel 
național din 2004 – printre principalele 
problemele identificate atunci atât de 
profesori cât și de studenți erau hărțuirea 
sexuală și favoritismul. Majoritatea 
codurilor de etică ale universităților, a 
descoperit echipa FILIA, includ hărțuirea 
sexuală la comportamentele interzise, dar 
nu menționează și sancțiunile aferente sau 
le lasă la latitudinea comisiilor etice. 

Primul impuls al organizației a fost să ceară 
sancțiuni clare și mai drastice comisiilor 
de etică și rectorilor, dar nu puteau face 
asta pornind de la un singur caz. Aveau 
nevoie de o imagine cât mai clară a 
situației prezente. Au trimis scrisori către 
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33 de universități din București, publice și 
private, pentru a afla câte cazuri de hărțuire 
sexuală au fost înregistrate (în urma 
depunerii unei plângeri) în perioada 2010-
2015, dar nu au primit decât 12 răspunsuri, 
din care au aflat despre două cazuri, unul 
fiind cel de la SNSPA. 

Diseminarea unui chestionar online 
anonim, destinat tuturor persoanelor 
din mediul universitar, de la studenți la 
personalul tehnic și administrativ, a fost 
următorul pas. Chestionarul a cuprins 18 
întrebări cu variante multiple de răspuns, 
precum: „La care dintre următoarele 
situații ați fost martor/ă în mediul 
universitar?”, „Care considerați că sunt 
principalele obstacole cu care se confruntă 
persoana care a fost hărțuită sexual în 
mediul universitar?” dar și întrebări ce 
le ofereau respondenților ocazia de a-și 
povesti experiențele sau de a da sugestii. 

Echipa a trimis chestionarul tuturor 
universităților și asociațiilor studențești la 
adresele cărora au avut acces. Chestionarul 
a ajuns și la toate asociațiile studențești 
care fac parte din Asociația Națională a 
Organizațiilor Studențești din România, 
ceea ce i-a dat un caracter național mai 
pronunțat.

Perioada de completare s-a încheiat pe 
30 noiembrie 2015, iar la începutul lui 
ianuarie, Andreea avea deja niște prime 
concluzii și confirmarea că hărțuirea 
sexuală în universități e un fapt extins și 

tolerat. Au avut 668 de chestionare valide, 
cu răspunsuri de la 42 de universități, 
majoritatea venind de la: Universitatea 
București, SNSPA, Universitatea Babeș-
Bolyai, ASE și Academia de Poliție. 69,61% 
dintre respondenți sunt studenți, fiind 
urmați de profesori (14, 97%). 

Din cele 128 de persoane care au spus că 
au fost victime ale hărțuirii sexuale, cinci 
femei și doi bărbați au depus sesizare la 
Rectorat, o femeie și un bărbat au depus 
sesizare la Comisia de Etică din cadrul 
Ministerului Educației, un bărbat a depus 
plângere la poliție și o femeie a acționat în 
instanță împotriva agresorului. „Este foarte 
îngrijorător să vezi că există multe studente 
dintre respondentele la chestionar,” spune 
Simona Chirciu, doctorandă în Științe 
Politice și parte din echipa FILIA, „care au 
trecut prin forme grave de hărțuire sexuală 
din partea profesorilor, de exemplu, și că 
s-au simțit complet vulnerabile și terorizate 
să acționeze împotriva hărțuitorilor.” 

Relațiile de putere sunt a doua cauză 
identificată a agresiunilor, prima fiind 
toleranța crescută la manifestări de acest 
gen. „De multe ori e percepută ca hărțuire 
doar când ajunge la amenințări sau la 
stalking sau la condiționarea evaluării,” 
spune Andreea. „Variantele precum 
apelative, glume obscene, comentarii cu 
tentă sexuală nu sunt neapărat percepute ca 
hărțuire sexuală.”



19

Andreea a regăsit cu uimire în chestionar 
numele unui profesor care îi hărțuise o 
prietenă acum 10 ani, iar modul de hărțuire 
pare să fi rămas același. 

***

Andreea nu consideră chestionarul a fi 
reprezentativ pentru ce se întâmplă la nivel 
național, dar crede că informațiile pe care 
le oferă pot duce mai departe tema. Esențial 
pentru FILIA e ca subiectul să ajungă pe 
agenda asociațiilor studențești și rezultatele 
să ducă la activarea unor grupuri de 
studenți care să-și revendice drepturile, să 
devină conștienți de problemele cu care 
se confruntă și că pot schimba ceva. Pe 
termen mai lung, ținta ar fi schimbarea 
codurilor de etică în universități și, poate, 
introducerea unor cursuri de orientare la 
începutul facultății, în cadrul cărora să li 
se vorbească studenților despre hărțuirea 
sexuală și ce măsuri se iau împotriva 
agresorilor, o formă de prevenție care ar 
arăta clar că universităților respective le 
pasă (413 respondenți au fost de părere că 
un seminar/curs/săptămână de orientare în 
care să se discute despre acest subiect ar fi 
necesar).

„Nu poate fi vorba despre costuri financiare 
importante, așa cum este în cazul altor 
probleme ce se doresc a fi rezolvate când 
vine vorba de sistemul de învățământ 
românesc,” crede Ștefania Vintilă, care 
are 25 de ani și a rămas în FILIA după 
un stagiu de voluntariat. „În opinia mea, 

e nevoie doar de o asumare a existenței 
acestei probleme și de aplicarea unor 
sancțiuni mai severe pentru hărțuitori sau 
hărțuitoare decât există în prezent.”

Chestionarul a fost doar un prim pas 
într-o campanie de advocacy care cere 
timp și răbdare, un mod de a atrage atenția 
asupra unui subiect neluat în seamă și de 
a ridica niște întrebări pe care, poate, nu 
ne-am gândit să ni le punem. Andreea știe 
că mai e mult de lucru până se vor vedea 
niște rezultate concrete, dar a învățat că-n 
munca ei progresul se măsoară în pași mici 
și, ca să poți continua, e vital să reușești 
să-i vezi. „Există momente de cădere,” 
mi-a spus când am întrebat-o ce o ține 
mobilizată în luptele pe care le duce de 
când lucrează în mediul ONG. „Te apucă 
nervii, sila, ești măcinat pe interior că totul 
se mișcă atât de greu și prost față de unde 
vrei tu să ajungi. Dar mie mi se pare că o 
schimbare se produce. Important e să te 
uiți unde.” Vede asta, în primul rând, la 
familia ei și la prietene care, fără să fi avut 
un parcurs similar cu al ei, sunt la rândul 
lor considerate feministe în cercurile lor de 
prieteni. „Macropoliticile se schimbă greu. 
Dar poate ai un grup de inițiativă care a 
obținut ceva. Poate ai în jurul tău mai mulți 
oameni decât ieri care s-au alăturat cauzei 
tale. Dacă reușim să schimbăm ceva într-o 
universitate, e un pas în față. Dacă reușim 
să introducem pe agenda asociațiilor 
studențești problema, e un pas. De la nivel 
micro la nivel macro.” 
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Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA

Campanie locală de oprire a hărțuirii sexuale în universitățile din București

Website: http://centrulfilia.ro/

Facebook: www.facebook.com/centrul.filia
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SOS Parcurile 
Clujului

04. 

Un mic grup civic din Cluj-Napoca găsește soluții pentru 
accesul la spații verzi.
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Ioana Rus, o traducătoare de 37 de 
ani din Cluj-Napoca, obișnuiește 
să meargă mult pe jos. În 2015, 
încercând să se plimbe pe o alee de pe 

marginea Canalului Morii, printr-o zonă 
bună de promenadă, a descoperit că aleea 
era blocată de o poartă care se întindea de 
la un gard al blocului de lux construit nu 
demult acolo, la cursul apei. Ca să ajungă 
din centru acasă, Ioana trebuia să ocolească 
clădirea și să meargă pe marginea șoselei. 
N-a vrut să lase lucrurile așa. „Am căutat 
pe net să văd: nu s-a mai enervat nimeni?,” 
spune ea. Așa a aflat că poarta era acolo 
de doi ani și că proprietarii imobilului 
nu aveau autorizație pentru ea. Tot de 
pe internet a aflat de acțiunile lui Adrian 
Dohotaru. 

Adrian făcuse în 2013 demersuri să fie 
dată jos poarta, pentru că acolo era zona 
lui de alergare și, totodată, o cale de acces 
către Parcul Rozelor, un mic parc public 
de lângă bloc. Făcuse sesizări, scrisese 
articole și chiar filmase un performance 
la poartă pentru a sublinia cât de abuzivă 
era instalarea ei. Dar în 2015, când l-a 
contactat Ioana, nu mai știa nimic despre 
caz.

Ioanei i-a venit ideea să le adreseze tuturor 
locatarilor din proiectul rezidențial o 
scrisoare prin care le cerea să nu rămână 
indiferenți. „M-am gândit că dacă Primăria 
a făcut niște prostii, măcar oamenii care 

stau acolo să nu facă și ei prostii, și să se 
gândească că poarta lor nu-i normal să fie 
acolo.” La scurt timp, poarta a fost scoasă, 
ca urmare a unui proces pe care Primăria îl 
intentase Asociației de Proprietari.

„Chiar dacă eu am fost o picătură din toate 
acțiunile care au avut loc, am simțit că a 
fost și o reușită a mea,” spune Ioana, care, 
cu ocazia asta, a început să-și dea seama de 
o groază de lucruri pe care le-ar schimba 
în cartier, cum ar fi garajele construite pe 
marginea Canalului Morii, care împiedică 
plimbarea pe mal. De atunci, i s-a alăturat 
lui Adrian în SOS (Societate Organizată 
Sustenabil), un grup civic informal.

***

Pe la începutul anilor 2000, jurnalistul 
Adrian Dohotaru se cam plictisise de 
subiectele din zona socială și politică și 
a început să se axeze pe acțiunile civice 
care se înfiripau pe atunci în Cluj. Treptat, 
dându-și seama că nu e suficient să relateze, 
a început să se și implice în ele. În 2011, 
a intrat în GAS – Grupul pentru Acțiune 
Socială – o mișcare de stânga în care erau 
tineri universitari, artiști și activiști (una 
dintre acțiunile grupului a fost blocarea 
privatizării Parcului Feroviarilor din 
oraș). În 2012, împreună cu o familie 
clujeană, a început campania „SOS Lacurile 
Gheorgheni”, care a avut ca scop, printre 
altele, crearea de alei pietonale în jurul 
unui mall din Cluj și amenajarea zonei din 
jurul lacurilor astfel încât ea să deservească 



24 25

locuitorii orașului, nu interesele 
dezvoltatorilor imobiliari. Construit în 
apropierea lacului, mall-ul direcționase 
traficul auto din zonă, pe lângă lac, în 
favoarea sa. Campania a însemnat petiții și 
sesizări la Primărie, dar și activități în aer 
liber (ex: peste 100 de elevi de gimnaziu au 
organizat un picnic pe malul lacului și au 
desenat pe asfalt cum ar vrea să arate zona). 
Îmbinarea de protest clasic cu acțiuni mai 
relaxate e ceva la care Adrian recurge des. 
„Cum spui că există o problemă?,” spune 
el. „Trimiți o petiție individuală sau de 
grup către Primărie. Primărie care poate 
să-ți răspundă sau nu. Apoi încerci un 
demers mai activist – petiția mai mare. 
Dacă nu merge nici aia sau tu ești obosit 
de tonul militant, cum mie mi se întâmplă 
destul de des – nu vreau să-mi arog doar 
poziția asta serioasă –, atunci vii și cu zona 
performativă. Dar ea trebuie să fie utilă 
pentru campania civică.” 

Clujul s-a dezvoltat încontinuu în ultimii 
ani, deopotrivă economic și cultural, 
atrăgând noi și noi locuitori. Dar Parcul 
Central, cel mai mare parc public al 
orașului, e abia cât Cișmigiu, iar vara e 
supraaglomerat, spune Adrian. Poate 
pentru că face mult sport în aer liber, el a 
început să observe că spațiul verde nu este 
valorificat cum trebuie în oraș. Pentru a 
atrage atenția asupra unei astfel de situații a 
creat, anul trecut, grupul de Facebook SOS 
Parcurile Plopilor.

Numele vine de la trei spații care au în 

comun Strada Plopilor din Mănăștur, un 
cartier înțesat de clădiri: Parcul Rozelor, 
parc public, Parcul Sportiv Universitar Iuliu 
Hațieganu (cunoscut ca Parcul Babeș), care 
aparține Universității Babeș-Bolyai (UBB), 
și părculețul din jurul Bisericii Calvaria 
(retrocedată Bisericii Catolice, Calvaria 
a fost restaurată și, tot atunci, parcul din 
preajma ei a fost împrejmuit, accesul în el 
fiindu-le acum permis doar enoriașilor și 
vizitatorilor). „Pe scurt,” a scris Adrian în 
prezentarea grupului, „ne dorim cât mai 
multe spaţii verzi deschise publicului şi 
cât mai puţine bariere sau garduri care să 
fragmenteze şi să izoleze spaţiile recreative 
din zonă, atâtea câte sunt.”

Cea mai mare miză a campaniei e Parcul 
Babeș, care ar putea fi șansa clujenilor de a 
avea un spațiu verde comparabil cu Parcul 
Central, la vreo 2 km de acesta. Adrian 
merge din copilărie acolo și, pe măsură ce a 
trecut timpul, dar mai ales în ultimii 15 ani, 
a căpătat senzația că parcul devine strict un 
campus universitar. 

Deocamdată, accesul e permis numai 
în schimbul unei taxe de 2 lei, o sumă 
aparent modică, dar care, spune Adrian, 
descurajează oamenii să intre în parc. 
Grupul SOS a propus, printre altele, 
eliminarea taxei și legarea Parcului Babeș 
de Parcul Rozelor (deși cele două sunt 
învecinate, în prezent clujenii care vor să 
treacă dintr-un parc în celălalt trebuie să 
facă un ocol de câteva sute de metri).
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Până acum, spune Adrian, conducerea 
universității s-a arătat împotriva 
deschiderii parcului către public. Taxa, i 
s-a spus la început, permite întreținerea 
parcului. Dacă accesul ar fi gratuit, 
fondurile pentru întreținere ar trebui 
să vină de la Primărie, lucru imposibil, 
dat fiind faptul că terenul nu se află în 
proprietatea Statului (SOS și-ar dori 
aducerea la aceeași masă a Primăriei și 
a UBB în vederea găsirii unor soluții de 
parteneriat). 

Grupul civic și-a găsit, cu toate astea, cel 
puțin un aliat în conducerea UBB. „Fiind 
și în conducerea universității,” spune 
Christian Schuster, vicepreședinte al 
senatului, „înțeleg și motivația de a ține 
parcul închis. Este o bază sportivă unde 
au loc competiții, pregătirea studenților 
și echipelor universitare. Universitatea 
trebuie să asigure condițiile cele mai bune 
pentru performanța sportivă.” 

Christian, care are 37 de ani și spune că a 
fost totdeauna un avocat al diavolului în 
Senat, crede, însă, și că universitatea ar avea 
mai mult de câștigat invitând locuitorii 
orașului să facă sport acolo și punând taxă 
pe folosirea terenurilor. O idee a lui e să 
propună deschiderea parcului în comisia 
care se ocupă de relația cu societatea, și să 
încerce să convingă candidații la postul de 
rector să includă subiectul pe agenda lor.

De cealaltă parte a gardului, Adrian nu-și 
dă încă seama cum poți angrena un număr 

cât mai mare de cetățeni într-o misiune 
care pare greu de îndeplinit. Studenții de la 
Sociologie au făcut interviuri cu oamenii 
din zonă pentru a vedea cum se raportează 
la parc, și din răspunsuri reiese că parcul e 
văzut ca o proprietate a universității. Asta îi 
și împiedică pe cetățeni, bănuiește Adrian, 
să se alăture campaniei SOS. „E mult mai 
ușor să ai ca țintă civică politicienii. Dar la 
adresa universității, lumea se activează mai 
greu.”

Pe lângă întrebările legate de mobilizarea 
clujenilor, se luptă și cu propriile lui 
motivații, acum, la 32 de ani. Cum faci să 
rămâi pasionat de ceva pentru care te lupți 
de ani de zile? Și cum faci când începi să-ți 
dorești să predai ștafeta, dar nu prea ai 
cui? „Acum că am un copil de 11 luni, am 
devenit mai puțin pasional sau proiectiv. 
Mă gândesc cum să-mi aranjez căminul, 
nu neapărat cum să fiu foarte activ în viața 
publică.” 

Cu toate astea, știe că misiunea lui 
continuă, și nu doar pe Strada Plopilor. 
La scurt timp de la crearea paginii, grupul 
civic și-a schimbat numele în SOS Parcurile 
Clujului, și, menținându-și optimismul 
dat de realizările de până acum, sunt 
determinați să facă în continuare tot ce pot 
pentru ca locuitorii Clujului să se bucure 
din plin de spațiile verzi din oraș. 
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Grupul civic SOS Parcurile Clujului

Campanie locală pentru accesibilizarea spaţiilor verzi dintre situl istoric 
Calvaria, Canalul Morii și râul Someșul Mic, Parcul Rozelor și Parcul Iuliu 

Haţieganu/Babeș din Cluj Napoca  

Facebook: https://www.facebook.com/sosparcurileclujului/
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Cum să redeschizi 
un parc

05. 

Un grup de locuitori din cartierul Drumul Taberei luptă 
pentru cel mai mare parc al sectorului lor.



29

Laura Fătu era la plimbare prin cartier 
cu fiul ei într-o zi mohorâtă din februarie 
2015, când a observat un grup de oameni 
la intrarea în Parcul Drumul Taberei 
(Moghioroș). Nu erau mulți, în jur de 100, 
și se aflau printre ei și mame cu copii, și 
pensionari. Se strânseseră acolo pentru 
un marș de protest în jurul parcului care 
fusese închis din primăvara lui 2013 pentru 
o reamenajare finanțată, în mare parte, prin 
fonduri europene. Deși Primăria demarase 
lucrările încă din 2012, cel mai mare parc al 
sectorului părea să fie încă-n șantier.  

Laura locuiește de 18 ani în cartier și 
obișnuia să meargă prin parc cu fiul ei, 
când era încă foarte mic. Între timp, Alex 
învățase să meargă pe trotinetă, apoi pe 
bicicletă, dar nu puteau da împreună ture 
prin parc, ci numai în jurul lui. „Alex mă 
întreba: mami, dar noi când intrăm în 
parc? Și îi tot spuneam că nu știu.” Laura, 
o mamă singură care lucra part-time, nu 
mai fusese niciodată la un protest, dar nici 
nu mai voia să aștepte să se întâmple ceva 
fără să încerce să facă nimic. S-a alăturat 
marșului, a semnat petiția prin care se 
cerea redeschiderea parcului, și la final a 
întrebat cine se ocupă de mobilizare și cum 
poate ajuta. 

Așa a făcut cunoștință cu Cristian Ionescu, 
artist video cunoscut sub numele Regele 
Ionescu, care are 47 de ani și stă de 10 
ani în Drumul Taberei. În 2014, Cristian 
a văzut că-n parc se ridică „niște chestii 
urâte” și a încercat să afle ce se întâmplă 

acolo. Și-a dat seama că singur nu poate 
face mare lucru, văzuse că în alte sectoare 
se constituiseră grupuri civice pe Facebook, 
așa că a creat grupul Salvați Parcul Drumul 
Taberei, la care a adăugat câțiva prieteni și 
cunoscuți din cartier. 

În februarie 2015, lui Cristian i s-a alăturat 
Alexandru Ciurea, un avocat tânăr care a 
locuit toată viața în cartier. Și el era intrigat 
de structurile de sticlă care se înălțaseră 
pe latura nordică a parcului și îngrijorat 
de tăierile de copaci și voia să știe exact 
când se va întâmpla redeschiderea. Intrând 
pe Facebook să vadă dacă mai există și 
alți nemulțumiți, a găsit grupul creat de 
Cristi. „Am luat legătura cu el și am decis 
să facem tot ce ne stă în putință ca să 
remediem situația.” 

Alex a început la rândul lui să adauge 
cunoscuți în grup, apoi, treptat, oamenii au 
venit singuri. Grupul celor activ implicați 
nu a depășit, însă, 20 de persoane, fiecare 
ajutând în grade și moduri diferite. 
Cristi, de exemplu, e om de vizual și 
de comunicare, menține contactul cu 
autoritățile, depune acte și nu se sfiește să 
strige Rușine! după o ședință de consiliu 
care-l lasă cu gust amar. Alex e omul care 
știe legile, a scris petiții către instituții, 
a întocmit documente și se informează 
constant despre pașii care pot fi făcuți mai 
departe. Laura e omul pe care știi că poți 
conta oricând. A lipit afișe prin tot cartierul 
zile la rând și n-a lipsit de la ședințele 
importante de consiliu, chiar dacă asta 
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a însemnat să meargă acolo cu copilul 
de mână. „M-am oferit să iau la picior 
cartierul și periferia și să lipesc afișe la toate 
scările de bloc, stații, ca să fac cunoscut 
că ne pregătim de următorul marș,” spune 
Laura, adăugând că au printat câteva sute 
de afișe cu ajutorul cuiva din grupul civic 
care lucra într-o corporație. „M-am întâlnit 
cu el să le iau și până ieșea copilul de la 
grădiniță, la 4-5, eu lipeam afișe.” 

La ultimul marș de dinainte de 
redeschidere, cel de pe 4 aprilie 2015, au 
venit cam 300 de persoane. Grupul își 
păstra cele cinci revendicări: redeschiderea 
parcului pe 10 aprilie 2015; încetarea 
construcției spațiilor expoziționale 
(destinate a fi sere exotice) și demolarea 
lor; plantarea de arbori pe terenul ocupat 
de sere; îndepărtarea rocilor amplasate 
pe marginea lacului din parc și refacerea 
spațiului verde distrus pentru aducerea lor; 
accesul cetățenilor la documentația privind 
reamenajarea (ulterior, în vara lui 2015, 
când au cerut acces la dosarul proiectului, li 
s-a răspuns că trebuie să plătească 1753 de 
lei pentru copierea tuturor documentelor).

La sfârșitul lui aprilie, Alex, Cristi și Laura 
au avut o întâlnire cu viceprimarul Gabriel 
Petrea și au participat pentru prima dată 
la o ședință de consiliu, în care au vorbit 
despre acțiunile lor din ultimele luni și 
despre cum s-au solidarizat cetățenii din 
cartier. Tot atunci, viceprimarul le-a promis 
redeschiderea parcului, care s-a petrecut pe 
29 mai 2015. 

Trebuia să fie o victorie, dar ce au găsit 
acolo le-a întărit multora dintre membrii 
grupului convingerea că investiția 
de 75,188 milioane de lei a fost una 
defectuoasă. Potrivit managerului de 
proiect, parcul era o oază modernă care 
avea, printre altele, trei locuri de joacă, 
un pavilion pentru șahiști, o pasarelă 
peste lac, o zonă de spectacole, terenuri 
de sport, un labirint iluminat arhitectural 
noaptea și o pistă de biciclete. „Am văzut 
reacții și reacții în ziua de deschidere a 
parcului,” spune Laura. „Unora li se părea 
foarte futurist, foarte uau, dar de fapt era 
un parc chel, un parc metalic, eu am fost 
dezamăgită. Mai ales de tăierea sălciilor 
de la marginea lacului și înlocuirea lor cu 
bolovani, mi s-a părut uscat.”

Postările pe grup s-au transformat, de 
atunci, în semnalizări de tot felul: băncile 
sunt prea înalte pentru pensionari, la una 
din intrările principale nu există rampă 
pentru persoanele cu handicap, pietrișul 
folosit pentru pavarea aleilor e prost lipit. 
„Eu făceam poză și trimiteam sesizarea, 
făceam poză și trimiteam sesizarea,” 
spune Laura, care anul trecut folosea „6!... 
Cetățenii sesizează”, o aplicație mobilă 
lansată de fostul viceprimar al sectorului 6, 
asemănătoare cu recent lansata Civic Alert. 

Cristi și Alex, care administrează și pagina 
de Facebook a grupului civic, încearcă să 
aducă argumente cât mai convingătoare 
pentru continuarea acțiunilor și depunerea 
de sesizări, dar sunt conștienți că mare 
parte din elanul civic s-a dus.
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Din cei peste 2800 de membri de pe 
grup, maxim 10 persoane mai sunt active 
constant (printre care și o membră a 
Grupului Prelungirea Ghencea). „La 
Drumul Taberei 68-70 au distrus două 
locuri de joacă și au făcut terase,” spune 
Cristi. „N-a ieșit nimeni. Și toți se chinuie 
cu copiii într-un petic de părculeț rămas 
acolo. Lumea e blazată, zice: «n-am timp», 
«am treabă», «n-am bani», «n-am chef», 
«mă doare, dar ce să faci?»”. Unii oameni 
consideră că și-au atins scopul odată ce 
parcul a fost redeschis, alții sunt chiar 
mulțumiți de cum arată, alții pur și simplu 
nu cred că mai pot schimba ceva acum. 

Dar Cristi nu vrea să se dea bătut, vrea să 
știe pe ce s-au cheltuit banii și de ce nu se 
renunță la construirea serelor. „Mi se pare 
absurd. Mai are puțin și intră cu buldozerul 
peste mine în casă și zice: avem treabă 
puțin aici, ia ieși tu puțin afară. Primăria 
trebuie să fie în slujba cetățenilor, nu 
invers.” 

„Cea mai mare problemă a noastră în 
momentul de față e că nu vor demola 
serele,” mi-a spus Alex în decembrie, cu 
o zi înainte de a doua ședință de consiliu 
la care a fost împreună cu Cristi și Laura, 
și în cadrul căreia Primăria a aprobat o 
suplimentare de aproximativ 12 milioane 
de lei din bugetul local pentru finalizarea 
serelor (grupul civic propusese, printre 
altele, ca banii să fie investiți în locuri de 
joacă pentru copii și plantări de copaci). 
Motivul continuării lucrărilor, le-a spus 

Primăria, e că o schimbare majoră a 
proiectului i-ar obliga să returneze banii 
obținuți de la UE. 

În ianuarie, un raport de audit al Curții 
de Conturi a arătat că proiectul Parcul 
Drumul Taberei, cea mai mare investiție 
realizată în București pentru amenajarea 
unui parc, lasă de dorit din multe puncte 
de vedere. Raportul arată că investițiile 
anterioare de peste 3 milioane de lei au 
fost distruse în totalitate, iar lucrările de 
amenajare nu au avut ca rezultat creșterea 
suprafețelor verzi sau regenerarea vegetației 
în spațiile verzi degradate, în conformitate 
cu cerințele Uniunii Europene. Toate astea 
în condițiile în care indicele de spațiu verde 
al sectorului 6 este de 16,76 mp/locuitor, 
sub media de 23 mp a Capitalei, care e 
oricum sub minima europeană de 26.

La nici un an de la deschidere, membrilor 
activi ai grupului li se pare că Parcul e 
deja deteriorat și că dovezile proastelor 
investiții se văd la tot pasul – în octombrie 
au organizat o acțiune pentru a semnala 
numărul mare de copaci uscați, care se 
adaugă la cei 162 tăiați pentru reamenajare, 
și a strânge semnături pentru modificarea 
parcului. 

Indiferent de ce se întâmplă mai departe, 
pentru oameni precum Cristi, Alex și 
Laura, experiența asta a făcut ca felul în 
care își privesc orașul și rolul în el să se 
schimbe radical. La 38 de ani, Laura e 
acum un cetățean implicat, de la gesturile 
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mărunte, cum ar fi să atragă atenția 
vecinului care își aruncă chiștoacele pe 
jos, la noile motive de a merge la primărie. 
Când a văzut că aleile din parcul ANL de 
lângă blocul ei au fost pavate cu o piatră 
decorativă care făcea foarte dificilă trecerea 
cărucioarelor sau bicicletelor, a făcut 
sesizări, a strâns semnături în cartier și a 
reușit să obțină asfaltarea aleilor. „Deci se 
poate,” mi-a spus în ianuarie, „asta e ideea. 
Că se poate. Când țipi și te agiți, se poate.” 

S-a lovit mereu de întrebarea: și ce crezi, 
Laura, că o să se rezolve? Ar fi pus-o și ea 
mai demult, dar crede că venirea lui Alex 
a transformat-o. „Până să fiu mamă nu mă 
pasiona. Eram aiurită, aruncam și eu pe jos, 
nu-mi păsa dacă scutur în capul vecinului 
o pătură. Acum sunt total altfel și poate 
încerc prin lupta pe care o duc să recuperez 
ce am pierdut în anii anteriori. Și nu vreau 
să mă opresc aici.”
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Grupul de iniţiativă civică Salvaţi Parcul Drumul Taberei

Campanie locală pentru împiedicarea distrugerii parcului Drumul Taberei din 
Sectorul 6, București. 

Facebook: www.facebook.com/SalvatiParculDrumulTaberei





Resurse pentru campaniile de advocacy: 

- Manual Advocacy

- Colecție de povești de succes

- Fișe de intervenție

Le găsiți aici: www.cere.ong



Coordonare: Lavinia Chiburțe
Text: Gabriela Pițurlea
Fotografii: Mircea Reștea 
Design și layout: Ioana Popa - Fii   |Design 

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
Website: www.ce-re.ro
Facebook: CeRe Participare
Telefon: 031 1050 755
E-mail: cere@ce-re.ro

DoR (Decât o Revistă)
Website: www.decatorevista.ro
Facebook: Facebook.com/decatorevista
Telefon: 031 1033 734
E-mail: dor@decatorevista.ro



oare pot să fac? cum să cer? de la cine să cer? 
când să cer? de ce tocmai eu? oare pot să fac? 
cum să cer? de la cine să cer? când să cer? de 
ce tocmai eu? oare pot să fac? cum să cer? de la 
cine să cer? când să cer? de ce tocmai eu? oare 
pot să fac? cum să cer? de la cine să cer? când 
să cer? de ce tocmai eu? oare pot să fac? cum 
să cer? de la cine să cer? când să cer? de ce 
tocmai eu? oare pot să fac? cum să cer? de la 
cine să cer? când să cer? de ce tocmai eu? oare 
pot să fac? cum să cer? de la cine să cer? când 
să cer? de ce tocmai eu? oare pot să fac? cum 
să cer? de la cine să cer? când să cer? de ce 
tocmai eu? oare pot să fac? cum să cer? de la 
cine să cer? când să cer? de ce tocmai eu? oare 
pot să fac? cum să cer? de la cine să cer? când 
să cer? de ce tocmai eu? oare pot să fac? cum 
să cer? de la cine să cer? când să cer? de ce 
tocmai eu? oare pot să fac? cum să cer? de la 
cine să cer? când să cer? de ce tocmai eu? oare 
pot să fac? cum să cer? de la cine să cer? când 
să cer? de ce tocmai eu? oare pot să fac? cum 
să cer? de la cine să cer? când să cer? de ce 
tocmai eu? oare pot să fac? cum să cer? de la 
cine să cer? când să cer? de ce tocmai eu? oare 
pot să fac? cum să cer? de la cine să cer? când 
să cer? de ce tocmai eu? oare pot să fac? cum 


