Str. Buzesti nr. 19, Sector 1
Bucuresti – Romania
Tel: 004 021 / 231 41 44
Fax: 004 021/ 212 56 05

Romani CRISS
Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii

E-mail: criss@romanicriss. org
www. romanicriss.

org

Romani CRISS vs. Inspectoratul Judetean de Politie – Cluj
Abuz al politiei impotriva romilor
- Document in lucru -

1

RAPORT DE DOCUMENTARE
Asezarea geografica
Pata Rat ,Groapa de gunoi,Municipiul Cluj ,judetul Cluj,Romania
Comunitatea de romi de pe groapa de gunoi Pata Rat
Comunitataea de romi de pe groapa de gunoi din Pata Rat este formata din 20 de famili
continand aproximativ 120 de persoane toate de etnie roma. In urma cu 7 ani aceasta satra
de romi (cum le place sa le spunem) erau asezati in mai multe locuri din cartierul
Manastur din Cluj Napoca. In toti acesti ani stateau in colibe asezate la periferia acestui
cartier in apropierea padurii. In mai multe cazuri politia din cartier si-a facut aparitia in
locul unde erau amplasati romi pentru eventuale perchezitii1. De fiecare data acestia au
fost foarte pasnici neinregistrandu-se nici un incident chiar de multe ori persoane din
cadrul politiei ii sfatuiau unde sa se amplaseze si chiar ce sa faca in cazul in care o sa
vina control. Aceasta satra2 de romi a stat in acel loc timp de 7 ani pana cand oameni din
cadrul politiei si primariei3 le-a oferit un alt loc in care sa se instaleze . Escortate sau pusi
in dubele politiei sau primariei romi au fost mutati in Groapa de gunoi ,Pata Rat acum un
an de zile . Aceste persoane le-au asigurat pe romi ca se pot instala aici linistiti pentru ca
niumeni nu ii va deranja pentru ca vor avea ei grija de asta. Timp de un an de zile aceasta
satra nu au avut nici o problema legata de activitatea politiei din zona. In acel loc romi siau construit niste colibe in numar de 15. Aceste colibe erau construite din scandura si
smoala,acoperite cu catran si nailon,inalte de circa 2 m si late de 4 m. Se incalzeau cu
lemne de foc sau cu materiale gasite in gunoi
Ocupatia romilor. Asigurarea venitului de subzistenta
La fel ca ceilalti etnici romi din comunitatile invecinate cum ar fi comunitatea de romi de
pe Cantonului si Dallas se ocupa cu colectarea materialelor de pe groapa de gunoi .
Aceasta ocupatie este cunoscuta de intregul oras sau autoritati care de multe ori sub
forma tacita au consimtit acest lucru. O alta ocupatie a romilor din aceea zona este
colectarea fierului vechi de pe rampa de gunoi ,Aceste materiale feroase se vand cu un
pret generand un venit care asigura majoritatii locuitorilor singura sursa de trai.
Colectarea acestor materiale se face atat de adulti si copiii din intreaga familie. De foarte
multe ori intre aceste resturi romi gasesc si bunuri de uz casnic, electronice sau
electrocasnice sau in dese randuri resturi de alimente pe care se pare ca le consuma4.
Starea anterioara raziei politiei
In data de 05. 11. 2005 satra de romi din rampa de gunoi din Pata Rat isi urmau o zi
obisnuita din viata lor. Unii dintre ei erau la groapa de gunoi sa gasesasca cate ceva ce ar
putea valorifica iar altii erau plecati in oras. Singurul eveniment notabil ar fi ca in aceasi
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zi doi cai au disparut (furat)5. Toti barbatii din satra conform tradititiei s-au mobilizat si
au plecat spre cautarea cailor . Acest lucru s-a intamplat catre seara acasa ramanand
numai copiii si femeile acestora.
Razia politiei numarul 1.
In jurul orei 23 un numar de 20 de mascati si politisti s-au deplasat in comunitatea de
romi Groapa de gunoi ,Pata Rat fiind sesizati6 ca in acel loc ar exista bunuri furate. Acest
grup de mascati si politisti ajunsi acolo au strigat „Suntem de la politie de la sectorul
7,Forta 7 iesiti afara”. Au scos pe toti care le-au gasit in colibe afara prinzadu-i de cap
sau de par si i-au aruncat la pamant. 7Pe cele pe care le-au prins afara le-au prins in
acelasi mod si le-au aruncat la pamant. Au adunat toate femeile si copiii intr-un singur loc
iar ceilalti mascati au inceput sa perchezitioneze colibele. Mai multi mascati au intrat in
colibe si au inceput sa confiste tot ce gaseau. Au confiscat televizoare, casetofoane,
coverturi, bani ,telefoane si baterii de masina. 8Bunurile le-au luat si le-au bagat in
masina politiei. Nu a fost semnat nici un act de confiscare(proces verbal) de catre
„posibilii infractori”(romi) in viziunea politistilor care dupa cele spuse in timpul raziei iau incriminat ca au furat diferite bunuri (televizoare, casetofoane, coverturi).
Incidente in timpul raziei
In timpul in care mascatii cautau in colibele romilor o fata din aceasta satra a incercat sa
scoata din coliba niste haine sa imbrace copiii. Unul dintre mascati a vazut-o si a trantit-o
la pamant. La pamant i-a aplicat niste lovituri cu bulanul in repetate randuri peste
maini,picioare si spate chiar sub ochii copiilor. Mascatul nu s-a oprit din lovit pana cand
fata nu a fugit din mainile lui la o batrana din satra. Dupa acest lucru unul dintre mascati
a luat o legatura de fan, a aprins-o si a aruncat-o in coliba fetei batute. Coliba a luat foc si
in timp ce focul lua proportii s-a extins si la o coliba invecinata. Astfel doua colibe au
fost rase de foc. In acest timp celelalte femei si copiii romi erau adunate si culcate la
pamant,mamele cu copiii in brate ingroziti de ceea ce vedeau. Copiii plangeau ,altte
femei urlau de frica iar in acest timp mascatii si politistii strigau si injurau sa faca copiii
sa taca si ele sa inceteze ca daca nu o sa fie si pentru ei acelasi lucru neincetand sa rada
pe seama acestor romi.
Ulterior raziei politiei
Copiii au ramas socati de cele intamplate si unii dintre ei dupa relatarile victimei nu
puteau sa m-ai doarma seara. Dupa plecarea politiei si mascatilor romi au constatat ca din
colibe le lispsesc bunuri de valoare chiar si bani. Romii si-au continuat viata obisnuita cu
credinta in Dumnzeu nestiind ca acesta a fost semnalul unui deznodamant infiorator.
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Razia politiei numarul 2
In data de 08. 11. 2005 in jurul orei 5:00-5:309 un numar de 60 de persoane din cadrul
politiei si mascatilor au facut o a doua razie in Groapa de Gunoi pentru prinderea unor
hoti care erau presupusi ca traiesc in cadrul comunitatii de romi din Groapa de Gunoi. De
data aceasta razia a avut un impact mult mai violent. Politia si mascatii au imprejmuit
intreaga zona locuita de catre romi. Ajunsi in fata colibelor au strigat „Politia iesiti afara
suntem de la sectorul doi,Forta doi”. Afara se aflau cativa romi pe care i-au trantit cu fata
la pamant. Au recurs apoi la scoaterea celorlalti romi care erau in colibe . Au spart usile iau prins de cap sau de par de la caz la caz si i-au aruncat afara din colibe cu fata la
pamant. Uneori chiar daca unii dintre romi nu au raspuns cu violenta ei au fost violent
loviti cu bastoanele din dotare de catre mascati10 cauzandu-le rani grave la cap. Scosi toti
romi afara i-au impartit:barbatii intr-o parte si femeile intr-o parte. Pe barbatii i-au culcat
cu fata la pamant le au pus piciorul pe cap si le-au pus catusele. In timp ce erau jos au
fost loviti de catre mascati cu pumni si picioarele in spate in repetate randuri. ”I-au
aruncat in masini ca pe niste caini”11 si au fost dusi la sectia de politie pentru audieri. In
acest timp femeile au fost nevoite sa se grupeze in fata colibelor impreuna cu copiii care
nu incetau din plans spre deliciul mascatilor care nu incetau a rade indiferenti de cele
intamplate. Mascatii au perchezitionat fiecare casa in parte luand orice bun care
considerau ca este dobandit ilicit (de obicei toate bunurile). Toate bunurile au fost du-se
in masina politiei chiar si doi porci care se pare ca unul dintre ei a fost impuscat iar
celelalt a fost pus in portbagajul unei masini de politie de catre un politist care a spus „i
bag un mar in gura si mananc costita si eu numai voi sa mancati carne tiganilor”12. Dupa
ce au confiscat bunurile din colibe mascatii impreuna cu politistii sau dus in spatele la
cele 13 colibe ramase si au aprins cu bricheta nailonul care acoperea coliba. Focul s-a
extins foarte usor arzand in intregime colibele romilor ramanand in locul unde erau
amplasate colibele numai scrumul si fumul care inca mai anima peisajul.
Incidente in timpul raziei
In timpul in care au fost perchezitionate casele una dintre femei a fost lovita cu un leat de
catre un mascat peste spate 13 pana s-a rupt leatul. Fata era insarcinata. Un copil in timp
ce s-a dat foc se afla in coliba. Mama acestuia s-a aruncat in coliba dupa copil sa nu arda
,a reusit sa-l scoata de acolo dar copilul a fost ars foarte tare la piciorul drept14. Copilul
era foarte inspaimantat si nu am putut vorbi cu el deoarece se afla inca in stare de soc.
Una dintre femei care incerca sa isi protejeze sotul bolnav de diabet in forma avansata sa
nu mai fie lovit a fost trantita la pamant pricinuindu-i dureri grave fiindca femeia era in
varsta. O alta femeie a fost lovita in timp ce incerca sa elibereze caii din poiata deoarece
mascatii au dat foc la poiata in timp ce caii erau inca acolo. In acest timp mascatul a zis
„las-o sa arda tiganca cu caii cu tot ca si sobolanii”15.
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Ulterior raziei politiei nr 2
Toate famiiliile au ramas atat fara colibe cat si fara haine sau acte de identitate sau alte
bunuri deoarece mascatii nu le au permis sa isi scoata ceva din colibe.
Femeile au plecat inspre sectia de politie unde au fost dusi sotii lor. La politie nu le-a
fost permisa intrarea in sectia de politie. S-a petrecut o altercatie verbala intre politistii si
femeile rome. Barbatii au fost amprentati,pozati si pusi sa dea declaratii. Niciunul dintre
ei nu a recunoscut nici una dintre faptele incriminate de catre politisti. Romii sustin ca nu
au semnat nimic la sectia de politie. Unul dintre romi care a intretinut un dialog verbal
mai violent cu unul dintre politisti a fost dus in spatele sectiei de politie. Acolo a fost
legat si batut cu bastonul peste picioare la coapse,spate si incheieturi. Nici unul dintre ei
nu au fost gasiti vinovati de ceea ce au fost cautati. In jurul orei 12 :oo au fost trimisi
acasa. A doua zi in comunitatea de romi Groapa de Gunoi a venit niste politisti care au
adus hamurile pe care le-au confiscat zicand ca astea nu sunt furate.
Situatia actuala a comunitatii
Romii incepand din data de 08. 11. 2005 traiesc in camp liber. Dorm tot in acel loc la
focul care le mai incalzeste seara. In comunitate traiesc un numar de 60 de copii care se
pot imbolnavii in orice moment datorita si conditiilor meteo de afara. Acum romii nu stiu
ce sa faca daca sa isi mai construiasca din nou peste iarna colibele deoarece le este frica
ca politia ar veni din nou si ar da foc. Multi dintre ei la venirea serii sunt agitatii de frica
mascatilor. Copiii sunt inca socati de cele intamplate. In ultima zi se pare ca pe rampa de
gunoi se intampla ceva foarte ciudat . In timpul monitorizarii se aruncau in zona in care
erau amplasate colibele deseuri chimice din masini specializate. Pana acum aceste deseuri
chmice se aruncau in alta parte. 16
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