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Obiectivele proiectului de cercetare au fost concepute în așa fel încât să fie realizate prin activități
structurate în zece pachete de lucru (WP), după cum urmează.
WP1: Elaboration of the conceptual frame, the research methodology and tools (result: working
paper) – 3 months (M2-4)
WP2: A multi-sited ethnography conducted by the means of participant observation and in-depth
interviews within communities subjected to ghettoization in five urban localities from Romania
(Cluj, Bucharest, Ploieşti, Târgu-Mureş, Miercurea-Ciuc) and within their broader local context
(results: preliminary and final reports) – 14 months (M5-18)
WP3: Documentary film-making about ghettoization as it is experienced by the members of the
communities addressed by the means of the ethnographic research from above (shooting, film
concept and script, video-editing and English subtitle) – 11 months (M15-25)
WP4: The analysis of the Romanian governmental policies on the domain of public housing, and as
well as the implementation of housing policies at local level targeting poor (Roma) communities
that increase social exclusion or to the contrary, which are aimed at eliminating racialized
residential segregation (including document analysis and interviews with central and local public
authorities, resulted in a preliminary and a final report) – 7 months (M5-11)
WP5: Documenting studies conducted on ghettoization related to poverty and Roma in Romania,
Hungary, Bulgaria, Poland, Great Britain, Italy and France (annotated bibliography presented in the
form of a report) – 4 months (M5-8)
WP6: The analysis of media and political discourses about ghettoization, segregation, poverty and
marginalized Roma communities in the context of Romania, Hungary, Bulgaria, Poland, Great
Britain, Italy and France (content analysis) – 9 months (M9-17)
WP7: The analysis of EU policies targeting social inclusion and housing for disadvantaged
communities (document analysis and interviews with EU stakeholders, resulted in a preliminary and
a final report) – 7 months (M12-M18)
WP8: Writing a policy paper with recommendations – 4 months (M29-32)
WP9: Team workshops (a preliminary workshop organized at the beginning of the project, and the
intermediary workshops hold during the implementation will ensure the joint development and
adjustment of the conceptual and methodological tools of the research, and as well as the sharing of
the project’s intermediary and final results) - M2, 12, 24, 36
WP10: Dissemination:
-

WP10.1: Writing and submitting articles for academic journals – 4 months (M19-22)

-

WP10.2: Preparing the joint volume. Writing, editing and submission – 14 months
(M23-36)

-

WP10.3: Participation at international conferences – the occasions determined by the
dates of the targeted conference in the last year (for example M35)

-

WP10.4: Participation at international film festivals – the occasions determined by the
dates of the targeted festivals at the end of the project (for example M33 and 36)

-

WP10.5: Organizing public conferences in Romania – 3 conferences to be organized at
the end of the project (M33, 34 and 36)

Calendarul inițial al activităților, aprobat odată cu acceptarea finanțării proiectului, a arătat așa:
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Spatialization and racialization of social exclusion (SPAREX), WORK-PACKAGES, October 2011 – September 2014
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Calendarul inițial prezentat în tabelul de mai sus s-a modificat în baza Ordinelor MEN din 2013,
2014 și 2015 privind repartiţia creditelor bugetare pentru anii respectivi pe programele componente
ale Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007 – 2013.
Astfel, calendarul proiectului s-a restructurat în modul reflectat de tabelele de mai jos:
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2013
Obiective

Activităţi

Rezultate livrate pe etapă

1. Workpackage 2. Etnografie multiperspectivală (multi-sited ethnograhpy). Muncă
de teren în orașele Cluj, Tg. Mureș, M-Ciuc,
Ploiești, Călărași în comunități marginalizate
(zone de locuire defavorizate), la instituțiile
publice din aceste localități și de la nivel
național care au de a face cu problematica
sărăciei, locuirii și comunităților marginalizate
de romi/incluziunii sociale a romilor

1.1. Finalizare rapoarte finale

Rapoarte narative/analitice finale despre studiile de caz efectuate
în cadrul etnografiei multi-perspectivale (Berescu, Dohotaru,
Harbula, Foszto, Raț, Simionca, Vincze)

1.2. Scriere articole pentru pagina de internet
a proiectului

Scrieri elaborate de pe urma finalizării cercetărilor de teren din
cadrul etnografiei multi-perspectivale (articole, eseuri, interviuri,
prezentări power point, etc), (Berescu, Dohotaru, Harbula,
Foszto, Raț, Simionca, Vincze) + parțial mapping localități,
indicatori socio-economici (Petrovici)

2. Workpackage 3. Film documentar

2.1. Filmări în orașele Cluj, Tg. Mureș și
Călărași

Material brut filmat (Berescu, Dohotaru, Schneider, Vincze)

3. Workpackage 6. Analiză de discurs public din
țările România, Bulgaria, Ungaria, Polonia,
Slovacia, Italia, Franța

3.1. Finalizare analiză

Rapoarte pe țări (Berescu, Harbula, Kozak, Buchowki, Picker)

3.2. Scriere articole pentru pagina de internet
al proiectului

Scrieri elaborate pe baza rapoartelor pe țări (Berescu, Harbula,
Kozak, Buchowki, Picker)

4. Workpackage 7. Analiza politicilor UE în
domeniul locuirii și incluziunii sociale (a
romilor)

4.1. Finalizare analiză

Raport (Raț, Vincze)

4.2. Scriere articole pentru pagina de internet
al proiectului

Referirile la politicile UE aferente temei de cercetare se pot
introduce în articole care abordează problema din punctul de
vedere al politicilor sociale, sau în articole separate

5. WP9. Workshop proiect

5.1. Întâlnirea anuală a echipei de cercetare

Agendă și raport workshop

6. WP 10.1. Articole pentru revistă de
specialitate

6.1. Scriere articole

Articole scrise (Berescu, Dohotaru, Harbula, Foszto, Kozak,
Petrovici, Raț, Simionca, Vincze)

6.2. Finalizare articole în limba engleză

Articole finalizate în limba engleză și trimitere la redacția Studia
Sociologica

7.1. Participare la conferințe internaționale

Prezentări la conferințele internaționale

7. WP 10.3. Diseminare rezultate prin
participare la Conferințe internaționale

2014
Obiective
1. WP 10.2. Articole pentru volum

Rezultate livrate pe etapă

Activităţi
1.1. Scriere studii pentru volum în limba engleză

7 articole/capitole pentru volum în limba
engleză

1.2. Scrierea introducerii și concluziei volumului
în limba engleză

1 introducere (compusă dintr-un capitol
teoretic și unul metodologic)
1 concluzie

1.3.Scriere propunere volum în limba engleză
către editură

1 propunere volum pentru editură

1.4. Scriere capitole pentru volum în limba
română

8 capitole pentru volum în limba română

1.5. Trimitere la editură volum în limba română

Volum în limba română trimis la editură

2015
Obiective
1. WP 10.2. Articole pentru volum

Rezultate livrate pe etapă

Activităţi
1.1. Finalizarea studiilor pentru volumul în limba
engleză

articole/capitole pentru volum în limba
engleză

1.2. Finalizarea capitolelor pentru volumul în
limba română

capitole pentru volum în limba română
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2016
Activităţi

Obiective

Rezultate livrate pe etapă

1.1. Video-montaj

Film final în limba română

1.2. Subtitrare film în limba engleză și videomontaj final

Film final cu subtitrare în limba engleză

2.1. Scrierea unui policy paper cu referire la
analiza (1) politicilor locuirii si incluziunii sociale
din Romania, celelalte tari incluse in cercetare si
la nivelul Uniunii Europene, (b) situatiei locative
din localitatile/comunele investigate

Policy paper cu recomandări

3. WP 9. Workshop proiect

3. 1. Întâlnirea anuală a echipei de cercetare

Agendă și raport întâlnire

4. WP 10.2 Articole pentru volum

4.1. English proofreading

Volum corectat în limba engleză

4.2. Tehnoredactare și corectură

Volum tehnoredactat și corectat

4.3. Trimitere la editură

Volum trimis la editură

5. WP 10.3 Diseminare rezultate prin participare
la conferință internațională

5.1. Participare la conferințe internaționale

Prezentări făcute la conferință

6. WP 10.4. Diseminare film

6.1. Participare la festival de film

Film prezentat la festival de film

6.2. Prezentare film cu alte ocazii (ex.
conferintele din Romania ale proiectului)

Film prezentat la conferintele de diseminare

7.1. Conferință de diseminare a rezultatelor
proiectului în Cluj cu participarea unor delegați
din partea comunităților unde s-a realizat
cercetarea și din partea autorităților

Prezentări la conferință public

7.2. Conferință prezentare rezultate la
Universitatea Babeș-Bolyai

Prezentări la conferință științifică

7.3. Conferință prezentare rezultate proiect la o
instituție din București

Prezentări la conferință științifică

1. WP3. Film documentar

2. WP 8. Policy paper

7. WP 10.5. Diseminare prin Conferințele
proiectului

9

Trimitere la autorități publice centrale și
locale

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ÎN ANUL 2011,
cu începere din 05.10.2011

În luna octombrie 2011 coordonatorul de proiect prof. univ. dr. Enikő Vincze (principal
investigator) şi personalul tehnic doamna Adriana Popescu-Ţiganea au făcut demersurile în vederea
semnării contractului PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 cu instituţia finanţatoare, precum şi în vederea
contractării personalului de proiect implicat în activităţile din anul 2011. Astfel, în acest an, pe
lângă cele două persoane deja amintite, cu începere din noiembrie 2011 au fost angajate în proiect
următorii experţi:
Senior researcher, dr. Cătălin Berescu
Senior researcher, dr. Cristina Raţ
Senior researcher, dr. László Fosztó
Senior researcher, dr. Michal Buchowski
Senior researcher, dr. Michael Stewart
De la începutul lunii noiembrie 2011, Enikő Vincze şi Adriana Popescu-Ţiganea au început
pregătirea primului workshop/ atelier de lucru al proiectului, cea dintâi din punct de vedere
ştiinţific, iar cea din urmă din punct de vedere logistic.
*
Atelierul SPAREX (acronimul proiectului) din perioada 24-27.11.2011 s-a desfăşurat conform
următoarei Agende:
24th of November, arrival of the participants
25th of November 2011 (FRIDAY)
10.00-13.00
Overall project presentation (Enikő Vincze)
Introducing the project team (self-presentations of the team members, in terms of their relationship
with the project's issue and their expectation from this project; building a common framework for
understanding the project aims and methodologies)
15.30-19.00 (with a coffee break)
Continuing the project team presentation
Discussion on WP3: documentary film (Michael Stewart)
Discussion on WP6: media and political discourse analysis (Michal Buchowski)
26th of November 2011 (SATURDAY)
10.30-13.30
Discussion on WP2: the multi-sited ethnography/ case studies (Cătălin Berescu, Enikő Vincze,
László Fosztó)
16.00-19.00
Discussion on WP4, WP7 and WP8: policy analysis (Cristina Raț, Cătălin Berescu)
WP10: Dissemination (Enikő Vincze)
Conclusions and home-works

27th of November, Departure of participants
Menţiune: în afară de cei deja angajaţi în proiect, la atelierul de lucru au mai participat: Hajnalka
Harbula, Iuliu Kozak, Camelia Moraru, Tibor Schneider.
*
Pe baza celor decise la atelierul din 24-27.11.2011, Enikő Vincze a elaborat schema
Working Paper ce trebuie să rezulte din primul pachet de lucru (WP1), la care echipa angajată în
proiect va lucra între luna noiembrie 2011 şi ianuarie 2012. La elaborarea acestui produs de proiect
au lucrat de la sfârşitul lui noiembrie şi în luna decembrie 2011 următorii experţi remuneraţi din
proiect:
Enikő Vincze
Cătălin Berescu
Cristina Raţ
László Fosztó
Michal Buchowski
Michael Stewart
Tot în această perioadă au fost achiziţionate câteva dintre echipamentele necesare derulării
proiectului (5 reportofoane digitale şi o imprimantă).
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ÎN 2012
PROJECT TEAM
Principal investigator and project coordinator (PI): Dr. Enikő Vincze, professor, BBU Cluj (all
WPs), Europass CV public list_Eniko Vincze_december2015
Senior researcher (SR1): Dr. Cătălin Berescu, architect Bucharest (WP1, WP2, WP3, WP5, WP6,
WP8)
Senior researcher (SR2): Dr. Cristina Raţ, university lecturer, BBU Cluj (WP1, WP2, WP4, WP7,
WP8)
Senior researcher (SR4): Dr. László Fosztó, researcher, ISPMN, Cluj (WP1, WP2)
Senior researcher (SR5): Dr. Michael Stewart, professor, University College London (WP3)
Senior researcher (SR6): Dr. Michal Buchowski, professor Adam Mickiewicz University, Poznan,
Poland & European University Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany (WP5, WP6)
Junior researcher (JR1): Dr. Giovanni Picker, Post-doctoral research fellow, ISPMN, Cluj, visiting
teaching assistant University of Milan, Italy (WP5, WP6)
Junior researcher (JR2): Drd. Camelia Moraru, BBU, university assistant (WP2)
Junior researcher (JR3): Drd. Hajnalka Harbula, BBU, Cluj (WP2, WP5, WP6)
Junior researcher (JR4): Drd. Adrian Dohotaru, BBU, Cluj (WP2, WP3)
Junior researcher (JR5): Drd. Tibor Schneider, cameraman at the Romanian public television, WP3
Junior researcher (JR7): Drd. Iuliu Kozák, ISPMN researcher (WP5, WP6)
Tehnicians (T1, T2): Administrative/financial matters; Transcribing the interviews
În economia proiectului de trei ani, activitățile din anul 2012 în mod predominant s-au axat, în toate
componentele cercetării, pe procesul de colectare a materialelor empirice prin care ne propunem să
facem analiza spațializării și rasializării excluziunii sociale. Unele activități însă (cele de
fundamentare conceptuală și metodologică) au fost concepute în continuarea celor începute în 2011,
iar altele în pregătirea celor planificate pentru anul 2013. Pe lângă munca de teren și colectarea
textelor prin care se preconiza analiza discursului public despre segregare, sărăcie și romi, în
această perioadă echipa proiectului a început să elaboreze și primele interpretări ale materialelor
adunate.
Instrumentele de lucru ale proiectului
În continuarea pregătirilor începute în primele luni ale proiectului (sfârșitul anului 2011) – înainte
de începerea muncii de teren și a colectării documentelor –, în funcție de calendarul fiecărui pachet
de lucru în parte, în 2012 am elaborat:
-

ghidurile de interviu și de observație participativă utilizate în pachetul WP2 (multi-sited
ethnography; etnografie multi-perspectivală sau multi-locațională), în WP4 (analiza
politicilor guvernamentale românești, văzute prin prisma experiențelor actorilor centrali și
locali implicați), în WP6 (analiza discursurilor publice/ mediatiace și civice din România,
prin prisma experiențelor actorilor implicați) și în WP7 (analiza politicilor europene, văzute
prin prisma experienței actorilor implicați);
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-

principiile selecției textelor prin care urmărim analiza discursurilor publice asupra temei
noastre (în cadrul WP4, analiza politicilor guvernamentale românești; WP6, analiza
discursurilor mediatice și civice în toate țările selectate, inclusiv România, și analiză de
discursuri ale politicilor publice din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Italia și Franța; și
WP7, analiza discursului european privind incluziunea socială, romii și locuirea);

-

cadrul metodologic al analizei de discurs în care ne vom plasa prin cercetarea noastră
privind formarea discursivă a “ghetourilor țigănești“ în România în context European.

În vederea pregătirii realizării filmului documentar (WP3; activitate ce va începe în decembrie
2012), cu ocazia ultimelor vizite făcute pe teren în cele cinci orașe, am purtat discuții cu locuitori ai
zonelor investigate despre importanța și posibilitatea realizării acestui film. Am ajuns la concluzia,
că filmările vor fi posibile în Cluj, Tg. Mureș și Călărași, comunitățile din celelalte orașe (Ploiești și
Miercurea-Ciuc), din diverse motive (în primul rând relația lor tensionată cu autoritățile și teama de
a deveni vizibili), fiind reluctante față de această propunere.
Tot la capitolul instrumente de lucru, putem include și realizarea paginii de internet al proiectului
(www.sparex-ro.eu). Aceasta nu a fost prevăzută în prealabil, dar, dovedindu-se utilă pentru
promovarea proiectului, echipa a decis lansarea și menținerea ei.
Munca de teren
Toate componentele cercetării (WP2: etnografia în comunități de romi; WP4: analiza de politici
publice românești legate de romi, locuire și incluziune socială; WP6, în cazul României: analiză de
discurs public/mediatic și civic; WP7: analiza discursului european) sunt fundamentate (și) pe
muncă de teren, constând din interviuri semi-structurate înregistrate (și apoi transcrise), din discuții
informale și din observații realizate cu ocazia unor întâlniri individuale sau de grup în comunități de
romi, precum și la instituții publice.
În anul 2012 echipa proiectului a derulat următoarele acțiuni pe teren:
În cadrul WP2 [multi-sited ethnography conducted by the means of participant observation and indepth interviews within communities subjected to ghettoization in five urban localities from
Romania]: vizite multiple (interviuri semistructurate, observații și discuții informale) derulate în
“comunități” de romi din:
-

Cluj, zona Pata Rât (strada Cantonului, Colina Verde/ Noul Pata Rât, Dallas și rampa de
gunoi, Byron): Berescu, Dohotaru, Harbula, Raț, Vincze

-

Tg. Mureș (La barăci, La castel, Malul Mureșului, Valea Rece, strada Dealului, blocuri
sociale din cartierul Ady/Rovinari): Berescu, Fosztó, Harbula, Raț, Vincze

-

Miercurea-Ciuc (Șumuleu, strada Primăverii, Pork City, Groapa de Gunoi, blocuri sociale
din cartierul Gyermeksetany și din cartierul Șuta): Berescu, Fosztó, Harbula, Raț, Vincze

-

Călărași (Obor, blocuri sociale din Cinci Călărași, blocuri sociale Doi Moldoveni, Livada,
Fundăturile Cazarmă, Prelungirea Bulevardului 1 Mai ): Berescu, Dohotaru, Raț, Simionca,
Vincze

-

Ploiești (Mimiu, Gara de Vest/ Dallas, blocul NATO, blocuri sociale din zona petrolieră
Lukoil/ cartierul Teleajăn, Bereasca, Bariera București, strada Boldeasca, sub podul calea
București): Berescu, Dohotaru, Raț, Simionca, Vincze

Analize:
13



Landfill: Space of advanced and racialized urban marginality in today’s Romania [Enikő
Vincze]

The article describes urban marginality in Cluj (Romania) as it has developed in recent years and
has transformed the town’s landfill into an inhabited area that hosts today approximately 1500
persons. To that end, the present article builds on experience gained by the author, as she has been
involved in local civic activism against segregation (www.gloc.ro) and in research concerning
spatialization and racialization of social exclusion (www.sparex-ro.eu). Regarding theoretical
assumptions, this article builds on analytic frames elaborated by Loïs Waquant and Susan J. Smith.
Socialist state transformed Roma in Romanian workers since it subjected them to general policies
regarding socialist economic growth, a process bearing heavy impact on Roma housing, too. During
post-socialist transition in the 1990s (informed by ideologies of democracy and marketization) and
later in an era of triumphant neoliberalism (that extended the market principle into every dimension
of social life), assimilationist policies of former socialist regimes have been gradually replaced by
racializing policies. Seen in the wider Romanian context of post-socialist transformations, Roma
racialization is a particular technology that racializes processes of de-proletarianization and deuniversalizes Romanian citizens of Roma origins. Anti-gipsy racism becomes an important building
block of neoliberalism. Anti-gypsy racism legitimizes neoliberalism and its actions by defining
Roma and non-Roma relations as a relation of (inborn) difference and not one of inequality
produced by in-built systemic power hierarchies. Consequently, it interprets residential segregation
as outcome of this difference, presumably biologic and cultural in the same time, and reduces
possible solutions to a process of transforming marginal people into individuals who are able to
meet the requirements set up by neoliberal ways of living without amending it. Meanwhile,
residential segregation makes advanced marginality more isolating, multiplies deprivations, erodes
social capital and human dignity, and creates extreme instances of human suffering.
landfill Cluj_advanced marginality_2012


Rampa de gunoi: spațiul marginalității urbane avansate rasializate în România de azi [Enikő
Vincze]

Articolul descrie evoluțiile marginalității urbane clujene care au condus la formarea unei zone a
locuirii în spațiul de pe rampa de gunoi municipală găzduind azi circa 1500 de persoane. Cu acest
scop se bazează pe experiențele autoarei dobândite prin implicarea în activismul civic local antisegregaționist (www.gloc.ro), precum și prin cercetarea despre spațializarea și rasializarea
excluziunii sociale (www.sparex-ro.eu), iar în ceea ce privește premisele teoretice, pe schema
analitică a lui Lois Waquant, respectiv pe cadrul analitic elaborat de Susan J. Smith. După ce – în
contextul subordonării acestui proces programului de creștere economică socialistă – romii au fost
transformați în muncitori români; cu efect asupra domeniului locuirii – de-a lungul schimbărilor
post-socialiste ai anilor 1990 (susținută de ideologia tranziției spre democrație și marketizare) și în
perioada triumfării neoliberalismului (extinderii principiului pieței asupra tuturor domeniilor
sociale) –, asimilaționismul a fost înlocuit treptat de politica rasializării romilor. Privit în contextul
larg al transformărilor post-socialiste românești, rasializarea romilor este tehnologia specifică prin
care se realizează de-proletarizarea sau de-universalizarea cetățenilor români de etnie romă.
Rasismul anti-țigănesc devine o verigă importantă a neoliberalismului, legitimându-i acțiunile în
termenii raportării la relația dintre romi și neromi ca la o relație a diferenței și nu a inegalității
produse de ierarhiile de putere aferente sistemului. În urma acestui demers, segregarea rezidențială
ajunge să fie interpretată ca un rezultat natural al acestei diferențe presupus prescrise atât biologic,
cât și cultural; soluția la ea se imaginează drept ca un proces al transformării celor marginalizați în
indivizi capabili să corespundă cerințelor regimului de viață neoliberal, fără schimbarea acestuia; în
timp ce locuirea segregată continuă să adâncească marginalitatea avansată, cronicizând deprivările
multiple, erodând capitalul social și demnitatea celor afectați, și creând instanțele cele mai extreme
ale suferinței umane.
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http://sparex-ro.eu/?p=467#more-467
În cadrul WP4 [the analysis of the Romanian governmental policies on the domain of public
housing, and as well as the implementation of housing policies at local level targeting poor
(Roma)] și în cadrul WP6 [the analysis of public/media and civic discourses about ghettoization,
segregation, poverty and marginalized Roma communities in the context of Romania]: interviuri
semi-structurate înregistrate, observații cu ocazia unor evenimente publice, și discuții informale
purtate în instituții ale autorităților publice locale și centrale, în organizații ale societății civile, și la
organe de presă, după cum urmează:
-

Cluj (Asociația Amare Prhala; Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice; Agenția Națională
de Dezvoltare Nord-Vest; consiliul județean; consiliul local; primăria: cabinetul primarul,
direcția de asistență socială și medicală, direcția de patrimoniu; poliția sectorului 7; Camera
de Comerț și Industrie; Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă; Inspectoratul
Școlar Județean; ziarul Ziua de Cluj): Moraru, Raț, Vincze

-

Tg. Mureș (Asociația Divers; actorul Rudy Moca; Asociația Pro Europa; Camera de Comerț
și Industrie; primăria: serviciul de asistenţă socială, direcţia de urbanism, experți pentru
romi, arhitect elaborare PUG; Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă; ziarul
Zi de Zi): Moraru, Raț, Vincze

-

Miercurea-Ciuc (primăria: direcţia de asistenţă socială, direcţia de urbanism, arhitect șef,
fosta arhitect șef; Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie socială; prefectură: expertul pe
problema romilor; poliție; Camera de Comerț și Industrie; Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă, ziarul local Harghita): Berescu, Raț, Simionca, Vincze

-

Ploiești (primăria: cabinetul viceprimarului, direcția de asistență socială, direcția de
urbanism, arhitect interimar, expert rom; Fundația Apollo; consiliul local: agenţia socială
comunitară; Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă; Federația pentru
Drepturile Omului ale Românilor de Pretutindeni; Camera de Comerț; ziarul Prahova):
Berescu, Raț, Simionca, Vincze

-

Călărași (primărie: cabinetul viceprimarului, direcția de asistență socială, expert rom,
direcția de urbanism, architect șef, direcția locativ; central comunitar Obor; centrul
comunitar religios Obor; Partida Romilor): Berescu, Simionca, Vincze

-

București (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Habitat pentru Umanitate –
România, Fundația Soros, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Organizația
Romani Criss): Dohotaru, Moraru, Raț, Vincze

Tipuri de spații rezidențiale segregate și sărace, locuite în mare parte de persoane de etnie
romă (identificate prin munca de teren)
Procesul spațializării sărăciei și excluziunii sociale produce o multitudine de forme rezidențiale
urbane, care diferă atât în mărime, cât și în istoriile sale de constituire, dar și în gradul de izolare
față de mediul mai larg al orașului. Acest proces este legat de transformările economice și politice
ale societății românești de după 1990 (în primul rând de privatizarea și marketizarea domeniului
locativ, dar și de de-industrializarea orașelor și politica statului minimal), precum și de planurile
locale de dezvoltare/regenerare urbană în urma căruia se descompun zone locative vechi, se crează
arii rezidențiale noi, și nu în ultimul rând se produc categorii sociale care ajung să trăiască în medii
naturale și sociale care lezează demnitatea umană, și face imposibilă accesul și participarea la viața
societală, la bunuri și servicii, și împiedică oamenii să trăiască cu drepturile lor social-economice,
civico-politice și culturale. Politicile și programele autorităților locale din zona socială și locativă
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sunt răspunsuri la aceste probleme în funcție de vizibilitatea acestor spații, de existența sau nonexistența unor presiuni venite din partea organizațiilor societății civice, dar și în raport cu capitalul
politic (pozitiv sau negativ) asociat cu populația afectată de problemele (locative) respective.
Prin munca noastră de teren derulată în orașele Cluj, Tg. Mureș, Miercurea-Ciuc, Ploiești și
Călărași am identificat mai multe tipuri de spații rezidențiale segregate și sărace. În mare măsură ele
au fost constituite și/sau dezvoltate de-a lungul istoriei celor 20 de ani de transformări socialeconomice (care au, desigur, istorii mai îndelungate în spatele lor) și datorită modului în care statul
român și autoritățile locale au înțeles să trateze fenomenul inegalităților sociale și a locuirii precare.
Sentimentele anti-țigănești coagulate în atitudini rasiste (care încearcă să explice situația socioeconomică a romilor săraci prin trimitere la biologia sau cultura lor) întăresc efectele excluziunii
sociale, astfel încât în cazul persoanelor defavorizate de etnie romă acestea înseamnă stare de
sărăcie cumulată cu stigmatizare culturală.
(1) Zone de locuințe sociale noi sau locuințe sociale situate în imobile/blocuri renovate sau nu,
blocuri părăsite/devastate/populate ilegal, foste cămine muncitorești privatizate/locatarii
aflați în risc de evacuare, locuințe în foste case naționalizate încă neretrocedate (Tg. Mureș:
cartierul Ady, cartierul Băneasa/ La castel; Miercurea Ciuc: Gyermeksétány, Șuta, strada
Petofi; Călărași: Cinci Călărași, Doi Moldoveni; Ploiești: Tăleajăn/ blocul de sinistrați,
blocul NATO; Cluj: Byron, Colina Verde/noul Pata Rât).
(2) Barăci din lemn sau din metal dedicate unei locuiri temporare distribuite de către autorități
publice persoanelor evacuate (în unele cazuri în regim de locuințe sociale), dar locuite de o
perioadă lungă de vreme (Tg. Mureş: cartierul Băneasa/ La barăci; Călărași: sub podul
București; Cluj: strada Cantonului; Miercurea-Ciuc: strada Primăverii ).
(3) Locuințe/barăci/cocioabe/corturi improvizate, spații de locuire informală (Ploiești: Gara de
Vest/Dallas; Cluj: Dallas, rampa de gunoi, Cantonului, Colina Verde; Miercurea-Ciuc:
rampa de gunoi, Pork city, Șumuleu; Tg. Mureș: malul Mureșului, Valea Rece).
(4) Comunităţi de tip semi-rural situate la periferia oraşului formate de-a lungul anilor spontan
și/sau prin implicarea autorităților publice care a constat din demolări case vechi,
construcții noi, strămutări în grup (Târgu Mureş: strada Dealului, Valea Rece; Miercurea
Ciuc: comunitatea din Şumuleu, Pork City; Călărași: Obor, Livada, Fundăturile Cazarmă,
Prelungirea Bulevardului 1 Mai; Ploiești: Mimiu, Bereasca, Bariera București, strada
Boldeasca).
În fiecare oraș investigat am identificat mai multe tipuri de spații segregate și marcate de sărăcia
locativă, deci fiecare oraș este un amalgam de astfel de spații, intercalate la rândul lor cu celelalte
zone urbane. De obicei situate la periferii, în arii naturale poluate, ele devin simbol al sărăciei, dar și
locații care nu se consideră a fi parte integrantă a orașului. Ele nu doar că sunt excluse din starea
considerată a fi normală, dar sunt integrate în mod advers în societatea mainstream. Unele din
aceste spații dezavantajate sunt obiect al intervențiilor administrațiilor locale (în sens pozitiv sau
negativ), altele însă sunt cu totul neglijate (chiar uitate, de parcă nu ar exista).
Analiza de discurs
Materialul pentru analiza de discurs s-a colectat prin activitățile derulate în cadrul mai multor
pachete de lucru (WP4: analiza de politici publice românești centrale și locale/în cele cinci orașe
vizate de munca de teren/, legate de romi, locuire și incluziune socială; WP6, România, Bulgaria,
Ungaria, Polonia, Slovacia, Franța, Italia: analiză de discurs public/mediatic și civic, și analiză de
discurs de politici în Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Franța, Italia; WP7: analiza discursului
european).
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În momentul de față este în derulare colectarea textelor prin care se va face analiza de discurs public
pentru toate țările vizate de cercetarea noastră. Colectarea se face pe baza criteriilor definite în
prealabil, și vizează selectarea unor texte mediatice, texte ale unor organizații neguvernamentale, și
texte legate de politici publice: Berescu/Bulgaria, Buchowski/Polonia și Slovacia, Harbula/Ungaria,
Kozak și Raț/România, Picker/Italia și Franța.
Analizele de discurs și/sau analizele făcute pe baza muncii de teren vor fi contextualizate și prin
trimiteri la bibliografia existentă despre romi, segregare, locuire pentru România, Ungaria,
Bulgaria, Polonia, Slovacia, Italia și Franța. Ea a fost adunată și adnotată de echipa proiectului de-a
lungul anului 2012.
Până în momentul de față s-au făcut următoarele analize legate de politicile publice care afectează
problematica cercetării noastre, formarea zonelor de locuire defavorizate, sărace și segregate:
-

-

Analiza legislaţiei României privind combaterea sărăciei şi marginalizării sociale (Legea
416/2001 privind Venitul Minim Garantat, revizuită; Legea 116/2002 pivind combaterea
marginalizării sociale, Legea Alocaţiilor de Susţinere pentru Familiile Nevoiaşe cu copii
O.U.G. 105/2003, cu modificările ulterioare): Cristina Raț
Analiza comparativă a criteriilor de acordare a locuinţelor sociale la nivel local, pe baza
metodologiei locale stabilite prin hotărârea consiliului local; microsimulări privind
accesul la locuinţă socială pentru diverse variabile: Cristina Raț
Analiza reglementărilor internaționale (elaborate de Organizația Națiunilor Unite și de
Consiliul Europei) privind dreptul la locuire: Enikő Vincze
Analiza abordărilor utilizate în politicile europene pentru romi (perspectiva dezvoltării,
perspectiva drepturilor omului, perspectiva incluziunii sociale): Enikő Vincze
Analiza proceselor de transformare economică și politică care au condus la formarea
zonelor segregate și defavorizate ale locuirii în orașul Cluj: Enikő Vincze

Contextul socio-economic al locuirii segregate și sărace
Contextul mai larg al fenomenelor observate în cele cinci orașe este marcat de următoarele
fenomene generale ce țin de procesele inerente trecerii la economia de piață:
Privatizarea:
-

Re-împroprietărire/ retrocedare (fostele case naționalizate) și evacuări

-

Împroprietărire (cumpărarea apartamentelor de bloc de către rezidenți), degradarea
cartierelor mărginașe și evacuări

-

Investiții private în construcții de locuințe

-

Firme imobiliare private

-

Privatizare terenuri publice

Marketizarea/ comercializarea:
-

Constituirea pieței rezidențiale

-

Sistemul de credite bancare

-

Statul se retrage din rolul de furnizor de locuințe

-

Statul sprijină formarea și dezvoltarea pieței locative

-

Tranzacții imobiliare ca sursă de profit (interesele economice ale elitelor politice înglobate
în modul de funcționare al statului și în politicile guvernamentale locative)

Domeniul locativ devine un teren al inegalităților și excluziunii sociale:
17

-

Categoriile sociale sărăcite nu au puterea financiară necesară accesului la locuințe pe piața
rezidențială (inaccesibilitate)

-

Majoritatea populației investește cea mai mare parte a veniturilor sale în asigurarea și
menținerea locuinței

-

Homelessnes/Persoane fără adăpost

-

Stigmatizarea și rasializarea celor care trăiesc în sărăcie locativă (“merită și le place să
trăiască în sărăcie”, “nu merită să fie asistați”, “sunt țigani”)

Formarea unui tip de locuire caracterizat de:
o Sărăcie locativă (condiții inadecvate de locuire)
o Insecuritate (locuire informală, ilegală, temporară, “fără domiciliu”/inexistent)
o Segregare ca formă a neparticipării sociale (non-acces la bunuri și servicii sociale
rezultat din plasarea și calitatea scăzută a mediului locativ considerat a fi “mediul
natural al celor săraci”)
o Fenomele ghetoizării (economie subterană, exploatare, comportamente
autodistructive, dezagregare socială, lezarea demnității umane)
Apariția și adâncirea diviziunilor spațiale:
-

Segregarea socială și cea rezidențială se produc reciproc

-

Gentrificare/ gathed communities și formarea “pungilor de sărăcie”/ walled communities

-

Prin proiectele de regenerare urbană categoriile sărace (care “nu sunt competitive” pe piața
rezidențială) sunt expulzate la mărginimile orașului (zone poluate, izolate, invizibile, uitate,
neglijate)

-

Mobilitate socială verticală redusă rezultată și din segregare teritorială.

Ateliere de lucru/ workshopuri
Pentru anul 2012 am planificat organizarea unui atelier de lucru, pe care însă l-am organizat în două
etape, în funcție de disponibilitatea membrilor echipei. Astfel am avut o întâlnire la sfârșitul lunii
august, și una la mijlocul lunii septembrie.
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ÎN ANUL 2013
PROJECT TEAM
Principal investigator and project coordinator (PI): Dr. Enikő Vincze, professor, BBU Cluj (all
WPs), Europass CV public list_Eniko Vincze_december2015
Senior researcher (SR1): Dr. Cătălin Berescu, architect Bucharest (WP1, WP2, WP3, WP5, WP6,
WP8)
Senior researcher (SR2): Dr. Cristina Raţ, university lecturer, BBU Cluj (WP1, WP2, WP4, WP7,
WP8)
Senior researcher (SR4): Dr. László Fosztó, researcher, ISPMN, Cluj (WP1, WP2)
Senior researcher (SR5): Dr. Michael Stewart, professor, University College London (WP3)
Senior researcher (SR6): Dr. Michal Buchowski, professor Adam Mickiewicz University, Poznan,
Poland & European University Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany (WP5, WP6)
Senior researcher (SR7): Dr. Norbert Petrovici, university lecturer, BBU Cluj (WP1, WP2)
Junior researcher (JR1): Dr. Giovanni Picker, Post-doctoral research fellow, ISPMN, Cluj, visiting
teaching assistant University of Milan, Italy (WP5, WP6)
Junior researcher (JR3): Drd. Hajnalka Harbula, BBU, Cluj (WP2, WP5, WP6)
Junior researcher (JR4): Drd. Adrian Dohotaru, BBU, Cluj (WP2, WP3)
Junior researcher (JR5): Drd. Tibor Schneider, cameraman at the Romanian public television, WP3
Junior researcher (JR6): Dr. Anca Simionca, university assistant, BBU Cluj (WP2)
Junior researcher (JR7): Dr. Iuliu Kozák, ISPMN researcher (WP5, WP6)
Tehnicians (T1, T2): Administrative/financial matters; Transcribing the interviews

WP2: MULTI-SITED ETHNOGRAPHY
Ultimele vizite în comunități și pregătirea oamenilor din comunități pentru filmare
Finalizarea transcrierii interviurilor
Eseuri/prezentări publicate pe pagina de internet al proiectului:


Perspectiva spațială în abordarea excluziunii sociale

Prezentarea se bazează pe cercetarea, încă în derulare, cu tema Spațializarea și rasializarea
excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a „ghetourilor țigănești” în România în context
European (www.sparex-ro.eu, 2011-2014, finanțat prin programul IDEI al Planului Național de
Cercetare II din România). Cercetarea include o componentă de etnografie urbană
multiperspectivală, care constă din analiza proceselor de constituire a zonelor de locuire sărace
populate în mod preponderent de persoane/grupuri (auto)identificate drept rome și a (ne)participării
acestora la viața celor cinci orașe vizate, precum și din analiza politicilor locative și a practicilor
autorităților locale prin care ele contribuie la crearea acestor spații, respectiv încearcă să gestioneze
problemele sociale pe care acestea le produc. Mai departe, dorind să plaseze construirea discursivă
a zonelor segregate de locuire în România într-un context mai larg, cercetarea interoghează aceeași
temă în alte șase țări prin analiza critică a discursului public despre ceea ce se percepe pe diverse
19

planuri locale drept „zone locuite de romi săraci”, făcând această analiză prin texte mediatice,
documente ale unor organizații civice și documente de politici publice.
http://sparex-ro.eu/wp-content/uploads/spatializarea-excluziunii_prezentare-EV_confTallosCompatibility-Mode.pdf


Introducere în cercetarea SPAREX și rezultate preliminare

Acest material prezintă (1) abordarea cercetării noastre; (2) materialul empiric colectat de-a lungul
primei etape a proiectului legat atât de contextul instituțional și discursiv național și global al
marginalizării socio-spațiale a romilor, cât și de realitățile locale (surprinse prin interviuri,
observații și fotografii în orașele Cluj, Tg. Mureș, Miercurea-Ciuc, Călărași, Ploiești); (3) lista
articolelor produse de membrii echipei despre cele din urmă, dar și despre discursul public din opt
țări, relevant fenomenului studiat, precum și un set de recomandări de politici publice privind
dezvoltarea teritorială incluzivă și comunitățile marginalizate de romi. Aceste rezultate preliminare
ale proiectului SPAREX, dar și studiile premergătoare ale membrilor echipei care ne ajută în
contextualizarea materialului empiric adunat prin instrumentele sale, constituie bazele continuării
muncii noastre, în particular a producerii unor studii ce vor fi publicate în reviste de specialitate și
într-un volum comun, și prezentate la conferințe internaționale.
intro spatializarea excluziunii_EV July2013


Marginalizarea socio-spațială a romilor. Repere teoretice și concluzii

Articolul prezintă câteva idei despre reperele conceptuale ale abordării SPAREX (în special ale
înțelegerii relației dintre social și spațial) și concluzii preliminare parțiale privind tipologia
proceselor de formare a spațiilor locative marginalizate, cauzele acestora, precum și segregarea
spațială ca manifestare și cauză a excluziunii sociale.
rep teo concl_ marginalizare socio-spatiala_EV JUly2013


Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Nevoia de politici publice integrate
pentru romii marginalizați [Enikő Vincze]

Acest studiu își propune să formuleze câteva recomandări privind politicile publice pentru romii
marginalizați pe baza cercetărilor autoarei derulate în ultimii nouă ani. Sintetic vorbind,
recomandările respective sunt ghidate de principiile recunoașterii culturale, incluziunii și dreptății
sociale, capacitării economice și reprezentării politice. După (1) schițarea procesului și modului în
care identitatea și problematica romă a fost construită (1.1) prin demersurile internaționale ale
elitelor rome și (1.2) prin politicile europene, studiul prezinta concluziile investigațiilor autoarei
despre (2) accesul la sănătatea reproducerii a femeilor rome și politicile reproductive, despre (3)
accesul la educație școlară a copiilor romi și politicile educaționale, și despre (4) accesul femeilor și
bărbaților de etnie romă la muncă decentă și politicile de ocupare. Într-un final (5) studiul isi
propune să sintetizeze aceste concluzii din punctul de vedere al impactului spațializării și rasializării
excluziunii sociale (și implicit al locuirii marginalizate) asupra vieții oamenilor, demonstrând
nevoia de o abordare integrată utilizabilă atât în demersurile analitice ale studiilor despre romi, cât
și în domeniul politicilor publice pentru romi. Pe lângă faptul că aceasta trebuie să coordoneze
inițiativele din diverse domenii (cum ar fi locuirea, educația școlară, ocuparea și sănătatea), este
nevoie ca ea să îmbine perspectiva drepturilor omului cu cea a dezvoltării umane și sociale, și să
acționeze asupra tuturor factorilor social-economici, politici și culturali care produc marginalitatea
avansată a comunităților de romi (atât ai celor din interiorul acestora, cât și ai celor care
funcționează în contextul lor mai larg, în societatea mainstream, inclusiv rasismul anti-țigănesc și
discriminarea structurală). Articolul inspirat și din cercetarea SPAREX, „Spațializarea și
rasializarea excluziunii sociale. Nevoia de politici publice integrate pentru romii marginalizați”, a
fost publicat în volumul Interferențe euro-atlantice. 20 de ani de Studii Europene la Universitatea
Babeș-Bolyai, editat de Liviu Țîrău și Ștefan Melancu, Cluj: EFES, 2013, 342-367
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studiu EV_volum FSE20_2


Dezvoltare, subdezvoltare și comunitățile sărace de romi [Anca Simionca]

Intervievații pe ale căror discursuri se bazează această lucrare sunt angajați în poziții deconducere
în Camerele de Comerț și Industrie, AJOFM, purtători de cuvânt sau sociologi dincadrul
Inspectoratelor de Poliție și consilieri locali care nu fac parte din partidul majoritar aflat
laconducerea administrației locale din cele cinci orașe incluse în cercetare. Această categorie de
intervievați sunt doar indirect responsabili de situația persoanelor sărace de etnie romă care locuiesc
în zonele segregate identificate prin cercetarea noastră. În funcție de specificul activității fiecăruia,
subiecților le-au fost adresate și o serie de întrebări directe legate de diferite aspecte ale vieții
săracilor marginalizați. O mare parte din răspunsuri se referă, totuși, la situația globală din oraș, așa
cum o percep ei, în care încearcă să poziționeze cazul specific care ne interesa pe noi ca cercetători.
Acest articol urmărește două scopuri: 1) să prezinte o scurtă descriere a traiectoriei economice a
orașelor Călărași și Ploiești; 2) să schițeze un câmp de problematizare a modului în care sunt
poziționate comunitățile sărace și segregate de romi în definițiile de normalitate și dezirabilitate ale
reprezentanților acestor instituții.
calarasi ploiesti econ dezv_simionca


Călăraşi – zone de locuire săracă [Cătălin Berescu]

Proiectul Sparex îşi propune să descrie procesele de spaţializare şi rasializare a sărăciei în mai multe
oraşe din
România,
lucrarea de
faţă încercînd
să aducă o
contribuţie
la
tabloul
excluziuniispaţiale prin identificarea şi descrierea arhipelagului de zone de locuire săracă a
romilor la nivelul oraşului Călăraşi. Într-un prim pas articolul descrie contextul teritorial și urban al
centrului de județ cu același nume, apoi prezintă zonele de locuire defavorizată. Pentru a avea un
tablou general al locuirii sărace în Călărași studiul ia în considerare șapte zone, diferite ca mărime și
caracter (Oborul Nou, Cărămidari, FNC – Livada, Doi Moldoveni, Cinci Călărași, Măgureni și
Prelungirea București), descriind mai pe larg, prin interviurile realizate, poze și hărți, trei: Oborul
Nou, FNC – Livada, și Doi Moldoveni. Perspectiva autorităților locale este redată în Anexele
articolului, prin documentele oficiale ale acesteia accesibile și pe pagina de internet a primăriei.
Calarasi locuire saraca_Berescu


Procese de valorizare și devalorizare a spațiului urban în Cluj [Norbert
Petrovici]

Analiza de mai jos pornește de la baza de date cu cele mai multe oferte de pe piața imobiliară din
Cluj centralizate de către firma Edil, atât cele din revista Piața de la A la Z (varianta tipărită și
online), cât și toate ofertele făcute doar de firma Edil. Edil Imobiliare este cea mai mare agenție
imobiliară din Cluj ca număr de angajați și un jucător de două decenii pe piața locală. În ultimii ani
s-a rescalat ca un jucător regional prin extinderea treptată către alte comune conexe Clujului și alte
orașe din zonă. Articolul structurează analiza despre valorizarea spaţiului urban în Cluj în
următoarele capitole: Evoluția prețurilor; Structura ofertei imobiliare; Gradient spațial
prețuri; Două imagini diferite: valoarea terenului vs. valoarea construcției.
Piata imobiliara cluj_petrovici


Közelítések 1. Társadalomszerkezetek – kulturális megközelítésben [László Fosztó]

This article aims at revealing some socio-structural aspects of two of the fields where our SPAREX
research was conducted (Târgu Mures and Miercurea-Ciuc). For this it makes appeal to what is
known as “cultural theory”. Using the approach developed by Mary Douglas, the article highlights
the elements of local social structure and ways in which they are inter-related, focusing on the local
community gate-keepers.
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kozelites1_foszto


Antropologie performativă. Cazul ghetoului Pata Rât [Adi Dohotaru]

Eseul despre locuirea și munca din Pata Rât, în apropierea gropii de gunoi a orașului Cluj, propune
o tehnică de abordare a drepturilor omului, în speță a discriminării rasiale prin segregare ghetoizată,
la intersecția dintre cercetarea prin acțiune participativă (Participatory Action Research), activismul
cetățenesc și arta performativă. Tehnica trans-disciplinară a antropologiei performative avute în
vedere într-o definiție laxă încearcă să echilibreze activismul cetățenesc informal sau instituțional
susținut de un discurs moral al drepturilor omului (asumat instituțional pretutindeni, însă doar la
nivel declarativ), cu investigația academică angajată în comprehensiunea faliilor dintre limbajul
drepturilor și inegalitățile economice sistemice (pentru a înțelege impactului scăzut al civismului
militant) și arta spectaculară cu mesaj socio-politic (ca modalitate de dezinhibare și încurajare a
participării cetățenești într-un mediu politic relativ pasiv în comparație cu alte state ale UE). Deși se
bazează în principal pe mărturii din Pata Rât, eseul are la bază câteva zeci de interviuri și întâlniri
informale cu rezidenți în așezări informale, activiști pentru drepturile omului, funcționari și
politicieni locali din Cluj, Ploiești, Călărași, Miercurea Ciuc și Târgu Mureș în intervalul 20112013.
ESEU PERFORMANCE SPAREX_AD


Etnografia multi-perspectivală SPAREX [Enikő Vincze]

Între februarie și noiembrie 2012, în cadrul WP2 al proiectului SPAREX [multi-sited ethnography
conducted by the means of participant observation and in-depth interviews within communities
subjected to ghettoization in five urban localities from Romania] am înregistrat mai mult de o sută
de interviuri semi-structurate, am realizat observații repetate și am avut nenumărate discuții
informale individuale și/sau în grup în “comunități” de romi din cinci orașe mijlocii și mari ale
României. Acest articol prezintă sumar locațiile cercetării, tipurile de locuire defavorizată
identificate, precum și tipologia proceselor de formare a spațiilor locative marginalizate. Pe baza
contextualizării acestor date locale, articolul sintetizează cauzele structurale ale formării spațiilor de
locuire marginalizate și formulează câteva concluzii cu privire la segregarea spațială ca manifestare
și cauză a excluziunii sociale.
etnog multi-persp_com romi_sumar_vincze


Remarks on the SPAREX multi-sited ethnography [Cătălin Berescu]

Though narratives are mainly regarded as diegesis, the main part of the work of a researcher
concerned with urban planning policies consists of a periegesis. That involved multiple visits to the
ghettos, their surroundings and a general inspection of the neighbourhoods with a potential to host
illegal settlements, rundown housing or scattered families living in difficult conditions (garbage
ramps, abandoned industrial sites, major railway tracks surroundings).The interviews were collected
with the main purpose to reconstruct the urban history of the areas, their establishment,
development and their functional relation with the city. For this reason I tried to identify people
with a longer history of living in the area. Spatial schemes were sketched and they will serve for the
production of general maps of the Roma neighbourhood identified.
Remarks multi-sited ethnography_berescu


ARBORELE GENEALOGIC AL COMUNITĂȚII DE ROMI DIN ȘUMULEU
CIUC [Hajnalka Harbula]

Unul dintre componentele proiectului SPAREX a fost cercetarea etnografică multiperspectivală.
Echipa noastră a derulat munca de teren în orașele Cluj, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Ploiești și
Călărași în comunități marginalizate, precum și la instituțiile publice din aceste localități. În orașul
Miercurea-Ciuc am identificat mai multe arii socio-spațiale locuite în majoritate de persoane de
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etnie romă, caracterizate de locuire săracă și mai mult sau mai puțin segregată. În unele cazuri, cum
este strada Primăverii, familiile au ajuns la periferia izolată și poluată a orașului în urma evacuării și
relocării lor de către primăria orașului. În alte cazuri, cum este cel al comunității de romi din
Șumuleu Ciuc, aceasta s-a format în locația unde am găsit-o acum ca o familie extinsă. Miezul
acestei familii îl constituie un cuplu care, fiind în căutarea unui loc de muncă în apropierea orașului,
s-a stabilit aici în mod voluntar în a doua parte a anilor 1950Ei stau într-o arie îngrădită de un gard
din sârmă ghimpată, în imediata vecinătate a stației municipale de epurare. Istoria acestei colonii
familiale de romi este prezentată în acest articol prin metoda arborelui genealogic, în particular prin
fotografii și fragmente din narativele personale înregistrate în limba maghiară cu ocazia
interviurilor noastre.
sumuleu_csiksomlyo


Luzării tranziției. Lumea lui Doamne ajută! [Adi Dohotaru]

Lidia David este româncă, are 55 de ani, 5 copii, un soț bolnav și patru clase. Asemenea altor sute
de mii de lumpeni – romi, români și unguri – din marile orașe ale țării, trăiește precar din colectarea
PET-urilor. Când am intervievat-o locuia într-o colonie, denumită ironic Dallas, în apropierea gării
de vest a Ploieștiului. Ultima dată când am trecut cu trenul prin Ploiești așezarea a fost rasă de
autorități, iar cei 40 de locuitori ai ghetoului evacuați. Bănuiesc că evacuarea s-a produs în urma
morții prin asfixiere a unui tânăr care săpa pentru fier vechi conducte de gaz în apropierea barăcilor,
pământul surpându-se peste el. Primarul nu a putut-o ajuta pe tanti Lidia cu o locuință socială
pentru că nu are un serviciu stabil. Regretă vremurile de dinainte de ’89 când lucra la CAP, avea o
slujbă sigură și un acoperiș deasupra capului. Ca mulți alți oameni pe care i-am intervievat în
ghetourile în formare ale României, a ajuns să locuiască în așezări informale după ce au fost deproletarizați și și-au pierdut locurile de muncă în anii ’90, în urma proceselor de privatizare prin
dezindustrializare și desființare a cooperativelor agricole. Cât timp povestisem îmi vorbea pe un ton
tânguitor, în care orice urmă de revoltă dispăruse. Spera să aibă noroc de la Dumnezeu pentru ca ea
și cei patru copii și familiile lor care trăiau în cocioabe în Dallas să își găsească de lucru și să
primească o locuință socială de la primărie.
Interviu femeie Dallas Ploie_ti


Pata Rât. Sau cum au ajuns ecologiștii de nevoie mizeria orașului lor [Adi Dohotaru]

Pata Rât, din apropierea Clujului, este cel mai mare ghetou din Europa din jurul unei rampe de
gunoi. 1.500 de oameni trăiesc în patru comunități distincte, pe dealul de lângă groapă, în Dallas, la
Colină și pe strada Cantonului Fără Număr. O parte au fost evacuați de autorități, alții au venit în
căutarea unui loc de muncă pe rampă. „Am parcurs o nouă etapă care ne apropie de momentul
implementării efective a noului sistem de management al deşeurilor. Avem convingerea că vom
reuşi, până la momentul iulie 2010, să finalizăm lucrările, iar clujenii să beneficieze de acest
serviciu”, afirma optimist preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, în septembrie 2009.
Însă de atunci groapa de deșeuri funcționează ilegal, peste capacitatea admisă de lege, după cum
recunosc autoritățile. Iar până la deschiderea noului depozit de colectare selectivă, gunoaiele vor fi
descărcate la Pata Rât.
Articol Pata Rat Dallas_AD

WP3: FILM DOCUMENTAR
Elaborarea scenariului preliminar al filmelor
Filmări în Cluj
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Filmări în Călărași
Filmări în Tg. Mureș

WP6: ANALIZA DE DISCURS MEDIATIC, CIVIC ȘI DE POLITICI PUBLICE


Accesul la locuinţe sociale – comparaţie între cinci orașe [Cristina Raț]

Acest articol, într-un prim pas descrie cadrul normativ care reglementează politicile românești
privind locuințele sociale, și sugerează că în pofida faptului că aceste politici – conform cadrului
UE, dar și al legislației românești – ar trebui să deservească imperativul incluziunii sociale, ele
eșuează în acest demers. Mai departe, articolul arată că disponibilitatea locuinţelor sociale este
foarte redusă în România în comparaţie cu alte ţări membre UE, și că stocul imobiliar locativ din
patrimoniul de stat s-a redus considerabil încă de la începutul anilor 1990. Într-un final, analiza se
focalizează pe o comparaţie între Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Ploieşti şi Călăraşi
cu privire la criteriile de acces la locuinţe sociale. În toate judeţele și orașele analizate, stocul de
locuinţe sociale este extrem de redus în raport cu nevoile existente, indicate de numărul mare al
cererilor valide pentru locuinţe sociale, cât şi de estimările noastre în urma cercetării de teren în
locaţii marginalizate, segregate din cele cinci municipalităţi


Public discourse on Roma in Bulgaria [Cătălin Berescu]

http://sparex-ro.eu/?p=802


Roma in Poznań, Poland – discourse on their “assimilation” [Michał Buchowski]

http://sparex-ro.eu/?p=756


Analysis of Polish and Slovak national and regional newspapers [Michal Buchowski
and Bartosz Wiśniewski]

http://sparex-ro.eu/?p=853


MEDIA REPRESENTATION OF ROMA IN ROMANIA. PRELIMINARY NOTES
[IULIU KOZÁK]



Analysis of Italian and French national newspapers [Giovanni Picker]

http://sparex-ro.eu/?p=818


The war against poor (Roma) in populist discourses and practices in Romania [Enikő
Vincze]

http://sparex-ro.eu/?p=839

WP7. ANALIZA POLITICILOR EUROPENE (LOCUIRE, INCLUZIUNE, ROMI)
 Enikő Vincze: Roma Women’s Voices and Silences on Unjust Power Regimes, in
Roma Rights 2013: National Roma Integration Strategies: What Next?
This paper aims to offer a general idea of how “Roma women” were constructed as political subject
by political and policy discourses in the context of the European Union, with special reference to
the example of Romania. In terms of empirical material, the analysis is based on the author’s
research conducted on Roma women’s access to reproductive health rights interpreted as a
phenomenon of social exclusion, as an issue shaped by politically and ideologically driven
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policies, and as a matter of everyday negotiations between “culture” and “rights” or of the social
life of rights in the context of particular power regimes. But it also relies on her recent
investigations about Roma marginalisation and spatialization and racialization of exclusion, and
moreover on experiences gained from activist work.


Constructing “Roma ethnicity” by politics and policies for Roma [Enikő Vincze]

This paper, presented at the conference “Ethnic and religious conflicts, nationalist discourses and
inter-ethnic tolerance in the 20th century. A comparative approach”, organized at ELTE Budapest
on the 21th of October 2013 by Collège Doctoral Européen en SHS – Sorbonne nouvelle,
University of Rome, Babes-Bolyai University, and Eötvös Loránd University Doctoral School of
Sociology under the framework of Collège Doctoral Européen, addresses “politics and policies for
Roma” as a process and/or as a battleground by and on which multiple and multilevel actors
negotiate on the “proper” approach towards “the Roma question”. This process does not only define
“the problem” and identify “the solution” but it is also creating “the Roma” as political subject,
while challenging traditional understandings of state, nation, minority, citizenship or belonging. On
the base of reconstructing the shift from the politics of culture and politics of rights towards a
politics of policies for social inclusion (which is a process of de-politicization), the author argues
for the need of re-politicizing Roma participation and empowerment by the means of
understandings and actions that focus on the systemic causes of poverty, marginalization and
exclusion, but also on socio-economic rights, which address rights as a socially embed process, and
is co-creating and sustaining anti-racist coalitions and solidarities across ethnic groups.
http://sparex-ro.eu/?p=847


The housing dimension of the social inclusion policies for the Roma in the new member
states of the EU [Cristina Raț]

The present paper comparatively analysis the housing dimension of Roma social inclusion
strategies formulated by five new EU member states: Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia,
Hungary and Romania. It syntheses the main critiques received by these national strategies from the
EC (2012), the European Roma Rights Centre (ERRC, 2013) and the Civil Society Monitoring
Reports, commissioned by the Open Society Foundations (OSF, 2013). Housing is defined as a key
dimension of inclusion, along with education, employment, and access to health care services. The
analysis below looks at three sub-dimensions of the housing problem: (1) theright to housing and
policies for social housing, (2) protection against forced evictions and (3) spatial desegregation. For
each country, it also presents the main recommendations of the EC (2012) on the national Roma
inclusion strategies.
http://sparex-ro.eu/?p=834


Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Nevoia de politici publice integrate
pentru romii marginalizați [Enikő Vincze]

După (1) schițarea procesului și modului în care identitatea și problematica romă a fost construită
(1.1) prin demersurile internaționale ale elitelor rome și (1.2) prin politicile europene, studiul
prezinta concluziile investigațiilor autoarei despre (2) accesul la sănătatea reproducerii a femeilor
rome și politicile reproductive, despre (3) accesul la educație școlară a copiilor romi și politicile
educaționale, și despre (4) accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă și politicile
de ocupare. Într-un final (5) studiul isi propune să sintetizeze aceste concluzii din punctul de vedere
al impactului spațializării și rasializării excluziunii sociale (și implicit al locuirii marginalizate)
asupra vieții oamenilor, demonstrând nevoia de o abordare integrată utilizabilă atât în demersurile
analitice ale studiilor despre romi, cât și în domeniul politicilor publice pentru romi. Pe lângă faptul
că aceasta trebuie să coordoneze inițiativele din diverse domenii (cum ar fi locuirea, educația
școlară, ocuparea și sănătatea), este nevoie ca ea să îmbine perspectiva drepturilor omului cu cea a
dezvoltării umane și sociale, și să acționeze asupra tuturor factorilor social-economici, politici și
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culturali care produc marginalitatea avansată a comunităților de romi (atât ai celor din interiorul
acestora, cât și ai celor care funcționează în contextul lor mai larg, în
societatea mainstream, inclusiv rasismul anti-țigănesc și discriminarea structurală).
http://sparex-ro.eu/?p=701
WP9: WORKSHOPS
Atelierul din 2013 a fost organizat în iulie. Membrii echipei au discutat despre subiectul articolelor
pe care ei le pregătesc pentru revista Studia Sociologica, precum și cu privire la abordarea utilizată
și bibliografia de specialitate aferentă. S-au analizat concluziile la care s-a ajuns cu ocazia filmărilor
făcute în a treia zi a workshop-ului în Tg.Mureș.

WP10.1: SCRIEREA ȘI SUBMITEREA ARTICOLELOR PENTRU REVISTE ACADEMICE
Articole pregătite de echipă pentru publicarea acestora în numărul tematic al revistei Studia
UBB Sociologia, Vol.58, Issue 2/December 2013:
Guest editor's foreword on the SPAREX research
Cătălin Berescu: Ethnic ghettos in Călărași
Adrian Dohotaru:Performative anthropology. The case of Pata Rat ghetto
Harbula Hajnalka: The family as mean for survival.The formation and functioning of
a Roma colony
László Fosztó: Mobilisers and Gatekeepers: Socio-cultural structures and
development opportunities in segregated Roma communities in Romania
Iuliu Kozák: Discursive construction of Roma exclusion in Romanian media
Norbert Petrovici: Capitalist proletarization in five areas in post-socialist Romania.
Producing neoliberal marginality
Cristina Raț: Bare peripheries: state retrenchment and population profiling in
segregated Roma settlements from Romania
Anca Simionca: Development, Underdevelopment and Poor Roma Communities:
Visions and Agendas of Economic Progress
Enikő Vincze: Socio-spatial marginality of Roma as form of intersectional injustice

WP10.2: SCRIEREA PRIMELOR VARIANTE ALE ARTICOLELOR PENTRU VOLUM
În urma restructurării planului de implementare pentru anii 2013 și 2014 (precum am menționat la
începutul raportului) echipa de cercetători nu a început elaborarea studiilor pentru planificatul
volum colectiv.
Totuși, în această perioadă au fost scrise și publicate în alte volume câteva studii care au utilizat în
exclusivitate, sau în parte și rezultatele cercetării SPAREX:
Enikő Vincze, „Rampa de gunoi: spațiul marginalității urbane avansate rasializate în
România de azi”, in Antologia Critic Atac, Editura Tact, 2012, 53-68
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Cristina Raț, Politica marginalizării. Abrupt și invizibil. Capitol de carte în Antologia Critic
Atac 2012, Cluj-Napoca, Ed. Tact, pp. 16-22. Decembrie 2012.
Enikő Vincze, „Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Nevoia de politici publice
integrate pentru romii marginalizați”, in Interferențe euro-atlantice. 20 de ani de Studii
Europene la Universitatea Babeș-Bolyai, editat de Liviu Țîrău și Ștefan Melancu, Cluj:
EFES, 2013, 342-367
Cristina Raț, Romaninaiset ja lapset - Romanian uuden perhepolitikan haviajat” [Roma
women and children – disadvantaged by Romanian family policies] (2012) in Airi
Markkanen, Heini Puurunen, Aino Saarinen (eds.): Huomio! Romaneja tiella [Attention!
Roma on the Road], Like, Helsinki, pp. 164-183.
Cristina Raț, Sărăcie şi marginalizare socială în rândul familiilor cu copii. In Rotariu, T. and
Voineagu, V. (eds.) (2012): Inerţie şi Schimbare. Iaşi, Polirom, pp. 179-198.
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ÎN 2014
PROJECT TEAM
Principal investigator and project coordinator (PI): Dr. Enikő Vincze, professor, BBU Cluj,
Europass CV public list_Eniko Vincze_december2015
Senior researcher (SR1): Dr. Cătălin Berescu, architect Bucharest
Senior researcher (SR2): Dr. Cristina Raţ, university lecturer, BBU Cluj
Senior researcher (SR7): Dr. Norbert Petrovici, university lecturer, BBU Cluj
Senior researcher (SR8): Dr. Orsolya Vincze, associate professor, BBU Cluj
Junior researcher (JR1): Dr. Giovanni Picker, Post-doctoral research fellow, ISPMN, Cluj, visiting
teaching assistant University of Milan, Italy
Junior researcher (JR3): Drd. Hajnalka Harbula, BBU, Cluj
Junior researcher (JR4): Dr. Adrian Dohotaru, BBU, Cluj
Junior researcher (JR6): Dr. Anca Simionca, university lecturer, BBU Cluj
Technician (T1): Administrative/financial matters

WP 10.2. ARTICOLE PENTRU VOLUM
10.2.1. Book proposal RACIALIZED MARGINALITY IN THE CONTEXT OF
POSTSOCIALIST NEOLIBERALISM (Edited by Enikő Vincze, Norbert Petrovici, Cristina Raț
and Giovanni Picker)
Chapter drafts:
Introduction (Norbert Petrovici, Cristina Raț, Anca Simionca and Enikő Vincze)
Chapter 1. Local economies, development, and underdevelopment - Anca Simionca
Chapter 2. Marginality and proletarization processes - Norbert Petrovici
Chapter 3. Social citizenship at the margins. A return to charity? - Cristina Raț
Chapter 4. The politics of socio-spatial exclusion and Roma as raced subject - Enikő Vincze
Chapter 5. Roma neighborhoods. Toward a typology of ghettos - Cătălin Berescu
Chapter 6. Loci of segregation. Segregated housing areas and the discursive construction of
segregation in the news - Hanna Orsolya Vincze
Chapter 7. Transnational criminalization: maintaining spatio-racial segregation in left-wing
Turin - Giovanni Picker
Conclusions
The authors of the chapters also developed draft materials related to their chapter proposal, as
follows:
Anca Simionca: Local economies and visions on development
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Norbert Petrovici: Proletarization processes in the urban-rural relationship during socialism and
post-socialism
Cristina Raț: Social citizenship and bare peripheries
Enikő Vincze: Introductory notes on the spatialization and racialization of social exclusion;
Entrepreneurial development and its effects on the marginalization of Roma; Neoliberal housing
policies and the process of dehumanization;
Cătălin Berescu: Roma neighborhoods. How many types of ghettos can we count? The case of
Ploiesti
Hanna Orsolya Vincze: Media Representations of Deprived Housing Areas in Five Romanian cities
(Călărași, Cluj‐Napoca, Miercurea Ciuc, Ploiești, Târgu‐Mureș)
Giovanni Picker: Empirical data and first elaboration - Transnational criminalization: maintaining
spatio-racial segregation in left-wing Turin Chapter for SPAREX co-edited volume
10.2.2. Propunere volum PATA (Editori Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Cristina Raț și Enikő
Vincze)
Draft capitole volum:
"Un ghimpe'n coasta clujenilor" (Cristina Raț)
"Colonia nu este bună" (mărturii anonime de pe strada Cantonului - interviuri înregistrate de
Enikő Vincze)
"Scena antropologiei performative este cea a activismului stradal " (Adi Dohotaru)
De la nemulțumiri personale la revendicările colective ale comunității Coastei (mărturii îngrijite
de Hajnalka Harbula)
"Cercetarea activistă este un act politic " (Enikő Vincze)
Precarizarea în Dallas, între nepăsare instituțională și ajutoare umanitare (mărturii îngrijite de
Adi Dohotaru)
"Ești în Pata Rât" - tematizări și acțiuni artistice (Attila Tordai & all)
Invizibilitatea traiului pe rampa de deșeuri (mărturii îngrijite de Cristina Raț)
***
Besides the planned results defined in the revised 2014 SPAREX Plan of activities, members of our
team also achived results in what regards Work package 10.3, i.e. they participated in the following
conferences with papers through which they disseminated the knowledge produced in the prior
years through the SPAREX project. (http://sparex-ro.eu/?p=945).
PARTICIPATION OF THE SPAREX TEAM MEMBERS ON JOINT PANELS OF
CONFERENCES
1. Nationhood in the Carpathian Region Hungarians and their Neighbours – Sociological
Perspectives. Conference of the Hungarian Sociological Association organized at Babes-Bolyai
University. November 27-29, 2014.
PANEL: Spatial exclusion and social inequalities. Chairs: Enikő Vincze (BBU, RO) and Tünde
Virág (CERS HAS, HU) - Participants from the SPAREX team with the following papers:
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Enikő Vincze: Introductory Notes on Spatialization and Racialization of Social Exclusion
Petrovici Norbert: Neoliberal proletarization along the urban-rural divide in
postsocialist Romania
Cristina Rat: Bare Peripheries. State Retrenchment and Population Profiling in Segregated
Roma Settlements in Romania
Hajnalka Harbula: Family as a means of survival. formation and inside processes of a Roma
ghetto in Sumuleu Ciuc
Anca Simionca: Development, Underdevelopment and Impoverished Roma
Communities. A Case Study if a High-Level Visions and Agendas of Economic Progress In
Urban Romania

2. Modes of Appropriation and Social Resistance. 11th Annual Conference of the Romanian
Society of Social and Cultural Anthropology (SASC) organized at Babes-Bolyai University.
PANEL: Post-socialist Neoliberalism and the Dispossession of Personhood. Convener: Enikő
Vincze (BBU, RO) - Participants from the SPAREX team with the following papers:



Cristina Rat: Social citizenship at the margins. A return to charity?
Enikő Vincze: Neoliberal Housing Policies and the Process of Dehumanization

PANEL: Roma Resistance in the Context of Development and Policy Interventions. Conveners:
Ana Ivasiuc (University of Giessen) and László Fosztó (ISPMN) - Participants from the SPAREX
team with the following papers:




Enikő Vincze: Entrepreneurial development and its effects on the marginalization of Roma
Adrian-Octavian Dohotaru: Participatory Action Research. Stephenson Case
Cătălin Berescu: Marginals’ Cohousing

INDIVIDUAL PARTICIPATIONS ON OTHER CONFERENCES
1. Giovanni Picker:





Organizer (with Dr. Silvia Pasquetti) of the RC21 Session Informality and spatial
confinement across the global order: everyday and policy perspectives. XVIII World
Congress of the International Sociological Association: Facing an Unequal World.
Challenges for Global Sociology. Yokohama, Japan, July 14-19. http://www.isasociology.org/congress2014/facing-inequality.htm
Organizer of the workshop Race in/outside post-WWII Europe: On the Politics of
Governing and Knowledge Production. Central European University, June 10.
http://www.ceu.hu/event/2014-06-10/race-inoutside-post-wwii-europe-politics-governingand-knowledge-production

2. Adrian Dohotaru
Performative Anthropology. The Case of Pata Rât Ghetto. At the conference Bodies in Between:
Corporeality and Visuality from Historical Avant-garde to Social Media, 29-31 May 2014,
organized by the Department of Cinematography and Media, Faculty of Theatre and Television,
“Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania.
http://teatrutv.ubbcluj.ro/bodiesinbetween/download/5%20%20Abstracts%20and%20Biographies.pdf
3. Enikő Vincze


The shifting focus of EU discourse in what regards the Roma minority: from "contributor to
cultural diversity" to "labor force of competitive market".
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roma_tre_university_EV_31_oct_2014, HUMAN RIGHTS, ANTI-SEMITISM AND
INTER-ETHNIC RELATIONS FROM THE END OF THE 19TH CENTURY TO THE
PRESENT. SOUTH AND EAST CENTRAL EUROPE IN COMPARATIVE
PERSPECTIVE. Roma Tre University, 30-31 October 2014
Coalition-building and knowledge production. Workshop and conference ”Nothing about us
without us? – Roma Participation in Policy Making and Knowledge Production”. 11-13
October 2014, Budapest. Supporting organisations: Corvinus University of Budapest,
University of Bristol, Decade of Roma Inclusion Secretariat, Gallery 8, European Roma
Rights Centre, Roma Education Fund, Making the Most of EU Funds for Roma Program of
the Open Society Foundations, Roma Virtual Network, Romedia Foudation
Cultural identity politics, social policies and racialization processes regarding Roma.
Workshop “Race in/outside post-WWII Europe: On the Politics of Governing and
Knowledge Production”. Organized by the CEU Institute for Advanced Study and
Department of Sociology and Social Anthropology. Budapest, June 10, 2014.
Marketization, housing politics and Roma exclusion. Conference “Autocracy and Market
Economy”. University of Vienna. 15-17 May 2014.
The racialization of exclusion and limits of “Roma inclusion policies”. Workshop “Public
policies for Roma inclusion in Romania and the inclusion of Roma migrants from Romania
in Catalunya”. Organized in Barcelona by Facultat de Geografia i Historia/ Universidad de
Barcelona, and the Faculty of Political Sciences (SNSPA). Bucharest, February 27-28, 2014.
***

Even if this was not planned for 2014, the SPAREX team members also published articles in
journals from Romania and from abroad (WP 10.1), and as well as in collective volumes, others
than the particular SPAREX collective volumes envisaged as direct and main joint results of the
project, as follows:
Enikő Vincze:






Glocalizarea neoliberalismului în România prin reforma statului şi dezvoltarea
antreprenorială in the Romanian volume Epoca Traian Băsescu, coordinated by Florin
Poenaru and Costi Rogozanu, Cluj-Napoca: Tact, 2014. Pp. 245-277
The racialization of Roma in the ‘new’ Europe and the political potential of Romani women.
In European Journal of Women’s Studies, The New Europe: 25 Years after the Fall of the
Wall, guest editors Barbara Einhorn and Kornelia Slavova, November 2014; 21 (4): 435442, doi:10.1177/1350506814548963
The war against (poor) Roma in racist populist discourses. In Studia UBB Europaea.
Volume LIX, 1, 2014: 231-242
Roma Women’s Voices and Silences on Unjust Power Regimes, in Roma Rights 2013:
National Roma Integration Strategies: What Next? January, 2014

Articles in the cultural journal “Vatra”, XLIV, Nr. 519-520, June-July 2014:





Adrian Dohotaru: Antropologie performativă. Cazul ghetoului Pata Rât, pp. 60-64.
Norbert Petrovici: Industrii creative și dezvoltare urbană, pp. 57-60.
Cristina Raț: Despre margini, pp. 41-44.
Enikő Vincze: Politica, politicile și romii, , pp. 38-41

Giovanni Picker:
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‘Rethinking Ethnographic Comparison: Two Cities, Five Years, One Ethnographer’ Journal
of Contemporary Ethnography. Online First. DOI: 10.1177/0891241614548105.
‘“That neighbourhood is an ethnic bomb!” The emergence of an urban governance
apparatus in Western Europe’ European Urban and Regional Studies. Online First. DOI:
10.1177/0969776413502659.
‘Abnormalising minorities. The state and expert knowledge addressing the Roma in Italy’
Identities: Global Studies in Culture and Power (second author: Gabriele Roccheggiani),
21(2): 185-201.

Hajnalka Harbula:
 „Hát mi flakonyozunk..." Beszámoló egy terepmunka eredményeirőlErdélyi Társadalom.
Társadalomtudományi szakfolyóirat. 2014, XII, 1: 151-165.
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ÎN 2015
PROJECT TEAM
Principal investigator and project coordinator (PI): Dr. Enikő Vincze, professor, BBU Cluj,
Senior researcher (SR1): Dr. Cătălin Berescu, architect Bucharest
Senior researcher (SR2): Dr. Cristina Raţ, university lecturer, BBU Cluj
Senior researcher (SR7): Dr. Norbert Petrovici, university lecturer, BBU Cluj
Senior researcher (SR8): Dr. Orsolya Vincze, associate professor, BBU Cluj
Junior researcher (JR1): Dr. Giovanni Picker, Post-doctoral research fellow, ISPMN, Cluj, visiting
teaching assistant University of Milan, Italy
Junior researcher (JR3): Drd. Hajnalka Harbula, BBU, Cluj
Junior researcher (JR4): Dr. Adrian Dohotaru, BBU, Cluj
Junior researcher (JR6): Dr. Anca Simionca, university lecturer, BBU Cluj
Technician (T1): Administrative/financial matters

WP 10.2. ARTICOLE PENTRU VOLUM
10.2.1. Finalizarea studiilor pentru volumul în limba engleză
Norbert Petrovici - Cristina Raț - Anca Simionca - Enikő Vincze: Introduction - Racialized Labor
of the Dispossessed as an Endemic Feature of Capitalism
Giovanni Picker - Transnational Criminalization: Maintaining Racial Segregation in Turin
Enikő Vincze - Politics of ghettoization and the formation of capitalism
Orsolya Hanna Vincze - Segregated Housing Areas and the Discursive Construction of Segregation
in the News
Cătălin Berescu - Roma neighborhoods. How many types of ghettos can we count?
Norbert Petrovici - Class Composition Strategies along the Rural-Urban divide in Romania after
1970
Cristina Raț - Social citizenship at the margins. A return to charity?
Anca Simionca - The framing of the unproductive. A case study of high-level visions of economic
progress and racialized exclusion in urban Romania

10.2.2. Finalizarea capitolelor pentru volumul în limba română
Adrian Dohotaru - Hajnalka Harbula - Cristina Raț - Enikő Vincze: Întâlniri cu Pata Râtul - reflecții
din 2015
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Adrian Dohotaru (coord): Mărturii din Dallas
Hajnalka Harbula (coord): Mărturii din casele modulare
Enikő Vincze (coord): Mărturii de pe strada Cantonului
În afara obligațiilor de proiect, fără sprijin financiar din partea proiectului, membrii echipei
SPAREX au mai realizat următoarele:
***
Participare la conferințe, unde în lucrările prezentate s-a făcut referire și la rezultatele proiectului
SPAREX:
CRISTINA RAȚ
A Landfill Recycled. A case study of bare work at the peripheries of Cluj-Napoca. Invited presenter
at the seminar Inhabiting the city's interstices. Forms of political in/existence related to the
racization of spaces and subjectivities organized at the Department of Cultures, Politics and Society,
University of Torino within the research project “The government of legitimate inequality: a
comparative outlook”. Organizer: Cecilia Rubiolo, PhD., University of Torino, Campus Luigi
Einaudi 20th of November 2015, Torino.
Reflections on social research for intervention in segregated, impoverished Roma settlements: a
case study of Pat-Rat, Cluj-Napoca (held in Hungarian). Invited guest lecturer at the Institutul
pentru Studiul Problemelor Minoritatilor Nationale (ISPMN) on the occasion of the visit of students
from the Miskolc Ciganykollegium. Organizer: Zsuzsa Plainer, PhD., researcher ISPMN, 25th of
September 2015, Cluj-Napoca.
Pathways of social exclusion in social inclusion policies towards the Roma in Romania. Guest
lecture held within the exchange program of the Master of Arts in Social Economy at the BabesBolyai University with the University of Munchen and the University of Vienna, Organizer: Adina
Rebeleanu, PhD, Social Work Department, Babes-Bolyai University, 16th of November 2015, ClujNapoca.
Respectful research. Knowledge production with those facing severe marginalization near the waste
dump of Cluj, Romania. Invited presenter at the conference Pathways of Housing Roma Inclusion.
Practices and Tools between Research and Policy organized by the Romani Studies Network with
the financing of the European Union and the Council of Europe. Organizer: Oana Marcu, PhD.,
University of Torino, Campus Luigi Einaudi 19th – 20th of March 2015, Torino.

Publicații în care s-a făcut referire și la rezultatele proiectului SPAREX:
NORBERT PETROVICI:
Framing Criticism and Knowledge Production in Semiperipheries – Post-socialism Unpacked, in
Intersections. East European Journal of Societz and Politics, 2015, 1(2): 80-102.
ENIKŐ VINCZE:
Adverse incorporation of the Roma and the formation of capitalism in Romania, in Intersections.
East European Journal of Society and Politics,under revision.
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Precariatisation of working class Roma through spatial deprivation, labor destitution and
racialization, in Hungarian Sociological Review, 2015/4, in print.
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ÎN 2016

PROJECT TEAM
Principal investigator and project coordinator (PI): Dr. Enikő Vincze, professor, BBU Cluj,
Senior researcher (SR1): Dr. Cătălin Berescu, architect Bucharest
Senior researcher (SR2): Dr. Cristina Raţ, university lecturer, BBU Cluj
Senior researcher (SR7): Dr. Norbert Petrovici, university lecturer, BBU Cluj
Senior researcher (SR8): Dr. Orsolya Vincze, associate professor, BBU Cluj
Junior researcher (JR1): Dr. Giovanni Picker, Post-doctoral research fellow, ISPMN, Cluj, visiting
teaching assistant University of Milan, Italy
Junior researcher (JR3): Drd. Hajnalka Harbula, BBU, Cluj
Junior researcher (JR4): Dr. Adrian Dohotaru, BBU, Cluj
Junior researcher (JR6): Dr. Anca Simionca, university lecturer, BBU Cluj
Technician (T1): Administrative/financial matters

WP3. FILM DOCUMENTAR


Montaj și subtitrare ale filmelor documentare:

Dreptate socială în Pata Cluj, http://sparex-ro.eu/?p=1163,
https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek
Vasazás és téglagyártás Közép-Erdélyben (Colectare de fier vechi și producție de cărămidă în
Centrul Transilvaniei), http://sparex-ro.eu/?p=1130,
https://www.youtube.com/watch?v=3h_zggezqyA&feature=youtu.be
Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române, http://sparex-ro.eu/?p=1126,
https://www.youtube.com/watch?v=CGTcaFPrhuU


Trimiterea a două dintre filmele de mai sus la festivalul de film One World
International

WP8. POLICY PAPER
Enikő Vincze, Cristina Raț: Synthetic policy recommendations resulting from the SPAREX
research in what regards housing and social inclusion policies in Romania in the context of the
European Union

WP9. WORKSHOP PROJECT
With the participation of the SPAREX team - presentations and discussions of the articles prepared
for the English and Romanian language volumes
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WP10.2 ARTICOLE PENTRU VOLUM
WP10.2.1 Volumul în limba română - Pata (editori Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő
Vincze), Cluj: EFES
Publicarea volumului în variantă tipărită la Editura EFES din Cluj și online, împreună cu planșa
Cronologia Pata Rât (http://sparex-ro.eu/?p=1187)
Cuprinsul cărții
Pata - tematică și abordare
ISTORIA FORMĂRII PATA RÂT PRIN DOCUMENTE ADMINISTRATIVE
ACȚIUNI ANTIGHETOIZARE ÎN CLUJ
Enikő Vincze: „Cercetarea activistă este un gest politic care rezultă în acțiuni practice ce
își propun să schimbe ceva în relațiile de putere în favoarea celor nedreptățiți”
Adi Dohotaru: „Scena antropologiei performative este cea a activismului stradal, oferind
participanților o senzație de nădejde, împuternicire și solidaritate”
Adi Dohotaru: „Cluj-Napoca, nu uita, Pata Rât e fața ta”. Marșul de solidaritate al romilor
Adi Dohotaru: Celălalt. 3 Zile și 3 Nopți în Pata Cluj
Adi Dohotaru: Marșul comemorativ: „Suntem egali, nu ilegali”
Școala Populară de Artă Contemporană (ȘPAC) / Protokoll: „Ești în Pata Rât!”
INTERVIURI CU REZIDENȚI ȘI ACTIVIȘTI DIN PATA RÂT
INTERVIURI COASTEI
Ernest Creta: „După ce ne-au demolat și scos pe noi de acolo, vedeți că au dat terenul
gratuit la biserica ortodoxă”
Linda Greta: „E dorința de a face ca lucrurile să meargă mai bine: așa am devenit activistă”
Petru Alexandru Fechete (Pepe): „Noaptea aia, cred că n-o s-o uit nici când o să am 80 de
ani”
Elena (Rita) Greta: „Nu ne place aici, mamă, hai să merem înapoi la casa noastră!”
Florin Stancu: „Am ajuns în România, undeva la ora 12 seara, toată lumea era pe afară,
plângeau”
INTERVIURI DALLAS
O introducere în Dallas de Adi Dohotaru și câteva mărturii succinte: „Dacă se mută rampa
de aici ajungem să ne dăm în cap?”
Gheorghe Ciorba (Mihai): „Ce viitor vor avea copiii și nepoții mei? Pentru ce fac atâția
copii? Ce condiții le ofer? Ce îi oferă statul?”
Bert Looiji: „Primăria ar trebui să rezolve ca pământul pe care îl avem să fie introdus în
intravilan, ca ei să aibă acte şi noi să putem astfel să construim”
INTERVIURI CANTONULUI
Gelu Czuli: „Dacă începi să le spui de drepturile tale, ești luat în ochi răi”
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Maria și Vasile: „Când sunt evacuări, nu contează că suntem bărbaţi, femei, toți și toate
trebuie să mergem”
Sorin: „Ei ne au în evidență. Că nu vor să recunoască, este cu totul altceva”
Locatari de pe strada Cantonului (2010): „Ne-au spus că vom rămâne aici doar câteva luni”
Adam Iosif, Elena Greta, Florin Tala: Perspective din Pata Rât
INTERVIURI CU CERCETĂTORI ȘI ACTIVIȘTI
Enikő Vincze: „Proiectele dedicate locatarilor din Pata Rât vor genera rezultatele promise
dacă în următorii cinci ani se investesc masiv resurse financiare și politice pe această
componentă a locuirii”
Cristina Raț: „Pata Rât este un simbol al murdăriei, lipsei de oportunitate, izolării,
stigmatizării din partea celorlalți”
Adi Dohotaru: „Pata Rât nu este doar o zonă a segregării, ci și a agregării economice. Pata
Rât e o piață în care costurile sociale și de mediu dispar”
Hajnalka Harbula: „Vorbim de oameni a căror soartă nu interesează, de fapt, aproape pe
nimeni”
Simona Ciotlăuş: „Mă interesează să contribui cu ceva la schimbarea mecanismelor care le
creează romilor poziţia inferioară, dominată, oprimată”
CRONOLOGIE PATA RÂT
ANEXE

WP10.2.2. Volumul în limba engleză
Finalizarea și trimiterea propunerii volumului către editura Palgrave
Chapter-by-chapter synopsis al volumului RACIALIZED LABOUR AND SPACES OF
MARGINALITY IN CAPITALIST ROMANIA (Editors: Enikő Vincze, Norbert Petrovici,
Cristina Raţ and Giovanni Picker)
INTRODUCTION
Racialized Labour of the Dispossessed as an Endemic Feature of Capitalism (Norbert Petrovici,
Cristina Raţ, Anca Simionca and Enikő Vincze)
PART I. CREATION OF RACIALIZED LABOUR AND SPACES OF MARGINALITY
Chapter 1. Marginality and the proletarization processes (Norbert Petrovici)
Chapter 2. Ghettoization at the crossroads of racialized labour and housing (Enikő Vincze)
Chapter 3. Social citizenship at the margins. A return to charity? (Cristina Raț)
PART II. PRODUCING THE INVISIBILITY OF RACIALIZED LABOUR AND SPATIAL
MARGINALITY
Chapter 4. The framing of the unproductive. A case study of high-level visions of economic
progress and racialized exclusion in urban Romania (Anca Simionca)
Chapter 5. Segregated housing areas and the discursive construction of segregation in the news
(Hanna Orsolya Vincze)
Chapter 6. How many ghettos can we count? Roma neighbourhoods in a mid-sized Romanian town
(Cătălin Berescu)
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CONCLUSION (Giovanni Picker)
CITED REFERENCES

WP10.3. DISEMINARE
WP10.3 PARTICIPARE LA CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
Norbert Petrovici: Personal Development and the Flexible Contracts: Depoliticized Class Struggles
between the Middle Class and Working Class in Cluj, Romania, paper presented at EASA
Conference, Milan, 20-23 July 2016
Enikő Vincze: participare la conferința The housing policies of our future, 15/09/2016, Geneva,
organized by Housing Europe in cooperation with UN Economic Commmision for Europe, the
Slovakian Presidency of the EU, Cooperative Housing International

WP10.4. DISEMINARE FILM
Postarea filmelor documentare pe youtube
Trimiterea filmelor despre Călărași ți Tg. Mureș la festivalul de film One World International
Human Rights Documentary Film Festival - 2017
Prezentarea filmului de Cluj cu ocazia lansării cărții Pata

WP10.5 DISEMINARE PRIN CONFERINȚELE PROIECTULUI
10.5.1. Simpozion de prezentare a proiectului și a volumului rezultat Muncă rasializată și
spații ale marginalității
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, 20.09.2016.
Echipa proiectului “Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a
‘ghetourilor țigănești’ din România în context European” (SPAREX), a prezentat o parte din
rezultatele cercetării desfășurate în cinci orașe reprezentative pentru arealul lor: Călărași, Ploiești,
Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Cluj.
Contributori: Enikő Vincze (coordonator), Cătălin Berescu, Norbert Petrovici, Cristina Raț, Anca
Simionca. Prezentările din partea autorilor au fost urmate de discuția critică a studiului de către:
Călin Cotoi și Florin Poenaru.

10.5.2. Lansarea volumului Pata și a contextului mai larg al cercetării
Facultatea de Studii Europene, 04.10.2016.
Cartea este prezentată de invitatul evenimentului, prof. univ.dr. Gabriel Bădescu, precum și de
autorii volumului
39

Moderator: Ciprian Bogdan
Prezentarea cercetării Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale: Enikő Vincze
Prezentarea filmului documentar Dreptate in Pata Cluj: Linda Greta
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SPAREX 2011-2016. PLANNED AND ACHIEVED RESULTS

Planned results

Year

Achieved results
Cristina Raț:


2012

Politica marginalizării. Abrupt și invizibil. Capitol de carte în Antologia Critic Atac 2012, ClujNapoca, Ed. Tact, pp. 16-22. Decembrie 2012

Enikő Vincze:



„Rampa de gunoi: spațiul marginalității urbane avansate rasializate în România de azi”, Capitol
de carte în Antologia Critic Atac, Editura Tact, 2012, 53-68
Zidurile rasismului și “eliminarea pungilor de sărăcie”, in Critic Atac, June 2012

Giovanni Picker

Scientific articles



‘Left-Wing Progress? Neo-nationalism and the Case of Romany Migrants in Italy’. In M. Stewart
(ed) The Gypsy ‘Menace’. Populism and the New anti-Gypsy Politics. London: Hurst & Co., 8194.



‘Postcolonial territories at the margins. Comparative history and doxa of the camps for Roma in
France and Italy’. In M. E. Galeotti and E. Ceva (eds) The Space of Respect. Milan: Bruno
Mondadori, 96-121. [Italian]



‘The biopolitics of difference. An anthropology of nomad camp policies in Florence’ DADA.
Rivista di Antropologia Post-globale, 2, 36-53. [Italian]

Articles in the journal Studia UBB Sociologia. Vol. 58(2), December 2013


Guest Editors’ Foreword for the Special Issue on “Spatialization and Racialization of Social
Exclusion. The Social and Cultural Formation of ‘Gypsy Ghettos’ in Romania in a European
Context” (Enikő Vincze and Cristina Rat);



Neoliberal proletarization along the urban-rural divide in postsocialist Romania (Norbert
Petrovici);

2013


Development, underdevelopment and impoverished Roma communities (Anca Simionca);



On some ethnic housing areas of Călăraşi (Cătălin Berescu);



Bare peripheries: state retrenchment and population profiling in segregated Roma settlements from
Romania (Cristina Raț);



Family as a means of survival: formation and inside processes of a Roma ghetto in Şumuleu
(Hajnalka Harbula);



Performative anthropology. The Case of the Pata-Rât ghetto (Adrian Dohotaru);



Socio-spatial marginality of Roma as form of intersectional injustice (Enikő Vincze).

Giovanni Picker


‘“Țiganu-i țigan”: Verbal Icons and Urban Marginality in a Post-socialist European City’
Civilisations. Revue internationale d’anthropologie e de sciences humaines, 62(1): 51-70.



‘Sedentarisation and “the right to nomadism”. The urban and regional fabric of nomad camps in
Italy (1967-1995). Zeitgeshichte, 40(5): 276-286.



‘Policy logic and the spatial segregation of Roma in Europe. The cases of Florence and ClujNapoca’. In G. Zincone and I. Ponzo (eds) How European Cities Craft Immigrant Integration.
Something to Learn. Brussels: Foundation for European Progressive Studies, 40-57.

Enikő Vincze:


Urban Landfill, Economic Restructuring and Environmental Racism. In PHILOBIBLON, Volume
XVIII (2013) – Nr. 2



"Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Nevoia de politici publice integrate pentru romii
marginalizați”, in Interferențe euro-atlantice. 20 de ani de Studii Europene la Universitatea BabeșBolyai, editat de Liviu Țîrău și Ștefan Melancu, Cluj: EFES, 2013, 342-367

Enikő Vincze:


Glocalizarea neoliberalismului în România prin reforma statului şi dezvoltarea antreprenorială in
the Romanian volume Epoca Traian Băsescu, coordinated by Florin Poenaru and Costi Rogozanu,
Cluj-Napoca: Tact, 2014. Pp. 245-277



The racialization of Roma in the ‘new’ Europe and the political potential of Romani women. In
European Journal of Women’s Studies, The New Europe: 25 Years after the Fall of the Wall, guest
editors Barbara Einhorn and Kornelia Slavova, November 2014; 21 (4): 435-442,

2014
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doi:10.1177/1350506814548963


The war against (poor) Roma in racist populist discourses. In Studia UBB Europaea. Volume LIX,
1, 2014: 231-242



Roma Women’s Voices and Silences on Unjust Power Regimes, in Roma Rights 2013: National
Roma Integration Strategies: What Next? January, 2014

Articles in the cultural journal “Vatra”, XLIV, Nr. 519-520, June-July 2014:


Adrian Dohotaru: Antropologie performativă. Cazul ghetoului Pata Rât, pp. 60-64.



Norbert Petrovici: Industrii creative și dezvoltare urbană, pp. 57-60.



Cristina Raț: Despre margini, pp. 41-44.



Enikő Vincze: Politica, politicile și romii, , pp. 38-41

Giovanni Picker:


‘Rethinking Ethnographic Comparison: Two Cities, Five Years, One Ethnographer’ Journal of
Contemporary Ethnography. Online First. DOI: 10.1177/0891241614548105.



‘“That neighbourhood is an ethnic bomb!” The emergence of an urban governance apparatus in
Western Europe’ European Urban and Regional Studies. Online First. DOI:
10.1177/0969776413502659.



‘Abnormalising minorities. The state and expert knowledge addressing the Roma in Italy’
Identities: Global Studies in Culture and Power (second author: Gabriele Roccheggiani), 21(2):
185-201.

Hajnalka Harbula:


„Hát mi flakonyozunk..." Beszámoló egy terepmunka eredményeiről. Erdélyi Társadalom.
Társadalomtudományi szakfolyóirat. 2014, XII, 1: 151-165,

http://www.erdelyitarsadalom.ro/component/attachments/download/4.html

Publicații în care s-a făcut referire și la rezultatele proiectului SPAREX:
NORBERT PETROVICI:
2015

Framing Criticism and Knowledge Production in Semiperipheries – Post-socialism Unpacked, in
Intersections. East European Journal of Societz and Politics, 2015, 1(2): 80-102.
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ENIKŐ VINCZE:
Adverse incorporation of the Roma and the formation of capitalism in Romania, in Intersections. East
European Journal of Society and Politics, 2015/4.
Publicații în care s-a făcut referire și la rezultatele proiectului SPAREX:
2016

ENIKŐ VINCZE and FLORINA POP:
Precariatisation of working class Roma through spatial deprivation, labor destitution and racialization,
in Hungarian Sociological Review, 2016/1.
1. Book proposal RACIALIZED MARGINALITY IN THE CONTEXT OF POSTSOCIALIST
NEOLIBERALISM (Edited by Enikő Vincze, Norbert Petrovici, Cristina Raț and Giovanni Picker)
Chapter drafts:
Introduction (Norbert Petrovici, Cristina Raț, Anca Simionca and Enikő Vincze)

2014

Chapter 1. Local economies, development, and underdevelopment - Anca Simionca
Chapter 2. Marginality and proletarization processes - Norbert Petrovici
Chapter 3. Social citizenship at the margins. A return to charity? - Cristina Raț
Chapter 4. The politics of socio-spatial exclusion and Roma as raced subject - Enikő Vincze
Chapter 5. Roma neighborhoods. Toward a typology of ghettos - Cătălin Berescu
Chapter 6. Loci of segregation. Segregated housing areas and the discursive construction of segregation
in the news - Hanna Orsolya Vincze

Collective edited volumes

Chapter 7. Transnational criminalization: maintaining spatio-racial segregation in left-wing Turin Giovanni Picker
Conclusions
2. Propunere volum PATA (Editori Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Cristina Raț și Enikő Vincze)
Draft capitole volum:
"Un ghimpe'n coasta clujenilor" (Cristina Raț)
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"Colonia nu este bună" (mărturii anonime de pe strada Cantonului - interviuri înregistrate de
Enikő Vincze)
"Scena antropologiei performative este cea a activismului stradal " (Adi Dohotaru)
De la nemulțumiri personale la revendicările colective ale comunității Coastei (mărturii îngrijite de
Hajnalka Harbula)
"Cercetarea activistă este un act politic " (Enikő Vincze)
Precarizarea în Dallas, între nepăsare instituțională și ajutoare umanitare (mărturii îngrijite de Adi
Dohotaru)
"Ești în Pata Rât" - tematizări și acțiuni artistice (Attila Tordai & all)
Invizibilitatea traiului pe rampa de deșeuri (mărturii îngrijite de Cristina Raț)

2015

1.

Norbert Petrovici - Cristina Raț - Anca Simionca - Enikő Vincze: Introduction - Racialized Labor
of the Dispossessed as an Endemic Feature of Capitalism
Giovanni Picker - Transnational Criminalization: Maintaining Racial Segregation in Turin
Enikő Vincze - Politics of ghettoization and the formation of capitalism
Orsolya Hanna Vincze - Segregated Housing Areas and the Discursive Construction of
Segregation in the News
Cătălin Berescu - Roma neighborhoods. How many types of ghettos can we count?
Norbert Petrovici - Class Composition Strategies along the Rural-Urban divide in Romania after
1970
Cristina Raț - Social citizenship at the margins. A return to charity?
Anca Simionca - The framing of the unproductive. A case study of high-level visions of economic
progress and racialized exclusion in urban Romania
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2.
Adrian Dohotaru - Hajnalka Harbula - Cristina Raț - Enikő Vincze: Întâlniri cu Pata Râtul reflecții din 2015
Adrian Dohotaru (coord): Mărturii din Dallas
Hajnalka Harbula (coord): Mărturii din casele modulare
Enikő Vincze (coord): Mărturii de pe strada Cantonului
2016

1. Racialized labour and spaces of marginality in capitalist Romania (volume proposal sent
to Palgrave publishing house)
Introduction: Racialized Labour of the Dispossessed as an Endemic Feature of Capitalism
Norbert Petrovici, Cristina Raț, Anca Simionca, Enikő Vincze
Chapter 1. Local economies, development, and underdevelopment - Anca Simionca
Chapter 2. Marginality and proletarization processes - Norbert Petrovici
Chapter 3. Social citizenship at the margins. A return to charity? - Cristina Raț
Chapter 4. Ghettoization at the crossroads of racialized labour and housing - Enikő Vincze
Chapter 5. How many ghettos can we count? Roma neighbourhoods in a mid-sized town in
Romania - Cătălin Berescu
Chapter 6. Segregated Housing Areas and the Discursive Construction of Segregation in the News
- Hanna Orsolya Vincze
Conclusions - Giovanni Picker
2. Pata (editori Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Eniko Vincze)
Pata – tematică și abordare
Istoria formării Pata Rât prin documente administrative
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Acțiuni anti-ghetoizare în Cluj
Interviuri cu rezidenți și activiști din Pata Rât
Interviuri cu cercetători si activiști
Cronologie Pata Rât
Anexe
Enikő Vincze


INTEGRATED HOUSING PROGRAM FOR MARGINALIZED COMMUNITIES, INCLUDING
ROMA. THE CASE OF PATA RAT, CLUJ-NAPOCA. RECOMMENDATIONS TO
ROMANIAN PUBLIC AUTHORITIES, January 2013



PROPUNERI PRIVIND BUGETAREA POLITICILOR LOCALE DE INCLUZIUNE ȘI
COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ. CAZUL ZONEI DE LOCUIRE DEFAVORIZATĂ
PATA RÂT, March 2013



Dezvoltarea socio-teritorială a zonelor de locuire defavorizată. Câteva propuneri privind includerea
gestionării problemei zonelor de locuire defavorizată în Strategia Națională pentru Incluziunea
Socială a Romilor, May 2013

2013

Policy paper with
recommendations

2014

Enikő Vincze, Cristina Raț & all: Capitolul de Incluziune Socială pregătit pentru Strategia de dezvoltare a
orașului Cluj 2014-2020

2016

Enikő Vincze, Cristina Raț: Synthetic policy recommendations resulting from the SPAREX research in
what regards housing and social inclusion policies in Romania in the context of the European Union
Shooting in Tg. Mureș (Dealului street, and Mureș shore), and digitalization of the material

2013

Shooting in Cluj-Napoca (Pata Rat, activist actions)
Shooting in Călărași

Documentary film

2016

Dreptate socială în Pata Cluj, http://sparex-ro.eu/?p=1163,
https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek
Vasazás és téglagyártás Közép-Erdélyben (Colectare de fier vechi și producție de cărămidă în
Centrul Transilvaniei), http://sparex-ro.eu/?p=1130,
https://www.youtube.com/watch?v=3h_zggezqyA&feature=youtu.be
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Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române, http://sparex-ro.eu/?p=1126,
https://www.youtube.com/watch?v=CGTcaFPrhuU
Enikő Vincze:
2012



Approaches towards Roma policies from human rights to development, at the Summer school ‘The
Roma in Europe – Debates on Comparative Analysis/ Policy Strategy’, CEU, Budapest, July 2012



The need for integrated housing programs for marginalized ethnic Roma, joint course with
Alexandros Tsolakis (policy analyst EC, DG Regio), at Summer school ‘The Roma in Europe –
Debates on Comparative Analysis/ Policy Strategy’, CEU, Budapestm July 2012

Enikő Vincze


Constructing “Roma ethnicity” through politics and policies for Roma, at the conference Ethnic
and religious conflicts, nationalist discourses and inter-ethnic tolerance in the 20th century. A
comparative approach Conference organized by Collège Doctoral Européen en SHS - Sorbonne
nouvelle, University of Rome, Babes-Bolyai University, and Eötvös Loránd University Doctoral
School of Sociology under the framework of Collège Doctoral Européen, with the paper, October
2013



Urban Landfill: A Space of Advanced Marginality, at the Resourceful Cities – RC 21 Conference
2013, organized by the Sociology of Urban and Regional Development. International Sociological
Association Berlin, August 2013



Roma women’s voices and silences on unjust power regimes, at the 20th International Conference,
organized by the Council for European Studies, Amsterdam, June 2013



Approaching rights at the intersection of gender, ethnicity and class. Lecture within the ErasmusDAAD Intensive Program “Roma Rights and Discrimination” organized by Faculty of Sociology
and Social Work, Babes-Bolyai University and the University of Applied Sciences Corburg,
05.03.2013, including discussing the case of socio-spatial marginalization. April 2013

2013
Participation on
international conferences

László Fosztó:


Mobilisers and Gatekeepers: Socio-Cultural Structures and Development Opportunities in
Segregated Roma Communities in Romania’; at Gypsy Lore Society Conference,
Glasgow,Scotland, 12-13 septembrie 2013



Revitalizare etnică şi mobilizarea resurselor simbolice în comunităţi locale: provocări şi modele
de dezvoltare pentru politicile publice în comunităţi rome / Ethnic revival and mobilisation of
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symbolic resources in local communities: challenges and models for development policies for
Roma communities, at Conferinţa: Conferinţă Anuală a Asociaţiei Politologilor din Ungaria
(Annual Conference of Political Sciences from Hungary), Cluj-Napoca, 31 mai - 1 iunie 2013
Cristina Raț:

2014



The New Politics of Family Policy in Hungary, Poland and Romania Since the EU Accession:
Domestic Vs. International Influences (co-authors: Tomasz Inglot, Minnesota State University,
Mankato, USA; Dorottya Szikra, ELTE University, Budapest, Hungary; Cristina Rat, Babes-Bolyai
University, Cluj-Napoca, Romania). Paper presented at the 20th International Conference of
Europeanists - Crisis & Contingency: States of (In)Stability organized by the Council for European
Studies, Amsterdam, 24-27 June 2013. Session 1919. The paper is partially relying on the
SPAREX research,



Disempowering Inclusion – Family Policies, Social Assistance Schemes and the Situation of
Roma Mothers in Romania. Paper presented at the Nordic Conference “Intentions, Interactions and
Paradoxes in Post-Socialist Space”, 24-25 May 2013, Helsinki. The paper is partially relying on the
SPAREX research

Nationhood in the Carpathian Region Hungarians and their Neighbours – Sociological Perspectives.
Conference of the Hungarian Sociological Association organized at Babes-Bolyai University. November
27-29, 2014.
PANEL: Spatial exclusion and social inequalities. Chairs: Enikő Vincze (BBU, RO) and Tünde Virág
(CERS HAS, HU) - Participants from the SPAREX team with the following papers:


Enikő Vincze: Introductory Notes on Spatialization and Racialization of Social Exclusion



Petrovici Norbert: Neoliberal proletarization along the urban-rural divide in
postsocialist Romania



Cristina Rat: Bare Peripheries. State Retrenchment and Population Profiling in Segregated Roma
Settlements in Romania



Hajnalka Harbula: Family as a means of survival. formation and inside processes of a Roma ghetto
in Sumuleu Ciuc



Anca Simionca: Development, Underdevelopment and Impoverished Roma
Communities. A Case Study if a High-Level Visions and Agendas of Economic Progress In Urban
Romania
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Modes of Appropriation and Social Resistance. 11th Annual Conference of the Romanian Society of Social
and Cultural Anthropology (SASC) organized at Babes-Bolyai University.
PANEL: Post-socialist Neoliberalism and the Dispossession of Personhood. Convener: Enikő Vincze
(BBU, RO) - Participants from the SPAREX team with the following papers:


Cristina Rat: Social citizenship at the margins. A return to charity?



Enikő Vincze: Neoliberal Housing Policies and the Process of Dehumanization

PANEL: Roma Resistance in the Context of Development and Policy Interventions. Conveners: Ana
Ivasiuc (University of Giessen) and László Fosztó (ISPMN) - Participants from the SPAREX team with the
following papers:


Enikő Vincze: Entrepreneurial development and its effects on the marginalization of Roma



Adrian-Octavian Dohotaru: Participatory Action Research. Stephenson Case



Cătălin Berescu: Marginals’ Cohousing

Giovanni Picker:


Organizer (with Dr. Silvia Pasquetti) of the RC21 Session Informality and spatial confinement
across the global order: everyday and policy perspectives. XVIII World Congress of the
International Sociological Association: Facing an Unequal World. Challenges for Global
Sociology. Yokohama, Japan, July 14-19. http://www.isa-sociology.org/congress2014/facinginequality.htm



Organizer of the workshop Race in/outside post-WWII Europe: On the Politics of Governing and
Knowledge Production. Central European University, June 10.
http://www.ceu.hu/event/2014-06-10/race-inoutside-post-wwii-europe-politics-governing-andknowledge-production

Adrian Dohotaru
Performative Anthropology. The Case of Pata Rât Ghetto. At the conference Bodies in Between:
Corporeality and Visuality from Historical Avant-garde to Social Media, 29-31 May 2014, organized by
the Department of Cinematography and Media, Faculty of Theatre and Television, “Babeş-Bolyai”
University, Cluj-Napoca, Romania.
http://teatrutv.ubbcluj.ro/bodiesinbetween/download/5%20-%20Abstracts%20and%20Biographies.pdf
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Enikő Vincze

2016



The shifting focus of EU discourse in what regards the Roma minority: from "contributor to
cultural diversity" to "labor force of competitive market". roma_tre_university_EV_31_oct_2014,
HUMAN RIGHTS, ANTI-SEMITISM AND INTER-ETHNIC RELATIONS FROM THE END
OF THE 19TH CENTURY TO THE PRESENT. SOUTH AND EAST CENTRAL EUROPE IN
COMPARATIVE PERSPECTIVE. Roma Tre University, 30-31 October 2014



Coalition-building and knowledge production. Workshop and conference ”Nothing about us
without us? – Roma Participation in Policy Making and Knowledge Production”. 11-13 October
2014, Budapest. Supporting organisations: Corvinus University of Budapest, University of Bristol,
Decade of Roma Inclusion Secretariat, Gallery 8, European Roma Rights Centre, Roma Education
Fund, Making the Most of EU Funds for Roma Program of the Open Society Foundations, Roma
Virtual Network, Romedia Foudation



Cultural identity politics, social policies and racialization processes regarding Roma. Workshop
“Race in/outside post-WWII Europe: On the Politics of Governing and Knowledge Production”.
Organized by the CEU Institute for Advanced Study and Department of Sociology and Social
Anthropology. Budapest, June 10, 2014.



Marketization, housing politics and Roma exclusion. Conference “Autocracy and Market
Economy”. University of Vienna. 15-17 May 2014.



The racialization of exclusion and limits of “Roma inclusion policies”. Workshop “Public policies
for Roma inclusion in Romania and the inclusion of Roma migrants from Romania in Catalunya”.
Organized in Barcelona by Facultat de Geografia i Historia/ Universidad de Barcelona, and the
Faculty of Political Sciences (SNSPA). Bucharest, February 27-28, 2014.

Norbert Petrovici: Personal Development and the Flexible Contracts: Depoliticized Class
Struggles between the Middle Class and Working Class in Cluj, Romania, paper presented at
EASA Conference, Milan, 20-23 July 2016
Enikő Vincze: participare la conferința The housing policies of our future, 15/09/2016, Geneva,
organized by Housing Europe in cooperation with UN Economic Commmision for Europe, the
Slovakian Presidency of the EU, Cooperative Housing International

Public conferences in
Romania

Cristina Raț:
2013



Accesul la educație – incluziune adversă în zone sărace marginalizate. Prezentare în cadrul
dezbaterii Educația – primul pas spre integrare a cetățenilor de etnie romă organizată de Asociația
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Umanitară Împreună pentru Ei – Baia Mare și Centrul pentru Politici Publice – Cluj-Napoca, 23
Septembrie 2013, Baia Mare.


Accesul la locuinţe sociale: o comparaţie între cinci oraşe. Lucrare prezentată la masa rotundă
Locuire socială la romi. Organizată de Institutul pentru Studiul Problemelor Minorităților
Naționale (ISPMN), 11 Septembrie 2013, Cluj-Napoca.



Situația socială din zona Pata-Rât și Cantonului, Cluj-Napoca. Prezentare la dezbaterea Rampa de
gunoi și rasismul de mediu organizată de Școala doctorală Paradigma Europeană a Universității
Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (UBB), în cadrul seriei dezbaterilor Universitatea pentru o societate
echitabilă, 23 Aprilie 2013, Cluj-Napoca.



Dillemas of social research in deprived and marginalized Roma settlements. A case-study of PataRat. Prezentare în cadrul mesei rotunde organizate în cadrul seminarului Gender, Ethnicity and
Class in Roma Studies. Whiter Intersectionality. European Academic Network on Romani Studies,
11-14 Aprilie 2013, Institutul pentru Studiul Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca

Enikő Vincze:


Zone de locuire defavorizată și stigmatizare culturală. Lucrare prezentată la masa rotundă Locuire
socială la romi. Organizată de Institutul pentru Studiul Problemelor Minorităților Naționale
(ISPMN), 11 Septembrie 2013, Cluj-Napoca.



Despre rasismul de mediu. Prezentare la dezbaterea Rampa de gunoi și rasismul de mediu
organizată de Școala doctorală Paradigma Europeană a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
(UBB), în cadrul seriei dezbaterilor Universitatea pentru o societate echitabilă, 23 Aprilie 2013,
Cluj-Napoca.



Perspectiva spațială în abordarea excluziunii sociale. Excluziunea locativă și teritorială a romilor
marginalizați în România, BBU, Conferintele Talos, March 2013

Enikő Vincze:


Orașul Cluj, oraș fără excluziune socio-teritorială, paper presented at the debate on “Socioterritorial desegregation of Pata Rat and the inclusive institutional mechanisms” organized at the
Prefecture of Cluj on the 20th of June 2014 on the initiative of the Minister for Social Dialogue,
Aurelia Cristea.



Violence against Roma women in the context of forced eviction, paper presented at the Workshop
"Cum discutăm despre și cum acționăm împotriva violenței asupra femeilor rome?" (How we
discuss about and how we act against the violence against Roma women), 10-12 September 2014,

2014
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Bucharest, Filia Center


2016

Spatial violence of the majority against the minority, paper presented at Brainstorming b3:
aggression, conflict, violence, trauma, negotiation, organized by tranzit.ro, Sibiu, 27 September
2014

Simpozion de prezentare a proiectului și a volumului rezultat Muncă rasializată și spații ale
marginalității
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, 20.09.2016.
Lansarea volumului Pata și a contextului mai larg al cercetării
Facultatea de Studii Europene, 04.10.2016.

Participation on film
festivals

2016

Trimiterea filmelor despre Călărași și Tg. Mureș la One World International Human Rights Documentary
Festival - 2017
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