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Introducere

Prezentul volum este realizat în cadrul proiectului INTER-
SECT – Centrul Comunitar Intersecțional, implementat de către 
Asociația „EasyECO” în parteneriat cu Asociația E-Romnja, finan-
țat prin contractul RO2020/ACF_A7_MM_14, Apel 7- runda 1, 
în cadrul Programului Active Citizens Fund România, de către 
Fundația PACT- Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Trans-
formare, pe perioada de implementare 01.04.2021-31.12.2022.

Problema abordată de proiectul nostru este perpetuarea exclu-
ziunii comunităților discriminate (economic, etnic, pe criterii de 
vârstă, gen, orientare sexuală, dizabilitate) din diverse zone urbane 
din București. Proiectul a venit cu o perspectivă intersecțională 
prin înființarea unui centru comunitar intersecțional, pentru abor-
darea fenomenului de excluziune, a formelor sale multiple, precum 
și a proceselor de reproducere a inegalităților sociale, economice, 
culturale și politice.

Scopul proiectului, și implicit al Centrului Comunitar Inter-
secțional, a fost de a capacita comunitățile vulnerabile (tineri, roma, 
LGBTQAI+, femei, șomeri, persoane cu dizabilități sau aflate în 
risc de sărăcie etc.) care se confruntă cu discriminări intersecționale 
(economică, etnică, de vârstă, dizabilitate, gen, orientare sexuală etc.) 
din zone sau enclave cu comunități dezavantajate sau care trăiesc 
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în precaritate din București. Pentru atingerea scopului menționat, 
proiectul a urmărit îndeplinirea următoarelor obiec tive specifice:

O.1. Creșterea accesului la educație și piața muncii pentru 530 de 
persoane vulnerabile care se confruntă cu discriminări intersecționale.

O.2. Creșterea capacității de coagulare și organizare comunitară, 
mobilizare și gestionare a resurselor pentru minim 940 de persoane 
din grupuri vulnerabile.

O.3 Creșterea gradului de conștientizare și combatere a discrimi
nărilor intersecționale.

Aceste obiective au fost atinse prin intermediul următoarelor 
activități majore:

• Înființarea și funcționarea Centrului Comunitar Intersecțio-
nal – INTERSECT (incluzând gestionarea în cadrul centrului a 
unui spațiu de întrajutorare în parteneriat cu programul Bine Bou-
ti que dezvoltat de Crucea Roșie Sector 6).

• Desfășurarea unei campanii de informare și dezvoltare a abi-
lităților de integrare educațională și ocupațională a persoanelor 
dezavantajate și discriminate (activități de educație non-formală 
prin artele spectacolului și arte vizuale pentru copii și tineri, ateli-
ere de dezvoltare personală și psihoigienă pentru tineri, mediere 
pe piața muncii, intervenții pentru sănătatea mintală individuală 
și de grup, intervenții pentru sănătate reproductivă, sprijin material 
prin intermediul spațiului de întrajutorare, consiliere juridică în 
justiție socială, inclusiv locativă).

• Organizarea unei campanii de conștientizare și capacitare în 
organizarea comunitară (ateliere de informare și mobilizare comu-
nitară în domeniul justiției locative, întâlniri comunitare lunare, 
fizice și online, la Gender Talk, evenimente de consultare și coagu-
lare comunitară – prânzuri și cine comunitare, seri culturale, dez-
bateri etc.).



• Implementarea unei campanii de măsuri de instruire în leader-
ship comunitar în domeniul apărării drepturilor omului și anti-dis-
criminării pentru lideri informali din comunitățile discriminate.

• Campanie de conștientizare și combatere a discriminărilor 
din perspectiva intersecțională (campanie de advocacy, realizare 
podcast al centrului comunitar, tipărire volum pe baza interviuri-
lor cu 15 persoane implicate în munca comunitară, organizarea 
Festivalului Mad Pride și a Festivalului INTERSECT).

Astfel, volumul de față, rezultat în cadrul activității mai largi 
de conștientizare și combatere a discriminărilor intersecționale, 
adună 15 interviuri cu persoane implicate în munca comunitară la 
nivel organizațional sau de grup informal, din București, din ultimii 
10-15 ani. Evident, există sute și mii de persoane care sunt implicate 
constant în munca comunitară pe care am încercat să o surprindem 
prin aceste interviuri, dar timpul extrem de limitat ne-a permis să 
dialogăm doar cu câteva dintre aceste voci extraordinare. Obiecti-
vul acestui volum a fost de a mapa modul în care se formează și se 
definesc comunitățile discriminate în care trăim, muncim și pentru 
care luptăm. De asemenea, am încercat să aflăm și ce înseamnă 
efectiv munca comunitară, legătura acesteia cu conștiința socială 
și politică mai largă, precum modul în care se construiesc alianțele 
și rețele de solidaritate și rezistență. Sperăm ca această antologie a 
comunităților să arate unde eșuăm, care sunt provocările constante, 
dar și cum să mergem înainte, împreună și cu speranță, pentru o 
lume diferită și mai justă.

Ovidiu Anemțoaicei
27.11.2022
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Aldessa

Ovidiu: Bună, Aldessa! Mă bucur mult că ai acceptat să parti-
cipi la seria de interviuri pe care le organizăm în cadrul proiectului 
nostru INTERSECT! 

Aldessa: Bună, Ovidiu! Mersi mult pentru invitație! Mă bucur 
să am această discuție cu tine și să vedem împreună încotro mergem.

Ovidiu: Da, exact! Noi ne știm de ceva timp. Pentru cine nu 
te cunoaște, povestește-ne puțin despre tine. Cum ai ajuns să te 
implici în muncă comunitară, în activism și cum îți vezi tot par-
cursul ăsta al tău personal, de organizație, de grup, în termeni de 
conștiință politică sau socială.

Aldessa: Mm, da… E o grămadă de zis… 

Ovidiu: Ei! Să ne spui despre tine câte ceva.

Aldessa: Am început să lucrez direct cu E-Romnja. E-Romnja, 
știi, este o asociație pentru promovarea drepturilor femeilor rome. 
Am avut norocul și oportunitatea să am primul job într-o organi-
zație feministă romă la 18 ani.
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Ovidiu: Când ai intrat în E-Romnja?

Aldessa: La 18 ani, chiar înainte să încep primul an de facultate.

Ovidiu: De abia se înființase?

Aldessa: E-Romnja s-a înființat în 2012 și eu am intrat în 2013.

Ovidiu: Oho! Da! Aproape 9 ani.

Aldessa: Cam așa. Da! E ceva… Eu mi-am început munca direct 
în comunitate la mine. E-Romnja lucrează în trei orașe: în Giurgiu, 
Mizil și în Valea Seacă, unde este o comunitate rurală.

Ovidiu: E în Bacău?

Aldessa: E în Bacău, da! Prima dată, E-Romnja a început să 
lucreze în Mizil și, cumva, am fost persoana de contact. Rolul meu 
atunci era de facilitatoare comunitară, pentru că noi, în E-Romnja, 
avem activitatea de organizare comunitară, iar facilitatoarea comu-
nitară este un personaj-cheie în munca noastră.

Ovidiu: Am înțeles! Deci făceai oricum mediere și intermedi-
ere. Facilitai legătura între comunitate și organizație.

Aldessa: Da, exact! Pentru că E-Romnja are sediul în Bucu-
rești, munca noastră se desfășoară în comunitate și, cumva, rolul 
meu era, fix cum ai zis și tu, de a media comunicarea între asoci-
ație și comunitate.
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Ovidiu: Deci, cumva, e clar că implicarea ta era puternic mo-
tivată personal, din experiența ta, din viața ta, din cum vedeai tu 
comunitățile și simțeai că e necesară munca asta de organizare.

Aldessa: Și, ca să merg un pic mai înainte să încep în E-Rom-
nja… Deci, eu sunt din Mizil, ursăreasă, din comunitate compactă 
de romi din Mizil și nu am avut atât de multe. Deși am crescut în 
comunitate, comunitatea din Mizil e împărțită, cumva, în două 
părți: Cartierul Vechi și Cartierul Nou. Cartierul Nou înseamnă 
unde s-au construit case în ultimii 10 ani. Și eu, locuind în Carti-
erul Vechi, eram un pic mai departe de Cartierul Nou, unde sunt 
și persoanele cu o situație mai precară, persoanele sărace. Nu aveam 
o viziune foarte mare și foarte realistă asupra comunității. Locuind 
mai înspre partea de gadji, am stat și mai mult în contact cu partea 
asta de gadji din jurul casei mele. 

Ovidiu: Adică grupurile de români.

Aldessa: Gadji înseamnă „români”, da, da, da!

Ovidiu: Așa.

Aldessa: Și, cumva, am avut parcursul ăsta de ceea ce se numește 
„excepție”, atunci când găsim o persoană care a mers la școală și, 
mă rog, a făcut ce a „trebuit”, cu ghilimelele de rigoare, conform 
societății… Devine excepție. Și, cumva, am fost modelul ăsta în 
comunitate, fata care a mers la școală, deși provenea dintr-o fami-
lie săracă, fără mamă, crescută de bunici… Era cumva tot discursul 
ăsta în care „Uite! A reușit să meargă la școală”. Și, la liceu fiind, 
în ultimul an, în clasa a XII-a, am devenit un pic mai conștientă 
de toate dinamicile astea, pentru că eu am făcut școala generală 
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într-o școală unde mergeau predominant copii romi din comuni-
tate de la mine. Erau foarte puțini ne-romi. 

Ovidiu: Tot în Mizil?

Aldessa: Tot în Mizil, da. Foarte aproape de casa mea, la vreo 
5 minute. După liceu, cumva, s-a făcut trecerea asta dintre… S-a 
schimbat. Și începeam să văd: „Stai așa, că există niște diferențe. 
Limbă, anumite chestii culturale, de comportament.” Da! Am 
început să devin mai conștientă de, în primul rând, ce înseamnă 
pentru mine să fiu fată romă dintr-o comuniate compactă și vorbi-
toare de romani într-o clasă în care mai era doar o singură fată romă. 
Și, în timp, cumva, începeam să văd… „Bă, dar de ce sunt doar eu 
și de ce mai e doar o singură fată? De ce suntem atât de puține fete 
rome care ajung la liceu?” Și, cumva, îmi puneam întrebările astea 
și știam situațiile din comunitate, situația mătușii mele, a verișoarei 
mele, cum s-a întâmplat pentru ele să nu mai poată să continue 
școala și așa mai departe. Și îmi doream o chestie, să fac ceva, dar 
ce dracu’ să știi în Mizil, știi? Adică nu… Mizil e un oraș atât de 
mic. Până a venit E-Romnja, nu era altă organizație. Și exista cumva 
dorința asta în mine, dar unde să ți-o dezvolți?

Ovidiu: Și cum ai aflat tu de E-Romnja?

Aldessa: Și Carmen, pentru că ea este din Mizil, după ce a 
fundat E-Romnja, și-a dorit să înceapă munca asta de organizare 
comunitară și activism în Mizil, de unde este ea. Eu, atunci, apli-
cam pentru facultate și se întâmpla chestia asta la facultate: dacă 
vrei să ocupi un loc special alocat pentru romi, trebuie să ai o ade-
verință de la o organizație sau de la Partida Romilor. Și o altă fe-
meie romă de la noi din comunitate, Claudia Bulată, care este 
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mediatoare școlară acum la școala unde am învățat eu, era atunci 
în contact cu E-Romnja și ea direcționa persoanele de unde să-și 
ia adeverința. Și așa am cunoscut-o pe Claudia Bulată. Carmen era 
deja în contact cu Claudia Bulată de la diferite cursuri și tot așa… 
Și așa a ajuns Carmen să afle cumva de mine, că există o fată în 
comunitate care are un nivel de studii și, na… Hai să vedem care 
e treaba! 

Ovidiu: Și așa ai început?

Aldessa: Și așa am început, da.

Ovidiu: Și-ți mai aduci aminte care a fost primul proiect sau 
primele proiecte ori primele activități?

Aldessa: Da, da, da. Cum să nu… Îmi aduc aminte că prima 
activitate și prima finanțare pe care le-a avut E-Romnja au fost de 
la Mama Cash și proiectul se numea „Femeile rome consolidează 
democrația locală”. Este un proiect care se desfășoară în continuare 
de când eu am început în E-Romnja. Și, da, constat chestia asta: 
sarcina mea, la 18 ani, a fost să creez un grup de femei rome din 
comunitate care să înceapă să vorbească despre problemele lor, 
despre problemele comunității și să începem să facem ceva diferit. 
Și problema pe care noi ne-am focusat și pe care încă lucrăm la 
Mizil a fost pe partea asta de infrastructură. Și am făcut foarte mult 
advocacy și în continuare facem advocacy, dar și organizare comu-
nitară. Astfel că anul trecut, se pare, când am fost la o discuție cu 
un consilier local din Mizil, ne-a zis chestia asta că noi înainte… 
O parte din procesul de advocacy pe care noi îl facem, femeile din 
Mizil, este activitatea de monitorizare a ședințelor din cadrul Con-
siliului Local, unde și propunem… Spunem ce probleme sunt, 
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propunem și soluții și aflăm și ce se întâmplă la nivel local. Și mi-a 
spus atunci că, dacă la început, în 2013, când am început noi să 
mergem la ședințele din Consiliul Local și nici măcar nu ne ofereau 
un scaun să stăm și noi… Grupul era văzut ca ceva exotic. Acum, 
grupul de inițiativă al femeilor rome din Mizil a devenit un parte-
ner de dialog, pe care autoritatea nu mai poate…

Ovidiu: … să-l ignore și să-l…

Aldessa: Să-l ignore. Da, exact!

Ovidiu: A! Tare!

Aldessa: Da! Și asta e o schimbare foarte importantă pentru 
noi, plus că și în comunitate s-au schimbat lucrurile. Oamenii se 
raportează la grupul de inițiativă al femeilor. S-a spart chestia asta 
de lider, să existe un lider care să reprezinte întreaga comunitate. 
Nu există așa ceva în Mizil. În schimb, grupul de inițiativă are 
această funcție de reprezentare a comunității.

Ovidiu: Și-s doar femei rome?

Aldessa: Doar femei rome.

Ovidiu: Aha, deci ați creat un leadership cu femei, în special.

Aldessa: Cu femei rome, da.

Ovidiu: Și a rămas constant grupul sau…?
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Aldessa: S-a dezvoltat foarte mult. Când am creat eu grupul, 
în 2013, erau șapte femei rome, erau printre ele rudele mele apro-
piate, o verișoară, o mătușă, pentru că oamenii n-aveau încredere. 
„O fată de 18 ani, vii tu acuma să ne schimbi nouă viața.” Dar nu 
există chestia asta în discursul nostru: „Venim să vă schimbăm viața!” 
Nu! Venim să vedem care sunt problemele și împreună, prin dife-
rite metode, pe care le-am învățat și noi de la alții sau pe care am 
început să le pilotăm, încercăm să facem o chestie. Și, cumva, ăsta 
e discursul nostru în toată munca noastră.

Ovidiu: Și unde ți s-au părut cele mai mari provocări în tot 
procesul acesta de coagulare comunitară și de creare de leadership? 
Să vezi cine poate să-și asume toată povestea asta și să continue? 
Unde ți s-a părut că a fost cel mai greu procesul? Chit că ai început 
cu membre din familia ta extinsă, să zic. Unde ai suferit? Unde mai 
oftai, ca să zic așa? Acum… Na! Cât se poate de… că sunt și mo-
tivații personale, sunt și chestii… dar, în general, ca proces, așa… 
Chestia asta de încredere, de care ziceai tu?

Aldessa: Da! Există chestia asta că… Mi s-a întâmplat să am 
discuții cu oameni și să zică: „Iei bani pe noi, te îmbogățești, Al-
desso?” Și oamenii uneori… Și nici nu suntem obișnuiți că există 
totuși o intenție de a face o schimbare într-o comunitate fără să ai 
neapărat un interes personal.

Ovidiu: Da, da, da… sau financiar…

Aldessa: Adică, sigur, vorbim despre salarii și despre faptul că 
există salarii și asta tot timpul a fost o chestie foarte transparentă 
pe care eu am zis-o. Adică, nu le poți spune oamenilor „OK, am 
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3 lei”. „Da, ăștia sunt 3 lei pentru munca pe care o fac, pentru că 
e o muncă, știi?”

Ovidiu: Dar e îndreptățită reacția asta, pentru că totul cred că 
are legătură și cu faptul că multe ONG-uri veneau pe teren, se 
băgau, făceau bani gârlă de pe fonduri europene, impactul era mi-
nor sau genera mai multă hârțogăraie… Și oamenii au început să 
nu mai aibă încredere în chestia asta. Că se folosesc alte organiza-
ții de ei sau în numele lor și iau bani și ei tot la fel rămân sau cu 
aceleași probleme… Adică e de înțeles!

Aldessa: Exact! E foarte legitim de ce există această lipsă de 
încredere, dar în timp am simțit cum s-a construit această încredere 
și cum femeile au înțeles că nu e vorba despre un interes propriu, 
personal, deși există o compensație financiară, să zicem așa, pentru 
facilitatoarea comunitară. Și asta nu doar în cazul meu, dar, în 
general, și cu celelalte colege și în celelalte comunități.

Ovidiu: Știu că ai lucrat și cu tineri foarte mult sau ai avut 
proiecte în care au fost și tineri implicați.

Aldessa: Da! Acum lucrez mai mult cu tineri. Am lucrat până 
în 2016 cu femeile, cu grupul de femei, iar din 2016 am început 
să formăm și grupuri de tineri și tinere în comunități.

Ovidiu: Și pe ce direcție mergeți cu proiectele cu tinerii?

Aldessa: Există mai multe direcții. Facem tot felul de traininguri 
și activități pe partea asta de a-i conștientiza pe tineri în legătură cu 
rasismul, discriminarea, rolurile de gen, drepturile persoanelor LGBT 
și conștientizarea pe parte de „OK, de ce e importantă educația?”. 
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Și fix pe partea asta avem un program de mentorat care se numește 
„Suroritate” și este dedicat fetelor din cele trei comunități în care 
noi lucrăm. Ideea este asta: să le încurajăm pe fetele rome să-și 
continue educația, dar și să creăm spațiul de colectiv doar cu femei 
rome și schimbul de experiențe între femei rome, fete rome și cre-
area de modele: există o femeie romă care poate să fie un model 
sau, dacă nu un model, cineva cu care împarți cel puțin două iden-
tități comune, cea de femeie și cea de romă, și de la care poți să 
primești sfaturi.

Ovidiu: Clar, de asta și speram să accepți să facem interviu, 
pentru că e clar din proiectele voastre. Voi ați introdus și abordarea 
asta, firul ăsta al intersecționalității și mi se pare supercurajos, mai 
ales că sunt probleme concrete în interiorul comunității, din per-
spectivă de etnică, să spun, de diferențele roma, dar ai și dimensiunea 
de gen în interiorul comunității și atunci ai sau aveți numeroase 
provocări și abordări ca să știți strategic cum faceți organizarea cu 
femei în contextul în care ele sunt parte din comunități și familii 
extinse și mai ai și tineri LGBT, că ai menționat. Deci, supercom-
plicat, îți dai seama! „Tânăr roma LGBT” este o combinație nu 
foarte fericită pentru contextul românesc. Știu că și colegii noștri 
de la CRJ și MozaiQ la fel, au proiectul ăsta pe INTERSECT cu 
tineri roma LGBT și e supercomplicat și e greu, îți dai seama! Și 
ca experiențe personale, și ca posibilități de adunare împreună, pe 
urmă și inițiative ca să facă ceva împreună. E un întreg proces…

Aldessa: Este, da!

Ovidiu: Și voi asta ați făcut de la bun început, cumva, munca asta 
intersecțională. Și pe gender, și pe etnie, și pe sărăcie, și pe vârstă.
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Aldessa: Da, pentru că nu… Adică, cel puțin și din punctul 
nostru de vedere, dar și din punctul meu de vedere, mai personal, 
să zic așa, eu… Da! Sunt fana intersecționalității și, OK, există o 
întreagă discuție legată de intersecționalitate și nu este un concept 
perfect, dar este un concept care te ajută, cumva, ca activist, ca 
ONG-ist, ca ce vrei tu să fii, să nu eviți, să nu dai la o parte anu-
mite identități ale unei persoane, care schimbă cu totul contextul. 
Noi ne uităm, de exemplu, femeile rome din Mizil versus femeile 
rome din Valea Seacă. Toate sunt femei rome, dar dacă ne uităm 
doar la faptul că toate sunt femei rome, nu e suficient. Trebuie să 
ne uităm și la faptul că femeile rome din Valea Seacă sunt mai 
sărace decât cele din Mizil sau că cele din Mizil, să zicem, ar fi mai 
religioase decât cele din Valea Seacă. Tot timpul, munca noastră 
este adaptată la contextul local, la contextul pe care îl au femeile 
și la nevoile lor. Munca noastră cam asta e, tot timpul este adaptată 
la nevoile femeilor.

Ovidiu: Foarte frumos ai explicat, dar cred că ai surprins un 
concept în practică direct prin exemplele astea. Că poate multă 
lume știe despre concept sau începe să fie mainstream, să devină 
din ce în ce mai cunoscută abordarea asta cu intersecționalitatea, 
dar pentru mulți dintre tovarășele, tovarășii noștri rămâne un con-
cept abstract. Avem munca voastră concretă pe teren, cu comuni-
tățile… Altfel îl puneți în practică.

Aldessa: Da… Nu e deloc abstract. Și inclusiv, pentru că m-ai 
întrebat mai devreme despre lucrul cu tinerii, și între tineri există 
foarte multe diferențe: care e mai închis la culoare, că-i mai urât, 
că-i mai frumos, că-i mai curat, că-i mai… Iar dacă nu te folosești 
de conceptul intersecționalității și ne uităm așa la faptul că toți 
suntem romi și atât, este total insuficient. De-asta noi aplicăm.
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Ovidiu: Ne-am uitat puțin la provocările din interior, dar în 
colaborarea cu alte organizații sau grupuri informale cum a fost 
parcursul? Cum vă…? Că sunteți practic singura organizație femi-
nistă pentru drepturile femeilor roma, feministe cu discurs, cu 
participare publică clară, vizibilitate, chiar dacă sunt doar 7 sau 8 
ani, nu? În 2012 sau 2013…? Nu mai știu în ce an…

Aldessa: La anul facem 10 ani.

Ovidiu: Deci 2022, 2012, da… 10 ani! Petrecere mare trebuie 
să facem. Facem aici în grădină dacă vreți, una măcar s-o faceți 
aici. Să fie 3 zile și 3 nopți. (Râde.)

Aldessa: Așa facem! (Râde.)

Ovidiu: Colaborăm noi între noi, EasyECO cu E-Romnja, dar 
voi aveți colaborări pe multe planuri și pentru drepturile femeilor, 
în general, cu organizațiile din rețeaua VIF, împotriva violenței 
împotriva față de femei, și multe altele. Și eram curios… Cum ți 
s-a părut procesul ăsta de creare de rețele, de colaborări? Unde s-au 
făcut mai ușor alianțele, solidarizările? Unde a fost mai complicat? 
Și care-i provocarea cea mai mare sau care-s provocările cele mai 
mari cu celelalte grupuri, organizații?

Aldessa: Păi, gândindu-mă în ce organizații și în ce coaliții și 
în ce proiecte și cu ce organizații avem parteneriate, pare că suntem 
mai OK. Suntem mai în concordanță cu organizațiile feministe din 
România, mai puțin cu organizațiile rome, care activează în gene-
ral pe drepturile romilor.
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Ovidiu: Și asta din cauză că organizațiile rome clasice, să zic, 
au avut o reticență mai mare față cu aspectul acesta pe gender, pe 
egalitate de gen, pe drepturile femeilor sau sunt și chestii acciden-
tale, istorice, efectiv nu a fost ocazia sau…?

Aldessa: Am avut încercări de colaborări și una care m-a afectat 
la un nivel destul de mare, să zic, pentru că… Na! Eu fiind totuși 
o tânără activistă romă și fiind în București doar de patru ani și 
începând să cunosc mai mult, să văd „OK! Și organizația asta ce 
face? Și ailaltă ce face?”. Și ziceam: „Bă, dar de ce nu lucrăm împre-
ună?” Și cred că în toate persoanele care intră așa mai la început 
gândesc: „Bă, dar sunteți nebuni? Dar de ce nu lucrați împreună?”

Ovidiu: Exact, întrebare-cheie…

Aldessa: Dă-l încolo de orgoliu. Și de ego. Știm că e aceeași 
luptă pentru resurse, dar hai pe anumite acțiuni să ne coalizăm și 
să facem o chestie mișto, mare și să aibă impact. Și am avut această 
încercare în 2018 cu un grup de bărbați romi, pentru că erau mai 
mulți bărbați romi, și, din păcate, a ieșit foarte… Nu știu dacă îți 
aduci aminte, dar în 2018 un băiat din Ucraina a fost omorât de 
către un grup de naziști. Și, tot în același an, o fetiță care era în 
brațele mamei ei pe o stradă din Italia a fost împușcată de către 
cineva. Au fost, unul după altul, niște atacuri bazate pe motive de 
ură rasială și eram într-un grup și am zis: „Bă! Hai să facem și noi 
dracu’ ceva, că nu e OK că se întâmplă asta și nu trebuie să se în-
tâmple în România sau să se întâmple la noi ca să putem să avem 
și noi o reacție.” Și, mă rog, s-a format o chestie care nu a funcți-
onat. Da! Nu pot să zic că în rândul romilor există o reticență mai 
mare când vine vorba despre feministe sau despre gen, dar există în 
schimb dinamicele de putere, sexismul, care se întâmplă în general 
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în societatea românească. Sigur că pentru noi – și pentru mine, eu 
pur și simplu am crescut cu această ideologie și mi-e foarte greu 
acum să lucrez într-un mediu toxic, de exemplu, unde să simt că 
ceea ce spun eu nu se ia în considerare sau că inițiativele mele 
trebuie să fie validate de un bărbat ca ele la fel să fie agreate de 
celelalte persoane. Și nu am putut și nu pot să fiu într-un spațiu 
de genul ăsta. Și, din păcate, se întâmplă chestia asta. Mi s-a în-
tâmplat să simt toate aceste lucruri, nu doar mie și colegelor mele, 
și atunci… 

Ovidiu: Ah! Înțeleg…

Aldessa: Da…

Ovidiu: Deci, cumva, e chestia asta de relații de putere… Eu 
știu?!… Sexiste, încă din rândul organizațiilor, de altfel și în rândul 
albilor, la organizațiile care luptă pentru aceleași drepturi se repro-
duc ierarhiile și atitudinile astea în care tot bărbații validează orga-
nizația sau munca lor. Că și noi ne punem la EasyECO… Încer căm 
să construim o colaborare pe orizontală și să fim nu eu un singur 
cap, adică ce fac, munca mea, Alexandra, Adina, Simona, George, 
și să avem consens, să luăm deciziile împreună, să reprezentăm pe 
mai multe direcții fiecare în parte. Adică și noi încercăm să răspun-
dem acelorași provocări și de lucru în echipă și pe munca în afară, 
pe cine reprezentăm, în numele cui vorbim sau nu vorbim.

Aldessa: Da… Și un alt motiv este și ăsta, pentru că există această 
tendință, când vine vorba despre organizații rome, să ne focusăm 
în general pe romi. Și înțeleg foarte bine că nu este suficient și că 
toată discuția asta în care trebuie să fim ACCEPTați că suntem 
romi și rasismul… OK! El există și noi tot timpul îl… Dar, cumva, 
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se întâmplă aceeași chestie: dacă în mișcarea feministă ne focusăm 
doar pe faptul că suntem femei și că există diferențe între noi ca 
femeie și bărbat și nu ne uităm și la faptul că există diferențe și 
între femei de etnie, de culoare, de orientare sexuală și de alte lu-
cruri, nu este suficient. Și văd aceeași chestie și în partea cealaltă 
de mișcare romă: dacă ne focusăm doar pe faptul că suntem romi 
și pe rasism și nu ne uităm și la celelalte identități pe care le avem 
și vrem să fie o chestie generală, pur și simplu le invizibilizăm pe 
femeile din comunitățile noastre, invizibilizăm persoanele LGBT, 
invizibilizăm persoanele sărace atunci când discursul nostru este 
general. Trebuie să avem un discurs mai intersecțional, evident. 
Eram… OK! Hai să găsesc alt cuvânt, dar… (Râde.)

Ovidiu: (Râde.) Lasă că momentan stăm cu ăsta puțin așa. Dar 
nu, e clar, pentru mine, cumva, înființarea E-Romnja a marcat, în 
2012–2013, când ați început, a marcat complet și în practica acti-
vistă și academică, chiar și ONG-istă în general, ați marcat cumva… 
E o nouă istorie locală, în termen de cum era gândit, nu știu, ega-
litatea de gen, politicile de stat, activismul pe drepturile femeilor. 
Nu numai în București. Mai sunt și la Cluj și în alte părți organi-
zații care fac munca asta de ceva ani. Dar cumva s-a stabilizat con-
vingerea că nu mai poți să vorbești pe feminist, pe drepturile femeilor 
doar din perspectivă neutră, în general. Sunt diferențe clare între 
femeile din comunitățile roma și femeile din comunități albe sau 
generice ori din urban, rural, educație, vârstă, sexualitate etc. Și mai 
sunt și alte categorii, alte axe de discriminare. Dar cumva ați mar-
cat scena locală. Nu se mai poate vorbi acum fără vocea voastră, 
într-un fel, fără abordarea asta ca practică activistă, academică. Anii 
1990–2010 pentru mine au fost dominați de discursul ăsta de gen
der equality, că eram cu integrarea în UE, ONG-urile pe drepturile 
femeilor, participarea pe piața muncii, politică, economie… Însă 
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erau femei-cifre, generice și cumva munca adusă de E-Romnja și 
activism și academic, că voi contribuiți și pe cercetări și studii… 
Clar, nu mai vorbim despre egalitate de gen între femei și bărbați 
în mod abstract și nediferențiat, la grămadă. Contează chestia asta. 
Bun, dar acum eram curios, că știi cum e tendința… Mediem, nu 
vorbesc în numele meu, să zic, pentru altcineva… E clar că munca 
pe care o ai, experiența ta personală și de grup și organizațională 
te pune să mediezi lumi întregi, comunitățile tale sau comunitatea 
în care ai muncit, muncești sau ai trăit, medii academice, ONG-iste, 
prieteni, grupuri și tot felul. Unde crezi că greșim în toată munca 
asta a noastră sau dacă greșim ca abordare, ca stil? Că avem tendința 
să știm mai bine decât alții care-s problemele. Presupun că avem 
legătură cu realitatea. Dar se întâmplă să proiectezi niște chestii 
când, de fapt, nevoile s-ar putea să fie altele. Și vii cu o agendă or-
ganizațională, propui chestiile astea, dar de fapt comunitățile… 
Poate din cauza asta au comunitățile reticențe… Pentru că nevoile 
ar fi altele. Și mă gândeam acum la procesul nostru acti vist… Să 
venim cu proiecte, cu diagnosticele noastre și cu soluțiile noastre, 
dacă funcționează și dacă nu funcționează. De ce? Sunt curios…

Aldessa: Da… Se întâmplă chestia asta: să crezi că există o 
nevoie și după să îți dai seama că…

Ovidiu: … există altele mai urgente…

Aldessa: … că nu e aia nevoia. Dar nu e un capăt de lume! Și 
în procesul organizării comunitare există riscul ăsta, în care să în-
cepi să lucrezi pe o problemă, pe o nevoie, și îți dai seama că de 
fapt nu e o nevoie sau nu e o nevoie prioritară. Și, cumva, procesul 
organizării comunitare te învață ce să faci atunci. Iar ce se face cel 
mai bine în organizare comunitară este consultarea cu comunitatea. 



24

Că nu poți acum, de exemplu, tu, Ovidiu, să te gândești „În Mizil 
e nevoie de pietricele”… Nu! (Râde.) E nevoie de pietricele. De 
floricele. Știi? Bun! Avem cumva modelul ăsta, există. Facem acti-
vități și pe alte teme, dar în continuare, dacă o nevoie nu este în-
deplinită, ea rămâne acolo, de exemplu nevoia asta a infra structurii 
pe care noi facem advocacy și organizare comunitară la Mizil de 
aproape 8 ani de zile; pentru că nu este o nevoie îndeplinită, ea 
apare tot timpul. 

Ovidiu: Scuze, o mică paranteză, o explicitare: când spui „in-
frastructură”, te referi la acces la…?

Aldessa: Acces la canalizare, oamenii să aibă apă potabilă, pen-
tru că suntem în secolul XXI, anul 2021, dar sunt multe comuni-
tăți în care nu există. Și mai ales în contextul pandemiei. „Spălați-vă 
pe mâini!” Dacă ai cu ce! Și acces la drumuri asfaltate, asta e cea 
mai mare problemă. Nu mai vorbesc despre coșuri de gunoi, că 
deja e lux. 

Ovidiu: Dar cu electricitatea, cu gazul cum e? Lumea se des-
curcă sau și aici sunt…?

Aldessa: Ca date oficiale, avem 52 000 de gospodării fără acces 
la electricitate. Și vorbim despre digitalizarea educației!… Hai că 
o dăm în altele! (Râde.)

Ovidiu: (Râde.) A fost bună gluma, da… Glumesc! Am înțeles.

Aldessa: Eu aș zice așa, că nu pornim de la ideea că greșim și 
gata! Se termină lumea! Nu! Și noi în procesul nostru am învățat 
din… Nici nu le-aș numi „greșeli”. Pur și simplu, din experiență 



25

înveți. Asta funcționează, asta nu funcționează. De ce nu funcțio-
nează? Și te uiți, pentru că există nevoia asta, pentru că grupul are 
mentalitatea asta, pentru că e mai greu să pătrunzi cu o anumită 
temă undeva unde nu s-a discutat niciodată. Și trebuie să le iei 
ușor, trebuie să ai foarte multă răbdare, dar așteptările sunt… Dacă 
ai anumite așteptări de la un grup, de la o comunitate și nu se 
întâmplă, să nu [spui] „Gata! Se termină totul!”, ci să încerci o altă 
abordare. Acum depinde și despre ce organizații vorbim, Ovidiu. 
Pentru că, dacă vorbim despre organizații care sunt conduse de 
persoane nerome și nu au în staff-ul lor pe nimeni ca persoană 
romă și persoană din comunitate care să înțeleagă, atunci e greșit, 
sincer. Să te duci într-o comunitate fără să știi lucruri e greșit. 

Ovidiu: Chiar și în proiectul nostru voi sunteți, de fapt, să zic 
așa, partenere în proiectul nostru, cu centrul comunitar, voi aveți 
cea mai mare îndreptățire să intrați în comunități, cu facilitatoa-
rele, în baza experienței voastre. Ați văzut că noi, chiar și când am 
vorbit despre proiectul ăsta și l-am gândit împreună cu Carmen, 
anul trecut, am spus „Băi, noi nu ne băgăm pe chestia asta!”, dar 
o vedem ca parte din povestea intersecțională de muncă comuni-
tară și aici hotărâți și faceți exact cum știți și cum simțiți, din ex-
periența voastră cel mai concret. Efectiv, noi nu aveam experiență 
pe așa ceva. Și nici nu puteam să ne reprezentăm…

Aldessa: Sigur! Dar, din punctul meu de vedere, există și dife-
rența asta între organizațiile aliate și organizațiile care fac manage-
ment de proiecte pur și simplu. Și sigur că vorbim puțin diferit. 
Eu asta zic, la asta mă refer.

Ovidiu: Clar, clar, clar!
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Aldessa: Dar este esențial, în orice proces și în orice etapă, dacă 
vorbim despre incluziune… Hai să zicem că „intersecționalitate” 
sună pretențios. Dar hai să zicem că „incluziune” e un concept 
mult mai cunoscut și oamenilor le place să fie incluși, inclusivi, să 
arate că sunt inclusivi. Nu ești inclusiv dacă te duci și spui „Sunteți 
needucați, aveți nevoie să fiți educați”. Bun! Dar trebuie să ai oa-
meni în echipă, trebui să ai persoane rome care să zică: „Da, fă! Ai 
nevoie de educație, că, dacă n-ai educație, nu o să poți să lucrezi, 
pur și simplu! Nu că trebuie să ajungi tu mare prim-ministră.” Și 
chestiile astea, deși par chestii foarte simple, sunt foarte importante 
de fapt.

Ovidiu: Clar, clar! Din descrierea ta, din explicațiile tale reies cel 
puțin vreo două elemente foarte importante în tot procesul ăsta de 
muncă și organizare comunitară. Deci, odată că e un proces lung…

Aldessa: Continuu, aș zice.

Ovidiu: Continuu, da! Exact, exact! Pentru că nu există un 
final. (Râde.) Aici cât trăim, cred că… Până la moarte, știi cum e!… 
Doi, chestia cu încrederea, obținerea încrederii și în sânul comu-
nităților, iar tu, ca membră din comunitate – și din familie chiar –, 
mi-ai zis că este ceva legat de încredere și răbdare. Stai că mai era 
una, am uitat… Deci încredere, proces continuu, răbdare și… 
Mm? Nu știu, mi-ai zis un concept și am încercat să-l rețin, dar 
am uitat.

Aldessa: Nu mai știu ce am zis… Chestia asta, să nu… La o 
primă dezamăgire, să nu oprești procesul.

Ovidiu: Așa, da, da, da! Cu greșelile sau erorile…
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Aldessa: Da, nu știu exact cum s-o pun într-o idee, dar…

Ovidiu: Fiecare nepotrivire este de fapt un pas înainte sau… 
O eroare sau o greșeală de implementare ori de abordare este de 
fapt o acumulare de experiență și de schimbare.

Aldessa: Da! Și poate dă o nouă direcție.

Ovidiu: Da, da, corect! Când discutăm pe nevoi, când credem 
că știm care sunt nevoile, dar de fapt descoperim că sunt altele.

Aldessa: Aici, da, e recomandat (râde), doctorul spune să nu 
facem chestii de genul, pentru că… Sincer, dacă ne uităm la felul 
în care strategiile de incluziune au fost aplicate… Avem strategia 
de incluziune de… cât?… 20 de ani! Vorbim despre mulți bani, 
vorbim despre multe resurse. Nu putem să ne prefacem că nu vedem 
lucrul ăsta. Dar dacă au trecut 20 de ani și noi în continuare avem 
un oraș din Prahova fără acces la apă și asfalt pentru toată lumea, 
incluziunea este pe hârtie. De ce? Pentru că oamenii care au lucrat 
n-au lucrat cum ar fi fost…

Ovidiu: N-au lucrat cu comunitățile efectiv! Și n-au fost din 
comunități.

Aldessa: N-au lucrat cu oamenii, pur și simplu! Da! Și ne luăm 
experți… Și experții?! Nu zicem că experții sunt de căcat, dar și 
experții ăia trăiesc și ei într-un context, iar dacă nu ești conectat la 
un context… Mda! Și uneori mai există și chestia asta: să crezi că 
faci bine și…

Ovidiu: Intenția să fie bună…
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Aldessa: Și nu zici că nu e bine. E bine! Dar, de exemplu, ches-
tia asta pe care am simțit-o și eu și pe care o simt și fetele cu care 
lucrez, când devii conștient de multe chestii nașpa care se întâmplă 
în societate, în oraș, în comunitatea ta, în familia ta, că este foarte 
greu când ești conștient de ele și nu prea ai putere să schimbi lu-
cruri. Și e o chestie cu care cred că, în general, ca activiști, activiste 
ne confruntăm, să zici „Bă, facem bine, dar uite ce greu e!”.

Ovidiu: Ca să închidem totuși pe o notă optimistă dialogul… 
(Aldessa râde.) În completare vin cu o încheiere: cum îți reușește a 
doua zi? E clar că uneori ești copleșită sau suntem copleșiți de dez-
nădejde, de sentimentul de neputință, chiar dacă faci un bine, dar 
toate eforturile astea și toată munca asta și burnout, poate, indivi-
dual și personal, epuizare și deznădejde de multe ori sau senti-
mentul ăsta că „Băi, câte probleme sunt!” și neputința… Unde îți 
găsești energiile? Ce te ajută a doua zi să o iei de la capăt?

Aldessa: E o chestie de rutină uneori, știi? Acum e și un con-
text… Aproape 2 ani de pandemie, de mai puține activități, de mai 
puțină interacțiune socială, de mai mult stat noi cu noi. Dar în 
continuare, când sunt momente mai dificile și am o activitate cu 
tinerii și cu fetele și auzi niște lucruri care pur și simplu te umplu 
de mai mult optimism, de mândrie, ai speranța că „Băi, hai că o 
să fie mișto!”.

Ovidiu: Te bucură cumva și îți dă energie când vezi că munca 
ta cu tinerii…

Aldessa: Că munca mea are impact. Da, clar! Dar, din nou, nu 
o iau pe cărări. Știu că impactul nu este atât de mare pe cât ne dorim.
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Ovidiu: Dar știi cum e: fiecare intervenție individuală, punc-
tuală, dacă schimbă viața și unui singur om… Dacă o schimbi, e 
impactat de tine pozitiv.

Aldessa: Da… (Râde.)

Ovidiu: E acolo o cărămiduță, știi cum…

Aldessa: Sigur, sigur! Și depinde și cum se construiește și cum se 
duce după. Și cumva e și perspectiva asta: munca noastră, când lu-
crezi cu o persoană din comunitate, iar după ai munca aia și o dai 
mai departe și tot timpul implici alți oameni. Pentru că, dacă rămâi 
la o singură persoană, iar persoana aceea moare mâine, să zicem…

Ovidiu: Doamne ferește!

Aldessa: Moare și… Știi că e vorba aia, moare… A murit cu 
mișcare cu tot. Și noi chiar nu ne dorim să se întâmple asta. De 
asta în munca noastră implicăm și femei, și tineri romi, și tinere 
rome și avem chestia asta de a da mai departe leadershipul feminist. 
Că, dacă zicem doar „leadership”, nu este suficient.

Ovidiu: Bine, Aldessa! Mulțumim mult de tot! M-am bucurat 
mult că ai acceptat, pentru că voiam, de fapt, ca lumea să afle mai 
multe despre munca voastră de… La anul facem 10 ani ai spus, da?

Aldessa: Da!

Ovidiu: De 10 ani.

Aldessa: Să sperăm că o să putem să facem mare petrecere.



Ovidiu: Rezistăm să facem! La 2 metri distanță cu masca, știi 
cum e. Succes în continuare! Noi oricum colaborăm pe proiectul 
Centrului Comunitar INTERSECT. Baftă și mult spor! Și să nu 
cedezi, să nu deznădăjduiești!

Aldessa: Sunt tânără, vorba aia!

Ovidiu: Așa, așa! Mulțumesc mult de tot! 

Aldessa: Mulțumesc și eu!
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Ileana Negrea

Ovidiu: Bună, Ileana! Mulțumesc mult că ai acceptat să ne 
acorzi din timpul tău acest interviu legat de munca ta în contextul 
proiectului nostru cu Centrul Comunitar Intersecțional.

Ileana: Mulțumesc și eu pentru invitație!

Ovidiu: Nu știu câtă lume din afara bulei noastre te știe. Bula 
noastră te știe bine și cred că și ceilalți sau celelalte persoane din 
afara bulei noastre te știu și mai bine. Nu numai datorită faptului 
că ai câștigat premiul pentru debut de la Ipotești și ai creat acolo 
un mic… nu scandal, dar, clar, o dezbatere. Și cu ocazia asta, încă 
odată, felicitări, Ileana! Se simțea că vei veni cu ceva la nivel mai 
larg decât București. Deci, eu te știu de mai mulți ani, prin diferite 
colaborări și prieteni și terți. Pentru cine nu te știe foarte bine, 
spune-ne câteva cuvinte despre tine, despre parcursul tău personal, 
până la munca ta comunitară legată de MadPride și alte iniția-
tive… Acolo, câteva vorbe pentru celelalte.

Ileana: Sunt, cum ai zis tu, poetă. Sunt activistă mad și queer, 
în felul meu. Munca mea a început odată cu diagnosticul meu 
de tulburare bipolară și borderline. Atunci mă simțeam extrem de 
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singură. A fost o chestie foarte personală. Îmi trăiam o a doua ado-
lescență, după cea queer… O a treia adolescență, practic, după cea 
queer și simțeam nevoia de companie, de solidaritate, de o comu-
nitate. Nu am găsit niciuna. Și atunci am zis să fac eu una, pentru 
mine, în primul rând, dar am prins gustul ăsta de a avea o comu-
nitate și de a-i ajuta și pe alții, pas cu pas. Am creat grupul de 
Facebook „Cuibușor”, apoi, după un an, am creat Mad Pride Ro-
mânia, cu care am făcut și două ediții ale festivalului Mad Pride, 
în octombrie, de Ziua Internațională a Sănătății Psihice. Am în-
cercat prin Mad Pride să diseminăm informația în limba română, 
însoțită de niște ilustrații și chestii din astea… Apropo de suferin-
țele psihice – să le zicem „suferințe”, nu „boli”, mai târziu să le 
zicem „identități” și să fie o alegere –, să chestionăm psihiatria, dar 
nu în sensul de a o anula, pentru că… Whatever works pentru fie-
care individ în parte… Și, la un moment dat, am scos Madzine, 
împreună cu ART200, o revistă de creații, desene, ilustrații, texte 
de toate soiurile pe domeniul acesta. Le-am oferit sprijin persoa-
nelor care nu aveau unde sta, care erau internate în spital, care 
aveau probleme cu familia și așa mai departe. Am strâns o comu-
nitate. Am format o comunitate acolo. La un moment dat, dru-
murile s-au separat între mine și Mad Pride și am înființat Revo luția 
Compasiunii, cu care urmăresc același lucru. Merg mai mult pe 
compasiune și pe revoluție în același timp.

Ovidiu: Ai lansat Revoluția Compasiunii cu un manifest foarte 
puternic și foarte incluziv, foarte generos, cald, nu doar reactiv sau 
radical, în sensul nostru activist, efectiv de embracing și de coali-
zare. Ai propus prin acel manifest un spațiu de equalizare și mai 
larg de fapt, așa l-am citit eu. Și mult mai… Nu că friendly, dar 
mai puțin reactiv, mai puțin pe personalizări, cât mai degrabă pe 
lucrul în echipă și muncă comunitară.
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Ileana: Da, da, da! Am văzut toate scandalurile din bula noas-
tră de la stânga și așa mai departe, felul în care sărim repede să ne 
dăm în cap și să cenzurăm și să criticăm…

Ovidiu: Trebuie să menționăm asta!

Ileana: Și să nu mai facem proiecte pe… Sunt oameni care fac, 
sunt implicați și fac foarte mult pentru comunitate și, la un moment 
dat, vine cineva și îi anulează. Și atunci am zis: „OK! Hai să facem 
chestiile astea cu compasiune! Haide să chestionăm înainte! Haide, 
înainte de a face tribunal public pe Facebook aiurea, să le dăm o 
șansă oamenilor să își spună povestea, să facem într-adevăr justiție 
socială în bula noastră, între noi, făcând mediere și așa mai departe.” 
Ce am observat eu de-a lungul istoriei mele de activistă este că trăim 
la o mulțime de intersecții, am spus și în manifest. Suntem noi, care 
suntem mad, sunt cei neurodivergenți, care ne sunt super aproape. 
Sunt persoane cu dizabilități. Sunt persoane queer. Sunt persoane 
precare. Sunt persoane de altă etnie sau rasă. Sunt persoane… OK! 
Chestia asta e pentru toată lumea, pentru că trăim la intersecția aces-
tor identități foarte mulți dintre noi, fiindcă până la urmă chestia 
asta cu madness-ul este uneori și un rezultat al diverselor forme de 
discriminare pe care le întâlnim de-a lungul vieții. Asta ne aduce 
suferința psihică. Și am zis să fim conștiente și conștienți de toate 
astea. Cam așa am făcut și cu Revoluția Compasiunii, împreună cu 
Centrul INTERSECT, cu Asociația EasyECO, am făcut un festival, 
în august, parcă, și a fost un festival foarte lung…

Ovidiu: Da, în august, puțin mai devreme de…

Ileana: Un festival de 9–10 zile, ceva de genul ăsta, în care am 
făcut și niște ateliere comunitare, de discuții și așa mai departe, 
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care mi s-au părut cea mai bună idee din cadrul acelui festival. Și 
o groază de alte acțiuni.

Ovidiu: Sper că vom face și anul ăsta. Nu știu cum îți permite 
timpul să mai coordonezi sau să fii prezentă pe scenă, dar e clar că… 
Ori în octombrie, de 10 Octombrie, sau mai devreme… Vedem! 
Sperăm să continuăm cu o nouă ediție, o nouă mobilizare, ca să 
spun așa. Și poate mai așezat și mai matur față de cum… Că și noi, 
când ți-am propus colaborarea eram… Nu știam de unde să o apu-
căm. Dar cred că am fost superproductivi.

Ileana: Da!

Ovidiu: Și mai ales că eram în context mai larg de restructurare 
a ta, cum ar veni, discursivă și de planuri și distanțare față de altă 
inițiativă și de creare a Revoluției, de lansarea manifestului Revo-
luția Compasiunii. Mi se pare foarte important ce ai spus legat de 
evoluția ta de la experiență personală și apoi implicarea ta într-o 
expresie colectivă comunitară și de conștiință politică mai largă, 
pentru că prima tendință este să vorbim în numele celorlalți ime-
diat și să încercăm să proiectăm o justiție socială în numele altora. 
Și, cumva, tu ai pornit exact cum se pornește, de la grassroots. Te-ai 
reprezentat pe tine și, împreună cu alte persoane, ai creat o comu-
nitate și ai încercat să arăți că problema personală este o problemă 
politică structurală tradusă prin diferite chestii. E un proces greu 
ăsta! Și se vede că, așa cum menționai și privind scandalurile in-
terne mișcărilor noastre, mai ales mișcările cu conștiință foarte 
puternică, tendința este să uităm… Cumva, foarte ușor se poate 
dezechilibra balansul ăsta între personal și conștiința politică, mai 
ales când traumele personale devin prea puternice și nu avem teh-
nici de a ne fi alături, mecanisme de a ne fi alături în mod autentic, 
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în mod generos. Și atunci intervin chestii violente, aș zice „perso-
nalizate”, și se pot distruge mișcări întregi. Pot exemplifica prin 
multe alte direcții: și în feminism, și în activismul rom, și în acti-
vismul queer, nu mai zic… sau anarho-queer ori de stânga, mai 
larg, mai mainstream. Iar parcursul ăsta de la personal la politic mă 
interesează, pentru că e formula prin care, de fapt, ne adunăm sau 
ne dezbinăm. Și sunt superinteresat de coaliții și alianțe. Și eram 
curios acum să aflu, separat de munca ta internă, cum ar veni a 
comunității Mad, să spun, dacă îmi permiți: cum ai găsit, cum ai 
primit sau cum ai perceput raportarea la celelalte mișcări, care poate 
nu erau focusate pe sănătate psihică, duceau luptele pe teritoriile 
lor? Că era feminism roma, că era LGBT, că era feminism sau alte 
chestii… Cum ți s-a părut INTERSECTarea cu celelalte mișcări, 
grupuri și comunități?

Ileana: Păi, oamenii care s-au solidarizat cu „Cuibușor”, cu 
Mad Pride, care au venit acolo în căutarea unui spațiu safe, a unui 
fel de ajutor, să primească sau să ofere, de multe ori erau oameni 
care aveau deja experiență în activism de alt fel. De multe ori, erau 
activiști și activiste burnout care veneau la noi pentru că… Și asta 
este o chestie pe care trebuie să o discutăm, că de multe ori din 
activism dăm în burnout foarte ușor și este o realitate pentru gru-
purile noastre. Iar eu am avut doar de învățat din experiența pe 
care o aveau acești oameni dinainte de Mad Pride. Am învățat de 
la grupurile feministe, de la grupurile anarhiste, de la toate grupu-
rile acestea. Am învățat cum să gestionăm situații, cum să purtăm 
conversații, cum să fim acolo atunci când este nevoie de noi și așa 
mai departe. Eu sunt super-grateful pentru toată chestia asta!

Ovidiu: Da, da! Exact! Mi se pare foarte important că munca 
noastră individuală nu este individuală de fapt. Implicarea personală 
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și energia pe care o ai, generozitatea sau disponibilitatea, că vorbeai 
despre burnout, care, clar, e over the place în comunitățile noastre, 
de fapt trebuie să recunoaștem că este o muncă comunitară, îm-
preună cu mulți alții în paralel. Și tendința este să apară voci care 
se singularizează cumva și câștigă proeminență în vizibilitate, dar 
în spate întotdeauna se află grupuri de oameni și rețele de oameni 
fără de care n-ai putea nici să te reprezinți. Știi? Asta am învățat-o 
eu din 2005 până acum. Toate proiectele mele personale sau pen-
tru care vedeam o miză, toate n-ar fi fost posibile dacă nu erau în 
spate nu știu câți alți oameni, fără de care nu puteam să fac nimic, 
fie că e vorba despre contribuția la MozaiQ sau la Hecate sau la 
Asociația EasyECO sau sprijinul pentru ONG-urile feministe… 
Și mi se pare foarte importantă chestia asta: cum, de fapt, încercăm 
să creăm și o rețea de safety, de siguranță, de încredere, pe lângă 
munca pe care o facem împreună și de sprijin reciproc. Îmi sugerezi 
că ai fost primită cu brațele deschise de multe persoane sau grupuri 
formale ori informale din celelalte mișcări, care nu erau foarte focu-
sate direct pe sănătatea mentală, pe sănătatea psihică sau poate erau 
solidare, dar nu se focusau… Așa citesc, cumva. E o experiență par-
țial pozitivă, să înțeleg?

Ileana: Da, da, da! Adevărul e că am învățat și eu treptat, am 
învățat cot la cot cu alți oameni. Nu prea se știa nimic. Toată lumea 
era sanistă, pentru că nu știam să fim altfel. Nu știam că asta este 
o problemă. Nu știam că limbajul nostru e problematic. Nu știam 
o groază de chestii. Și le-am învățat treptat. Au fost și persoane cu 
care am purtat discuții mai dure și care nu au înțeles neapărat despre 
ce este vorba și chestia asta a durut, dar au fost și multe persoane 
care au fost dornice să învețe, dornice să ne includă. De câte ori se 
făcea câte o acțiune, ne întrebau și pe noi dacă vrem să ne alăturăm. 
Vedeam ce putem să facem, să fim acolo doar cu numele sau să 
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facem ceva concret. Da! A fost foarte OK! Și ce spuneai tu… Da! 
Există niște adevărate rețele. Am încercat și la Mad Pride, și la 
Revoluția Compasiunii să nu fie o chestie ierarhică, să fie o chestie 
complet orizontală, să fim mai mulți oameni, mai multe voci… 
Asta și din punctul de vedere al sănătății noastre psihice, noi sun-
tem niște activiști mai încercați, ăștia mad și neurodivergenți, pen-
tru că avem disponibilitate până nu o mai avem. Și atunci am zis: 
„OK! Hai să facem înțelegere față de noi însene, că uneori cineva 
poate trece printr-o criză de depresie, printr-un episod maniacal… 
Nu putem să ne bazăm și să punem totul pe un singur om. Și 
atunci am zis să existe o pluralitate, atât cât se poate.”

Ovidiu: Bun!… Că tot suntem acum focusați pe chestia de 
sănătate mentală, pe munca pe care deja o faci de ani buni. În 
termeni de diagnostic, schițat, nu neapărat – sau cum consideri tu, 
cât ne poți tu detalia –, cu ce ne confruntăm acum la nivel siste-
mic? Unde vezi urgențe? Unde vezi că e clar? Sunt probleme pe 
care noi, în calitate de comunități, ar trebui să le avem în vizor tot 
timpul? Pe lângă cele personale, mă refer în raport cu sistemul 
clinic, medical, sistemul de sănătate etc. Unde vezi urgențele? Că 
ar trebui să facem presiune, să ne coalizăm și mai mult, să facem 
lobby, advocacy, ce consideri tu că sunt inițiative legislative de 
modificare a unor reglementări în vigoare?

Ileana: În primul rând, să oprim internările involuntare și mă-
surile coercitive din spitale, legatul de pat, sedarea fără consimță-
mânt, toate aceste forme de abuz, până la urmă. Și o chestie care 
este foarte importantă, despre care am discutat inclusiv cu terape-
utul meu și îmi spunea că se face lobby la nivel de Colegiul Psiho-
logilor, este terapia gratuită, adică terapia decontată. Nu doar trei 
ședințe, nu doar un anumit tip de terapie, CPT sau din astea de 
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scurtă durată, nu doar pentru cei asigurați și așa mai departe. Deci, 
asta cu terapia gratuită mi se pare o chestie supervitală, pentru că 
lipsa terapiei ne împinge să mergem… E mult mai ușor să mergi… 
E ușor doar pentru asigurați – și asta pentru cei cu asigurare, să 
meargă la psihiatrie, unde psihiatrii de multe ori nu vorbesc cu 
tine. Vorbesc 3 minute, îți dau pastile, pastilele alea au tot felul de 
efecte adverse. Dacă ar fi mai ușor accesul la terapie, atunci nu s-ar 
mai ajunge aici. Și o altă chestie, că tot am zis: un dialog cu psihi-
atrii, cu toată breasla asta a lor, care uneori o fi bine intenționată, 
dar face mai mult rău decât bine, pentru că suntem infantilizați de 
multe ori. Suntem într-o relație de patronizing. Nu ni se explică 
schema de tratament foarte bine. Doctorul respectiv stă cu tine, 
cum am spus, 3 minute, nu o oră, cum ar trebui. Și nu are timp 
să știe tot, inclusiv să fie conștient/conștientă de contextul tău so-
cio-economic și așa mai departe. Deoarece chestiile astea, suferin-
țele psihice, nu vin din neant. Iar dacă au, să zicem, o cauză chimică 
sau depinde pe ce film suntem, cu ce tip de gândire simpatizăm, 
totuși sunt întreținute de problemele de zi cu zi, de excludere, de 
discriminare, de sărăcie, de toate aceste chestii.

Ovidiu: Legat de chestia asta, menționai că ar trebui decontate 
serviciile de consiliere psihologică sau de terapie. O văd legată de 
alte probleme, de exemplu la locul de muncă, în sensul că sunt 
convins că sunt cazuri de discriminare la locul de muncă pentru 
persoanele care poate încearcă să balanseze consilierea psihologică 
sau terapia cu prezența lor la muncă, cu prezențele de funcționa-
litate-ish. Și sunt convins că mediul de pe piața muncii nu este 
friendly în privința asta și cred că și acolo trebuie intervenit, să se 
reglementeze… Că e privat, că e stat, că e publică, să existe cumva 
măsuri clare pro- pentru persoanele acestea. Cred că sunt mult mai 
multe paliere, de fapt, pe care trebuie să intervenim și să luptăm. 
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Ileana: Exact, exact! Da! Iar asta cu persoanele, cu mediul de 
muncă… Adică istoria mea personală e plină de discriminări de 
genul acesta. Am fost inclusiv dată afară pentru că am spus că merg 
la psihiatru într-o dimineață și mi-au zis: „Dacă mergi la psihiatru, 
nu mai ai ce căuta la noi!” Și, fiind în perioada de probă, mi-au 
desfăcut contractul. Și asta este așa… Adică e povestea mea și pot 
să o spun. Am auzit povești horror, absolut horror, care nu sunt 
ale mele și pe care nu simt că le pot împărtăși în momentul ăsta. 
Dar abuzurile încep din momentul în care te duci la Medicina 
Muncii pentru controlul pre-angajare și te pune să semnezi că nu 
ai boli psihice. Și…

Ovidiu: Sanismul în sistemul de muncă, e clar… Pentru că 
sistemul te vrea funcțional și productiv și fără nicio problemă. Nu 
că e discriminare, este efectiv abuz… Nu că abuz… E violență 
directă asta. Ce să mai!… 

Ileana: Da, da, da!

Ovidiu: Am înțeles! Poți să ne împărtășești puțin, având în 
vedere discuția noastră despre diagnostic și despre cum ar trebui să 
acționăm în diferite tipuri de coaliții și pe diferite paliere, ce ai în 
plan anul ăsta? Sau cum vezi…? Că suntem la început de an. Mă 
gândesc că acum îți iei odihnă, presupun, după premiul de la Ipo-
tești, ca să le reamintesc celor care ne ascultă. (Râde.) Ce plănuiești? 
Pe ce ai vrea să stai? Unde ți-e sufletul acum, pentru anul ăsta?

Ileana: Sufletul meu a rămas pe partea asta de Mad, la o idee 
care ne-a venit în cadrul festivalului din august, cu Revoluția Com-
pasiunii. O idee de a face un ONG. Nu sunt mare fană a acestui 
tip de organizare, însă ONG-urile pe sănătate mintală au acces 
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pentru controale neplanificate în spitalele de psihiatrie. Pot să facă 
poze, pot să aibă un jurist, pot să-i ajute pe oamenii de acolo…

Ovidiu: Adică vrei să ai acces la sistem, să vezi puțin…

Ileana: Exact! Și ideea este că mi se pare că arde. Arde atât de 
mult, încât toate discuțiile astea ale noastre, de stânga, cu „E OK 
să ne facem un ONG? Nu e OK? E OK să nu știu ce…?”, astea 
sunt pe plan secund. Arde atât de tare pentru oamenii care sunt 
acum în spital, care trec acum prin greutăți, încât cred că ar trebui 
să facem ceva, să ne strângem o mână de oameni, să pornim de-
mersurile ca să facem ONG-ul ăsta. Și sper să se întâmple anul ăsta 
chestia asta. Noi suntem deja un grupuleț și ar fi foarte tare să 
putem să facem ceva ca să ajutăm.

Ovidiu: Să ne spui dacă ai nevoie de sprijin pe chestia cu ONG-ul 
sau aspecte legate de cum să-l organizați! E clar că pentru multe 
grupări, de exemplu, informale radicale codificarea în formă juridică 
a acelui grup (spre exemplu, să devină ONG) poate fi văzută ca un 
compromis sau ca o chestie problematică. Dar, pe de altă parte, forma 
asta juridică oficială în raport cu sistemul îți poate da acces la teren 
și spațiu ca să poți diagnostica sistemul, să intri în sistem. 

Ileana: Exact!

Ovidiu: Adică să lucrezi în interior. Da, există o dezbatere în-
treagă despre strategia abordării. Dar eu văd o miză și în a juca din 
interior. Eu, din experiența mea personală, cred că asta am făcut 
toată viața. Am jucat din interior cu speranța că deturnez și eu 
resurse înspre marginal și tot așa. N-aș vrea să trec totuși de chestia 
cu… Ne-am aruncat așa în discuția noastră până acum, dacă vrei 
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să împărtășești cu noi, chestia cu poezia și cu Premiul „Mihai Emi-
nescu” pentru debut. Eu cred că e foarte important, pentru că în 
munca noastră activistă, pe lângă activitățile hardcore, ca să spun 
așa, de teren, de comunități, de dezvoltare comunitară, de organi-
zare comunitară, de lobby, de advocacy, de sprijin individual sau 
de grup, lucrăm și pentru promovarea de expresii culturale, de 
discursuri alternative, fie că sunt în producție academică sau în 
forme mai oficiale. E clar că producția poetică este una dintre cele 
mai puternice forme de expresie personală în raport cu politicul. 
Și poezia ta este o intersecție – cred că, la momentul ăsta, una 
dintre cele mai puternice intersecții de conștiință feministă, queer, 
mad, intersecțională etc. E adevărat că juriul a fost friendly, dar 
pentru România eu încă o văd ca o mare reușită în contextul su-
perconservator, mai ales în ceea ce privește literatura și prezența 
femeilor în literatură și în producția poetică. 

Ileana: Exact!

Ovidiu: E adevărat că există o istorie anterioară. Vii în conti-
nuarea unei istorii locale destul de solide. Pot s-o menționez pe 
Medeea Iancu. Mai sunt câteva voci acolo. Eu nu mă pricep foarte 
bine la producția poetică, mă pricep la altele, să zic așa. Dar aș vrea 
să vorbim puțin despre chestia asta cu poezia și cum poezia este 
expresie poetică, este și healing personal, este și… Știi? Tot felul de 
mecanisme. Dacă vrei să ne spui cum a fost toată povestea cu „Mihai 
Eminescu”? Hai să începem cu asta! Cum a fost experiența ta cu 
premiul, în primul rând?

Ileana: Experiența mea cu „Mihai Eminescu” a fost o experi-
ență destul de aiurea. A început bine cu… Nu știu! Trebuie să spun 
așa, la început, că eu nu prea le am cu premiile și chestiile de genul 
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ăsta, pentru că mi se pare că este o formă de ierarhizare a valorii și 

de validare selectivă a anumitor autoare și opere și așa mai departe. 

Eu fac parte dintr-un grup de surori scriitoare și poete și cred că 

fiecare dintre noi este la fel de valoroasă.

Ovidiu: Te referi la Cenaclul X?

Ileana: Cenaclul X și alte poete feministe, ca Andrada Yunu-

soglu, Medeea, pe care ai pomenit-o tu, Iulia Militaru, Bianca Ela 

și așa mai departe. Faza este că, din motive de precaritate și chestii 

de genul ăsta, premiile sunt încă importante și nu știu cum o să 

putem să scăpăm de ele și să le înlocuim cu burse pentru toată 

lumea și rezidențe și chestii din astea, cu festivaluri orizontale și 

așa mai departe. Adică o recunoaștere pentru toată lumea și o 

ACCEPTare… Juriul a fost unul OK. Din păcate, organizatorii 

sunt divorțați de juriu. Sunt o altă entitate. E vorba despre Memo-

rialul Ipotești, finanțatorul e altcineva. E Consiliul Județean Bo-

toșani. Acolo sunt alte tipuri de gândiri, deci n-a bătut deloc ce-a 

hotărât juriul cu ce voiau oamenii ăia de acolo.

Ovidiu: De-a ieșit scandalul…

Ileana: A fost hilară pentru mine experiența, într-o primă fază. 

După care, acolo la fața locului, cu tot felul de coregrafii și… repro-

șuri… Și mi-au spus să nu folosesc cuvântul „queer”, să nu țin dis-

curs, să nu citesc un poem erotic. Și am zis ca ei și am făcut ca mine.

Ovidiu: Foarte bine! (Râde.) O viață avem, știi cum e!
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Ileana: Da, da, da! După care a fost faza că au început în online 
trolii și hate-ul și toate publicațiile de dreapta și naziste de-a drep-
tul – și nu numai… 

Ovidiu: Exact! Am avut surprize și pe partea…

Ileana: … diverși scriitori care și-au dat cu părerea despre cartea 
mea și cartea Cătălinei, care a stârnit și ea controverse, a Cătălinei 
Stanislav. Și fără să le citească, doar bazat pe patru versuri care cir-
culau online sau pe un cuvânt despre care auziseră ei că există în 
acea poezie. La mine, politicul și… Adică am mai întâlnit și sunt 
de acord și respect asta, oameni din comunitățile noastre care spun 
„Acum sunt artist, acum vorbesc ca artist. Acum vorbesc ca activist”. 
Eu zic mereu că la mine scrisul este forma mea de activism. Și atunci 
nu le despart pe astea două. Iar zilele astea… Am luat experiențele 
astea nasoale și le-am pus în vreo două poeme. Ăsta e felul în care 
înțeleg eu să mă întorc în câmpul de luptă și să îmi spun povestea 
și să o fac cumva să fie înscrisă acolo pentru fetele și femeile și per-
soanele queer și mad care vin după și să fie și o contrapunere față 
de discursul negativ care există deja și a umplut onlineul. 

Ovidiu: Cred că am apucat să le citesc și se vede că sunt cumva 
un reply la un context imediat. Eu cred că sunt un început de un 
nou volum. Eu așa spun…

Ileana: Așa sper și eu.

Ovidiu: Sunt super-powerful, foarte mișto! Am înțeles! 

Ileana: Și cam atât cu… Adică, din tot răul ăsta eu cred că a 
ieșit și ceva bun, pentru că ne-am solidarizat, noi între noi, feministele 
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queer și așa mai departe. Am venit cu niște idei, am avut niște 
call-uri zilele astea, am venit cu niște idei, cum să strângem rându-
rile, cum să avem grijă de noi, cum să facem un grup de sprijin. 
Pe de altă parte, am auzit că tinere poete care urmează să debuteze 
anul acesta s-au speriat, că acum se gândesc dacă să mai facă asta. 
Inclusiv poete trans, care se gândesc că, dacă unei femei cis i s-a 
întâmplat asta, ea ca femeie trans este într-o situație încă și mai 
delicată în momentul în care vrea să publice. Iar în jurul nostru 
este acest popor român eminescofil și așa mai departe. Sunt și ches-
tii pozitive care au venit din tot răul ăsta, dar și chestii supernașpa, 
cu care trebuie să lucrăm în continuare ca să nu se mai întâmple 
asta. Pentru că a fost supertaxant psihologic pentru mine, pentru 
Cătălina. Poate că e ușor să zici „E! Ți-au scris 100 de oameni si-
niștri și ți-au zis că ce ți-ar face, ce ți-ar dori”…

Ovidiu: Da! E hărțuire. 

Ileana: Dar în momentul în care primești valul ăsta de hate 
constant, vreme de 3–4 zile, oricât ai fi tu de împăcată cu tine că 
ești coerentă cu propriile valori și știi că de fapt ăștia sunt niște 
odioși și așa mai departe, tot te afectează.

Ovidiu: Clar! Dar, pe de altă parte… Nu! Asta-i clar și nu sunt 
în poziția și nu am experiența ca să pot să am o empatie autentică, 
dar din solidaritatea pe care o fac de ani de zile, îmi dau seama ce 
violență sistemică e acolo, în care să te trezești zi de zi cu troli… 
Nu! „Troli” e puțin spus… E violență concretă acolo! Și de la unu, 
doi să apară, nu mai zic zeci, sute sau chestii de genul ăsta. E super-
nașpa! Pe de altă parte, mă bucură din ce îmi spui că, pe de o parte, 
oamenii, lumea care vrea să debuteze sau să contribuie prin poezie 
se panichează, dar, în același timp, vă strângeți rândurile și creați 
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mecanisme de solidaritate și de sprijin reciproc. Cumva, și munca 
ta, și munca celorlalte poete menționate – Medeea, Cătălina… – dă 
cumva speranța pentru noile surori care vor să debuteze că se poate. 
E adevărat, cu efortul personal, psihologic, să faci față la eventualele 
rahaturi, scandaluri. Pe mine mă fascinează, e adevărat, și… ne 
așteptăm de la sistem să ne-o luăm. Știi cum e. Ne așteptăm de la 
Consiliul Județean din Botoșani și de la organizatori să fie conser-
vatori, cultura asta necrofilică aproape, cu Eminescu la infinit, de 
200 de ani, patriarhală, masculinistă, să fie violentă față de orice… 
Și voi contestați. E clar că există deja de câțiva ani buni un discurs 
contestator direct. Pe mine mă îngrijorează sau mă frapează back
lash-urile, mă întristează pozițiile din interiorul mișcărilor noastre 
de reglementare a ceea ce înseamnă poezie sau feminism. Au fost 
niște cazuri în care vorbesc despre scandal. Nu mai intru…

Ileana: Da! Dar n-au fost chiar din cadrul mișcărilor, pentru 
că, cel puțin asta cu feminismul, a venit de la niște feministe con-
servatoare sau neoliberale, cu care eu nu mă… 

Ovidiu: Da, e adevărat!

Ileana: Adică, e OK! Dacă a zis persoana aia așa despre mine, 
înseamnă că fac treabă bună. Eu așa am luat-o…

Ovidiu: Da! E clar! Ceea ce arată că feminismul nu este o ches-
tie unitară, nu este o conștiință clară, nu are un obiect foarte clar…

Ileana: Păi, da! Exact! Vorbim despre feminisme, nu despre 
feminism.
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Ovidiu: Exact! Bine… Ironia este că a trebuit altcineva, din 
afară, să zgândăre cu… Nu mai intrăm în detalii… Voiam să dis-
cutăm despre poezie, pentru că am scris și eu cândva, prin liceu, 
poezii. Dar pe urmă… Fiindcă am avut alt parcurs, m-am detașat, 
m-am rupt de producția scriitoricească, ca să spun așa. Și am o 
problemă cu scrisul. Să te pui în scris pe tine, în raport cu lumea, 
e o mare responsabilitate și trebuie să ai o grijă. Și e un fel de au-
to-poiesis, de auto-prezentare și de auto-construcție și healing și 
chestionare și expresie a conștiinței tale politice, personale. Sunt 
multe elemente de discutat. Eram curios cum vezi acum parcursul 
tău? Deci, ai publicat acest volum la Editura Fractalia, Jumă tatea 
din viața mea. Foarte frumos titlul. Mai plănuiești ceva? Mizam, după 
cele două poezii pe care le-ai aruncat acum, după Ipotești, că plă-
nuiești ceva.

Ileana: Da, da, da! Aș mai aștepta puțin. Am material, dar aș 
mai aștepta puțin până la al doilea volum. Între timp, tot la Editura 
Fractalia o să scoatem o antologie de poezie Mad, locală, și cam 
astea sunt deocamdată planurile. O să avem pe partea de queer. 
Am vorbit cu Vlad Viski și o să avem un festival de literatură queer 
peste două luni.

Ovidiu: Cred că avem proiectul în familie, nu? 

Ileana: Da! Mă implic cu drag în proiecte din-astea.

Ovidiu: În cadrul proiectului cu Muzeul Culturii Queer? Parcă 
așa știu eu, că Vlad se ocupă de secțiunea pe literatură.

Ileana: Exact!
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Ovidiu: Super! Ca s-o încheiem, totuși, pozitiv, optimist – nu 
pozitiv, optimist, mai degrabă, că, na!, luptele se vor duce mult 
timp și cu griji personale, traume personale, dar, în același timp, 
tot timpul sper că ușor, ușor se sedimentează o istorie comună de 
„cum să facem lucrurile diferit”. Știi? Eu pe asta mizez. În afară de 
proiectele tale mai personale sau chiar și de grup, cu poezia, pe 
lângă Festivalul Mad, pe care sperăm să-l reorganizăm în toamnă, 
la ce te mai gândești? Ce mai ai în gând?

Ileana: Păi, să continui cu Cenaclul X, care este un cenaclu care 
a strâns laolaltă… cred că acum suntem 54 de voci de la 14 la 40 
și de ani, fiecare scrie poezie, proză, roman, eseu, texte hibride și 
așa mai departe. Ne întâlnim o dată, de două ori pe lună, online. 
Ne întâlnim și live câteodată, mai facem lecturi. Și, cumva, mi-am 
dat seama, ediție după ediție, că ne coagulăm foarte bine, că era o 
mare nevoie aici. Era o mare nevoie mai ales pentru persoanele mai 
tinere, care se simțeau foarte singure, care sunt de prin toată țara 
(de asta ne vedem online) și care aveau nevoie de validare, de feed-
back, de voci ca ale lor și de curajul ăsta, de ideea că e OK să-ți 
scrii identitatea, să scrii despre identitatea ta. Să scrii din punctul 
ăla de vedere, nu din punctul de vedere al unui poet bărbat mort 
acum 100 de ani. Adică să scrii adevărul tău, așa cum este el. Și 
sper să existe cât mai multă lume de acolo care să debuteze și cât 
mai multă producție de literatură queer, pentru că literatura, spre 
deosebire de teatru sau alte arte, a fost destul de închistată și de 
conservatoare. Cumva, ne-a ținut în afara ei și pe noi, femeile, și, 
mai ales după aia, pe noi, queer… E momentul să venim să ocu-
păm spațiu și să ne facem auzite și auziți. 

Ovidiu: Super! Mă bucur mult să aud! Simt că ai o energie acolo 
încât s-o ai stocată, să poți continua, indiferent cum treci, zi cu zi, 
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întotdeauna pentru mine. Mă bucur mult, Ileana, pentru tot ce ai 
împărtășit și ce ne-ai împărtășit! Sper că cine ne aude înțelege care 
e legătura între munca comunitară, activism, producție poetică, 
cum se leagă toate și ne vizează pe toți în toate aspectele vieții. Arta 
nu e artă, știi cum e! Nu e doar artă. E super-politică și e super-re-
levantă pentru viețile noastre.

Ileana: Da! Exact!

Ovidiu: Mulțumesc mult încă odată! Sper să ne auzim și în alt 
context, mai fizic, dar cu pandemia e mai greu. Oricum, trebuia 
să ne vedem zilele astea, de fapt, dar știi cum e! Spor în toate și 
ținem legătura! Noi, cu Centrul Comunitar, suntem alături ori-
când și oricum. Oricum colaborăm, avem planurile noastre împre-
ună pentru toamnă, cu Mad Pride, cu Revoluția Compasiunii. Să 
lăsăm aici izvor de discuție. Stay safe! Ținem legătura și ne auzim! 

Ileana: Ne auzim!

Ovidiu: Bine! Mulțumesc mult de tot! 

Ileana: Mulțumesc și eu!
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Lari Rotaru

Ovidiu: Bună, Lari! Hai că am reușit să ne coordonăm. (Râde.)

Lari: Bună, Ovidiu! 

Ovidiu: Noi doi ne știm de ceva timp, cred că de vreo doi, trei 
ani? Nici nu mai știu! Trei ani, parcă?

Lari: Cinci ani.

Ovidiu: Cinci ani, chiar! Nici nu mai știu. Vai, Doamne, ce 
trece timpul! Știu că, pe lângă munca ta, cumva individuală, pro-
fesională, în ultimii ani te-ai implicat foarte mult în comunitate și 
faci o serie de chestii. Și voiam să le facem cunoscută munca ta 
oamenilor care ne urmăresc, care urmăresc activitatea centrului, 
podcastul, și să ne povestești puțin cam care a fost parcursul tău 
de la proiectul tău personal, individual, la cel comunitar, colectiv. 
Cum ai ajuns să faci munca asta comunitară? Să ne spui puțin 
despre tine, să vedem care e povestea din spate.

Lari: Cum am ajuns să fac această muncă? Eu, ca structură de 
om, sunt genul mai degrabă înclinat către acțiune. Și atunci, văzând 
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ce lipsește, am zis: „Hai să facem!” Practic, asta a fost! Și am ches-
tia asta. Am avut-o tot timpul. Sunt genul care încearcă și, cum 
spuneam, mai degrabă e o chestie de acțiune. „OK! Nu este asta. 
Hai să facem!” Caut oamenii, caut mijloace de ajutor. Dar cred că 
asta este foarte important. Da! Asta e!

Ovidiu: Mi s-ar părea interesant să ne spui puțin – cred că e și 
de clarificare pentru mine: tu ai experiență și în munca ta veteri-
nară, cu animale, câini, sprijin, suport, dresaj. Nu mai știu. S-ar 
putea să confund…

Lari: Am o experiență, în sensul că… 

Ovidiu: Ești psihoterapeut sau…?

Lari: Deci, conform pregătirii, sunt psihoterapeut, dar întot-
deauna au existat chestii colaterale. Iar ce știi tu cu animalele e un 
curs pe care l-am făcut, de terapie asistată cu animale, la facultate 
la Babeș-Bolyai. Cred că am fost în prima sau în a doua sesiune. 
Un curs făcut prin 2000 și ceva.

Ovidiu: Wow!

Lari: Datorită acestui curs am niște acțiuni care sunt fix asta: 
terapie asistată cu animale. În cazul meu, s-a combinat fericit, pen-
tru că, având și meseria asta, practic intervențiile am putut să mi le 
croiesc și să le fac ca atare. Deci, asta ar fi povestea.

Ovidiu: Știu că acum lucrezi foarte mult pe grupuri de sprijin 
în comunitățile noastre LGBTQIA+. Cum ți se pare trecerea asta? 
Sau dintotdeauna ai simțit cumva că munca ta se va traduce în 
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muncă comunitară la finalul zilei? Adică, nu ai doar un job la care 
te duci, îți faci treaba și te duci acasă pe urmă. Trecerea asta către 
munca comunitară a fost ușoară? Sau mai grea?

Lari: Măi, cred că am avut-o tot timpul! Pentru că, de exemplu, 
de când mă știu am făcut asta. Dacă era ceva care lipsea, imediat 
puneam de un workshop, ceva, ca să dau informații. Și asta în toate 
chestiile pe care le-am lucrat. Am fost pe principiul „Îi strângem 
pe oameni și vedem ce putem să facem și cum putem să-i ajutăm”. 
Asta cu grupurile comunitare, cum ziceam, a fost tot o nevoie. Pe 
lângă grupul de suport specific comunității trans, de care mă ocup, 
de exemplu, am constatat că există o lipsă de grup comunitar pen-
tru adolescenți LGBTQIA+. E un pic mai complicat acolo, de 
exemplu. Și atunci, cum ziceam, hai să facem! Și, uite, grupul face 
și el aproape un an și eu sunt foarte fericit!

Ovidiu: Asta voiam să te întreb.

Lari: Da! Face un an. Și deja sunt foarte fericit, pentru că deja 
i-am lăsat pe ei. Deci, acum ei sunt independenți, pentru că ideea 
mea asta e întotdeauna și îmi pare foarte important.

Ovidiu: S-au auto-organizat.

Lari: Da! Și, practic, eu și cu încă cineva din comunitatea noas-
tră am ajutat. Am stat aproape un an de zile lângă ei. Le-am dat 
startul. Și acum se duc frumos. Și le rămâne și au spațiul ăsta al lor 
în care să se poată dezvolta. După aceea am mai avut – acum este 
o mică pauză, într-adevăr – o inițiativă comunitară: plimbările 
urbane de duminică, plecate de la lipsa aceasta a petrecerii de timp 
în comunitate și mai ales pe fondul pandemiei și izolării. Mai sunt 
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inițiative plecate din același principiu: „Nu există. Hai să facem!” 
E simplu! Mie așa mi se pare. Dacă ceva nu este, atunci, dacă poți 
să faci, fă. Nu știu ce mai fac acum. Anul trecut am făcut un work-
shop, de exemplu. Și urmează să mai facem dialoguri comunitare – 
așa le-am intitulat noi – între noi, pe de-o parte… Prima ediție a 
fost cu psihologi și psihiatri care vor să lucreze cu comunitatea 
LGBTQIA+, de exemplu. „Haideți, veniți la o întâlnire! Ne ascul-
tați și pe noi, vedeți ce nevoi avem, spuneți și voi ce nevoi aveți.”

Ovidiu: Și câți ați reușit să invitați? Sau câți au venit interesați?

Lari: Cred că au fost vreo 50 de psihologi.

Ovidiu: Super!!

Lari: Da! De exemplu, dialogurile astea comunitare vor conti-
nua și anul acesta. Vor continua. Următorii specialiști cărora ne 
adresăm sunt endocrinologii. Ne propunem, tot așa, să strângem, 
pentru că, na!, comunitatea trans are tot timpul nevoie de endo-
crinologi. Și o să se întâmple și asta. Și tot așa. E tot inițiativă 
comunitară. N-are nicio treabă cu… Îs oameni care au zis: „Băi. 
OK! Hai să venim! Hai că te ajutăm! Hai că venim să facem!” No, 
cam așa văd lucrurile.

Ovidiu: Menționai pandemia. Lari, te rog să faci o comparație 
între problemele cu care se confruntau oricum comunitățile trans, 
cel puțin din București, înainte de pandemie și în timpul și după. 
Presupun că au mai intervenit multe alte probleme pe lângă cele 
deja existente. Eram curios, mai ales pentru oamenii care nu știu. 
Unde s-au acutizat cel mai mult problemele? În ce felii de viață 
personală și de grup, comunitară, în ceea ce privește persoanele 
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trans, cele mai recurente sau acute situații personale și de grup în 
perioada pandemiei? Eram curios dacă sunt chestii specifice și cum 
rezolvăm ori s-au rezolvat? Sau nu s-au rezolvat?

Lari: Păi, pe lângă provocările pe care le are în general o per-
soană trans în România, evident s-au adăugat provocările: fie pier-
dere de job (pentru că s-au făcut concedieri), fie izolarea (care a 
crescut și mai mult cu stările și situațiile), fie faptul că au fost ne-
voite… De exemplu, pentru multe persoane trans, când a fost școala 
exclusiv online, părinții au spus „Păi, nu vă mai plătim căminul 
sau gazda!” și s-au trezit în situația în care au fost nevoite să se 
întoarcă în familii și… acolo nu e întotdeauna… Mai ales și în 
funcție de punctul în care era persoana, asta a fost o mare provocare. 
Ce aș putea eu, totuși, să zic, că mă uit așa… aș putea să zic că e o 
chestie bună pe care a adus-o pandemia. Până să vină pandemia, de 
exemplu, grupul de suport de la ACCEPT se desfășura în formă 
fizică. De când a venit pandemia, se desfășoară exclusiv online. Și, 
datorită faptului că se desfășoară online, permite participarea mul-
tor oameni care altfel n-ar fi venit să participe. E impresionant! Pe 
lângă faptul că sunt oameni din străinătate, sunt și oameni care 
trăiesc în sate. E uimitor, de fapt și de drept! Și convingerea mea 
personală este că, și în momentul în care se vor mai domoli lucru-
rile cu pandemia, aceste grupuri online se vor schimba. Și nu numai 
aici, ci la toate grupurile s-au schimbat diverse aspecte. Clar vor 
rămâne online, pentru că, iată!, cine s-ar fi gândit că este atâta ne-
voie și poți să ai atâta participare! Eu cred că s-a rescris și s-a rescris 
fain povestea asta în grupul nostru.

Ovidiu: Da! E ironic cum pandemia, pe de-o parte, e sursă de 
tot felul de drame personale și de grup și, în același timp, poate fi, 
în mod ironic, o sursă de coagulare sau de strângere a rândurilor pe 
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online, mai structurate decât anterior. Bine, asta cred că-i ironia cu 
genul ăsta de izolări, de contexte care izolează ori adună. Eram curios. 
Prin grupurile sau nu numai prin grupuri, dar prin munca voastră 
comunitară, cu ce organizații – că menționai ACCEPT-ul – mai 
colaborați? Și cum vezi colaborările astea? Cum vezi tot procesul 
ăsta de a strânge rândurile, de a face alianțe, diferite grupuri for-
male sau informale, organizații? Ți se pare greu/ușor de făcut, de 
construit? În primul rând, cu cine mai colaborați sau vă sfătuiți? 
Eram curios.

Lari: Păi, uite! Mai este o inițiativă comunitară care mie îmi 
este foarte, foarte dragă și la care particip și care are un rol foarte 
important, la fel. Mai ales că merge online constant. Deci a fost 
constant de când a început pandemia. Și mă refer aici la Gender 
Talk. Practic, dacă mă uit în spate la ultimii doi ani, de când a 
venit pandemia, constantele cam astea au fost: aceste grupuri de 
suport și Gender Talk-ul, și el important. Acum, revenind la cola-
borare, eu, personal, n-aș putea să zic că am dificultăți în colabo-
rare, mai ales cu instituțiile – atunci când mă lovesc de ele, mă 
lovesc special. Eu, când mă gândesc la instituții – că sunt și situa-
ții în care a trebuit să intervenim, fie pe DGASPC și chestii de 
genul ăsta sau medicalul –, nu aș putea să zic că e greu. În ceea ce 
privește chestiile astea, ce ține de instituții… Este acea rigiditate, 
acea chestie pe care o reproșăm cu toții, că par să se miște lucrurile 
foarte, foarte încet sau către deloc. În ceea ce privește colaborarea 
cu grupurile, e foarte OK și e mișto, cu condiția să reușim – toți 
cei implicați – să lăsăm deoparte orgoliile personale, egourile și 
frustrările și să înțelegem că în ceea ce facem e nevoie să lăsăm un 
pic individualul ca să obținem colectivul. Iar în ceea ce privește 
povestea cu organizațiile, până acum, cel puțin, nu am… Adică, e 
același lucru. E bine că există organizațiile acestea. Chiar stăteam 
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și mă gândeam: pot fi spuse multe, dar în țara asta, la momentul 
ăsta, cred că suntem încă la început. Eu așa simt. Simt că suntem 
la început.

Ovidiu: Da, clar!

Lari: Și atunci, da, e foarte bine că există organizațiile astea, că-i 
ACCEPT-ul, că-i MozaiQ-ul, că-i Identity Education – you name 
it! Ba chiar aș zice să fie și mai multe, că nu sunt în toate orașele. Uite, 
zilele astea vorbeam: la Oradea nu e nimic, de exemplu. Și aș fi avut 
nevoie de o comunitate în Oradea ca să trimit două persoane bene-
ficiare să… Nu există! Și sunt încă multe, multe zone neacoperite.

Ovidiu: Dar zi-mi, Lari, că eu nu mai știu… Deci, știu că apă-
ruse în 2015, undeva prin noiembrie, decembrie sau mai devreme, 
chiar se închega formal și TRANSform-ul. Acum, nu mai știu dacă 
TRANSform-ul mai este organizație care funcționează…

Lari: Nu mai este TRANSform-ul. Acum este TransCore-ul.

Ovidiu: TransCore, dar este informal, presupun. Sau este or-
ganizație?

Lari: Da! Nu, nu! Nu mai știu. E foarte haios, că sunt în board-ul 
de la TransCore, dar m-ai prins total…

Ovidiu: A! Păi, dacă ești în board, înseamnă că sunteți organizație.

Lari: Nu, e mai mult spus, urmează să fie mai mult decât for-
mal. Și, practic, da, TransCore-ul continuă. 
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Ovidiu: A! Nice!

Lari: Uitasem de TransCore. Da! Acolo avem la fel, tot așa. 
TransCore-ul e plecat la inițiativa lui Fen cu sprijinul Roxanei Marin, 
dar meritul lui Fen este că ne-a strâns acolo. Practic, principala 
misiune este de susținere și educare. Și, uite, apropo, că ziceai tu 
de inițiative comunitare. Uite! Am avut la TransCore în iarnă, am 
avut acea campanie prin care s-au donat bindere. Și am avut 100 
și ceva de aplicații.

Ovidiu: Wow! Felicitări!

Lari: Deci, noi având bani doar pentru 10 bindere, am avut 
100 de…

Ovidiu: Și au cerut 100 de oameni. Deci de 10 ori mai mult.

Lari: Da! Și, mă rog, am reușit. Am mai luat de la prieteni care 
au mai dat. Și am reușit până la urmă să strângem și să oferim mai 
mult de 10 bindere. Dar rămâne, în continuare, această nevoie.

Ovidiu: Da, e clar! 

Lari: Da, nu ne-am așteptat! Venite din toată țara…

Ovidiu: 100 de solicitări!

Lari: Și majoritatea adolescenți. În proporție de 90%. 

Ovidiu: Întrebam de organizații, de TransCore etc., pentru că 
eu cred că lupta se duce pe multe paliere și pe forme multiple. Și 
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poți merge și pe calea ONG-istică clasică, să spun, formală, cum 
e ACCEPT-ul, MozaiQ-ul și altele, sau prin grupuri informale, 
mult mai orientate spre community organizing, community develo
pment, servicii de sprijin, suport etc. Și cred că trebuie să existe cât 
mai multe de genul acesta, și formale, și informale. Pentru că sis-
temul oricum e peste tot și ne confruntăm cu el. Și de-asta între-
bam despre TransCore, căci nu mai știam dacă e grup formal sau 
informal, și despre alte organizații.

Lari: Acum este informal, dar…

Ovidiu: E pe cale să se formalizeze. Deci, nu e o problemă asta. 
Îți dai seama! Eu doar întrebam…

Lari: Și eu cred tot ca tine: cu atât mai multe, cu atât mai bine, 
pentru că nevoile sunt foarte mari. Și, cum spun tot timpul, munca 
asta e o muncă ce consumă – atenție la burnout! – și sunt foarte 
multe de făcut.

Ovidiu: Exact! Aici e șmecheria, de fapt. Cum creezi echilibru 
și confort, să ai energie și să ai o anumită condiție psihosomatică 
pentru ca să te implici în munca activistă, comunitară și, în același 
timp, să nu te minimalizezi, să nu dai în burnout. Aici e lupta de 
fapt! Să găsești echilibru. Și se găsește tot în muncă, tot în rețelele 
comunitare. Să primești sprijin psihologic, confort minimal ca să 
putem duce toți munca împreună.

Lari: Exact! 

Ovidiu: Și grija și atenția față de ceilalți Cum ziceai și tu: e 
clar că avem orgolii, sunt chestii personale, individuale, dar aici e 
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dinamica unde… Să știi să treci la un moment dat sau să le incor-
porezi ori să creezi consens, diferite strategii. Și nimeni nu are o 
rețetă. Îți dai seama! La câte scandaluri și zăpăceli auzim anual, 
chiar în sânul comunităților noastre, care sunt diverse.

Lari: Păi, eu întotdeauna mă gândesc că orice conflict este o 
expresie a unei nevoi, a unei suferințe. Doar că, într-adevăr, rezol-
varea conflictului ține acolo de mai mulți factori. Dar am tendința 
să privesc în față, tot timpul un pas mai în față. Încerc să privesc 
poza în mare, așa, de sus. Și poza mare de sus este că, de fapt și de 
drept, sunt atât de multe de făcut!

Ovidiu: Da, clar! Bun, te întrebam despre grupuri și despre toate 
dinamicile astea interne pentru că fiecare, prin munca pe care o face, 
ajunge cumva să vorbească în termeni de reprezentare, și de sine, și 
în numele celorlalți. Și de multe ori viziunea pe care o avem despre 
modul în care ar trebui să se desfășoare lucrurile, diagnosticele pe care 
le dăm problemelor s-ar putea să fie în disonanță față de nevoile al-
tora, de diagnosticul problemelor pe care îl oferă alte grupuri sau 
persoane. Și-s curios aici: într-un fel, intri într-un split. Pe de-o parte, 
știi că ești parte dintr-o comunitate sau din comunități mai largi, pe 
de altă parte, ai și individualitatea ta și conștiința ta politică și vrei ca 
lucrurile să funcționeze pe o direcție aparte. Pe de altă parte, trebuie 
negociat și cu alte viziuni, alte diagnostice etc. Cum ți se pare efortul 
ăsta? Unde crezi că-s provocările cele mai mari, de fapt?

Lari: Eu, de exemplu, când mă gândesc la mine, nu mă gândesc 
ca la o persoană care reprezintă o comunitate. De ce? Pentru că eu 
nu cred că un singur om poate să știe nevoile și durerile celorlalți. 
Eu am o idee, dar, altfel, eu sunt întotdeauna… Pentru mine e 
foarte important să ascultăm. Efectiv, să ascultăm! În cazul meu, 
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targetul este să ajut cât mai multe voci să se facă auzite. Pe de altă 
parte, sunt conștient că, dacă mă duc undeva, lumea se uită și mă 
asimilează cumva ca o persoană care reprezintă… E o situație de 
navigat. Provocările care sunt… Eu cred că multe lucruri ies din 
această neascultare. Adică, avem o persoană care devine la un mo-
ment dat lider, purtător de cuvânt, care își poate asuma sau nu. 
Este o investiție în acea persoană. Și cred că cel mai important e 
ca, de exemplu, persoana care devine lider să asculte. Atât are de 
făcut! Să asculte. Pentru că, da, uneori lipsește chestia asta. Altfel 
rămân aceleași provocări. Adică momentul în care personalul iese 
din sfera asta și se întâlnește cu provocările legate de colaborări.

Ovidiu: Mi se pare foarte important ce distincție ai introdus 
legat de reprezentare, leadership în comunitate. Pentru că asculta-
rea – nu doar în sensul de a auzi pe cineva, ci efectiv de a crea un 
spațiu de primire a celuilalt – e un gest de generozitate foarte com-
plicat și foarte greu de trăit organic și natural. Ascultarea se învață, 
cred eu. Nu e un gest etic, ușor de implementat sau de trăit. Dar, 
în același timp, îl consider fundamental pentru construcție comu-
nitară. Iar ce ne spui tu, de fapt, e că tu creezi, propui o abordare 
total diferită față de cum lucrează multe ONG-uri în activismul 
local. Pentru că presupune și o descentrare, presupune un coun
terleadership, de fapt. Și propune o muncă pe orizontală, mult mai 
colectivă, mai comunitară și mai non-ierarhică. Și e cel mai challeng
ing model, pe care încă învățăm să-l înțelegem și să-l implemen-
tăm. Da, mi se pare că trebuie acceptată chestia asta pe care ai 
menționat-o tu, că e foarte powerful. Ne ajută să ne descentrăm și 
la nivel individual, efectiv, legat de conflictele când individualul 
devine too much în munca noastră comună. Și de aici orgolii, cer-
turi, cine e mai cine, dive pe tarlale, one man show sau one woman 
show, știi cum e. (Râde) Se întâmplă! Acum, na!, să o terminăm și 
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noi, totuși, pe un fond pozitiv. Ce proiecte, ce planuri mai ai? Ce 
se întâmplă în viitor? Ce se întâmplă anul ăsta? 

Lari: Deci, pe anul ăsta vreau să…

Ovidiu: Fă reclamă cât mai multă la orice vrei tu!

Lari: Mulțumesc! Păi, pe anul ăsta, deci, vreau să continuăm 
dialogurile comunitare. Ce mai am pe anul ăsta?

Ovidiu: Erau cele legate de psihoterapeuți, endocrinologi…

Lari: Am început cu psihologi, psihiatri, endocrinologi și ur-
mează avocați, în ideea de a strânge cât mai multe persoane care 
sunt interesate. Ce mai planuri am anul ăsta… Adolescenții, am zis, 
merg bine. Ne uităm la ei de la distanță cum cresc.

Ovidiu: Și cum se organizează singuri.

Lari: Da! Și e foarte important să facă asta. Ei vor fi următorii 
purtători, următoarele persoane. Și eu am chestia asta, că e foarte 
important, întotdeauna am considerat că e important să mergem 
acolo, să îi ajutăm să crească. Că, na!, e foarte important să dăm 
ștafeta. E important să îi ocrotim și să-i ajutăm.

Ovidiu: Mai îmbătrânim și noi.

Lari: Așa! Ce mai am? Mai sunt niște lucruri care au rămas de 
anul trecut nefăcute, tot așa, pe partea asta de… Uite, de exemplu, 
în codul deontologic al psihologului spune că nu ai voie să discri-
minezi ca psiholog pe baza expresiei de gen. Eu îmi doresc să scrie 
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negru pe alb „Nu ai voie să discriminezi pe baza identității de gen!”. 
Dar și asta, de exemplu, e o modificare pe care nu poți să o faci 
ușor. Mi-a rămas așa… Și merge cu mine în continuare.

Ovidiu: Deci asta e o chestie de advocacy, clar! Dar e regle-
mentată prin codul de etică sau Codul deontologic al Colegiului 
Psihologilor?

Lari: Da!

Ovidiu: Deci, e o chestie internă lor.

Lari: Da! E o chestie internă lor, e o chestie care…

Ovidiu: Adică nu se implementează în afară, juridic, pentru 
lege sau – eu știu? – alte chestii legate de profesie.

Lari: Măi, dacă ar putea să fie o chestie legată de cineva… Da! 
E o chestie a profesiei, dar, vezi tu, ca să ți se poată schimba, aici 
o să fie nevoie de strâns semnături, să vină și ONG-urile să zică: 
„Hei, guys! Schimbați chestia aia acolo! Adăugați chestia asta!”

Ovidiu: Păi, poate reușim să avem o primă dezbatere, să invi-
tăm la o dezbatere conducerea Colegiului. Și împreună cu ei să…

Lari: Da! Eu am așteptat. Vara trecută au fost alegeri. E…

Ovidiu: … zăpăceală!

Lari: Sincer, da! Ar trebui făcută chestia asta. Eu nu sunt un mare 
fan al dialogurilor. Sunt necesare niște skill-uri și eu mai degrabă 
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mă duc să muncesc pe altă parte. Dar, uite, e o chestie la care eu 
țin în ceea ce-mi privește profesia. De-abia în 2018, de exemplu, 
în Codul deontologic a apărut faptul că nu ai voie să discriminezi 
pe cineva pe baza orientării sexuale. Hai să mergem mai departe! 
Și ar fi mișto să mergem în 2022…

Ovidiu: Așa târziu? 2018? Wow! Scuze, chiar nu știam!

Lari: Păi, așa târziu. Că, na… 

Ovidiu: Cumva, în capul meu era ideea că psihoterapia sau 
domeniile astea sunt cumva mai deschise la raportările individuale, 
identitățile individuale…

Lari: Ovidiu… Din păcate, în România încă se întâmplă tera-
pie de conversie, direct sau indirect. Cred că săptămânal am cel 
puțin câte un dialog în care mi se spune ce reacții au avut fie psi-
hologi, fie psihiatri – you name it! E nevoie de multă, multă schim-
bare pe partea asta. Și, da, mi se pare important să fie… Teoretic, 
da, așa ar trebui să fie, dar, pe de altă parte, să nu uităm că în fa-
cultăți și pe la formări noi nu prea am învățat. De-abia acum au 
început să se schimbe lucrurile. Dar pe vremea când am făcut eu 
toate școlile astea, în termen de reprezentativitate, fie că era la te-
rapia de cuplu, fie că era la terapia de familie, lipseau cu desăvârșire 
exemplele de familii queer, știi?

Ovidiu: Asta da! Clar!

Lari: Acum au început să se schimbe lucrurile din ce în ce mai 
mult. Și sunt deja mult mai multe asociații care formează și care 
se implică și în pregătirea viitorilor psihoterapeuți. Au așa ceva, dar 
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lucrurile sunt încă destul de închistate. Și mai ales în ceea ce pri-
vește instituțiile de la… Adică, îs oameni faini peste tot, dar nu 
este sistemul fain. 

Ovidiu: OK! Am înțeles! Bun, iar pe lângă chestia asta – care 
mi se pare foarte tare, să schimbi codul de etică sau deontologic –, 
ce ar fi urgent acum pe termen scurt pentru comunitățile trans, 
pentru munca voastră, pentru munca ta? 

Lari: Pe lângă asta? Păi, ar fi multe de spus. Arde, de exemplu, 
faptul că ne-am dori să avem mai mulți specialiști care să nu fie 
gatekeeperi și care să înțeleagă despre ce este vorba. E un paradox 
la noi aici, în România. De exemplu, dacă îți dorești și poți, din 
punct de vedere medical, să începi terapia hormonală, ai nevoie de 
un raport – un raport care să-ți ateste că, da, ai nevoie de acea te-
rapie hormonală. Și, atunci, întrebarea mea este: dacă există acel 
diagnostic – numai și faptul că îi spune „diagnostic”, dar, OK, pot 
s-o înțeleg, știm de ce a rămas. E o chestie rămasă pentru că în alte 
țări chestia asta se decontează. Dar la noi, practic, e așa: te duci, 
primești un diagnostic, te duci mai departe, dar nu e nimic decon-
tat, în condițiile în care pe raportul acela psihiatric scrie foarte clar: 
„Se recomandă terapia hormonală.” Păi, dacă se recomandă terapia 
hormonală, de ce nu e decontată? Dacă se recomandă terapia chi-
rurgicală, de ce nu este decontată? Doi: îs foarte mari costurile 
pentru comunitatea trans. Am reușit și avem specialiști care lu-
crează cu Casa, dar nu sunt foarte mulți, drept pentru care sunt 
superfolosiți. Și e un pericol când ai doar o mână de specialiști cu 
care te poți aștepta la o colaborare. După care ai tot felul de situ-
ații. Vă dau exemplu de situație: persoana angajată într-o companie 
străină, cu asigurare privată medicală, dar care decontează tot, mai 
puțin dysphoria de gen. Cum mi-ar fi posibil? Chestiile astea se 
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întâmplă aici, în România, pentru că aceeași firmă, în țara de unde 
vine asigurarea medicală, acoperă dysphoria de gen. 

Ovidiu: Deci aceeași companie în țări diferite?

Lari: Da! Asta este ca reclama de la Samsung, de acum niște 
ani, care avea tot felul de… Și la sfârșit era un cuplu de fete. A rulat 
vreo trei, patru zile în România, după care au tăiat din reclamă și 
a rulat totul partea mai puțin partea aceea… Deci, cam asta este! 
E foarte multă presiune pe comunitatea trans. Sunt foarte multe 
costuri suportate din buzunar, în ciuda faptului că… Și asta este, 
de exemplu, o provocare. Că noi vrem ca persoanele care – repet – își 
doresc și pot, medical, să înceapă orice formă de terapie hormonală 
să o facă sub supraveghere medicală. Că asta este una din marile 
provocări. Dar asta înseamnă costuri. Pentru că, nu, nu se decon-
tează. Dacă ai noroc să găsești un medic de familie prietenos, care 
eventual să-ți treacă alt diagnostic ca să poți să mai faci niște ana-
lize de sânge… 

Ovidiu: Ăsta e un aspect foarte complicat, pentru că necesită 
de fapt engagement cu Statul, cu Ministerul Sănătății. Îți trebuie 
alianțe mari și organizații să puneți presiune.

Lari: Știu!

Ovidiu: Pe lângă semnături, lobby și campanii de advocacy. 
Chestia conservatoare e foarte puternică la noi. Deci, ca să ajungă 
aceste servicii să fie decontate de stat, îți dai seama cât de compli-
cat e! Ăsta e un proiect pe câțiva ani buni.
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Lari: Eu zic așa: „Bun, nu-i nicio problemă, nu le decontăm de 
la stat. Voilà! De exemplu, Elveția: de la 1 ianuarie 2022, în Elve-
ția te duci frumos cu declarația și schimbi pe cale administrativă, 
îți schimbi toate actele, fără nevoie de rapoarte, de analize, de eva-
luări. Hai atunci, faceți așa! Bun, nu decontează statul, dar schim-
bați asta!” Pentru că, în momentul de față, în România, ca să poți 
să schimbi actele, ai nevoie de toată chestia asta pe care ți-am spus-o 
eu, cu rapoarte, cu evaluări, plus de avocat.

Ovidiu: Sunt clar genul de problematici care nu pot fi rezolvate 
de către raport, engagement cu sistemul și că trebuie făcute coaliții 
și alianțe cu mai multe organizații, și formal, și informal, cu pre-
siuni și cu campanii de conștientizare și de lobby și advocacy, ce 
vrei tu. E foarte importantă chestia asta! Pentru că accesul la ser-
vicii de sănătate decontate… E vorba despre cine împarte resursele 
și cum le distribuie și pe ce bază se recunoaște că cineva are dreptul 
să beneficieze de chestiile astea. Și eu cred că trebuie dusă lupta 
asta și trebuie să ne apucăm s-o facem! Și, la fel, cum ziceai și tu, 
de procesul de recunoaștere, fără 20 de milioane de acte și 30 de 
mii de rapoarte și… Pentru că asta, de fapt, muzicalizează și repro-
duce tot discursul. De exemplu, și la noi, uite, în munca noastră, 
numai ideea să ceri buletinul e nașpa, pentru că reactivezi, trig
ger-uiești o întreagă istorie și traumă personală. Și trebuie să fim 
atenți la chestiile astea. Dar lupta se duce de la individual până la 
chestia structurală, sistemică. Eu sper să ne anunți când ai nevoie 
de sprijin, mai ales pe inițiativele astea mai degrabă de advocacy, 
în raport cu statul, pe servicii, ori pe recunoaștere sau decontare. 
Sunt o grămadă, Lari! (Râde.) Au fost și vor fi! E de muncă, văd că 
nu duci lipsă!

Lari: Da!



Ovidiu: Bine, Lari! Îți mulțumesc mult, mult de tot că ai reu-
șit să-ți găsești timp și să ne coordonăm să avem acest mini-dialog! 
Ți-am zis: voi urmări și vom fi alături și noi ca centru comunitar 
de munca ta, dacă ai nevoie de ceva sau oricând e nevoie. Îți doresc 
liniște multă, să începi anul cât mai confortabil cu putință și să ne 
ții la curent cu ce se întâmplă și să nu ne înstrăinăm, să fim alături.

Lari: Cu siguranță! Pentru că e nevoie de strâns fronturile. Și 
eu mulțumesc!

Ovidiu: Bine, Lari! Mulțumim mult de tot încă odată! Ai grijă 
de tine! Stay safe! Salutări colectivului/colectivei, cum vrei tu să 
numești grupul de sprijin. Spor mult în continuare!

Lari: Mulțumesc! Mulțumim! La fel și vouă!
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Mihnea‑Mihail Florea

Ovidiu: Bună, Mihnea! Mă bucur că ai acceptat să participi 
la seria de interviuri pe care le organizăm în cadrul proiectului 
INTERSECT. 

Mihnea: Salutări, Ovidiu! Salutări și ascultătorilor INTERSECT!

Ovidiu: Noi doi ne știm de cel puțin vreo 6 ani, cel puțin din 
2015, dacă nu greșesc, dar pentru cine nu te cunoaște haide să 
aflăm cine ești și cum ai ajuns să faci această muncă comunitară 
de ani buni și cum îți vezi acest parcurs personal, poate și de grup 
sau de organizație, în termeni de conștiință socială și politică.

Mihnea: Povestea mea cred că e strâns legată de cea a Mozai Q-ului, 
deci o să fie niște suprapuneri acolo. În 2015, când ne-am cunos-
cut și noi și ai participat la o parte din conversații, de atunci ai 
devenit, alături și de mine, membru co-fondator. Era clar nevoie 
în comunitate de o organizație nouă LGBT care să poată să preia 
din sarcinile de care ACCEPT nu avea resursele să se poată ocupa. 
Însă, la vremea respectivă, eu chiar lucram alături de ACCEPT pe 
coaliția anti-discriminare și pe un proiect pe licee, dar practic a fost 
o experiență foarte socială, am cunoscut persoane din comunitate 
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și entități diferite, am avut experiențe diferite și am văzut practic 
cum se poate îmbunătăți calitatea vieții persoanelor LGBT. Spați-
ile în care ne am întâlnit atunci…

Ovidiu: … la terasa Légere te-am cunoscut eu, cu Roxana Marin.

Mihnea: Da, prima oară, dar aproape toate întâlnirile informale, 
în special cele mai importante, au fost tot în Librăria Hecate, care 
împărțea spațiul cu Share Café-ul de pe strada Olari. Un spațiu sigur 
și social în care cred că s-au pus multe dintre bazele MozaiQ-ului.

Ovidiu: Totuși – ca o chestie, așa, interesantă –, tu deja lucrai cu 
ACCEPT-ul, puneai bazele împreună cu multe alte persoane orga-
nizației MozaiQ, dar ai lucrat și în alte organizații pe filieră sau pe 
direcție, pe domeniu diferit, pe persoane cu dizabilități, de exemplu. 
Și asta mi se pare interesant. Adică ai avut clar parcursul tău personal 
de implicare în activism în ONG-uri, dar în domeniu cumva dis-
tinct și pe urmă te-ai implicat enorm pe chestia de LGBT.

Mihnea: Da, lucrasem în ONG-uri, mă gândisem de câteva 
ori, adică eram familiarizat cu activitatea ACCEPT-ului într-o oa-
recare măsură, erau pe radarul meu, să spun așa. Lucrând în soci-
etatea civilă, eram familiarizat cu ce fac, dar cred că a luat mult 
timp până să mă hotărăsc să lucrez în societatea civilă și din per-
spectiva drepturilor LGBT. De fapt, a fost un episod personal în 
care am fost eu destul de bolnav o vară și am stat să mă gândesc… 
La vremea aceea, lucram la Junior Achievment pe proiecte pe edu-
cație și, după vara respectivă, în care am avut mult timp să mă 
gândesc de fapt la cât de fericit sunt sau ce vreau să fac practic, care 
este obiectivul meu profesional, dar și personal, într-o oarecare 
măsură, în societatea civilă, am decis să intru în zona de activism 
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LGBT. Deci a fost o chestie personală, o experiență care într-o 
oarecare măsură mi-a schimbat viața. Partenerul meu de atunci 
m-a spri jinit și asta a contat enorm de mult, în special că părinții… 
La momentul respectiv, eu eram out vizavi de ei, nu aveau neapărat 
o problemă cu activismul LGBT, dar atunci ei încă aveau o oare-
care frică de… Să nu pățesc eu ceva ca parcurs al activismului 
LGBT. Iar partenerul meu de atunci m-a sprijinit extrem de mult 
în a face pasul acesta.

Ovidiu: El te-a sprijinit și pe urmă, chiar și în munca la MozaiQ?

Mihnea: A devenit și el membru fondator și de fiecare dată era 
și încă este suficient să-i dai un telefon și vine și ajută cu orice.

Ovidiu: Menționai la început chestia asta, cumva explicai o 
necesitate, o urgență pe care am simțit-o mai multe persoane atunci, 
în 2015 sau în anii aceia, legat de înființarea sau organizarea unei 
noi asociații și a ieșit MozaiQ-ul din această poveste, în contextul 
în care aveam de la sfârșitul anului 2000 – anilor 1990, pardon – o 
altă organizație, dar care se focusa clar pe alte direcții, iar nevoia 
se resimțea clar pe construcție comunitară, în special organizare 
comunitară. Tu ai venit pe chestia asta foarte puternic și ai forjat 
foarte tare pe mai multe paliere, din perspectiva mea, pe lângă 
membership și un întreg program de voluntariat, vedeai cumva 
niște direcții pe care noi trebuia cumva să le cimentăm. Ne lipsea 
infrastructura comunitară, să ne adunăm, să ne vorbim, să scriem 
un grant indiferent de sumă. Toți visam la chestii superabstracte, 
largi, dar tu veneai cu o chestie de teren, la firul ierbii, foarte con-
cretă, în care noi n-aveam experiența asta. De asta îmi doream 
foarte mult să vorbim puțin pe tema asta.
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Mihnea: Da. Problemele cred că nu s-au schimbat foarte mult 
față de atunci. S-a schimbat într-adevăr un pic mediul, deci, dacă 
vorbim despre perioada pre-MozaiQ, pre–2015, de fapt vezi zona 
societății civile LGBT fiind clar dominată de o singura organizație, 
de către ACCEPT, care duce o muncă și în funcție de cultura sa 
organizațională și de resursele sale, o muncă ce trebuie apreciată. 
Dar în afară de ACCEPT mai era TRANSform-ul și practic nu mai 
exista altă organizație LGBT în România.

Ovidiu: Că și TRANSform parcă tot atunci a apărut, nu? Sau 
deja era acolo, cel puțin ca grup informal era înainte.

Mihnea: Exista deja, cel puțin ca grup informal exista, dar, din 
câte țin eu minte, era și organizația înființată, că făcuseră festivalul 
feminist și queer.

Ovidiu: A, da, de film…

Mihnea: Festivalul de film, cum fac ei. Exista și o lipsă de spații 
queer și observasem că, în afară de, poate, câteva inițiative pe lângă 
ACCEPT, nu existau foarte multe forme în care într-adevăr să te 
im plici. Iar când ai menționat înainte partea de dizabilitate, păreau 
să fie niște carențe similare cu domeniul dizabilității când vorbim 
și despre leadership. Exista generația din anii 1990 de activiști, 
activiste – predominant activiști de fapt, trebuie să recunoaștem, 
deci bărbați albi din clasa de mijloc, care au supraviețuit după ’90 
lucrând doar în societatea civilă, ceea ce e foarte bine, dar lipsea… 
Nu era clar când și cum vine următoarea generație de persoane care 
să preia leadershipul, cum pregătești această generație și cum le lași 
de fapt frâiele din mână. Chestia asta nu părea să se întâmple deloc, 
deși existau programe de voluntariat, doar că nu mergeau, nu puneau 
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accentul de fapt pe crearea de leadership nou. Cred că din nevoia 
aceasta, care a fost înțeleasă de mai multe persoane, s-au extins nu 
doar programele MozaiQ din București, ci și programele de spri-
jinire a grupelor din afară, din alte localități.

Ovidiu: Ai insistat foarte mult să mergem înspre celelalte orașe, 
cel puțin în cele mai mari: Timișoara, Cluj, Iași, știu că și la Con-
stanța, pe urmă Brașov, Sibiu și pe lângă.

Mihnea: În cazul Clujului, de exemplu, exista leadership acolo, 
doar că forma sa de organizare era destul de informală, nu era o 
dorință de a se organiza ca ONG și de a aplica la fonduri. Cred că 
era și o oarecare frică la vremea respectivă, să nu ajungi de fapt, 
creând un alt ONG, „să te lupți pe fonduri” cu ACCEPT-ul.

Ovidiu: Mă gândesc, că tot ai menționat perioada de până în 
2015, când a apărut MozaiQ, că se explică toată istoria asta de 
apariție de noi nevoi. Adică ai avut anii ’90, în care apăreau primele 
organizații pe drepturi specifice pentru roma, pentru femei, pe 
gender equality, pe urmă pe LGBT, ACCEPT-ul… Aveai chestia cu 
NATO și pe urmă integrarea europeană, care au forțat cumva, cel 
puțin la nivel de stat, să iei niște măsuri pe chestia asta, dar clar că, 
fiind top down, nu ne lipseau firul ierbii și construcția comunitară 
sau leadershipul, exact despre ce vorbeai tu, venind dinspre comu-
nități și din nevoile reale, concrete, mai puțin pe advocacy, ilegalist, 
formal, juridic cel puțin. Cum menționai și tu, ONG-izarea a fost 
pe urmă cumva restrânsă, limitată de fondurile europene, mai ales 
după 2007, agenda clar a fost remodificată. O să avem invitate la 
noi, la podcast, pe gender equality și pe drepturile femeilor persoane 
care o să povestească despre cum agenda era mult mai radicală la 
început, în anii ’90, cel puțin, și până în 2007, mai multă libertate 
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de setare a agendei proprii și de proiecte și programele lor pe nevoile 
concrete. Și pe urmă s-a mutat pe gender equality ca politică de stat 
și politică UE și a limitat complet povestea. Au mai rămas niște teme 
urgente, cum e violența față de femei, piața muncii și alte chestii. 
Discursul s-a deradicalizat. Iar frica de ONG-izare, de formalizare 
mă gândesc că a caracterizat și competiția pe resurse. Dar se pupa 
cumva, au o explicație din construcția asta istorică, locală.

Mihnea: Sunt și strategii diferite, că într-un fel gândeai în anii 
’90, când era altfel să organizezi un eveniment, să stai pe telefon și 
pe fax… Nu neapărat că sunt învechite, dar sunt strategii diferite. 
În România, într-adevăr, ai exemplu activismului rom și activis-
mului de gender equality, poate acolo într-adevăr vezi mai multă 
implicare din partea comunității de strategii de la firul ierbii în sus, 
doar că, în general, nu pare să fie, în 2015 cu atât mai puțin. Acum, 
datorită muncii pe care o cere Centrul de Resurse pentru Partici-
pare Publică de mulți ani, întâlnești mai des strategia de organizare 
comunitară ca soluție la problemele comunității. Organizațiile din 
anii ’90 nu aveau nici gândirea, în general în societatea civilă, de 
a folosi acest instrument ca strategie principală, doar că n-aveai 
nici infrastructura, era foarte greu la vremea respectivă. Acum, 
intri pe telefon și, nu știu, eu am 6 aplicații de gay dating, cel puțin 
pe categoria de bărbați gay pot să intru foarte ușor în legătură. În 
anii 1990–2000 era foarte greu să faci chestia asta.

Ovidiu: Da, e clar că spațiile fizice de întâlnire erau oricum 
restrânse și restricționate în virtutea faptului că de abia după 2000 
s-a decriminalizat homosexualitatea. Deci, era mult mai fizică orga-
nizarea și pe ascuns, să spun, față de online de acum și aplicațiile au 
schimbat complet… adică au dispărut spații fizice efectiv din cauza 
asta și s-a mutat în online tot.
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Mihnea: Da. Și cadrul legal, MozaiQ, cred, dar trebuie verificat, 
însă cred că este prima organizație care își asumă faptul că mem-
bershipurile sunt formate din persoane LGBT, față de ACCEPT, 
care n-a putut să facă chestia asta în anii ‘90, când a fost înființat – în 
’94, dacă nu mă înșel, sau ’96.

Ovidiu: ’94, nici eu nu mai știu sigur, adică grupul s-a format 
în ’94 și s-a formalizat mai încolo puțin.

Mihnea: Misiunea organizației depusă la tribunal a fost de apă-
rare a drepturilor omului în general. Un discurs care să fie acceptat 
de către tribunal atunci.

Ovidiu: E și de înțeles pentru contextul ăla, îți dai seama. Era 
o strategie, presupun…

Mihnea: Da. Era o opțiune în care s-au putut înregistra și atunci 
cu mult sprijin din partea… și din afară, dar și din partea clasei 
politice progresiste de la vremea aceea, dacă nu mă înșel, au fost 
câteva persoane care după aceea au ajuns miniștri de Justiție în 
Romania, mult mai târziu. Sunt câteva persoane, cu formare juri-
dică, care au sprijinit. 

Ovidiu: Cred că, nu mai știu dacă la…? Sau la ACCEPT, 
Macovei…

Mihnea: Monica Macovei, da. Și, dacă nu mă înșel, și Mona 
Muscă a sprijinit.

Ovidiu: Și cum vezi acum, raportat la toată povestea asta până 
la 2015, apariția MozaiQ și a altor forme, organizații cumva cu 
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discurs mai explicit pe membership comunitar, LGBT, trans, în care 
clar se aduc agende minoritare mult mai explicit în față? Aveai drep-
turile omului în general, deși voiam și se lupta pentru LGBT, de-
criminalizare și alte chestii. Acum, cum crezi că s-au mutat nevoile, 
unde vezi urgențele și mai ales cum ai încercat tu să le translatezi în 
toți cei 6 ani de când ai fost implicat cap-coadă în MozaiQ?

Mihnea: Nevoile nu s-au modificat, dar asta în sensul în care 
acolo unde nu ai nicio resursă, nicio organizație LGBT, nu s-a 
îm bunătățit mult contextul. Referendumul a fost iarăși un punct 
foarte important, referendumul din 2018 care a schimbat discursul 
public legat de persoane LGBT în spațiul public. A făcut, cred, 
mult mai ACCEPTabilă și apariția persoanelor, a bărbaților gay, 
de exemplu, pe ecran. Numeroasele apariții și ale lui Vlad Viski, 
Florin Buhuceanu și Robert Rațiu, care au ajutat, dar au creat și 
un context în care să se discute mai des și mai corect legat de temele 
trans, despre care înainte nu se discuta nici în spațiul public și era 
foarte deprioritizat, inclusiv de către inițiativele LGBT.

Ovidiu: Da. Știi că a dominat și încă domină în anumite zone 
sau în anumite sectoare alte activismului LGBT chestia asta de „Să 
mergem pe o chestie de ACCEPTare, integrare, normalizare și să 
nu ieșim în evidență cu prea multe chestii, de respectabilitate, că 
și noi plătim taxe”, e discursul acesta liberal, care e o strategie și a 
funcționat, în istorie, pentru multe alte contexte, eu știu… din 
Europa, alte contexte raționale. Dar la noi au dominat mult timp 
și clar urgențele persoanelor, viețile persoanelor trans cereau deja 
„Băi, nu mai putem” sau alte tipuri de expresie, de identități sexu-
ale cereau prezență, vizibilitate, voicing etc. Cred că pe 2015 asta 
a fost clară, explicită, cel puțin când vine vorba despre persoanele 
trans, persoanele luptătoare sexuale, nu?
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Mihnea: Cred că și MozaiQ-ul a contribuit foarte mult la aceasta.

Ovidiu: Cred că a primit din prima chestia asta, n-am avut 
fricile astea poate…

Mihnea: Mă rog, mi-e greu să spun că și-a asumat MozaiQ tema 
aceasta, pentru că finalmente persoanele trans erau alături de noi.

Ovidiu: Și îți dădeau un potențial într-un nou proiect cumva, nu?

Mihnea: Da, dar n-aș spune că MozaiQ și-a asumat tema trans, 
pentru că MozaiQ nu vine ca un salvator al comunității trans. 
Persoanele trans erau acolo alături de noi și e normal ca teme.. Erau 
deja. Cu ce a contribuit MozaiQ-ul, de fapt, a fost să asigure și 
acces, sprijin pe partea de leadership și de promovare a unor voci 
trans, chit că era în boardul MozaiQ sau la televiziuni sau în spațiul 
public, nu doar să vorbească în calitate de organizație, ci să creeze 
spațiul de care persoanele trans aveau nevoie ca să își exprime… 

Ovidiu: Voiau să își exprime voice-ingul? Și de auto-reprezentare.

Mihnea: Da. Și inclusiv, finalmente, MozaiQ-ul e o unitate 
juridică ce a putut să acceseze finanțări în lipsa altor organizații 
care să o facă. 

Ovidiu: Știi că aveam dezbaterile interne care, întotdeauna când 
încercam să… urmau alegerile pentru board ca să cream un context 
și să facilităm să participe cât mai multă lume din afară sau să fie 
o paletă largă reprezentată în conducerea MozaiQ-ului și în setarea 
agendei MozaiQ-ului, persoane trans, persoane, și nu doar bărbați 
gay și nu doar femei. Și am avut întotdeauna povestea asta, adică 
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a fost nu neapărat pressure, dar a fost o chestie pe care știam con-
știent că trebuie s-o ținem și să decurgă natural.

Mihnea: Și cu timpul a devenit clar că trebuie susținute teme 
intersecționale și grupuri intersecționale și lideri/lidere cu profil, 
cu background intersecțional, că trebuie să-ți pui resursele acolo 
în mod foarte specific. Și MozaiQ-ul a avut un proiect.

Ovidiu: Exact. Știu că s-a tradus în proiecte concrete chestia asta.

Mihnea: S-a tradus în proiecte concrete și…

Ovidiu: Și cel de la IKEA știu că… nu?

Mihnea: Și unul finanțat de National Democratic Institute, de 
către NDI, care a lucrat cu 5–6 grupuri, mi se pare, cu profil inter-
secțional, grupuri care altfel n-ar fi avut acces la resurse.

Ovidiu: Cel de la IKEA e parcă pentru persoanele…

Mihnea: Pentru angajarea persoanelor trans.

Ovidiu: Și cel de la INTERSECT cu…? Pe persoane roma 
LGBT. E un subiect heavy…

Mihnea: Da… Atât pentru comunitatea LGBT, care are o doză 
sănătoasă de rasism, care nu fusese abordat cu adevărat până atunci 
și rămâne încă o luptă, cât și pentru comunitatea romă, care are 
propriile sale dificultăți în a ACCEPTa identități LGBT.
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Ovidiu: Interesant că ai ajuns la acest punct. Asta a fost o pro-
blemă pentru noi: cum abordăm chestia asta, cum facilităm pune-
rea pe agendă a unei discuții de genul ăsta și prin proiecte concrete. 
Unde ți s-a părut că au fost provocările cele mai mari la chestia asta 
cu colaborarea cu alte organizații care luptau pentru altceva mai 
„sectorial”? Că știi cum au dominat tot timpul luptele astea cumva 
separate, pe gender equality erau niște organizații, pe roma erau alte 
organizații, pe dizabilități, pe educație sau tineri din comunități 
defavorizate, fie că e rural, fie că trăiesc în precaritate, fie că e LGBT-ul 
separat și tot așa. Unde, din experiența ta cu MozaiQ-ul și toate 
proiectele astea, unde crezi că au fost provocările?

Mihnea: Nu știu dacă e neapărat o provocare într-un anumit 
moment, doar că și în lucrul cu comunitatea LGBT, în special dacă 
te duci în zona asta intersecțională, dar și în lucrul cu organizații 
partenere surori e de fapt o muncă în care tu trebuie să build trust, 
trebuie să construiești încredere în persoanele noi care apar în or-
ganizațiile cu care ai lucrat, dar asta mi se pare de fapt esențial 
pentru orice organizație LGBT sau care lucrează pentru drepturile 
omului. Trebuie să creezi încredere între persoane, în comunitate, 
trebuie ca oamenii să aibă efectiv încredere în tine.

Ovidiu: Da, asta e clar. Și noi întâlnim asta în munca noastră 
pe care o facem la centrul comunitar în raport cu beneficiarii din 
diferite comunități, din diferite sectoare, cartiere precare. Primul 
proces – cred că și cel mai complicat – e de construcție a încrede-
rii reciproce că nu suntem noi veniți acum salvatori, ci suntem 
aliați, încercăm să ajutăm și noi puțin, nu o să salvăm de pe o zi 
pe alta, dar încrederea că, acolo, măcar pentru 5–10 minute, o oră, 
jumătate de oră, o zi găsești un spațiu safe, o resursă, un sprijin 
minimal și altele. E clar asta. Asta mă întreb: cumva, relația asta a 
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noastră, pe de o parte, suntem voci și vrem să reprezentăm prin 
prezența noastră personală, dar și de grup, proiectăm un diagnos-
tic pe ce se întâmplă în lume și vrem să schimbăm lucrurile, deci 
avem o viziune despre cum ar trebui să fie diferită povestea – și 
uneori pretindem că vorbim în numele comunităților noastre, al 
reprezentanților, al membrilor sau al altor persoane care nu se iden-
tifică în termenii ăștia. Unde se rupe firul? Ti s-a părut că la un 
moment dat pierdem legătura cu comunitățile, cu membrii, că 
vorbim, că setăm agenda cumva fără ei sau fără ele? Ai simțit?

Mihnea: Dificultatea asta nu este doar în LGBT, orice organi-
zație are dificultățile acestea: (a) de a vorbi în numele unei comu-
nități anume și (b) de a-ți da seama că, de fapt…

Ovidiu: … sunt alte nevoi…

Mihnea: Nu e vorba neapărat că sunt alte nevoi, doar că agenda 
nevoilor comunităților LGBT este foarte lungă și trebuie să o prio-
ritizezi la un moment dat, în special când vorbești în spațiul public.

Ovidiu: Și în funcție de resurse și de…

Mihnea: Și în funcție de resurse, da…

Ovidiu: … de context…

Mihnea: Însă cred că și pentru mine, ca bărbat gay, chestia care 
m-a motivat inițial foarte tare a fost câștigarea parteneriatului civil, 
o luptă care încă se duce, din nefericire, în România și se va mai 
duce câțiva ani. În mandatul Parlamentului de acum, nu cred. Dar 
descoperi clar și nevoile celorlalți, însă important este într-un fel 
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să fii sincer și cu tine, deci să-ți dai seama care este interesul tău, 
să-ți dai seama că el este valid și că la fel de valid este și interesul 
persoanelor de lângă tine, în special al celor care poate au o altă 
identitate sau o altă experiență de viață față de a ta.

Ovidiu: Și cum, unde vezi cheia sau cum crezi că poți construi 
o punte de legătură între nevoile astea, între autoreprezentarea ta 
și voicing-ul tău și nevoile celorlalți? Sau cum crezi că se poate 
construi solidaritatea aici?

Mihnea: Prin comunicare și crearea de încredere între membri 
comunității și între tine ca persoană, chit că te identifici ca activist(ă) 
sau nu, finalmente. Nu știu exact de ce avem niște instincte de a nu 
asculta experiențele celorlalți și poate că sunt instincte naturale să-ți 
prioritizezi nevoile, dar trebuie practic să scapi de aceste instincte. 
Să fii atent de fapt și la nevoile și experiențele celor din jurul tău.

Ovidiu: Și așa, mai sumativ… nu sumativ, cumva mai sintetic: 
unde simți că încă rămân niște urgențe cruciale în dezvoltarea asta 
comunitară, în organizarea noastră comunitară de traducere a nevo-
ilor în programe, proiecte, chiar și pe advocacy și pe urmă în măsuri 
de politici publice în dialog cu statul? Cel puțin în ceea ce privește 
organizarea comunitară, unde simți că încă sunt niște urgențe?

Mihnea: Trebuie extinsă rețeaua din alte orașe, ar fi ideal dacă 
inclusiv organizațiile sau grupurile activiste care lucrează în câteva 
mari orașe ar putea să facă activități și la nivel regional. Țin minte 
Queer Sisterhood… 

Ovidiu: De la Cluj sau altul?
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Mihnea: Sau altă inițiativă, cea condusă la un moment dat de 
către Matei Maxim: începuseră să facă activități în afara Clujului, 
doar că în Transilvania, în orașe mai micuțe, unde nu ar exista 
persoane care să ducă… Și genul ăla de activism mi s-a părut mi-
nunat, de a lucra nu numai în orașe, ci și în comunitățile mai mici 
din jurul tău, practic îți asumi și o misiune regională știind că în 
Cluj sunt 3 grupuri, să spunem, de inițiativă și ONG-uri; în Turda 
nu ne așteptăm să apară în următorii 5 ani de zile, ne asumăm 
inclusiv Turda, ne asumăm și Târgul Mureș, la fel cum și Bucureș-
tiul ar putea să-și asume Călărași, Craiova, până ajung să aibă pro-
priile organizații.

Ovidiu: Deci clar are o dimensiune geografică chestia asta de 
organizare comunitară. Și, ca direcții de intervenție, cum, care ți 
s-au părut, din practica de până acum, cele mai successful sau cele 
mai de succes strategii de organizare? Unde crezi că a rămas totuși 
un nucleu stabil? Acolo sau în București, în orașele celelalte, ce 
anume crezi că a funcționat și ce n-a funcționat?

Mihnea: Revin la partea de încredere: grupurile care au supra-
viețuit nu au fost grupurile de 20 de persoane aduse din mai multe 
orașe la școlile de vară sau de iarnă în MozaiQ sau din echipele de 
voluntari, au fost persoanele care au reușit să construiască încredere 
unele în celelalte. Asta se aplică și în MozaiQ.

Ovidiu: Deci crezi cumva că dimensiunea e foarte personalizată 
la un moment dat în toată construcția asta comunitară, pe lângă 
proiecții, viziuni, ideologii, moduri de raportare…

Mihnea: Da, în organizațiile LGBT mi se pare că se simte clar 
comunitatea LGBT, poate spre deosebire de alte organizații care 
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par mai profesioniste și au sedii frumoase sau nu știu. În activism 
LGBT, în momentul de față, cred că se simte și diversitatea comu-
nității, și faptul că persoanele, liderii și liderele organizațiilor sunt 
și lideri în comunitățile lor, sunt persoane apreciate și cu legături 
strânse în comunitate.

Ovidiu: Și așa, ca de final, o întrebare mai… nu neapărat apo-
caliptică, dar având în vedere și pandemia și un anumit sentiment 
de incertitudine pentru noi, care avem resurse cât de cât, încercăm 
să mai luptăm, să mai continuăm prin diferite proiecte toată munca 
asta, care ar fi fricile, la ce ar trebui să ne așteptăm în ceea ce pri-
vește activismul LGBT?

Mihnea: AUR este clar un pericol, poate nu doar AUR ca par-
tid, doar creșterea mișcărilor iliberale populiste, adoptarea acestui 
comportament de către alți lideri din partide care…

Ovidiu: … cumva traversau tot în sistemul politic românesc… 

Mihnea: Da, în politică există acest risc. Temerea mea rămâne 
poate mai mult pe parte de sustenabilitate și aici vorbim despre 
finanțări, faptul că, după referendumul din 2018, foarte mulți din-
tre donatorii care ar putea și ar trebui de fapt să sprijine, să conti-
nue finanțarea organizațiilor și a grupurilor LGBT nu o fac.

Ovidiu: Da, posibil pentru că au văzut 2018 ca un punct final 
de luptă și că suntem OK și gata.

Mihnea: Pe de o parte, da. Pe de cealaltă parte, a politizat foarte 
mult și temele LGBT, deci o parte din donatori se țin departe poate 
inclusiv pentru că a devenit atât de politică tema, însă toată munca 
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pe care o fac și Alex Palade, și Vlad Viski, și persoanele, grupurile 
din afara Bucureștiului e una care, pentru a fi sustenabilă, trebuie 
finanțată. Nu vorbim doar la nivel de organizație, ci aceste per-
soane care își dedică timp, ani din viața lor trebuie să supraviețu-
iască. Am auzit de foarte multe, prea multe cazuri deja de persoane 
care n-au mai reușit să rămână în activism din cauza nevoilor fi-
nanciare, n-au mai putut să continue efectiv. E vorba și despre un 
balans între activism și viața privată, dar asta cred că ar fi una dintre 
nevoile care trebuie rezolvate în următoarea perioadă, faptul ca mai 
mulți donatori să înțeleagă că pot să susțină activismul LGBT. Și 
pe această nevoie, de fapt, s-a repliat și MozaiQ-ul acum 3 ani, 
dacă nu mă înșel. Fondul comunitar LGBT sprijină inițiative in-
dividuale sau de grupuri mici prin mici granturi, mi se pare că cel 
mai mare dat până acum a fost de 1 000 euro, deci sunt minigran-
turi de fapt.

Ovidiu: Au fost câteva, 5–10 parcă, nu mai țin minte nici eu.

Mihnea: Dacă nu mă înșel, cifrele pe care le rețin acum s-au 
dat, între ani, vreo 20 000 euro la multe grupuri.

Ovidiu: Chiar informale…? Logică instituționalizată.

Mihnea: Pe lângă munca pe care MozaiQ o duce de a convinge 
donatori să aloce o parte mai mare către cauze LGBT, din fericire s-a 
creat și acest mecanism prin care inclusiv persoane individuale, com-
panii sau alți potențiali donatori pot să investească bani, practic să 
pună bani în acest fond care să fie după aceea administrat de MozaiQ, 
iar 100% din fonduri se duc după aceea către grupuri informale.
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Ovidiu: E interesant că menționezi donatori tot timpul, dar 
știm și noi că tot timpul stăm pe aplicații și scriem proiecte, cu 
oboseala asta și frica de a sta după aplicații, că primești răspunsuri 
după jumătate de an, după aceea urmează implementarea obosi-
toare, multă hârțogăraie. E clar că noi am gândit o strategie de a 
facilita cel puțin pentru grupurile informale care nu au experiență 
asta instituționalizată să scrii aplicații, să le facilitam accesul la 
resursele financiare măcar pentru un micro-event, eveniment, oră-
șelul lor să-și facă povestea și să fie meaningful pentru ei, știi? Cred 
că, la rândul nostru, și noi fugim de structura asta rigidă, de flux 
financiar în care trebuie să scriem aplicații, să raportăm.

Mihnea: O organizație sănătoasă nu se poate baza 100% pe 
donatori. MozaicQ, din fericire, s-a bazat și pe contribuțiile mem-
brilor și pe donațiile din comunitate. Țin minte, chiar de ziua mea, 
în 2015 cred, mi-am donat ziua de naștere pentru a strânge bani, un 
eveniment de fundraising în contextul în care MozaiQ nici nu apă-
ruse ca entitate încă, dar lumea înțelegea nevoia aceasta. Și fondul 
comunitar, finalmente, și sprijinirea grupurilor de inițiativă sunt 
utile nu doar pentru noi, din București, sau pentru activism în ge-
neral, pentru că sunt și o formă de solidaritate între grupuri diferite.

Ovidiu: Da, mă gândeam că nu doar pentru proiecte, ci chiar 
și pe chestii personale, de nevoi individuale.

Mihnea: Și pe sprijin personal.

Ovidiu: Tot ce e mai greu pentru toată lumea, sunt atâtea per-
soane în comunitățile LGBT care n-au bani de chirie sau n-au bani 
de mâncare, efectiv de survival, știi? Adică și pe chestia asta ne-am 
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am putut.

Mihnea: Da, este mecanism efectiv de solidaritate.

Ovidiu: Exact. Bun, așa, de încheiere, ca să dăm totuși un ton de 
optimism, de unde energia asta să mergem să luptăm în continuare?

Mihnea: N-am câștigat. Comunitatea LGBT…

Ovidiu: Nu e gata, mai avem…

Mihnea: Nu e gata, mai avem. Încă cele mai mari victorii sunt 
în fața noastră, trebuie doar să depunem efortul pentru a le câștiga.

Ovidiu: Bine, Mihnea, mulțumesc mult de tot! Mă bucur mult 
că ți-am furat din timp și ai împărtășit din modul în care vezi toată 
construcția asta de muncă comunitară și de luptă, de la personal 
la politic.

Mihnea: Și felicitări vouă pentru proiect și pentru centru și 
pentru tot ce faceți. E minunat! M-am bucurat foarte mult când 
am văzut cât de mult crește activitatea și EasyECO și proiectul 
INTERSECT. Felicitări!
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Raj‑Alexandru Udrea

Raj: Bună, Ovidiu! Mersi mult de invitație! Mă bucur că te-ai 
gândit la mine și că reușim să vorbim despre niște lucruri care mie 
mi se par superimportante. Și părerile artiștilor și oamenilor din 
jurul nostru cred că sunt într-o mare măsură importante ca impli-
care și ca exemplu, modalitate în care cred foarte mult.

Ovidiu: Noi doi ne știm de ceva ani buni, dar, pentru cine nu 
te cunoaște, haide să aflăm cum ai ajuns să faci această muncă so-
cială, culturală, politică și cum îți vezi acest parcurs personal și 
poate cumva de grup în termeni de conștiință socială și politică.

Raj: Eu am început să fac teatru încă din adolescență, de pe la 
vreo 17 ani, și după aceea m-am decis că asta vreau să fac în viitor 
și am încercat să dau la facultate. Am dat la facultate, am intrat și 
de acolo s-au schimbat lucrurile în capul meu, adică până atunci 
cumva mă vedeam ca pe un adolescent care cumva e full of creati
vity și încearcă să se exprime cum poate și prin ce modalități poate 
cu resursele necesare din orașul ăla din care vin, Râmnicu Vâlcea, 
un oraș mult mai conservator decât celelalte orașe de pe lângă și 
foarte conservator dacă îl comparăm cu București. Am zis că teatrul 
era singura modalitate prin care mă simțeam cumva foarte bine. 
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Am ales să fac asta, am plecat la Sibiu, am început acolo să fac 
teatru și îți dai seama cum e în tot sistemul universitar, că lucrurile 
sunt un pic parametrizate din start. Nu prea poți să te duci tu și 
să-ți dai delirul, nu prea merge asta. Poți să te duci și să-ți impui 
ideile și să-ți vezi prioritățile tale, dar în același timp te supui la o 
formă prin care înveți acea tehnică. Cumva, eu m-am supus total 
chestiilor ălora, dar cred că ăsta e atuul meu sau modalitatea prin 
care eu îmi creez acest mecanism de apărare, ca să nu mă afecteze 
foarte tare și emoțional. Am încercat să fac să fie amuzant și fun 
pentru mine orice ziceau ăia de pe acolo legat de tehnică, de per-
sonalitatea mea, legat de lucrurile pe care eu le propuneam și care 
duceau într-o zonă un pic poate cu influență feminină, dacă vor-
bim în acest limbaj heteronormativ.

Ovidiu: … de demnitatea pe care ceilalți o puteau percepe sau 
nu ori să o proiecteze asupra ta?

Raj: Da! Era foarte mult la nivel de proiecție în anul 1, dar, da, 
tot timpul exista acest subtext, aceasta subnotă în care „Da, dar 
Raj s-ar putea să fie gay” și tot timpul stopau lucrurile alea care 
mie mi se păreau la momentul ăla, pentru că nici nu știam că eu 
fac parte din comunitatea LGBT când am ajuns la facultate, am 
descoperit la finalul anului 1.

Ovidiu: Deci n-ai avut chestia asta în facultate explicit.

Raj: La finalul anului 1. La început, nu, dar la finalul anului 
mi-am dat seama. Și la începutul anului 1, când am intrat în facul-
tate, am înțeles că acolo e cumva ca la armată, dar la nivel emoți-
onal. Nu e pe fizic, dar e foarte mult pe emoțional. Să știi exact 
când să faci diferența dintre personal și profesional. Evident, eram 
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la început, eram efectiv un embrion, într-un stadiu incipient, la 
nivel 0, că nu aveam nici resursele pe care unele colege sau colegi le 
aveau, că ei studiaseră teatru înainte, iar eu nu studiasem, și atunci 
era deja o diferență de informație.

Ovidiu: Dar cumva, la momentul acela, teatrul era totuși o 
chestie neutră? Era o chestie de artă, artistic neutră? Adică nu avea 
substrat politic sau explicitări politice din partea universității ori 
din partea teatrului.

Raj: Nu. Asta urma să completez, că era forma aia de teatru 
clasic pe care putem să o vedem la orice teatru la care ne ducem în 
orice oraș. Ce m-am gândit eu în anul ăla? Am zis: „Băi, eu vreau 
să învăț ce înseamnă teatru.” Eu știam cumva că lucrurile alea nu 
sunt OK și că pe mine nu mă reprezintă în totalitate, dar cum fac 
eu să învăț de la ăștia și să nu mă aibă într-un ochi rău, pentru că 
deja existau niște suspiciuni, pe care eu nu le mai întâlnisem până 
atunci în Vâlcea. Oamenii, dacă nu mă plăceau, nu mă plăceau, dar 
de obicei nu stăteam în găști în care nu eram bine primit. Ajung la 
facultatea unde trebuie să stau cu gașca, că aia e viață, că nu mai 
știu pe nimeni, gașca e cea mai fun de acolo și singura cu care mai 
am ceva de discutat. Existau suspiciunile astea despre zona mea de 
orientare sexuală, diferită de a lor, și cum facem să înțelegem că 
niște lucruri pot să stea foarte OK în convenția aia teatrală. Pentru 
ei, personal, nu ajunsesem acolo, la nivelul ăla emoțional când 
devine politic. Era o chestie foarte… din afară privită. Atunci am 
încercat să învăț tehnica și am învățat tehnica și am ajuns la teatru, 
iar la teatru nu mai era la fel ca la facultate. La teatru era un pic 
mai deschis, puteai să propui mai multe lucruri, pentru că erau 
diferiți regizori, nu stăteai cu aceiași profesori.
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Ovidiu: Să bagi personalul în profesional, cum ar veni.

Raj: Îți ziceam că prima dată când mi s-a prezentat, adică am 
luat contact cu teatrul, a fost în forma asta foarte clasică, în care 
gândește-te că eu eram un adolescent la final de etapă, un prematur 
cumva, și eram destul de sec ca informație, nu prea aveam multe 
lucruri. Chestiile mainstream le știam, lucrurile pe care ți le dau la 
TV, pe care le mai știam eu de pe net, dar nu erau foarte multe, 
adică „The coolest thing that I knew was Shakespeare”, nu era cool, 
era așa o bază, o chestie. Mi s-a prezentat în forma asta, am luat-o 
așa și am lucrat așa cu ea, m-am dus și am jucat în teatru și mi-am 
dat seama la un moment dat, când am început să lucrez cu un 
regizor supermega drag mie, Bogdan Georgescu, că teatrul are o 
implicare și în afara lui. Nu doar vin ăștia să se hăhăie sau vin ăștia 
să vadă o poveste care să-i lase reci sau calzi în funcție de cum au 
empatizat la final. A venit Bogdan și cumva s-a deschis un drum 
pe care nu îl expectam deloc, nu aveam deloc asta în expectativa 
mea de viitor artist, nu mă gândeam că există teatru politic. Nu 
mi se prezentase la școală, eram în anul 2.

Ovidiu: Chiar la universitate, nu..?

Raj: Nu ni s-a prezentat asta deloc, deloc, deloc. N-a existat 
acest domeniu până n-a venit Bogdan Georgescu. Eu eram în anul 
2 atunci. O alta perioadă importantă până la venirea lui Bogdan a 
fost coming out-ul meu ca artist, ceea ce era foarte complicat, pen-
tru că nu eram out nici ca persoană, cu oamenii din jurul meu, nu 
eram out nici ca artist. 

Ovidiu: Nu ai spus nici familiei tale? 
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Raj: Nu. Zero. Nimic. Eram eu cu mine, descoperind cu 6 luni 
înainte să se termine anul 1. Adică eram varză total în cap, nu știam 
ce vreau, cine sunt, de ce fac teatru, e o convenție ca să pot să fiu 
eu și să nu mă omor efectiv, să mă sinucid printr-o corporație sau 
la vreun ASE, e vreun mecanism de apărare sau ce s-a întâmplat, 
de ce am ales toate lucrurile astea, întrebări la care cumva n-aveam 
răspuns deloc. Știam doar că îmi plac și băieții. Atât știam despre 
mine. Știam doar că îmi plac și băieții și că e un lucru care mie mi 
se pare foarte normal. Nu știam că îmi plac doar băieții, nu știam 
multe lucruri. Eram într-o relație heterosexuală, cu o artistă, și 
descoperisem că relația noastră era pe butuci și am zis: „Băi, hai 
să-ți zic ce am descoperit, tre’ să-ți mărturisesc”, eu fiind o persoană 
cât se poate de onestă, efectiv, adică eu chiar încerc să vorbesc cât 
mai onest cu toată lumea și să fiu așa cum sunt eu. Nu vreau să am 
această chestie, e foarte ușor când ești în zona aceasta artistică să 
pari fals sau să pari artistică pentru că știi tu cum s-o îmbraci. 
Behind this, existau niște oameni – iar eu vorbesc despre mine ca 
despre „omul ăla”, pe lângă faptul că din chestia asta eu am reușit 
să fac o chestie care să fie expusă și văzută de mai mulți oameni. 
Am descoperit în prima faza că îmi plac și băieții, doar că, cumva, 
în sinea mea îmi plăceau mai mult băieții decât fetele. Era o peri-
oadă – ca în spectacolul pe care l-am făcut proaspăt, în 2021, acum 
în mai l-am scos –, era un moment și a fost momentul decisiv în 
care mi-am dat seama ce înseamnă să fii apreciat la nivel corporal 
și cum e să te simți bine din punct de vedere sexual. Până atunci, 
cu fetele aveam experiențe în care mă simțeam bine, dar le făceam 
pe ele să se simtă bine și din cauza aia, datorita simțirii și efectului 
ăluia, mă simțeam și eu, dar, fizic vorbind, cu mine nu se întâmpla 
mare brânză. Când am făcut prima dată sex cu un băiat, mi s-a 
părut că lumea este efectiv altfel, other things are important și nu 
știam ce. Am explorat zona asta și mi-am dat seama că nu sunt o 
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persoana bisexuală, ci că sunt o persoană care și-a început viața 
datorită heteronormativității în care a trăit și regulilor de acasă, ca 
fiind un băiat heterosexual, dar după aia mi-am dat seama că efec-
tiv eu sunt un băiat gay. Cred că și admirația pe care o aveam față 
de băieții mai mari când eram eu mai mic, la 14, 15, 16 ani, îmi 
plăcea cum arătau, cum se îmbrăcau, ce făceau, cum vorbeau, cum 
dansau, îmi venea să îi apreciez foarte tare și mai mult decât ca 
prieteni. Mai mult efectiv. Îi priveam nu neapărat sexual, dar mi 
se păreau ca niște… Ăluia chiar nici n-aveai ce să-i faci, că era un tip 
la noi în gașcă țâță de mâță, zeu, efectiv părea din desene, sculptat 
și superb. Toată lumea îl aprecia, dar mie mi se părea ceva divin 
efectiv. Cred că aprecierea aia cumva reprimată de către părinți, de 
către toată lumea și de către societate m-a făcut să recurg la o rela-
ție sau la mai multe interacțiuni heterosexuale, iar asta era un im-
pediment în viața mea personală, nu mi se părea că mă simt bine. 
Am dat de relațiile astea cu băieți în care m-am simțit bine, m-am 
descoperit pe mine și am început să mi-o asum la teatru și de fapt 
aici voiam să ajung. Am început să-mi asum, a fost tot procesul 
ăsta, de-aia n-am povestit, pentru că era procesul de a mă asuma 
ca persoană pentru mine și în gașca mea de oameni. Dar ce faci la 
teatru, unde eu fără asta nu voiam să trăiesc, nu era o chestie la 
care puteam să spun „Da, I’ll be gay and I’ll be not an artist”. Nu 
există. O să fiu artist și ce-i pe lângă vedem.

Ovidiu: Să înțeleg cumva că prezența lui Bogdan – clar, el deja 
avea la activ producții… LGBT – cumva ți-a dat ocazia, pe lângă 
procesul tău personal de identificare și de crearea unui confort 
personal, de descoperire și de interogare, cum vrei tu să-l definești, 
teatrul cu el, politica lui Bogdan ți-a dat ocazia să îmbini exact 
ceea ce îți doreai de fapt, să duci personalul și experiența, munca 
ta artistică…
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Raj: Exact! Cumva, când l-am întâlnit pe Bogdan, trecând peste 
toate experiențele mele de la proces, m-a ajutat foarte mult să fiu 
out, pentru că am început proiectul cu el și la teatru mi-am făcut 
coming out-ul prin proiectul ăla. Am început un proiect în care 
mi-am asumat pe scenă că joc un personaj gay și nu era un perso-
naj care avea nume, deci puteam să fiu eu. Era coming out-ul meu. 
Și textul, și spectacolul erau cumva în sensul asta, Bogdan mi-a 
oferit toată încrederea aia și m-a pus cumva direct într-o lumină 
imensă, în care la teatru mă mai tot alergam eu să fiu, dar erau 
aceste începuturi de statuie peste care nu treci, să iei reflectorul sau 
whatever, adică mai existau niște meciuri și pe acolo, dar cumva 
Bogdan a venit și a zis „Fac ceva cu tine, vreau pe cineva care să fie 
superdezinvolt”. Și a zis: „Raj, hai să lucrăm.” Am început să lu-
crăm, pentru mine era foarte greu, nu aveam nicio noțiune despre 
ce înseamnă teatru politic. Am învățat totul de la cap la coadă de 
la Bogdan, el explicând-ne tot timpul ce impact a respectat acolo, 
de ce s-a ales subiectul ăsta, de ce e importantă atitudinea noastră 
vizavi de un subiect, care e poziția noastră în spectacol vizavi de 
un subiect. Și uite așa ajungeam cumva și îmi dau seama – și mi-am 
dat seama și mai de mult și îmi dau seama și acum – că devenea o 
chestie intersecțională, pentru că toata lumea era superimplicată 
din toate punctele de vedere, că noi reprezentam o chestie, dar o 
reprezentam noi. De obicei, în spectacolele de teatru politic și mai 
ales în spectacolele în care am lucrat cu Bogdan, personajele erau 
foarte apărate, poziția lor era foarte clară și concisă, și atunci ți-era 
comod să joci într-un spectacol de teatru de-al lui Bogdan. Știai 
deja ce poziție ești, știai dacă poți să te schimbi, știai dacă are o 
implicare și era interesant pentru că vedeai că vorbești despre niște 
lucruri despre care toți oamenii din public au mai auzit. Toți știu 
lucrul ăla, nu-i ca o poveste de-a lui Shakespeare pe care o descoperi 
tu mâine că n-ai apucat să citești. Nu. E o chestie despre care vorbesc 



92

știrile de la ora 5, comunicatul de presă, toate ziarele, tot Face bookul, 
tot Instagramul. E o chestie reprezentată pusă undeva. Știi?

Ovidiu: Și în ce alte proiecte ai mai avut ocazia să lucrezi cu..

Raj: De la întâlnirea mea cu Bogdan, am lucrat cu Bogdan 
Georgescu pe layerul ăsta de teatru politic, să precizez asta, că am 
lucrat cu Bogdan la #Minor, Malpraxis, la Lalele Lalele, când am 
ajuns în București, la Sexodrom și, acum, în ultima producție a lui 
Bogdan, pe care a făcut-o aici în România, la The Protocols. Am 
fost cumva alături noi doi în parcursul ăsta al vieții mele – și zic 
„noi doi” pentru că el are un rol destul de important în viața mea 
și a fost un om în care mi-am pus toată încrederea și nu m-a dez-
amăgit niciodată. Mă bucură chestia asta și relațiile pe care încer-
căm să le construim în viață, cumva cred că merg bazate în primul 
rând pe această încredere pe care nu trebuie să ne-o demonstrăm, 
pe care putem să o oferim doar. Știi? Și să nu mai trebuiască să 
facem un efort. Am început să lucrez la asta. Era o chestie nouă și 
emoțională, și profesională, cumva mi se părea că e superintersec-
țional din toate punctele de vedere, că sunt implicat eu ca ființă în 
acel proiect, și nu doar că termin la 6 repetiția și o să fiu altcineva. 
Nu. Eram cu totul… dormeam, mă gândeam la asta, mai scriam 
câte o chestie, mergeam, vorbeam cu Bogdan despre niște idei și 
asta era cumva ce îmi doream eu de la teatru, cu ideea aia mă du-
sesem eu la facultate. El a venit și a zis: „Băi, se poate. Uite, există.”

Ovidiu: Menționai că, atunci când ai venit în București, aveai 
chestia cu universitatea, cu teatrul, deja lucrai, se transformau lu-
crurile pentru tine, dar cum ai găsit Bucureștiul din perspectiva 
asta? Te-a ajutat mai mult să îmbini poveștile, adică să te trăiești 
prin teatru, personal, dar și politic, în confort?
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Raj: Uite… Mă gândesc că nu există, pur și simplu, termen de 
comparație cu ce se întâmplă la nivel socio-politic în București față 
de Sibiu și locul în care eu am stat și am făcut teatru. Nu se com-
pară. Nu există acest lucru. Mai vin 1, 2, 3 regizori care fac 1, 2, 
3 producții și durează 1, 2, 3, 4, 5 ani, but that’s all. În București, 
pentru că există atât de mare loc și atât de mare diversitate și atât 
de multe opinii diverse, dar, în același sens, cred că asta ajută 
mult – și ajută diversitatea asta de… Cred că e și din cauza spațiu-
lui, dar e și datorită oamenilor care îl populează. Cred că mulți 
oameni s-au concentrat că, fiind un oraș mare, cum m-am dus și 
eu cu gândul, când am zis că plec din Sibiu, că e un oraș mare în 
care sigur există niște posibilități. Și știi chestia aia, foarte clasică, 
cum toată lumea zice că te duci în București și e o junglă, mamă! 
Și eu am venit în București și era o junglă. La nivel artistic, dacă 
nu eram o persoană gay, dacă nu puteam să fac teatru socio-politic 
cu implicarea comunității marginale LGBT, dar și cu celelalte co-
nexe, roma și toate celelalte, eu cred că în momentul asta probabil, 
Ovidiu, chiar eram un muritor de foame. Cunosc foarte mulți 
oameni care sunt artiști, că sunt actori, că sunt muzicieni, că sunt 
scenografi, că sunt ce vor ei efectiv ca oameni, care nu au ce să facă 
pentru că se tot fac lucruri și pentru că suntem foarte mulți artiști 
și pentru că nu știm să ne descoperim pe noi ca artiști și să lucrăm 
cu ce avem noi. De aceea cred eu că marii artiști ai acestor timpuri, 
oamenii care reușesc să se exprime sunt artiștii ăia cărora într-ade-
văr nu le mai e frică de ei și se cunosc un pic pe ei, știu cu ce să 
lucreze ei cu ei, ce să ofere. Nu se mai chinuie să ofere un standard 
pe care ni-l impune societatea.

Ovidiu: Păi, de asta mă și gândeam la faptul că ai venit în Bucu-
rești și ai continuat colaborarea, ai colaborat cu Bogdan la alte 
producții, e clar că-s foarte multe comunități, ONG-uri, activiști, 
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activiste sau persoane nominal active, persoane implicate în munca 
social-comunitară, e clar că-s multe grupuri aici și eram curios: față 
de Sibiu, comparativ, cum ți-ai găsit locul sau pe ce direcție ai mers, 
pentru că ai și scena socio-politică, dar și pe cea artistică, exprimată 
prin artă, în special arte vizuale, arte performative, dar și activismul 
ăsta mai old school, de birou, dar nu neapărat, însă mai clasic, nu 
neapărat artistic, cultural, ci de teren.

Raj: Da. De teren, exact!

Ovidiu: De când te știu, ai fost prezent pe scenă și în spațiul 
Macaz-ului, de exemplu, unde cei de acolo au încurajat enorm 
toată diversitatea de activități politice, activiste, de luptă, pe lângă 
ce se mai întâmplă acolo, și sunt curios: cum ți-ai găsit locul în 
toată pleiada asta de expresii, de activism?

Raj: Păi, Bogdan a făcut un casting la București, la Macaz, în 
care zicea că face un performance cu persoane care fac parte din 
comunitatea LGBT și nu contează dacă sunt din București sau nu. 
Eu am văzut castingul ăla și i-am scris, fiind „prietene”. I-am zis: 
„Auzi, mamă, ai casting, am văzut pe net.” Și mi-a zis: „Da, mamă, 
înscrie-te, haide dacă vrei, haide la casting și vedem ce se întâmplă.” 
Eu am zis așa, că, dacă mă înscriu la casting la Bogdan și mă duc 
până în București, eu nu mă mai întorc în Sibiu, că eu oricum 
vreau să plec de acolo. Mie îmi trebuia un loc în care să plec sigur, 
în care să știu că încep cu un proiect. Nu puteam să plec pe gol. 
Am plecat din Sibiu cu o datorie financiară imensă, efectiv imensă 
pentru mine la vârsta aia, la 23 ani, fără job, doar cu o diplomă pe 
care scrie „Prestator servicii culturale”. Ce să faci? Unde mă du-
ceam, ce făceam dacă nu aveam nimic? Am zis: „OK, mă duc la 
casting.” M-am dus la casting. Am ajuns acolo și Bogdan a zis o 
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chestie la care nu mă așteptam, dar oarecum a fost superb că s-a 
întâmplat așa, că toată lumea care a venit la casting în ziua respec-
tivă face parte din spectacol și toată lumea o să joace.

Ovidiu: Te referi la..?

Raj: La Lalele Lalele. Și a făcut acest performance care mie mi-a 
deschis și viziunea vizavi de ceea ce înseamnă teatru. La Sibiu exista 
o rețetă pe care trebuia să o respecți ca să fie teatru. Exista zona 
asta de performance doar la festival, când se ținea Festivalul de la 
Sibiu. Cumva, eu mă mai inspiram de acolo, dar nu înțelegeam ce 
presupune un performance. Am lucrat cu Bogdan la București la 
acest performance, de unde eu mi-am extras foarte multe chestii, 
foarte multe lucruri, că poți să lucrezi cu poveștile tale personale, 
că poți să devii cineva important, că povestea ta contează, că opinia 
ta contează pe scenă, că nu e doar un personaj căruia i se constru-
iesc niște opinii. Asta învățasem de la Sibiu tot de la el, cu specta-
colele dinainte, dar se adunaseră și se adunaseră și, cărămidă cu 
cărămidă, cărămidă cu cărămidă, s-a construit acel blocșor și cumva 
s-au des chis porțile. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu toată lu-
mea, acolo am cunoscut-o pe Paula Dunca, acolo te-am cunoscut 
pe tine și pe alți oameni pe care îi știu și alte persoane pe care le 
cunosc în domeniul artistic, din comunitatea… din București și 
nu numai, dar și în domeniul activist. Ce voiam să zic, relatând 
un pic o mică chestie, e că am mai avut discuția asta, spre exemplu, 
cu oameni care fac activism de teren. Cum e, spre exemplu, Aldessa 
sau Carmen Gheorghe. Ele ziceau o chestie care pe mine m-a ui-
mit, că eu nu mă gândeam că pot să particip în zona asta activistă 
cu arta pe care o fac eu. Arta e o chestie pe care o faci, pare, așa, și 
un pic elitistă și n-ajunge toată lumea și mai zici și că e artă și că e 
actor și toate lucrurile astea. Și ți se pare că n-ajungi cumva la toți 



96

oamenii. Îmi zicea Carmen: „Baby, dar tu, atât timp cât ești parte 
dintr-un proiect care duce, spre exemplu, arta aia într-o comuni-
tate defavorizată, care n-a avut acces la cultură, tu intri în zona de 
teren instant, adică tu te-ai dus pe teren să lucrezi. A, că eu știu să 
vorbesc cu ei altfel și că am mai multe ore la dispoziție să stau să 
fac o comunitate, asta-i altceva, dar tu vii și contribui la ce am 
făcut eu mai devreme.”

Ovidiu: Chiar dacă nu este explicit că ai intenționat activism, 
de fapt implicațiile și impactul sunt clar de muncă comunitară și 
de activism, de teren.

Raj: Cred că este efectiv aliatul… Putem să fim aliații activis-
mului, adică și prin forma asta se pot exprima chestii la care acti-
viștii deja lucrează.

Ovidiu: Mă interesa discuția asta pentru că încă se operează cu 
distincțiile astea între anumite tipuri de activism, de teren, care 
cară, care duce, care se implică direct în raport cu comunitățile, cu 
beneficiarii, cu oamenii care trăiesc în condiții precare, cu oamenii 
săraci, cu oamenii care rămân fără adăpost, comunități roma sau 
efectiv de rural, în care clar resursele sunt limitate și de aici toată 
precaritatea. Dar sunt și alte forme și de aici noi trebuie să intero-
găm și să chestionăm, sunt forme diverse de implicare socială, pen-
tru că modifici poate un mod de expresie, un mod de gândire, un 
mod de a relaționa, nu doar o intervenție imediată, directă, mate-
rială, care desigur că e importantă pe termen scurt și lung poate, 
dar există și alte forme de intervenție, precum munca comunitară 
care ajută poate pe termen mediu, lung, cum este să vezi pe o scenă 
la un teatru – că e la Replika sau poate în alte spații – actori, actrițe, 
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roma care se auto-reprezintă sau reprezintă viețile lor, problemele 
lor și de asta teatrul este idee politică.

Raj: Exact! Și cumva e mișto ce s-a deschis aici și aș vrea să 
punctez ceva: actrițele sau actorii se decuplează. Există acest lucru 
la artiști, în care te duci și îți faci ce ai de făcut, ai lucrat la aia, ai 
redat, ai făcut, le-ai arătat oamenilor, ai plecat, la revedere. Mie mi 
se pare că, dacă lucrez în zona asta socio-politică și am o implicare 
socială, dar și politică în același timp, emoționalul meu devine 
politic – și devine acolo. Eu nu mai pot să mă decuplez, eu nu pot 
să cobor de pe scenă și să zic „Bună seara, da, da, bine, la revedere” 
dacă eu pe scenă am vorbit despre niște oameni și am făcut niște 
lucruri și am avut niște opinii și niște poziții pro sau contra unor 
chestii. Mai era o glumă în care ziceam eu la un moment dat că 
„Fă, nu poți să fii de stânga pe scenă și de dreapta după ce te-ai dat 
jos de pe ea”. Intervin o discordanță și o lacună efectiv.

Ovidiu: Poate de asta cultura albă i-a deschis-o…? (Râde).

Raj: Poate că de asta.

Ovidiu: … sunt de dreapta doar în anumite situații.

Raj: E în glumă și chiar se întâmplă. Se întâmplă mai ales la 
oamenii… Mie mi-era frică de foarte multe ori să nu cumva să fac 
o chestie care să fie de fapt de dreapta și să nu știu să o identific. 
Mi-era frică, spre exemplu, când am aflat ce e de fapt rasismul, 
mi-era frică să aflu dacă sunt rasist. Dar toți suntem. Suntem toți. 
N-avem ce să facem. Chiar oamenii din comunitate, dar și oame-
nii care lucrează cu comunitățile.



98

Ovidiu: Noi chiar pretindem că interogăm și că știm, că sun-
tem citiți și cu resurse de tot felul, privilegiați. E o chestie sistemică, 
culturală în care suntem prinși. Bine, noi, albii mai mult…?

Raj: Uite, că tot ai punctat asta: în parcursul meu artistic, cumva 
asta a devenit o chestie care m-a pus într-un centru foarte dubios 
la un moment dat, știi? Pentru că oamenii se raportau la mine ca 
fiind o persoană romă, oamenii se raportau la mine că fiind un 
refugiat arab, oamenii se raportau la mine că fiind un intrus sau 
ceva. Tot timpul era o chestie, ceva super-deparametrizat efectiv. 
E împrăștiată așa, ca un splash de culori. Mi se părea că primesc 
un fel de judecata asta la Sibiu și am ajuns în București și am văzut 
de la oameni cu care nu interacționam foarte des, la magazin, în 
mall sau whatever, în tramvai, pe unde o mai ardeam eu, dacă o 
luam pe subiectul ăsta. Era o chestie care m-a făcut să înțeleg că eu 
devin o persoana intersecțională din mai multe puncte de vedere. 
Dat fiind faptul că lucrez și sunt o persoană publică, am devenit 
direct un centru de opinie, oamenii pot să-și dea cu părerea despre 
mine, nu sunt în normele societății, nu sunt nici alb, ci-s hete-
ronormativ, nu sunt nici alb, ci-s gay și frumușel ca să ajung un-
deva, la o televiziune, că doar așa putem, acolo e cadrul lor, săracii 
nu pot să facă altceva să-i lase să exprime. Și ăsta este mesajul și 
ăsta este cumva globul ăla de cristal foarte prețios care nu se sparge 
în media. Eu am o problema cu asta, mi se pare că homosexualii 
nu sunt ăia de la TV, că oamenii gay și oamenii din comunitatea 
LGBT nu sunt ăia pe care încercăm noi să-i… 

Ovidiu: … sau nu doar ăia.

Raj: … sau nu doar ăia. Adică sunt ăia care sunt atât de eli-
tiști și care au reușit poate prin atât de multe chestii de shaming și 
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situații de shaming și atât de multe chestii horror în viața lor să 
ajungă într-o poziție în care acum se pot bucura la 45–50 ani, după 
30 de ani de înghițit mizerii homofobe, se pot bucura de un loc 
pe un scaun într-o televiziune sau de o emisiune proprie. Dar eu 
nu aș vrea să creadă oamenii că doar așa sunt, că doar așa se poate 
integra comunitatea într-o societate, nu prin mediul ăla. Comu-
nitatea se integrează în societate prin efectiv cum o fi ea, drept 
comunitate pusă în societate și văzând cum facem să împăcăm și 
capra, și varza, dacă vrei să o luăm așa. Cum spune proverbul: 
„Pădure fără uscături nu există.” Nu poți să spui că într-o comu-
nitate totul e perfect și într-o majoritate totul este horror sau in-
vers. Le avem pe toate, efectiv.

Ovidiu: Menționai chestia asta cu comunitatea și că avem și 
noi în interiorul nostru discordiile sau neînțelegerile sau disonan-
țele noastre ca activiști care, să spunem, se plasează pe o linie co-
mună, totuși, în critica noastră față de sistem, în munca noastră 
comună. Unde crezi că e clash-ul chiar și în rândul comunităților 
noastre, și nu numai în rândul comunităților LGBT sau în rândul 
comunității tale artistice, queer, dar și față de alte organizații care 
luptă pentru alte drepturi, că o fac pentru dizabilități, pentru drep-
tul la locuință, pentru drepturile femeilor, pentru dreptul persoa-
nelor roma. Știi că e complicat cu LGBT și roma, de asta tu ești 
cumva în poziția asta complicată și față de noi, care suntem aliați 
cu tine, sau știi că ai și riscul de fetișizare… Unde crezi că se rup 
întâlnirile astea? Unde le întâlnim în toată diversitatea asta de po-
ziționări și mișcări?

Raj: E foarte greu, Ovidiu, să faci un lucru în mulți oameni. 
Este foarte greu să creezi înțelegere în multe domenii, pentru că, 
deși lucrăm în comunități marginale (cum spune societatea), chiar 
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dacă lucrăm în comunități, și noi facem parte din mai multe co-
munități, fiecare dintre noi ca artiste, ca persoane activiste, ca per-
soane care există în comunitate și sunt poate mai vocale în mediul 
online sau în orice mediu. Ce cred că lipsește foarte mult comu-
nității e solidaritatea dintre layere. Noi suntem o comunitate mare 
ca o insuliță cu mai multe triburi, dacă vrei să o luăm așa. Îmi 
permit să vorbesc despre asta nefetișizând ideea de trib sau ceva. 
Suntem ca niște tribulețe. Uite, astea se ocupă de drepturile LGBT, 
ele se ocupă de dreptul la a locui, ăștia se ocupă și ele se ocupă și 
uite așa. Dar niciodată nu ne-am pus problema, cred eu – și asta 
nu o spun ca o ceartă sau ca o atenționare sau „Mamă, ce am des-
coperit eu”, o spun ca o realizare. M-am pus eu pe mine în situația 
asta, cum aș reacționa și ce-aș face. Noi nu ne-am pus niciodată 
problema – noi, care facem parte din toată comunitatea, nu doar 
dintr-un layeruț sau din patru, din toată comunitatea – cum facem 
să le conectăm între ele. Pentru că, dacă tu zici „Eu mă ocup de 
drepturile oamenilor cu dizabilități”, spre exemplu, și eu mă ocup 
de drepturile persoanelor fără locuință, tu ai publicul tău target, 
eu trebuie să mă duc să le găsesc oamenilor ăstora, să le fac rost sau 
să nu-i dea afară dintr-o casă, eu trebuie să-i ajut pe oamenii ăștia, 
să aibă acces și ei la toate lucrurile necesare unei vieți cât de cât 
modeste. Din cauza că lucrurile sunt foarte grave, dacă luăm laye-
rele astea două, să zicem, comunitățile – hai să zic comunitățile 
din care fac eu parte, ca să nu dăm exemple nașpa și îmi pare rău 
dacă am făcut o chestie, dar nu cred că s-a întâmplat nimic grav –, 
să zicem că eu fac parte din comunitatea de artiști queer de pe 
scena queer națională a României și din comunitatea LGBT. Cum 
facem noi să lucrăm cu lucrurile astea două ca să funcționeze? Pentru 
că nu toți oamenii LGBT sunt artiști și nu sunt toți artiștii queer 
neapărat LGBT. Pe viața lor, pe treaba lor, mai pe individual și ne-
implicat politic. Eu am decis să fiu implicat politic, deci cum fac 
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să fac chestia asta? Cum fac podul? Și mi-am zis așa: „Băi, tre buie 
să lucrez cu oamenii ăștia și să nu mă intereseze neapărat back-
groundul pe care ei l-au creat”, pentru că au existat situații și diver-
gențe. Tot ce îmi doresc este ca mesajul pe care îl putem transmite 
eu cu X, eu cu Y, că știm la ce ne referim, să iasă de la aceste două 
chestii. În comunitatea queer, spre exemplu, am avut spectacolul 
APR pe care l-am făcut cu Paula Dunker, cu Ana Neagu, Octavia, 
Irina Milan și Alex Bala, iar la costume a lucrat Andrei Dinu și la 
lumini și îi mulțumim, prin Caleido am făcut asta. Spre exemplu, 
avem persoane care sunt aliate comunității, dar nu sunt LGBT, că 
nu fac parte din comunitățile care compun marea comunitate LGBT. 
Cum faci să lucrezi cu oamenii ăia ca să nu…? E o intersecționali-
tate, trebuie s-o iei ca atare și să faci să fie bine. Cum faci să vorbești 
despre o cultură? Ne-am ales cultura de bold room și acest lifestyle, 
este efectiv o viață, e o întreagă viață această cultură. 

Ovidiu: E un mod de raportare superpersonal.

Raj: Da, e ceva… Era singurul loc în care oamenii puteau să 
fie ei efectiv. Cum faci ca să aduci chestia asta într-o modalitate 
superbă la scenă, ca oamenii să înțeleagă ce e important în cultura 
asta și cum faci să o descoperi, cum faci să o înțelegi, cum nu te 
mai raportezi greșit la ea, cum nu o mai fetișizezi? Venind vorba și 
zicându-mi tu mai devreme și de fetișizare, cum faci ca aceste două 
comunități să fie apropiate, să se poată înțelege ca să funcționăm, 
mami, împreună și să ne-o dăm la maxim, cum aș zice eu în voca-
bularul meu de zi cu zi, să ne-o dăm ca să putem să funcționăm 
împreună și ca să transmită un mesaj. Scopul nostru, că suntem 
activiste, că suntem artiste, că suntem persoane care fac parte din 
aceste comunități marginale, este să transmitem acel mesaj, este 
să-i facem pe oameni să înțeleagă mai multe lucruri din mai multe 
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puncte de vedere. Să le oferim oamenilor informații încât să nu 
mai judece, să nu mai stigmatizeze, să nu mai facă atât de multe 
greșeli ca să putem să mai curățăm, facem și noi cât putem, ce 
putem, cu tot ce avem, cu resursele noastre.

Ovidiu: E foarte important ceea ce spui pentru că reiese clar din 
ce spui că este un efort, din aceste expresii cultural-artistice, politice 
reiese un efort clar de voice-ing, de a te prezenta pe tine, de a te 
auto-reprezenta și, mai ales în termeni de cunoștință politică mai 
largă, de reprezentare a comunității, a conștiinței tale mai largi, de 
grup și comunitar, și în același timp și de diagnosticare față de sis-
tem și de prezentare de alternative. E o forma de rezistență în sine 
și de prezentare a unei lumi alternative posibile chiar în prezent.

Raj: Uite, îți dau un exemplu foarte clar și foarte concis pe o 
ecuație foarte simplă în care avem doar necunoscute. Avem o per-
soană din comunitatea LGBT, X, care nu e out și face parte dintr-un 
performance. Ce facem? Cum facem ca acest performer să nu fie 
huiduit sau dat afara din casă după ce se dă jos de pe scenă? Este 
cel mai corect exemplu sau cel mai clar exemplu de homofobie pe 
care o poate avea, spre exemplu, o persoană din comunitate. Ran
dom persoana. Luăm persoana X, vine, joacă, ce faci, cum faci, cum 
construiești arta, spectacolul, informația, emoția, expunerea, vul-
nerabilitatea persoanei respective ca să nu fie tratată în afară ca 
fiind ceva weird, ceva horror. Cum faci asta? Asta se face în echipă, 
asta se face din solidaritate și revin că astea două chestii, că astea 
două mici chestii, două trebușoare, două comunități care fac ca un 
proiect să devină intersecțional sau fac ca un proiect să devină la 
intersecția mai multor lucruri, trebuie cumva și ce cred eu, care e 
deviza mea, că am mai zis-o și anul trecut și acum doi ani, că „Soli
darity is the key”. Trebuie doar să respectăm nevoia celuilalt și să 
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nu renunțăm să ni se respecte nevoile noastre. Atât. Dacă eu mi-am 
expus nevoia mea asupra unui proiect, spre exemplu, în care lucrez 
cu tine și tu îți expui nevoile tale, păi, tu îmi respecți nevoile mele 
și vedem ce se întâmplă, eu ți le respect pe ale tale și vedem ce se 
întâmplă. Nu are cum să existe în acest mediu safe ideea de conflict. 
Nu are cum să existe un debate la nivel de exprimare a mesajului, 
de delivering, de transmitere, de dus în afară. Nu are cum să afec-
teze proiectul dacă tu îmi spui care e limita ta și eu îți spun care e 
limita mea. 

Ovidiu: Deci e clar că există o negociere perpetuă, în perma-
nență, și de comunicare constantă care solicită generozitate și ener-
gie, e un efort pentru ei.

Raj: Da! 

Ovidiu: Cumva, toți, cred, sau toți și toate știm că solidaritatea 
e cheia și tu ai punctat foarte bine chestia asta, dar acum, așa, ca…

Raj: Generic vorbind, adică chiar la modul cel mai general, zic 
că solidaritatea e cheia.

Ovidiu: Iată și o provocare acum, așa, de încheiere: care ar fi 
pentru tine elementul-cheie în tot procesul ăsta, în toate aceste 
eforturi de construire a unei culturi și a unor generozități pentru 
solidaritate și în numele solidarității și de structurare a solidarității 
ca practică organică curentă? Cum devenim solidari?

Raj: Un prim pas… Vrei o chestie de…?

Ovidiu: Nu vreau cheia totală.
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Raj: Nu, dar vrei un prim pas, cum ar veni o modalitate prin 
care… Uite, spre exemplu, eu aș aduna toate comunitățile astea, 
oamenii care lucrează pentru drepturile LGBT, oamenii care lucrează 
pentru persoanele fără locuință și toate lucrurile astea le-aș aduna 
într-o… în acest congres al stânguliței, dacă vrei, și al ONG-urilor 
care vor să facă lucrurile astea să meargă mai bine și aș zice: „Băi, 
care sunt nevoile fiecăruia, vrem să știm și noi nevoile fiecăruia, că 
suntem toți o comunitate, reprezentăm toți o comunitate, suntem 
toți aici să lucrăm pentru niște oameni care s-ar putea la un mo-
ment dat să fie și din comunitatea pentru care lucrezi tu, și din 
comunitatea pentru care lucrez eu, și din comunitatea pentru care 
lucrează Ovidiu Anemțoaicei.” Ce fac?

Ovidiu: Cumva, ne recomanzi… Mai facem câte un congres 
o dată, să ne mai auzim problemele și o sfătuire.

Raj: Un congres, asta zic. Un congres și cred că atunci, spre 
exemplu, dacă eu ca artistă mă duc la întâlnirea asta sau aflu, spre 
exemplu, că orice organizație, E-Romnja, are nevoie de ceva, are 
nevoie să țină cineva un speech sau să scrie o chestie ori un perfor-
mance sau ceva, dacă ele au nevoie de chestia asta, pot să mă duc să 
le sar în ajutor, să nu mai stea să facă call sau să caute să mai piardă 
timp. Să le zic: „Băi, fetelor, uite, eu pot să fac asta dacă vreți să faceți, 
poate am și eu nevoie de voi la un moment dat pentru lucrurile la 
care lucrez eu.” Cheia, cred eu, este evoluția acestui solidarity, cred 
că e the intersectionality și cumva intersecționalitatea asta o găsesc în 
faptul că ar trebui să lucrăm un pic mai divers, să ne splituim.

Ovidiu: Parcă ne forțează, de fapt, să ne fim solidari dacă avem 
cunoștință și dacă ajungem să înțelegem că lucrurile sunt pe nu 
știu câte paliere interconectate și interfuncționale, e clar că atunci 
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cumva trebuie să ne fim prezenți mult mai mult – și în termeni de 
comunicare, cum spui tu. Într-adevăr, tocmai pentru că nu mai 
avem spații multe de întâlnire, nu mai avem ocazia să ne adunăm 
și să ne sfătuim, să ne plângem, să…

Raj: Îți mai vine o idee, Ovidiu.. Te vezi cu un om random 
efectiv, te chem într-un spațiu care e deschis de la 6 la 10, nu se 
ține nimic, mă văd cu un om și mă uit la el și s-ar putea să ne vină 
o idee strălucitoare. Sau s-ar putea să discutăm despre o chestie și 
să îmi schimb o părere. Știi?

Ovidiu: De asta mă și gândeam pentru centrul acesta comuni-
tar, că spațiul ăsta fizic nu e doar un spațiu de servicii și de asistență 
socială, e un spațiu comunitar și loc de întâlnire, de rețea pentru 
toate grupurile astea. 

Raj: E un info point. Eu așa îl văd. E un fel de: „Bă, dacă m-am 
rătăcit, dacă nu mai știu ce se întâmplă sau nu mai am ce să fac ori 
dacă am ajuns într-o zonă…”

Ovidiu: … știi că ai un loc în care să te duci.

Raj: Da! Ajung pe poarta aia și o să-mi zică cineva „Bună ziua” 
și o să stea 5 minute cu mine de vorbă.

Ovidiu: La Arcului 24.

Raj: La Arcului 24. Haideți mai mulți! Ar fi foarte drăguț și, 
sincer, e un spațiu în care merită să investim după ce se termină 
lucrurile astea, să investim toată energia noastră și să-l avem și să 
avem grijă de el, pentru că mi se pare că poate să fie un spațiu în 
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cred că cea mai mare bucurie pe care o ai și tu – și toți oamenii – la 
spațiul ăsta e să vezi că vin oamenii și sunt bine aici, se simt bine.

Ovidiu: Măcar, acolo, juma’ de oră sau în ziua aia.

Raj: Atât. În ziua aia, cât vin, nu știu.

Ovidiu: Oricum, toți continuăm cu problemele noastre.

Raj: Exact. Ce să facem? Toți suntem, cum ziceam mai de-
vreme, ca în tehnica asta de actorie: te urci, ești, ieși și ești altcineva. 
Nu putem, dar ai o oază și găsești o oază și ar fi superb să fie asta,

Ovidiu: Raj, mulțumesc mult, sper că am creat pentru cine ne 
aude un context de dezbatere, analiză, introspecție. Începem și noi 
cum putem, ca să spun așa. Mulțumesc încă o dată enorm! 

Raj: Mulțumesc și eu, Ovidiu, că m-ai invitat și mi se pare că 
ne-am superbonduit pe discuția asta și relaxat. Uite, vezi cum ne-am 
întâlnit noi să discutăm la o chestie? Poate să-ți dea spațiul ăsta 
chestia asta, știi? Vii random și te gândești la niște lucruri și doar 
le zici, discutăm despre ele și avem niște păreri. Ce voiam să vă mai 
zic e că, după ce ascultați podcastul ăsta, nu uitați să ne răspundeți 
cu păreri și despre cum ați interveni voi în comunitate, cu niște 
opinii sau cu niște soluții pe care le vedeți voi, pe pagina centrului 
comunitar INTERSECT sau la mine pe Instagram. 

Ovidiu: La mulți ani! Vă mulțumim!

Raj: Vă pupăm!
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Cezara David

Ovidiu: Bună, Cezara! Mă bucur mult că ai acceptat să parti-
cipi la seria de interviuri pe care le organizăm în cadrul proiectului 
nostru INTERSECT! 

Cezara: Bună, Ovidiu! Mulțumesc frumos de invitație! E o 
plăcere să fiu aici! 

Ovidiu: Noi doi ne știm de ceva timp, nu de mult timp, de vreo 
doi ani cel puțin. Dar, pentru cine nu te cunoaște, haide să aflăm 
cine ești, cum ai ajuns să faci munca pe care o faci! Eu, personal, 
eram curios cum îți vezi parcursul tău personal în raport cu munca 
pe care o faci, în termeni de conștiință socială și implicare socială.

Cezara: Oho! E adevărat, noi ne știm doar de vreo doi ani, doi 
ani și ceva. Dar eu lucrez în ONG-uri de vreo 20 de ani. Mai exact, 
cred că am făcut 20 de ani anul ăsta.

Ovidiu: Oho! La mulți ani!

Cezara: Mulțumesc! La fel!… Cu o foarte mică pauză, dar, 
într-adevăr… Da! Sunt 20 de ani. Ne știm doar de când lucrez la 
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CRJ – la Centrul de Resurse Juridice –, dar cei mai mulți ani, până 
la acest moment, i-am lucrat la Romani CRISS, la Centrul Romi-
lor pentru Intervenție Socială și Studii, organizație de romi pentru 
drepturile omului și organizația care pe mine m-a format. Am des-
coperit, lucrând 11 ani de zile la Romani CRISS, că există abordări 
diferite asupra muncii, care nu sunt greșite, una sau alta, dar care 
sunt diferite pentru că nu ai cum să le faci pe toate într-un ONG. 
Trebuie să existe până la urmă și anumite specializări. Astfel încât, 
atunci și cred că și acum, în lumea romilor, a ONG-urilor de romi, 
există organizație de dezvoltare comunitară, organizație de drep-
turile omului, organizație care dezvoltă anumite direcții.

Ovidiu: De advocacy sau de teren.

Cezara: Exact! Totuși, recunosc, mă simt îndoctrinată în sensul 
pozitiv, pentru că eu cred în abordarea bazată pe drepturile omului 
în privința unei minorități care suferă de discriminare și de rasism, 
în cazul romilor, de forme foarte puternice de ură și de discrimi-
nare, care sunt inclusiv sistematice și sistemice, cum este și cazul 
comunității LGBT. Și asta pentru că nu se pot schimba lucruri 
dacă nu începi prin a schimba un cadru legal, modul în care se 
implementează, prin a schimba sistemul în sine.

Ovidiu: Deci, practic, te-a ajutat enorm abordarea bazată pe 
drepturile omului. Ai văzut-o ca pe o strategie mult mai eficientă 
în abordarea problematicii rome.

Cezara: Da! Într-adevăr! 

Ovidiu: Pentru că aceeași strategie a fost și pe drepturile LGBT.
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Cezara: Numai ce urma să zic că și ACCEPT-ul a făcut mulți ani.

Ovidiu: Pe gender equality la fel: „Women rights are human rights.” 
Cred că asta a fost o strategie clar eficientă pentru multe comunități.

Cezara: Într-adevăr! Și la Romani CRISS am încercat la un mo-
ment dat să… Pentru că avantajul la Romani CRISS era că putea 
să aibă… avea un departament specializat pe drepturile omului, în 
care era partea de litigare. Și toate cazurile de violență a Poliției 
împotriva romilor au fost documentate și duse la CEDO de Ro-
mani CRISS, pierdute toate în instanțele naționale, câștigate o 
parte dintre ele la CEDO și acum cred că a rămas un vid în peisa-
jul ONG-istic prin faptul că nu mai știu organizații de romi care 
să aibă aceeași expertiză și capacitate.

Ovidiu: Pe juridic și pe litigation.

Cezara: Pe juridic și pe litigare strategică. Plus că de la Romani 
CRISS a început sistemul de monitorizare și cum să faci o docu-
mentare de teren a unui caz de încălcare a drepturilor omului, de 
cum să iei declarații de la oameni, de la martori, de la victime. Și 
s-au făcut ghiduri. Ei au făcut ghiduri în direcția asta. Dar Romani 
CRISS avea și capacitatea să dețină și departamente care se axau 
inclusiv pe dezvoltare comunitară sau pe îmbunătățiri în anumite 
domenii specifice, cum ar fi educația, cum ar fi relația cu mass-me-
dia. La un moment dat, a existat și această RomaNews, o agenție 
de presă și un radio care promovau numai știri pozitive.

Ovidiu: Reprezentările în mass-media pe…

Cezara: Privind romii.
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Ovidiu: Clar! Foarte important!

Cezara: Știu că am avut și premii cu… cred că i-am spus Zme-
urica, ceva…

Ovidiu: Zmeurica… (Râde.) Ce drăguț!

Cezara: Da! Premiul pentru cel mai rasist jurnalist.

Ovidiu: Da, da, da! Zmeura… Da!

Cezara: Da! N-am fost tocmai inovativi.

Ovidiu: Nu, nu! Dar e bun. E bun! Zmeurica… (Râde.)

Cezara: Și educație. A fost chiar și acest proiect, care a durat 
vreo patru ani de zile, după ce Romani CRISS a început de la un 
caz de segregare școlară. Primul documentar din România, din 
2003, cu ajutorul unei organizații locale și mici de romi. Pentru 
că de-aia eu cred foarte mult că trebuie sprijinite și ajutate să se 
dezvolte cât mai multe organizații, mai ales la nivel local.

Ovidiu: Clar!

Cezara: Și să poată să facă în propria comunitate mai mult 
decât poate face orice organizație de la nivel național, să spunem, 
sau cu biroul în București. Plus că diversitatea de păreri și de abor-
dări este întotdeauna extrem de utilă. Și în proiectul ăsta pe edu-
cație, plecând de la faptul că Romani CRISS avusese o grămadă 
de muncă privind ce e segregarea școlară și să se ajungă la o legis-
lație pe desegregare, a venit și cu o abordare despre cum să facem 
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desegregarea. Pentru că desegregarea, dacă se realizează doar pu-
nându-i pe copii în același loc, în aceeași clasă, poate să fie trau-
matică și, de fapt, nu rezolvi problema. A fost necesară foarte multă 
muncă comunitară, pentru că era un proiect în care lucrai cu pă-
rinții, lucrai cu copiii romi, cu copiii neromi.

Ovidiu: Cu școala…

Cezara: Cu cadrele didactice.

Ovidiu: Da! Exact!

Cezara: Cu autoritatea locală și cu autoritatea națională. Astfel 
încât am avut norocul să experimentez cumva mai puțin partea de 
litigare strategică, unde nu am fost implicată. Eu nu am studii 
juridice la bază. Am avut posibilitatea să experimentez toată această 
muncă din mai multe direcții. Eu, dacă m-ai întreba, aș spune că 
sunt manager de proiect. Poate pentru că m-am și format, cred eu, 
destul de pragmatic și logic.

Ovidiu: Ei! Nu ești doar manager! Te-am văzut… Faci pe teh-
nic, pe substanță, la greu.

Cezara: Probabil că… Da! Nu sunt doar manager de proiect. 
E mai simplu să spui așa uneori, pentru că munca de teren, dacă 
vorbim despre asta și despre muncă în comunitate, indiferent de 
comunitate, este dificilă. Este dificilă pentru că noi, ca ONG-uri, 
avem posibilități extrem de limitate. Și unei persoane trebuie să-i 
spui direct și de la început exact ce poți și cât poți să faci pentru 
acea persoană. Trebuie să-i și câștigi încrederea, de multe ori ofe-
rindu-i nimic sau foarte puțin. Și este imposibil să nu-i dai speranțe, 
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care nu sunt false, doar că, mai ales în România, nici măcar puținul 
ăla pe care crezi că poți să-l faci nu întotdeauna poți să-l faci. Și 
atunci apare un sentiment de frustrare. N-aș merge, însă, prea mult 
pe partea de cât de frustrați sunt ONG-iștii, pentru că e o muncă 
uneori similară cu bătăile cu morile de vânt sau cu faptul – aici e 
o frustrare de-ale mele – că nu avem proiecte și activități care să ne 
susțină pe noi, ONG-iștii, cu sănătatea noastră mentală și cu tipul 
ăsta de muncă și inclusiv cu formări care să meargă pe dezvoltare 
personală, dincolo de formări profesionale. Dar, repet, n-aș merge 
foarte mult pe bucata asta, cred că fiecare dintre noi a făcut această 
alegere conștient. E clar că nu devenim bogați – sau cel puțin 
ONG-iștii pe care-i cunosc eu nu sunt foarte bogați.

Ovidiu: Știu alții care s-au descurcat… Nu știu cât de ONG-iști 
erau. (Râde.)

Cezara: Asta e altă discuție. (Râde.) Sunt absolut convinsă că 
avem toți rude, prieteni care fac voluntariat pe lângă noi, cum și 
noi facem voluntariat, adică partea asta de solidaritate, și între 
colegi, și mersul cu mare plăcere la serviciu. Eu nu spun că merg 
la muncă sau mă trezesc cu „Pfo! Parcă nu vreau azi la birou!”. Mă 
trezesc, poate că mi-e greu astăzi la birou, pentru că o să mă sune 
iarăși vreun Jurcă de la Alba-Iulia și o să ajungă în stradă și nu am 
găsit și nu am o soluție pentru dânsul să nu ajungă în stradă. Dar 
pentru bucata asta eu cred că am mult mai multe satisfacții decât 
pot eu să ofer. Și atunci mi-e mai simplu să mă folosesc de această 
imagine, că sunt… M-aș descrie drept manager de proiect, dar aș 
spune că eu acum lucrez la CRJ, la Centrul de Resurse Juridice, 
unde am avut ocazia – dincolo de ceea ce am învățat la Romani 
CRISS și am cunoscut despre comunitatea romilor – să cunosc mult 
mai multe despre alte minorități din România și alte probleme. Și 
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aici mi-am dat seama că nu sunt numai manager de proiect sau 
doar om cu cunoștințe despre romi. Am început să mă analizez un 
picuț și din trecut și, nu știu, de fapt eu mă tot analizez. Ce a fost 
la mine declicul, pentru că… da, sunt o activistă. Sunt o activistă 
în sensul în care nu reușesc și sper să nu reușesc niciodată să AC-
CEPT nedreptatea. Orice situație care mi se pare nedreaptă mă 
revoltă și trebuie să reacționez măcar la nivel verbal, dacă nu faptic. 
Și îmi dau seama că asta a fost dintotdeauna. Mai povestește mama 
cum mă trezeam eu la 6 ani sau la 13 ani să-i spun diverse lucruri, 
inclusiv să-i vorbesc despre drepturile copilului. La 13 ani de zile, 
mi s-a părut că sunt exploatată în muncile de acasă. Și am ame-
nințat că voi suna la Protecția Copilului.

Ovidiu: Ai jucat dur de mititică. (Râde.)

Cezara: Trebuie să menționez că atunci nu exista internet. Nici 
nu cred că exista sau, dacă exista, eu nu știam de Protecția Copi-
lului. Erau doar filmele americane, unde am văzut că oamenii sunau. 
Și sunt absolut convinsă că, de fapt, ai mei nu m-au maltratat în 
niciun fel, dar mi s-a părut mie o situație nedreaptă. M-am com-
parat cu un adult și am zis că „Nu! Nu se poate!”. Știu că i-am spus 
tatălui meu extrem de clar că pe mine e obligat să mă întrețină 
financiar, pentru că citisem eu undeva că, dacă mergi la școală până 
la 26 de ani, trebuie să te întrețină părinții. Dar astea sunt lucruri 
mici, pentru că, de exemplu, n-am sesizat. Eu am avut în clasă la 
mine în școală, în I–VIII, am avut segregare școlară privind copiii 
romi și o copilă cu dizabilități fizice care a fost așezată cu mine în 
bancă pentru că eu eram singura care nu râdea de ea. Nu știu de 
ce nu râdeam de ea, pentru că nu aveam absolut deloc o educație 
civică, n-aveam deloc o educație despre ce înseamnă să fii un 
copil care nu se încadrează în normele promovate, adică să nu ai 
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dizabilități, să fii de etnie română și, din păcate, nu țin minte ab-
solut deloc dacă am avut un coleg sau vreo colegă care să fie din 
comunitatea LGBT. Nici nu cred că aș fi avut capacitatea să…

Ovidiu: Puțin probabil…

Cezara: Și cumva poate-i bine, dar habar n-am… E clar, însă, 
că partea asta de activism, care nu știu cum s-a născut, pentru că, 
până la urmă, am citit aceleași cărți și am fost la aceleași școli la 
care au fost și colegii mei, dar, cumva, s-a născut. Bineînțeles, la 
Romani CRISS s-a sedimentat, iar la…

Ovidiu: Deci, cumva, după facultate sau…?

Cezara: Eu m-am angajat în timpul facultății la CRISS. M-am 
dus pentru că aveau nevoie de cineva care vorbea engleză și aveam 
o vecină care lucra la CRISS.

Ovidiu: Deci a fost cumva accidental, într-o anumită măsură.

Cezara: Absolut accidental!

Ovidiu: Dar cu fondul tău personal deja de intuiție și senti-
ment, de… raportarea ta.

Cezara: Nu! Era… Nici măcar! Știam engleză. M-a ajutat en-
gleza pentru că am făcut primii bani dând meditații la engleză, 
când eram la liceu. Nu știu dacă era legal… (Râd.) Și engleza m-a 
ajutat foarte mult. Aveam deja un job full-time. M-am angajat din 
timpul facultății, pentru că părinții mei, în ciuda cererilor mele, 
tot n-aveau cum să mă întrețină pe deplin. Și nu-mi plăcea jobul 
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pe care îl făceam. Am aflat de această posibilitate, un ONG. Erau 
tineri. Între timp, am devenit și prieteni.

Ovidiu: Asta, deci, în 2001? 2000? 

Cezara: Era în 2001. Da, exact în 2001. Sau 2000…

Ovidiu: Păi, spuneai că 20 de ani. De-asta mă gândeam, pe 
asta am mers.

Cezara: 2001 a fost. Da! Că în ‘99 am început facultatea și 
eram în anul III de facultate. Și m-am dus la interviu. Ulterior, 
vecina care mi-a spus de acest lucru a devenit și ea prietenă, Magda 
Matache, care a devenit judecătoarea executivă a Romani CRISS.

Ovidiu: Da, am auzit!

Cezara: Și acolo am fost mirată, pentru că am fost întrebată, 
lucru pe care l-am povestit și recent, la un interviu cu Nicoleta Bițu. 
Exista un proiect la momentul respectiv în Romani CRISS, finan-
țat de OSC și Consiliul Europei, care avea loc în mai multe țări din 
Balcani și au avut nevoie de un asistent pe comunicare și asistent 
de proiect pe limba engleză. Și m-a întrebat asta: „Ce părere au 
părinții tăi, ce-or să spună când or să afle că lucrez la o organizație 
de romi?” Acum, printre lucrurile pentru care trebuie să le mulțu-
mesc părinților mei e faptul că pe mine nu m-au crescut cu idei 
preconcepute legate de romi. Din nou, nu știu de ce, dar eu nu am 
crescut cu toate acele ziceri și zicale pe care le au mulți copii.

Ovidiu: Scuze! Ești din București?
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Cezara: Sunt din Ilfov. Mama e munteancă, tata nu știu ce e…

Ovidiu: Nu că geografia ar conta neapărat pe chestia cu rasis-
mul, dar…

Cezara: În mod sigur contează!

Ovidiu: Dar mă aștept… Adică, în funcție de zonele geogra-
fice, pot să îmi dau seama dacă din punct de vedere cultural…

Cezara: Ba contează! 

Ovidiu: Adică, în Moldova, din experiența mea de la Piatra 
Neamț, de exemplu, am crescut într-o cultură în care auzeam tot 
timpul. Odată și raportat la vecinii maghiari, romi. Segregările erau 
clare, se vedeau. Vorbesc de anii ’80–’90. Era cultura aia supervi-
olentă și rasistă și etnocentristă…

Cezara: Sunt convinsă!

Ovidiu: Chiar și homofobă, pentru că în liceu am avut niște 
cazuri de colegi de liceu din alte clase care erau bullied sau cel puțin 
agresați verbal cu innuendos că ar fi de altă orientare sexuală. Dau 
un exemplu. O cultură destul de violentă în Piatra-Neamț și în 
județul Neamț.

Cezara: Asta mă face să mă gândesc că poate o influență asupra 
formării mele a avut-o liceul. Eu am făcut „Sava” și m-am dus la 
„Sava” din spirit de frondă, pentru că în satul în care locuiesc și 
acum, de lângă București, eu nu știam. Atunci alegeai la ce liceu 
te duci și dădeai examen specific de admitere la liceul respectiv. Nu 
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era ca acum, pe liste. Și auzisem de câteva licee. Lumea, în general, 
își alegea liceul să fie cât mai aproape de casă, pentru că făceam 
naveta cu preorășenească și era mai complicat. Auzisem de „Sava” 
de la o amică și nu-l aveam neapărat în cap, pentru că era relativ 
departe. Trebuia să iau și tramvai, și metrou și să merg pe jos. Dar, 
în momentul ăla, mi-a spus dirigul meu că „Tu n-ai cum să dai la 
«Sava»! De 27 de ani n-a mai dat nimeni la liceul ăla din satul ăsta”.

Ovidiu: Foarte încurajator…

Cezara: „Oi fi tu bună aici, dar să știi că ești bună doar pentru 
nivelul acestui sat, nu cât să te duci tu la «Sava». Te-ai trezit!” Și 
inclusiv profa de matematică, cea pe care eu o adoram și era singura 
pe care o respectam, nu m-a încurajat din același motiv. Dădeai 
examen la matematică și la română. Nu făceam…

Ovidiu: Și de-a dracului ai…

Cezara: Da! Din păcate sau din fericire, da!

Ovidiu: Foarte bine! Zi „din fericire”!

Cezara: Și la „Sava” am experimentat, într-adevăr – nu mi-am 
dat seama – diferențe financiare și de clasă socială. Nu cred în clasa 
socială, dar acolo se simțeau.

Ovidiu: Și de resurse.

Cezara: Și de resurse. Și, da, de multe ori fac lucruri doar pen-
tru că mi se spune că e imposibil sau că „Tu nu te încadrezi! Tu 
nu te-ai potrivi pentru acel lucru”, iar eu refuz să cred asta. Nu e 
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adevărat! Da! Nu visul american, oricine poate să facă orice… Mi-e 
clar că nu oricine poate să facă orice. Am văzut atâtea situații de 
sărăcie în România în care mi-e clar că e imposibil ca oamenii să 
iasă din situația aia. Nu depinde de ei. Văzusem de curând o ima-
gine cu o femeie din Africa – nu știu din ce țară din Africa era – 
lucrând la câmp cu copiii după ea și cu textul „Dacă toată lumea 
care ar munci ar fi bogată, atunci Africa ar fi un continent bogat”. 
Și așa e! Pentru că foarte multe comunități dragi, pe care le știu, 
nu au nicio legătură cu prejudecata că oamenii nu muncesc sau că 
nu vor să muncească. Din alte situații chiar nu ai cum să ieși fără 
sprijin din afară. Dar…

Ovidiu: Păi, da, că nu e o problemă individuală. E o problemă, 
cum spuneai înainte, sistemică, structurală, de relații economice, 
relații educaționale, de putere, culturale.

Cezara: Și care se mențin. Sunt menținute din afară. Și atunci, 
da, nu cred în… Cred în anumite utopii, dar nu în toate.

Ovidiu: Date fiind un anumit tip de resurse accesibile, grade 
de accesibilitate la resurse, poți să jonglezi cu ideea că poți face mai 
multe chestii. Dar în momentul în care tu n-ai infrastructura de 
resurse educaționale, financiare, psihologice, umane, de confort 
minimal, îți dai seama… Și e foarte interesant, pentru că este un 
stereotip major pentru care sunt atacate comunitățile roma sau alte 
categorii de persoane sărace, așa-zis „asistate”, începând cu guver-
narea Băsescu. Discursul ăsta împotriva asistenței, asistaților soci-
ali, apelează exact la imaginarul ăsta, că de fapt nu vor să muncească. 

Cezara: Da!
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Ovidiu: Și când le oferă joburi de 5 milioane, 10 milioane, 15 
milioane, te întrebi de ce oamenii refuză. Cine trăiește cu 5 milioane? 
Asta pentru mine este un absurd și ironia face că întotdeauna vin de 
la ăia bogați, liberali, middle class, care și ăia oricum se auto-sclăvă-
gesc. Dar e chestia asta de… Să muncești pentru orice bănuț, chit 
că mori de foame cu banii ăia și nu te poți întreține oricum.

Cezara: Asta e o concluzie la care am ajuns după atâția ani. În 
România, în continuare, fie că vorbim despre categorii profesio-
nale, fie că vorbim despre societate, în general, noi încă nu știm și 
nu vrem să știm sau să înțelegem ce înseamnă grupul vulnerabil. 
Nu vrem să pricepem acest lucru! Iar când vorbim despre discri-
minare, ni se pare un cuvânt aruncat, așa, de oricine strigă „Dis-
criminare!” când nu-i convine ceva. Nu realizează ce înseamnă să 
fii discriminat. Nu înțeleg ce-i discriminarea. Mai grav, nu înțeleg 
ce-i rasismul. Nu înțeleg ce-i homofobia. Nu înțeleg ce-i transfo-
bia. Și nici nu vor să înțeleagă, dacă mă întrebi pe mine. Pentru că 
nu știu exact…

Ovidiu: Statul nu vrea încă să… Instituțiile…

Cezara: Da! În primul rând, nu există o voință politică reală în 
privința asta și nu există nici măcar o curiozitate la nivel personal, 
dacă mă întrebi pe mine, de dezvoltare personală și de cum vrei să te 
dezvolți, de cum vrei să-ți crești copiii. Aici, sigur, îmi vor sări în cap 
toți părinții, dar din moment ce nu te ajută școala, sistemul de învă-
țământ românesc în momentul ăsta, iar tu vezi că persistă anumite 
probleme la tine, în cercul tău restrâns de prieteni, de familie, atunci 
trebuie să faci tu ceva în privința asta și trebuie să începi cu tine.
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Ovidiu: Și mai e și procesul ăsta cumva foarte greoi de a afla, 
cred eu. Nu se produce ușor trecerea asta de la… Să vezi o anumită 
problemă particulară, individuală, o anumită persoană din per-
spectiva discriminărilor, a vulnerabilităților. S-o vezi că e parte 
dintr-o rețea mai largă, de fapt, și că nu… Revin la argumentul 
ăla, că nu e o problemă individuală! Nimeni nu s-a născut singur 
în pădure și s-a născut cu probleme și e sărac și „M-am născut 
bogat!”. Știi? E clar că suntem parte dintr-un mecanism social de 
relații și e greu să îți dai seama că… De-asta și solidaritățile se 
produc greu, chiar și în rândul comunității, al aceleiași comunități, 
LGBT, de exemplu.

Cezara: Bineînțeles!

Ovidiu: Sau pentru drepturile femeilor ori roma. Și asta doar 
luând în calcul o singură categorie. Nu mai vorbim despre inter-
secționalitate, în care tu știi cel mai bine. Ai un proiect, o combi-
nație complexă, ca să spun așa, pe persoane roma LGBT. Dar ce 
încercam să spun este că procesul ăsta de extrapolare, de generali-
zare, să spun, de la un caz particular la o problemă structurală e 
greoi. Și de-asta raportările individuale sunt de obicei violente. 
Sunt conservatoare. Nu mai zic clasa politică, care consideră că 
fiecare e responsabil pentru propria viață și condiție socială, eco-
nomică. Mai ales guvernele liberale. (Râde.)

Cezara: Și mai ales că trăim într-o țară care ne oferă atâtea 
posibilități ca să putem să ne descurcăm singuri.

Ovidiu: Da! Paradis!
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Cezara: Da! Într-adevăr, paradis! Pentru că vorbim tot despre 
joburi: am văzut situații cum de fiecare dată Guvernul s-a lăudat 
cu târgurile de joburi la care să aplice oamenii care nu au…

Ovidiu: Da! Vezi că bubuie economia! Cum a ieșit premierul 
actual, fostul premier sau încă interimar. „Bubuie economia!” Deci, 
efectiv, România o duce… Prima din Europa… Doamne!

Cezara: Am citit și eu de curând un articol și se pare că mergem 
din ce în ce mai bine. Era o analiză din ultimii zece ani de zile. 
Nici nu știi cât de bine o ducem!

Ovidiu: Și între timp ne mor în fața porții oamenii… Vorbeai 
la un moment dat – scuze că trec de la una la alta! –, menționai un 
cuvânt: „încredere”. Cum obții încrederea în munca comunitară, 
organizațională, în ONG-uri, chit că e mai pe advocacy sau pe 
muncă de teren. Și menționai și chestia asta cu solidaritatea. De 
exemplu, noi, EasyECO, cu munca pe care am inițiat-o anul ăsta, 
centrul comunitar în raport cu beneficiarii, comunitățile din Fe-
rentari sau alte sectoare, noi, fiind albi sau gadjii, români sau gad-
jii. E clar că – și de-asta E-Romnja ne sprijină foarte mult prin 
facilitare pe teren –, până obții încrederea oamenilor ca să vină la 
noi și să ne dea credit (că sunt mâncați de câte ONG-uri au trecut 
pe la ei cu interese sau mize punctuale și mai puțin pe termen 
lung), e un proces greu de obținere a încrederii. Asta o dată, lucrul 
cu beneficiarii. Doi, chiar și între noi, ca organizații surori, să spu-
nem, până ai încredere în cineva… Că e și personalizat de multe 
ori și, până treci și vezi miza mai mare și faci alianțe punctuale, e 
alt proces. Cum ai simțit-o tu în povestea asta? Și poate și pe la 
Romani CRISS sau mai recent cu CRJ, în raport și cu beneficiarii, 
dar și cu organizațiile.



122

Cezara: Eu, în continuare, mă consider extrem de norocoasă 
că am cunoscut oameni din foarte multe comunități și foarte multe 
locuri, în România. Vorbim despre România. 

Ovidiu: Aria națională.

Cezara: Da! Pentru că eu simt că am beneficiat mai mult cu-
noscându-i pe ei și pe ele decât au beneficiat ei. Încerc de fiecare 
dată să întreb tot ce nu știu, tot ce nu înțeleg și să am respect. Îmi 
place să cred că am respect totdeauna față de un om, mai ales dacă 
nu-l cunosc și de abia încep să-l cunosc. Dar încerc să am grijă că 
nu cumva să am o atitudine condescendentă sau de superioritate 
fără să vreau doar pentru că am niște privilegii pe care nu întot-
deauna le conștientizez. Și de unde aș începe sau de unde încep de 
fiecare dată o interacțiune sau când mă duc undeva, în casa oricui, 
în comunitatea oricui, în satul oricui, este să-i întreb pe oameni 
care sunt problemele lor, din perspectiva lor, și ce își doresc ei. Ce 
vor ei să facă, de ce anume au ei nevoie, nu ce cred eu – cu toată, 
să spunem, experiența mea de 20 de ani de zile din diverse proiecte. 
De aici încep întotdeauna. Și întotdeauna, indiferent că e vorba 
despre o activitate, despre un proiect, vin și spun „Eu pot să aduc 
expertiză”. Să zicem că vin cu avocatul, care știe legea, sau vin cu 
asistentul social ori cu psiholog, dar nu fac absolut nimic fără im-
plicarea în orice moment a persoanelor din comunitatea respectivă. 
Și asta se aplică inclusiv la nivel de ONG-uri. La Romani CRISS 
era mai simplu, să spunem, că era organizație de romi. Era și se 
promova inclusiv în rândul angajaților, bineînțeles, să fie, în primul 
rând, persoane de etnie romă. La CRJ, nu suntem organizație nici 
minoritară, nici comunitară, nu reprezentăm o comunitate anume, 
nu avem o reprezentativitate din punctul ăsta de vedere. Și atunci, 
lucrând cu toată lumea, da, am ocazia să aflu și să implic, mai ales 
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în proiecte care țin de anumite minorități… E o regulă pe care o am: 
să lucrez cu minimum o organizație care este minoritară, comunitară.

Ovidiu: Sau se auto-reprezintă ori se definește cu termenii co-
munităților.

Cezara: Pentru a avea minimal, dacă e un proiect, de exemplu, 
în care e o cercetare, adică nu am beneficiari direcți dintr-o comu-
nitate, să am reprezentativitatea sau vocea măcar din perspectivă 
ONG-istică, de persoane care lucrează în teren. De-aia și în pro-
iectul INTERSECT… Proiectul INTERSECT nu ar fi existat, 
proiectul pentru drepturile romilor LGBT și care a avut și o com-
ponentă de dezvoltare comunitară, în sensul că a vrut să sprijine 
la nivel local voci de romi și LGBT sau romi LGBT. Și surpriza 
plăcută a fost să descopăr că au fost mult mai multe voci LGBT 
asumate decât aș fi crezut când am scris proiectul. Și tot o surpriză 
extrem de plăcută a fost – nu știu cât de plăcută, dar a fost – să 
descopăr că am avut beneficiari pe partea de litigare strategică romi 
LGBT cu dizabilități. Intersecționalitatea e atât de puternică și sunt 
atâtea direcții… Te simți umil! Eu una mă simt umilă de multe ori. 
E! Și proiectul ăla nu ar fi avut loc și nu l-am fi făcut la CRJ dacă 
n-am fi lucrat cu UCTRR-ul, pe partea de romi, cu MozaiQ-ul, 
pe partea de LGBT, iar ei, cunoscându-se între ei, cu ACTEDO, 
pe partea de egalitate de gen. Pentru că, repet, nu cred că un om 
sau că o organizație poate să dețină expertiză, în primul rând, pe 
nu știu câte domenii. Poți să ai expertiză pe un domeniu, două, ca 
și în viață. Dar când vorbim despre reprezentativitate și vocea comu-
nității… Da, așa am fost învățată și asta este abordarea în care cred, 
că întotdeauna trebuie să existe comunitatea acolo, de la început 
până la final. 
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Ovidiu: Ai menționat – că se leagă și de o altă întrebare pe care 
o aveam pregătită pentru tine – chestia asta cu de cum te duci în 
comunitate. Sau îți povesteam că pe centrul comunitar noi suntem 
în parteneriat cu E-Romnja, care face munca asta de teren pe co-
munități în București, de facilitare. Dar eram curios, mai ales când 
ai chestia de intersecționalitate – și e destul de complicat, că ai 
menționat și gender, și etnia, și sexualitatea, și dizabilitatea, deci e 
o combinație… mă scuzi, nici nu știi de unde s-o apuci, e clar că 
sunt strategii și strategii –, menționai că, e clar, fiecare ONG, de 
exemplu MozaiQ-ul, ACTEDO, CRJ, UCTRR-ul, au liniile lor 
de expertiză, însă chiar și pe linia aia a ta poți fi challenge-uit pe 
expertiză din perspectivă intersecțională, într-un fel. Adică tu îți 
știi strategia ta pe comunitatea ta, MozaiQ, dar descoperi că „Stai 
puțin! Nu am doar un tânăr LGBT. Am un tânăr LGBT roma”. 
Ți se schimbă strategia, pentru că intri într-un alt univers cultural, 
comunitar sau pe abilități diferite, dizabilități. 

Cezara: Cine spune că nu mai are nimic de învățat greșește 
foarte tare.

Ovidiu: Da! Exact!!

Cezara: Și, până la urmă, și dacă vorbim la nivel teoretic, teoria 
identității de gen sau teoria litigării sau orice fel de teorie… Teoriile 
se schimbă, ca și în știință. Pe măsură ce trec anii, descoperi anumite 
lucruri. Oamenii nu se schimbă, problemele rămân aceleași.

Ovidiu: Foarte optimistă! (Râde.) Sau problemele, cel puțin.

Cezara: Bun! Problemele, da! Rămân aceleași.
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Ovidiu: Adică, sper ca oamenii să se schimbe. Optimismul 
meu pleacă din ideea că, ușor-ușor, ne schimbăm, lucrăm și noi cu 
noi și împreună cu alții, lucrăm, ne mai schimbăm, că altfel… 
Trebuie să rămân optimist cu ceva. (Râde.)

Cezara: Da… Bine! Hai să spunem atunci că reușim să creștem 
nivelul de umanitate din oameni sau că asta s-ar schimba… Nu! 
Voiam să spun că niciodată nu trebuie să te plafonezi sau niciodată 
nu trebuie să crezi că le știi pe toate. Iar în ceea ce privește lucrul 
între organizații, este o greșeală să crezi că abordarea ta e cea corectă 
sau singura expertiză. E o greșeală să crezi că n-ai ce să înveți de la 
alte organizații sau de la alți oameni. Pentru că toți suntem afectați 
de stereotipie și de prejudecăți. E imposibil să nu! Și cred că, dacă 
e ceva ce aș menține întotdeauna în oameni, acel lucru ar fi curi-
ozitatea. Cred că oamenii trebuie să-și mențină curiozitatea și umi-
lința față de cât știu ei despre ei.

Ovidiu: O modestie acolo nu strică…

Cezara: Și, de asemenea, să nu creadă niciodată că nu au ce să 
învețe de la altcineva, indiferent cine este acel altcineva.

Ovidiu: Clar!

Cezara: Apropo de mers în comunitate. E uimitor ce face un 
simplu „Bună ziua!” cu respect, „Cum vă simțiți astăzi?”. Atât! E 
suficient! Sunt foarte mulți oameni pe care absolut nimeni nu îi 
întreabă „Ce faceți?”, „Cum sunteți?”. Atât!

Ovidiu: De-asta și sunt invizibili pentru majoritatea. Adică a 
nu saluta pe cineva, a nu-l… Efectiv, îl bagi în invizibilitate. Și asta 
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e o atitudine culturală mainstream, efectiv. Nu vrem să știm de 
oamenii ăștia. Și salutul ăla schimbă cumva.

Cezara: Nu vrem! Pentru că noi, în continuare, suntem într-o 
societate în care parcă totul e pe merit.

Ovidiu: Exact!

Cezara: Trebuie să meriți să ai o casă, inclusiv dacă mă uit la 
criteriile de locuințe sociale. Trebuie să meriți să trăiești. Trebuie 
să ai suficientă școală. Trebuie să ai suficienți bani. Trebuie să arăți 
într-un anumit fel. Nu se poate! Cum? Am trecut pe lângă tine pe 
stradă și miroși. A! Înseamnă că ai făcut tu ceva de locuiești pe 
stradă. Apropo de asta… O persoană de etnie romă și-a pierdut 
jobul pentru că, după ce a fost evacuată forțat din casă de către 
primăria din Alba-Iulia, lucrând că șofer de tir, a fost dat afară 
pentru că el, locuind în mașină deja de un an de zile, nu avea unde 
să se spele. Nu mai avea unde! Se spăla din când în când la o ben-
zinărie, dar se pare că nu suficient pentru angajator. Și și-a pierdut 
jobul. Ce șanse mai are acel om? Un lucru atât de simplu. De ce? 
Când ar putea să existe într-un oraș – care e faimos în cazul de față, 
Alba-Iulia, și nu e singur, fiindcă aproape toate marile orașe fac 
evacuări forțate și segregare rezidențială față de romi – să faci niște 
dușuri comunitare?

Ovidiu: Și erau multe proiecte acolo…

Cezara: Au și acum proiect… Primăria are proiect, fonduri 
alocate romilor, la momentul ăsta nu știu câte ajung la romi. Dar 
asta este treaba finanțatorului să verifice, dar și a mea să mă uit că 
cel puțin beneficiarul pe care îl avem noi rom de acolo într-adevăr 
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beneficiază de ceva sau nu. Că sunt în grupul-țintă. Da! Respect! Și 
întotdeauna minte deschisă și curiozitate. Iar pentru ONG-iști, aș 
merge un picuț mai departe și aș spune că întotdeauna să și citească 
mai mult. Să nu rămânem cantonați în aceleași idei de acum 20 de 
ani, de acum 10 ani. Așa cum știința evoluează, totul se presupune 
și mai mult ca sigur că evoluează. Și ar fi bine să evoluăm și noi.

Ovidiu: De-asta și interviurile pe care le organizăm, pe lângă 
poveștile individuale și organizaționale și comunitare; de fapt, în-
cercăm să diseminăm cât mai multe informații despre munca or-
ganizațiilor. Ce fac celelalte organizații, că-i muncă comunitară, 
că-i de advocacy, pe alte forme de justiție socială. Efectiv, afli ches-
tii despre alte proiecte, alte abordări, alte perspective, chiar dacă la 
un nivel mai puțin de substanță, să spun. Dar e important să ne 
știm și între noi, să comunicăm și să redistribuim între noi resurse 
informaționale, chiar și de expertiză și de materiale, poate, care vin 
cu cărți la noi pentru biblioteca comunitară. Interviul acesta, în 
sine, este o generozitate de timp, de informații, de conștiință. Și pe 
mine mă roade chestia asta. A treia întrebare pe care ți-o pregăteam, 
cumva așa, de închidere, era că mă interesa, într-un fel, și ai men-
ționat deja, chestia asta în lucrul cu comunitățile, când explicai cum 
te raportezi la comunitate și cum inițiezi intervenția în comunitate 
sau implicarea ta acolo. Că pleci de la nevoile lor și primul lucru e 
să întrebi care sunt nevoile lor. Pentru că avem tendința, în virtutea 
poate a muncii și a experienței, să venim și să proiectăm diagnosti-
cul nostru, soluțiile noastre și instrumentele noastre.

Cezara: Corect!

Ovidiu: Și aici eram interesat să știu unde se produc clash-urile 
și unde… De-aici aroganța, poate, a unor tipuri de intervenții 
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ONG-istice și de aici rezistența comunităților care sunt dezamăgite 
de genul ăsta de chestii. Și de-aia încrederea, ca proces, e ceva greu. 
Se leagă toate cumva în munca asta.

Cezara: Aș merge chiar mai departe, la finanțare. La faptul că 
noi, ONG-urile, depindem de finanțări și că, deși fiecare ONG 
are o strategie și o abordare, în ultimii ani de zile… Ce în ultimii 
ani de zile? Cred că de cel puțin 10 ani…

Ovidiu: 15. Sau 13, 15… Eu văd 13 ani.

Cezara: De fapt, noi nu prea mai avem ocazia să ne punem în 
practică propriile strategii. Suntem obligați, dacă vrem să supra-
viețuim ca ONG-uri, să urmăm niște linii de finanțare prestabilite, 
care îți spun ce tip de proiect să faci.

Ovidiu: Îți faci agenda. Îți schimbi agenda pe care o aveai. De 
aici poate deradicalizarea multor agende locale… Exact!

Cezara: Și atunci întrebarea este, de fapt… Eu întotdeauna 
încerc în proiecte să le fac în așa fel încât să se potrivească pe 
nevoile comunităților, dacă sunt proiecte comunitare. Dar ce mă 
fac cu…

Ovidiu: Exact! Și noi trebuie să ne ajustăm.

Cezara: Corect! Pentru că, de fapt, știi nevoile. Dacă lucrezi în 
anumite comunități, e imposibil să nu știi nevoile. E adevărat! Afli 
lucruri de detaliu sau afli dacă a apărut ceva nou față de ce știai tu 
acum un an de zile. Dar, din păcate, problemele, în mare parte în 
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România, rămân aceleași. Aș putea să spun chiar că se agravează dacă 
vorbim despre comunitatea LGBT, despre romi și despre femei.

Ovidiu: Da, clar! Pe anumite direcții, clar! Da!

Cezara: Pentru că situația în România e din ce în ce mai proastă.

Ovidiu: Situația pandemică și cum a fost gestionată. E clar! 
Asta trebuie spus explicit. A distrus, a întreținut ceea ce era deja și 
a mai adăugat în plus.

Cezara: Sărăcia… Ce înseamnă democrația în România și sta-
tul democratic?

Ovidiu: Exact! Începând de la material până la drepturi și 
libertăți.

Cezara: Ce înseamnă accesul la justiție? Cum este justiția im-
plementată în România? 

Ovidiu: Accesul la serviciile medicale…

Cezara: Totul este, să zicem, în defavoarea noastră. Accesul la…

Ovidiu: Nu mai zic pe avort acum, de exemplu, o întreagă 
poveste. Și cu legile de la…

Cezara: Acces la servicii medicale de stat, simple.

Ovidiu: General.
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Cezara: Pentru care se plătesc frumos 10%. Plătim contribuții. 
Și, dacă nu plătim contribuții, cât face statul acesta pentru cetățe-
nii lui? Dar, revenind, eu nu am mai văzut finanțatori în ultimii ani 
de zile – și dacă vorbim despre Comisia Europeană, garantez – care 
efectiv să aibă o consultare cu comunitățile pe care ei spun că le 
finanțează. Strategiile care se fac la nivel de Bruxelles sau la nivel 
național din partea celor care finanțează… Îmi pare rău! Nu sunt 
conexate cu nevoile comunităților și cu dorințele lor și ale ONG-uri-
lor, până la urmă. Și de aici aș pleca.

Ovidiu: Și mai e și chestia asta internă. Și eu, ca manager de 
proiect, și tu, ca manager de proiect… Multă muncă, efectiv! Mult 
timp îți este luat de chestii nu neapărat administrativ-logistice.

Cezara: Birocratice…

Ovidiu: De hârțogăraia din spate și de lipsa de încredere. Încă 
domină chestia asta. În engleză e faith donor – adică să îți dau 
banii, am încredere că știi ce vrei să faci, vrei să ajungi la niște re-
zultate concrete, palpabile, cu impact pe viețile oamenilor. Ei își 
ocupă timpul cu noi, finanțatorul cu beneficiarii, cu managerii, cu 
organizațiile care gândesc proiecte, pe hârțogăraie, pe raportări, pe 
neîncredere, pe zeci și tone, când poți lăsa libertatea asta de timp 
s-o petrec pe tehnic, mai degrabă, cu impact concret și apoi, dacă 
ți se pare cumva că nu mi-am făcut rezultatele, obiectivele, indi-
catorii, să vii și să-mi ceri documentele. Adică, efectiv, o altă abor-
dare de raportare. Asta e o problemă, zic. Dar e clar că ne ia multă 
muncă. De-asta unele ONG-uri devin birocratice de fapt și sunt 
acuzate că sunt birocratizate, dar ține clar și – exact ce spuneai tu! – de 
finanțatori care nu se consultă când fac un program sau o agendă. 
Nu știu pe ACF acum, să nu-l vorbim de rău pe finanțator. (Râde.) 
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Dar nu știu cum au fost pe consultări. Chiar nu m-am interesat 
foarte atent să văd.

Cezara: Eu cred că, dacă te uiți la cum sunt ghidurile de finan-
țare pe cele 7 apeluri sau 9, câte au fost…

Ovidiu: Sunt vreo 10, 11. (Râde.)

Cezara: Și cât de mult seamănă între ele. (Râde.)

Ovidiu: E! Aici e problema! E adevărat! Lasă, să ne asculte, că 
e foarte bine, că oricum sper că o să ne solicite feedback pentru 
cum am trăit primul apel în implementare.

Cezara: Nu e ceva ce nu am mai spus.

Ovidiu: Dar e clar că tocmai consultările-s cheia. Pentru că dai 
banul și știi concret că aia a fost nevoia.

Cezara: Consultări reale!

Ovidiu: Reale!

Cezara: Nu consultări unde doar se bifează consultări. Nu con-
sultări în care doar chemi pe cine vrei tu, în sensul că știi că vei 
auzi ce ai tu nevoie să auzi.

Ovidiu: Exact! Cred că ONG-urile care au câștigat trebuie che-
mate toate. Clar! Cel puțin cele care au câștigat, cel puțin alea care 
au trecut prin implementare, chemate la consultări concrete!
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Cezara: Și trebuie găsită și o modalitate de consultare în care 
toate ONG-urile să se exprime, pentru că nu toate îndrăznesc 
să se exprime. Pentru că în continuare cumva depindem de anu-
mite finanțări.

Ovidiu: Și ne e frică să spunem ca să nu pierdem.

Cezara: Da! Sau nu toată lumea e la fel de articulată, să zicem.

Ovidiu: O să dau și eu pe podcast interviul cu tine după eva-
luări. (Râde.) Glumesc!

Cezara: Ce mi se pare mie dureros, că vorbeai despre ONG-iști 
care să se întâlnească și cum nu știm unii de proiectele altora, mi-am 
dat seama că ar trebui și mi-ar plăcea, de exemplu, să avem astfel 
de întâlniri între ONG-uri, așa, la o cafea, odată la o lună, odată 
la două luni.

Ovidiu: Cred că se bate lumea de supărare! (Râde.)

Cezara: Dar dacă nu le faci într-un proiect, se pare că n-ai cum 
să le realizezi. Pentru că o problemă a birocrației acestor proiecte 
e faptul că – sau cel puțin eu o simt, uitându-mă la proiecte de 
acum 10 ani sau acum 15 ani de zile – mi se pare că nu-mi mai dă 
timp de nimic, de imaginație, de activități ad-hoc. Nu mai pot să 
mă mai duc atât de ușor să fac un protest, să mă leg cu lanțuri în 
fața ambasadei – nu știu – Italiei, că îi bătea pe romi și îi ținea în 
campusuri. Nu mai am când sau cum sau timp să gândesc o cam-
panie cum era Rasismometrul. Nu se mai pot face astfel de lucruri, 
pentru că suntem atât de ocupați și de prinși să ai toate tipurile de 
hârtii, de raportare narativă și financiară.
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Ovidiu: Și munca de teren.

Cezara: Și munca de teren… Care vrea să fie și de substanță, 
încât nu le poți face pe toate.

Ovidiu: Și mai e o realitate totuși, pentru ca cine ascultă să înțe-
leagă: nu toate ONG-urile au aceleași tipuri de resurse financiare.

Cezara: Și nici aceeași capacitate de a implementa proiecte și 
de a le raporta.

Ovidiu: Și salariile nu sunt… Adică e clar că de multe ori se 
lucrează pe două, trei proiecte, mai multe, ca să poți să ai un sala-
riu întreg. Și tu ai un salariu remunerat pe 4 ore, dar stai 8–10 ore 
cel puțin, pe lângă alte proiecte. În medie, cred că ONG-urile care 
lucrează și sunt stabile și-s asumate pe chestia asta lucrează 10, 12 
ore, poate, de multe ori.

Cezara: E adevărat! Ai nevoie, în general, de mai multe proiecte 
pentru un om ca să-i acoperi salariul de full-time.

Ovidiu: Exact! Decent… Nu un salariu de nu știu cât.

Cezara: Și, de asemenea, se ignoră faptul că la aproape toate 
proiectele se cere o contribuție proprie din partea ONG-urilor, 
care… Îmi pare rău! De unde poate să fie asigurată dacă nu din 
muncă suplimentară? Dacă e posibil să se accepte astfel de contri-
buție proprie.

Ovidiu: Foarte importantă asta cu contribuția! A fost o pro-
blemă mare pentru multe ONG-uri de-a lungul ultimilor 10, 15 
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ani, dar acum cel puțin pe ACF sau primul lucru pe care l-au făcut 
din prima la contractare a fost reducerea contribuției sau anularea 
ei, că e sub muncă voluntară sau fără.

Cezara: Aș fi spus că era mai bine dacă o făceau de când au 
lansat apelul.

Ovidiu: Ca să nu proiectăm… Ne-au încurcat.

Cezara: Că totuși bugetele s-au făcut într-un fel.

Ovidiu: Da! Exact!

Cezara: Dar, da! Mă bucur că și în al 13-lea ceas au realizat că 
ONG-urile nu au de unde să aducă vreo contribuție proprie, mai 
ales că nu mai sunt granturi cum erau, de la Soros, prin care erau 
sprijinite – și nici atunci, decât o parte dintre ONG-uri – să aco-
pere această contribuție proprie, pentru care oricum tot făceai un 
proiect ca să-ți arăți dezvoltarea organizațională, ca să ai acest fond.

Ovidiu: Să știi că și pe fonduri structurale acum parcă nu mai 
ai contribuție pe ONG-uri și contează. Dar înainte?

Cezara: Și înainte a fost 2%, ceea ce deja…

Ovidiu: Chiar este enorm 2%, mai ales pe granturi mari!

Cezara: În continuare, proiectele europene la comisie sunt 20%.

Ovidiu: 20%! Și granturile nu-s mari! Dar 20% este enorm!
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Cezara: Pot fi și mari, depinde unde aplici, depinde câți parte-
neri ai, dar, cu cât e grantul mai mare, cu atât e contribuția pro prie 
mai mare. Indiferent cât cheltuiești, dai 20%. Și acum întrebarea 
e: câte activități poți să faci? Și de multe ori te gândești: „Bun, dacă 
sunt activități care par mai superficiale…” E complicat! Din punc-
tul ăsta de vedere, mi se pare extrem de complicat. Și chiar cred că 
sunt foarte multe ONG-uri în România care au nevoie de sprijin 
efectiv pe partea de contabilitate, de raportare financiară, de cum 
să scrii un proiect, în continuare. La atâția ani de zile după Revo-
luție, sunt foarte multe organizații care sunt bune, de exemplu, pe 
muncă în comunități și pe ceea ce fac și sprijină oameni, dar nu 
au capacitatea, nu se pot adapta, n-au cum să se adapteze la cerin-
țele unui finanțator. Și ar avea nevoie de sprijin, de un sprijin real. 
Că, din nou, dacă mă uit acum la CF, mie nu mi s-a părut că pen-
tru acea linie pe dezvoltare organizațională sau acele granturi care 
sunt rapide, cel puțin din afara ERAT, nu s-a făcut o analiză. Nu mi 
se pare că sunt suficient de bine gândite astfel încât să ajute ONG-urile. 
Și există discrepanță enormă între ONG-uri. Și între ONG-uri 
care sunt în București și ONG-uri care sunt în alte orașe. O discre-
panță care nu ar trebui să existe. Nu la nivelul ăsta! Pentru că de 
fapt nu vrem competitivitate între ONG-uri.

Ovidiu: Cel puțin pe program… Exact, foarte bine ai zis ches-
tia asta! E o altă problemă! De multe ori, programele sunt gândite 
într-o formulă care efectiv implică organizațiile într-o cultură com-
petitivă. Și, în loc să creeze de fapt rețele de solidaritate, în care, 
de exemplu, să fie găsite formule de a aplica diferit, în consorții de 
alianță, solidaritate, pe tematici clare…

Cezara: Sunt absolut convinsă că da!
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Ovidiu: Că, dacă și MozaiQ-ul, și ACCEPT-ul, și Identity 
Education, și nu știu cine de la Cluj vor să lucreze cu tinerii din 
universități, să aplice consorțiu împreună și să li se aloce suma. Mai 
ales pe tematică specifică, dacă programul interesează pe LGBT. 
Sau pe roma.

Cezara: Eu nu înțeleg competitivitatea între ONG-uri, pentru 
că nu mi se pare că sunt atât de puține probleme încât trebuie să 
ne batem că au mai rămas de rezolvat una-două. Din nou, nu mi 
se pare că există o singură abordare universal valabilă care să fie 
aplicabilă și nu există nimeni care să dețină absolutul în ceea ce 
privește expertiza sau cunoașterea. Și cu toate astea, da, trebuie să 
ne batem pe fonduri! Și până la urmă nici nu e o bătaie dreaptă, 
dacă e să fim serioși.

Ovidiu: Da, clar, există ierarhii, diferențe între organizații.

Cezara: Și dacă mă uit și la mine: totuși, eu am o experiență în 
a scrie un proiect, în a implementa un proiect. Cum poate un ONG 
sau cineva care lucrează de-abia înființat și care nu primește un 
sprijin sau de care eu nu am auzit? Că eu aș vrea, de exemplu, să-mi 
iau ca partener pe cineva care e de la nivel local și căruia să-i și dau 
credit pentru asta. Pentru că am văzut și proiecte, din păcate, tot 
din cauza competitivității și a faptului că trebuie să ai un fel de CV 
în fața finanțatorului, în care sunt organizații micuțe sau grupuri 
de inițiativă locală care fac muncă în proiecte, dar nu primesc cre-
dit pentru asta din partea unor organizații mai mari. 

Ovidiu: Bine! Cred că au încercat prin granturile astea mici 
ongoing să încurajeze organizațiile mici să se implice și să-și facă 
CV-ul.
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Cezara: Prin faptul că au blocat accesul celor care aveau un 
buget pe an.

Ovidiu: Exact! Mai mare, da!

Cezara: Ăsta e un lucru foarte bun. Sunt de acord.

Ovidiu: Asta a fost OK! Au gândit-o OK aici! Au încurajat 
puțin participarea. Dezvolți apariția de noi organizații, că altfel 
blochezi structura, rămân doar cele vechi de 20–30 de ani sau cele 
care sunt superspecializate în a scrie proiecte, în a implementa.

Cezara: Da! Și, totuși, suntem puțini în continuare. Suntem 
multe ONG-uri pe hârtie, dar sunt puține ONG-uri în fapt care 
reușesc să se mențină.

Ovidiu: Îți mai aduci aminte de 2007 sau 2007–2009, când, 
odată cu integrarea în Uniunea Europeană și modificarea agende-
lor organizaționale din România, au dispărut foarte multe ONG-uri 
pe drepturile femeilor, pe roma? Pe LGBT, nu. A creat, a dus la 
apariția altora. Efectiv, pentru că depindeau de alte noi surse. Nu 
mai era MamaCash, nu mai era OSI-ul, nu mai era Ambasada 
Olandei. Era Uniunea Europeană prin fondurile structurale. Și, 
efectiv, le-au destructurat, pentru că nu aveau nici infrastructura 
de birocrație, de hârțogăraie. Și, doi, chestia cu co-finanțarea. Au 
dispărut din local multe.

Cezara: Și asta m-ar duce la o altă discuție, apropo de linii de 
finanțare și de ce anume se finanțează. Dar eu cred în continuare 
că accesul la justiție e una dintre cheile pentru a rezolva probleme 
și de încălcare a drepturilor omului. Câte finanțări sunt în care să 
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poți să ai proiect de litigare? În care să poți să faci muncă de teren 
în care să-i sprijini pe oameni cu un avocat?

Ovidiu: Corect! Bună întrebare!

Cezara: Câte sunt în ultimii 10 ani de zile? Romani CRISS-ul 
nu mai e activ de ceva ani, de când un proiect faimos pe fonduri 
europene… Ce alte organizații de romi – în afară de mers la CNCD, 
de plângeri, unde acum există și un model pe site-ul CNCD-ului, 
că teoretic oricine ar putea să depună o plângere – fac acest lucru? 
În comunitatea LGBT, câte organizații LGBT au capacitatea…?

Ovidiu: … să facă litigation?

Cezara: Și, chiar dacă și-ar dori, ar putea s-o facă?

Ovidiu: Nu! Este una singură.

Cezara: De ce granturile – sau finanțările – nu mai încurajează 
grupurile vulnerabile să aibă acces real la justiție?

Ovidiu: Bună întrebare! Bine, acum mă gândesc la ACF totuși, 
cred că pe call-ul 7 ei au încercat să readucă, să reaprindă scânteia, 
ca să spun așa…

Cezara: Au și pe call-ul 5.

Ovidiu: Și pe call-ul 5. Reprezentare sau înaintare în justiție… 
Sau cum se cheamă? Un fel de litigare.

Cezara: Da! Chiar este! 
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Ovidiu: De punere în instanță a unor…

Cezara: Da! Se pot plăti avocați. Într-adevăr! 

Ovidiu: Exact! Și noi pe proiect avem consiliere juridică, avo-
cat, dar mai puțin pe reprezentare în instanță. Și costă, n-ai cum!

Cezara: Acum vorbim despre 1 apel din 10, de la un finanțator 
care a venit 2 ani mai târziu decât trebuia să vină, care o să se în-
chidă în 2 ani de zile.

Ovidiu: Îl așteptam ca pâinea caldă toți.

Cezara: Și, după ce se termină și după ce ne-am bătut cu toții 
pe el, o să fim în aceeași situație în care eram acum 2 ani de zile. 

Ovidiu: Păi, pe asta mizăm acum, ca măcar, dacă se poate, să 
rămână infrastructurile care să facă acum, în perioada asta, prin 
aceste apeluri, prin rețele. Să supraviețuim cumva cu ele după. 

Cezara: În cazul pe care-l avem noi, de exemplu, la Alba-Iulia 
a fost plătit avocat pe proiectul INTERSECT, dar cazul continuă. 
Și o să aibă nevoie de strategii suplimentare, de expertize care tre-
buie plătite.

Ovidiu: E o întreagă muncă, da! Clar!

Cezara: De taxe care trebuie plătite. Proiectul s-a terminat. Eu 
n-am cum să decontez în avans astfel de cheltuieli.
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Ovidiu: Noi ne confruntăm cu aceeași problemă. Nu știu dacă 
știi de organizația ASIS. La fel, au avut un proiect, dar foarte de 
scurtă durată, din fonduri de la primărie, tot așa, pe 6–7 familii de 
pe Strada Rodica din București, legat de acte de proprietate, de 
posibile evacuări. Și li se termină proiectul în noiembrie, pe 12 
noiembrie, și au venit la noi, dacă putem noi să preluăm cazurile.

Cezara: Să continue, nu?

Ovidiu: Să continuăm chestia asta. Dar e o întreagă muncă 
acolo, avocatul nu poate singur. De exemplu, avocatul nostru. Tre-
buie resurse, chestii. Șanse de câștig, eficacitatea inițiativei sunt 
destul de restrânse.

Cezara: Sunt foarte mici. Plus, e greu să găsești avocați care să 
cunoască subiectul.

Ovidiu: Norocul nostru e că al nostru este mai mult pe locativ.

Cezara: Ăsta e un lucru foarte bun! E bine de știut.

Ovidiu: Da! E pe justiție locativă, chiar și pe tutelă sau chestii 
de genul ăsta, mai de familie, cuplu, familii, dar în special pe eva-
cuări, chestii de drepturi la locuință.

Cezara: Pentru că, uite, de multe ori trebuie să începi discuția 
cu celălalt grup vulnerabil pe care îl reprezintă un avocat și de ce 
e o problemă. Pentru că și în proiectul acesta cu romi LGBT am 
avut o situație: de ce un om nu stă la adresa din buletin și nu-și 
primește citațiile sau amenzile abuzive. Păi, ce să vezi?! Face parte din 
comunitatea LGBT, nu poate… Nu are cum să aibă un domiciliu 
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stabil, că de fiecare dată vecinii depun câte o plângere că nu vor să 
aibă în bloc…

Ovidiu: … o persoană gay sau…

Cezara: Exact! Și, atunci, are o adresă în buletin, dar nu stă 
acolo. Întâi trebuie să-i explici avocatului situația, să o înțeleagă. 

Ovidiu: S-o vadă ca pe o problemă.

Cezara: Da! Și-apoi să poată s-o explice mai departe. Nu se 
poate, după atâția ani de zile, noi în continuare să nu avem în 
formare – în formare reală – viitori avocați, magistrați, profi, asis-
tenți sociali, medici. Nu se poate să nu învețe aceste lucruri! 

Ovidiu: Nu știu dacă ai văzut, ieri am văzut o decizie legată de 
violența de gen, o decizie la Judecătoria Sectorului 5. Nu știu dacă 
ai citit-o.

Cezara: Am văzut-o!

Ovidiu: Deci, m-am întrebat, unde sunt?

Cezara: În România, îți spun eu.

Ovidiu: Cum să justifici… E grav! E horror, dacă în 2021 o jude-
cătorie de sector – București, totuși – justifică o agresiune sexuală…

Cezara: Vezi? Ai un stereotip… (Râde.)
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Ovidiu: Știu! Dar mă aștept că sunt mai multe resurse finan-
ciare, educaționale, de presiune la centru. Mă aștept să fie presiunea 
de autoreglare și de reglare mai mare, ca probabilitate.

Cezara: Am înțeles!

Ovidiu: E o ierarhizare în principiu. Știu!

Cezara: La mine să știi că prejudecata merge în sens invers când 
vine vorba despre rasism și despre sexism.

Ovidiu: În București?

Cezara: Nu! Merge invers când vine vorba despre nivelul de 
educație și… da, de oraș. (Râde.) Nu am găsit o corelație în Ro-
mânia legată de asta.

Ovidiu: Sunt de acord! Mă aștept la judecată. E o chestie de 
justiție, totuși.

Cezara: Am și eu prejudecățile mele!

Ovidiu: Ține-ți-o acasă, ți-o dai cu capul de pereți. Dar când 
vii cu justificările astea… Deci, practic, justifică agresiunea sexuală 
cu faptul că nu era sexuală… sau nu știu.

Cezara: Nu a fost un act efectiv considerat sexual. Da! Și, ca 
atare, nu era agresiune sexuală.

Ovidiu: Da! Pentru că sărutul nu era de fapt de o natură sexu-
ală, pentru că nu era cu limba în gură. 
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Cezara: Exact!

Ovidiu: Doamne! Maica Domnului! Horror! Mi-a căzut fața, 
efectiv. Nu am înțeles!

Cezara: Cât timp noi avem agresiuni sexuale împotriva copii-
lor considerate sex fără consimțământ… Când copilul e copil și 
nu e viol… Îmi pare rău! Nu cred că am depășit Evul Mediu!

Ovidiu: Da! E grav! Foarte grav! M-a speriat chestia aia când 
am citit-o ieri. Ce justificare halucinantă…

Cezara: Da! Justificările sunt halucinante în continuare.

Ovidiu: Doamne…

Cezara: E absolut în regulă cât timp nu au folosit limba sau că 
nu au atins – dacă-mi aduc eu bine aminte – nici o zonă erogenă.

Ovidiu: Da! Horror!… Bine, acum, așa de încheiere, totuși, să 
încercăm într-o notă optimistă, că am mers și numai pe probleme. 
Cred că, de fapt, încercam să arătăm împreună, să discutăm sau să 
scoatem puțin din discuția asta la suprafață provocările, proble-
mele, unde încercăm să lucrăm, unde eșuăm. Dar, pe un ton mai 
optimist, de încheiere: ce te face în fiecare zi să… nu doar să vii la 
birou, ci să îți continui lupta și munca? Unde simți că rezistența 
și, în același timp, energia se reactivează zi de zi?

Cezara: Din oameni. Întotdeauna la mine e din oameni. Că 
sunt oamenii cu care lucrez la birou, că sunt oameni cu care cola-
borez din alte organizații, că sunt oamenii cu care vorbesc la telefon 
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sau pe care îi cunosc pe teren. La mine-s oamenii. Iar dacă obțin 
un zâmbet, un caz câștigat, orice, pentru mine e de neprețuit. Și, 
nu, nu mă consider… Că mi s-a întâmplat ca persoane care nu 
lucrează în ONG-uri să mă vadă ca pe cineva extrem de special, 
inclusiv să aud că mă admiră sau că îmi admiră munca. Nu aș 
merge până acolo. N-aș spune nici că e o muncă exact ca orice altă 
muncă. Cred că anumite munci au specificitate. Și cea cu grupuri 
vulnerabile sau în ONG-uri sau drepturile omului au specificitate. 
Dar, da, partea bună la munca mea, care nu-i de admirat sau de 
neadmirat, dar există, e faptul că lucrez întotdeauna cu oameni. Și 
oamenii, la nivel individual, dar și din grupuri mai restrânse, îmi 
dau speranță.

Ovidiu: Când spuneai despre zâmbet, mi-aduceam aminte: 
zilele trecute a venit la noi un beneficiar să ne spună că și-a găsit 
loc de muncă după ce n-a avut casă și a stat pe stradă. Și a găsit loc 
de muncă după ce a venit la noi la centru pe consiliere în căutarea 
unui loc de muncă. 

Cezara: Wow!

Ovidiu: Noi o numim „consiliere în carieră”, dar până la cari-
eră mai întâi e locul de muncă. Și, efectiv, după ce colega noastră 
Adina a lucrat câteva zile cu el și el și-a găsit loc de muncă, a venit 
special să ne spună. Și-ți dai seama! Ziua aia ne-a făcut-o… Băi! 
Am reușit să-l ajutăm! Și asta e! Lucrul ăsta cu oamenii și speranța 
că lucrurile pot fi diferite. Eu îmi imaginez că lucrurile pot fi dife-
rite. Lucrăm la ele să fie diferite și când vezi că măcar un… Înce-
pând cu unul, doi, trei… Devin diferite. Îți dă așa o șansă, totuși. 
O speranță! 
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Cezara: Și eu îmi doresc – și-aici nu știu dacă mai am aceeași 
speranță… – să se schimbe lucrurile și-n sistem. Adică în ce ține 
de stat și de autorități și de instituții.

Ovidiu: Ca în orice problemă structurală, durează mai mult. Mai 
degrabă am speranță cu indivizii, că se mișcă. Cel puțin lucrăm și noi 
cu noi, lucrează și ei cu ei și noi împreună. Cu statul e mai complicat, 
că-s mai mulți oameni acolo! Circulă și se schimbă… (Râde.) 

Cezara: Ar trebui să-i atragem în ONG-uri, nu? (Râde.)

Ovidiu: O singură săptămână să vină să lucreze și ei aici, iar 
premierul să trăiască și el cu 1 500 pe lună, ca să vadă dacă mărește 
sau nu venitul minim.

Cezara: Sunt absolut convinsă că ar reuși. Cred că ne-ar arăta 
și cum se poate face un decont. (Râde.)

Ovidiu: Da, da, da! Clar! (Râde.) Bine! Mulțumesc mult de 
tot, Cezara!

Cezara: Mulțumesc și eu, Ovidiu!

Ovidiu: Sunt multe chestii pe care le-ai menționat și le-ai ridi-
cat pe agendă. Cred că am mai fi stat vreo câteva ore bune…

Cezara: Eu vorbesc mult. (Râde.)

Ovidiu: Și eu! Ai văzut că am diaree verbală tot timpul, logoree. 

Cezara: Și eu.



Ovidiu: Mulțumim încă odată că ai participat la interviu! Și 
spor în toată munca pe care o faci! Și o văd ca un început… Pe 
lângă că ne știam înainte, să ținem legătura și să construim în con-
tinuare rețelele acelea de sprijin, de solidaritate.

Cezara: Mi-ar plăcea tare mult, mai ales că-mi place și ca-
feaua! (Râd.)

Ovidiu: Mulțumim mult de tot!

Cezara: Și eu! O zi frumoasă!

Ovidiu: La revedere!
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Patrick Brăila

Ovidiu: Bună, Patrick! Mă bucur mult că ai acceptat să parti-
cipi la seria noastră de interviuri pe care le organizăm în cadrul 
proiectului nostru INTERSECT! 

Patrick: Salutare! Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur 
să fiu aici!

Ovidiu: Patrick, noi ne știm de mai mulți ani. Pentru cine ne 
aude și poate nu te știe, haide să aflăm cine ești! Și-n felul ăsta o 
să-și dea seama lumea și de ce te-am invitat. Spune-ne ceva despre 
tine. Sau poți să-ncepi cu ce vrei tu, de fapt!

Patrick: Păi, cu ce încep în general: că sunt activist trans și 
lucrez îndeaproape cu persoane trans de vreo 8–9 ani, adică din 
momentul în care mi-am început și eu tranziția medicală. Și, pe 
lângă asta, sunt și cineast, încerc să mai fac și filme și mai cochetez 
și cu alte zone artistice.

Ovidiu: Deja 8–9 ani… Noi ne știm parcă din 2015?

Patrick: Cam așa!
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Ovidiu: Sau ’14?

Patrick: Cred că ’14.

Ovidiu: Prin Roxana. Roxana ne-a făcut…

Patrick: Da. Cumva, începusem să întâlnesc persoane trans de 
prin 2012–2013, doar că nu am simțit că pot să mă deschid și să-mi 
asum public și să lupt pentru alte persoane trans în momentul în 
care mi-am câștigat libertatea din capul meu. Adică în momentul în 
care am făcut prima injecție cu testosteron, care a fost un punct de 
cotitură imens în viața mea și pentru care sunt încă recunoscător.

Ovidiu: Când?

Patrick: În decembrie 2013.

Ovidiu: O știi perfect…

Patrick: 14 decembrie 2013 e a doua mea zi de naștere. În 
primii ani, doar pe asta o mai sărbătoream. Acum, de curând, am 
început să o sărbătoresc din nou și pe prima.

Ovidiu: Ai trăit cumva singur povestea asta? Sau ai avut alături 
de tine și alte persoane care împărtășeau aceeași trăire sau dileme? 
Sau ți-au fost doar aliați? Sau…?

Patrick: În prima parte a vieții, singur cuc! De când am avut 
conștiința despre mine, adică dintotdeauna, am învățat destul de 
repede că nu e un subiect despre care pot să vorbesc. Eu am 36 de 
ani. Liceul l-am făcut din 2000 până în 2004.
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Ovidiu: Mulți înainte!

Patrick: Mulțumesc! Dar n-aveam cu cine să vorbesc atunci. 
Am început să capăt curaj să vorbesc despre mine pe măsură ce 
timpul trecea și simțeam presiunea tot mai mare de a face ceva 
pentru mine. Și-am început, încet-încet, să fac coming out-ul la 
prieteni, care erau majoritatea cis- și het-.

Ovidiu: Am înțeles! Mai întâi la prieteni. Și în familie?

Patrick: În familie am avut o tentativă pe la 17 ani. Au crezut 
că e o fază și i-am lăsat să creadă chestia asta, pentru că atunci 
mi-am dat seama că nu am ce să fac și că, orice decizii s-ar fi luat 
pentru mine, nu ar fi fost ale mele. Și cel mai probabil ar fi fost 
greșite. Și atunci am muncit un pic să-mi fac un plan, să văd ce 
am de făcut, să aflu eu concret ce am de făcut și ce suport pot să 
primesc. Și am readus subiectul pe masă la ai mei după 10 ani, 
când au înțeles că nu e o fază (râde) și că nu o să treacă și că cine 
sunt nu e negociabil. Și, practic, nu le-am dat de ales decât să mă 
susțină. Și am muncit foarte mult la asta și acum suntem în cel mai 
bun punct în care am fost vreodată față de ceilalți, prieteni apro-
piați sau mai vechi. Cei mai vechi prieteni ai mei sunt din clasa 
întâi. Față de ei mi-am făcut coming out-ul ultima dată, pentru că 
ei considerau că, fiind cei mai vechi prieteni, am crescut împreună 
și m-au știut în toate fazele mele. Și atunci le-am zis ultima dată și 
au avut cea mai mișto reacție. Și sunt trei, toți trei bărbați, cis și 
hetero. (Râde.)

Ovidiu: Îmi aduci aminte de două repere pentru mine: Pieptiș 
și TRANSform. Și știu că Pieptiș… Ești cu mult acolo! Nu doar…
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Patrick: Da!

Ovidiu: La scurtmetrajul Pieptiș, ca să se înțeleagă…

Patrick: Da! E un scurtmetraj cu tentă autobiografică – chiar 
dacă e un scurtmetraj de ficțiune – care abordează relația unei mame 
cu fiul ei trans și lupta amândurora pentru ACCEPTare pe baza 
acestei dragoste reciproce.

Ovidiu: De-asta l-am și menționat, ca să-l recomand. Cine n-a 
apucat să-l vadă să-l vadă! Nu știu dacă e accesibil online.

Patrick: Este, este!

Ovidiu: A! Super! 

Patrick: Este! După un an de la lansare, l-am pus liber pe net. 
Consideram că pentru oameni l-am făcut și vreau să-l vadă. Și a 
ajutat foarte mult în comunitate. A folosit și ca un instrument, 
cumva, de alinare, de vizibilitate.

Ovidiu: Apreciez enorm chestia asta! E o producție culturală 
atât de politică, personală și politică, într-un singur pachet.

Patrick: Eu atunci nu am perceput-o așa!

Ovidiu: Ei, bine, și eu cred că trebuia s-o formulez altfel. Era un 
proiect personal, în primul rând, cred. Și pe artă, ca regizor, nu?

Patrick: Da!
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Ovidiu: Și personal, și artă. Dar, în același timp, ce impact 
pentru comunitate a putut să aibă! Și sprijin efectiv. E chestie și de 
reprezentare, și de autoreprezentare.

Patrick: Da, așa e, a ajutat foarte mult! Pe de altă parte, în tot 
ce fac pe plan artistic, mă duc în mine și în ce mă arde pe mine. 
Pe de o parte, pentru că acolo mi se pare cel mai onest să mă duc 
și, pe de altă parte, mi-ar fi foarte greu să sap atât de mult în viața 
altcuiva. Sigur, filmul de ficțiune rămâne pentru mine un mare 
miraj. Sunt foarte atras. Sunt foarte sedus de filmul de ficțiune, 
însă de câțiva ani cochetez cu filmul documentar, în care, la fel, 
mă arăt pe mine.

Ovidiu: A, da! Mi-ai povestit ceva…

Patrick: Și acum lucrez la un documentar care se numește Corp 
delict și care este în esență un film jurnal, a cărui temă este căutarea 
mea de împăcare, de liniște și de libertate, încercând, în același timp, 
să fac ceva și pentru oamenii din comunitatea din care fac parte.

Ovidiu: Mi se pare foarte important. Ai menționat o chestie 
foarte importantă: când vorbim despre conștiință politică și despre 
reprezentare, tendința noastră e de multe ori să vorbim în numele 
altora sau să-i reprezentăm pe alții când vorbim despre o problemă 
socială sau politică. Și cred că primul pas important este să te re-
prezinți pe tine, în primul rând, și să fii voce, ca apoi în alianțe sau 
în împărtășiri cu alte persoane să construim un proiect comun. Știi?! 

Patrick: Exact!
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Ovidiu: E foarte importantă autoreprezentarea! Lupta politică 
nu e doar în numele altora sau pentru alții sau împreună cu alții. 
În primul rând, de la tine pornește. 

Patrick: E adevărat!

Ovidiu: Este o vorbă în Moldova: „Dinții-s mai aproape că 
părinții.” Știu că sună dubios…

Patrick: (Râde.) Nu, înțeleg!

Ovidiu: Dar, trebuie să fii, să te prezinți pe tine și să te repre-
zinți. Și asta ai făcut!

Patrick: Cam asta am făcut și în activism. Nu doar în artă. 
Cumva, activismul m-a luat pe sus, pentru că nevoia de grijă și de 
suport și ajutor e atât de mare, încât m-a luat pe sus. M-a bușit în 
burnout, încă nu știu dacă mi-am revenit complet… Dar și în 
activism, cumva, am aplicat același principiu. Dacă nu mă arăt eu 
și dacă nu povestesc despre mine, cât de autentic și sincer pot, 
atunci mi se pare că totul pornește de pe o bază nu atât de bună și 
nu atât de funcțională. Și asta până acum a funcționat. Oamenii 
s-au strâns.

Ovidiu: Oricum, în paralel cu munca ta artistică, de regizor, 
ai contribuit, ai pus bazele împreună cu multe alte persoane la 
TRANSform.

Patrick: Cu Sasha Ichim, în primul rând. Da!
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Ovidiu: Undeva, cred, în toamna lui 2015? Sau mai devreme? 
Nu mai știu exact!

Patrick: Mai devreme! TRANSform a început prima dată cu 
Sasha, în 2013, când, la fel, el a început terapia hormonală cu vreo 
șase luni înaintea mea, în mai 2013. Și el și-a luat avântul de a ajuta 
și de a se implica în activism pe baza acestui lucru și cu o dorință 
imensă de a ajuta și pe alții care simt la fel. Eu m-am alăturat șase 
luni mai târziu, dar până atunci eram în umbră. Îl susțineam mai 
mult ca prieten, că ne și apropiaserăm foarte mult ca prieteni. Și 
TRANSform a funcționat și funcționează în continuare, chiar dacă 
a avut o tentativă să funcționeze ca ONG, am înțeles că cel mai 
bine funcționează ca grup de inițiativă și suport, la firul ierbii, cu 
oamenii, care să-i țină împreună. Și, într-adevăr, în grupurile noas-
tre în continuare sunt către 300 de oameni și mai bine…

Ovidiu: Wow! În capul meu era că TRANSform e prima coa-
gulare ca voce pe trans la nivel național. Acum, presupun că au 
mai fost grupuri sau inițiative.

Patrick: Au mai fost inițiative, dar, din păcate, probabil că nu 
au avut suportul necesar ca să țină treaba consistentă. Și ăsta este 
elementul esențial: să fie treaba constantă.

Ovidiu: Exact asta voiam să te întreb. În tot procesul ăsta de 
coagulare de grup, chestia cu ONG-ul e foarte complicată și nu 
este singura rețetă. E clar că uneori poate funcționa mai bine, dar 
și aici sunt multe resurse, pe lângă personale, de energie, de con-
fort, că ai struggle-ul de zi cu zi. Nu mai zic că, dacă intri și pe 
proiect personal, în care ai nevoie de resurse…
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Patrick: Resurse! Timp, bani…

Ovidiu: Cum a fost chestia asta? Cum ați reușit să fii alături de 
celelalte și…?

Patrick: Cred că elementul comun, cred că îndrăznesc să vor-
besc și în numele lui Sasha și pentru mine, cu siguranță, a fost 
dragostea pentru oameni. Asta ne-a ținut în tot acest timp să fim 
acolo pentru oameni. Pentru că, dacă ar fi să rezumăm munca noas-
tră, asta e: suntem acolo pentru oameni când ne scriu. Suntem 
acolo pentru ei, încercăm să-i ajutăm cu ce au nevoie. Și asta a 
coagulat comunități, comunitatea, micro-comunități. Asta e: dra-
gostea pentru oameni! Nu cred că poate să fie altceva pentru noi 
mai important și mai eficient în munca noastră activistă.

Ovidiu: Și, rememorând acum, unde crezi că au fost provocă-
rile sau dificultățile? Unde oftai sau oboseai sau aveai ziua aia în 
care „I need a break!”?

Patrick: Pe plan personal. Adică, în tot acest tumult de a fi 
acolo pentru alți oameni, eu, cel puțin, am uitat să fiu acolo pen-
tru mine. Dar nici nu aveam un exercițiu. Pentru că acum aduc în 
discuție identitatea trans. Să fii trans în această societate nu e ca și 
când e ușor și înțelegi cu selfcare-ul, cu grija de sine, cu sănătatea 
mintală, fizică. Nu aveam chestia asta! Nu exista asta! Și, atunci, 
ne-am aruncat în treaba asta uitând de noi. Și pe plan personal 
s-au întâmplat pentru mine multe lucruri grele, relații abuzive și, 
gestionând relația cu familia în tot acest timp, care a fost un parcurs 
destul de dificil, toate aceste lucruri au conlucrat către a pica la un 
moment dat. Pentru că nu ai cum!
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Ovidiu: Știu că chiar te-ai retras la un moment dat puțin. Ți-ai 
luat o pauză sau așa am perceput eu.

Patrick: M-am retras de tot! Adică nu mai sunt pe Facebook. 
Am zis inițial că îmi dezactivez contul o lună. Și-au trecut cred că 
mai bine de 2 ani. Nici măcar nu mai știu când mi l-am dezactivat. 
Nu simt să mă întorc acolo!

Ovidiu: Deci există viață și fără Facebook!

Patrick: Da, da, da! Chiar o recomand! (Râde.)

Ovidiu: Știu! Eu folosesc doar Messenger-ul pentru comuni-
care efectiv și newsfeed. Atât! Deci, în rest, no way! 

Patrick: Da! Eu resimt uneori că mi-e greu și pe Insta. (Râde.) 
În general, rețelele de social media pe cât sunt de utile uneori, pe 
atât pot fi de consumatoare de oameni.

Ovidiu: Deci, am intrat acum cred că pe Twitter doar pentru 
chestia cu Ucraina și ca să urmăresc alte canale independente și să 
nu intru doar pe astea mainstream ale noastre, de media. Dar, în rest, 
nu! Nu! Că tot suntem la chestia asta cu munca voastră comunitară 
și cu TRANSform, poți să ne spui puțin și pentru cine ne ascultă, 
ca să înțeleagă puțin, pe ce direcție ați mers? Pe lângă coagularea 
voastră ca grup, comunitate, pe ce interveneați? Ce tipuri de sprijin 
dădeați vouă și altor persoane care veneau sau auzeau de voi?

Patrick: Intervențiile noastre erau instinctuale. (Râde.) În pri-
mii ani pur și simplu răspundeam și eram acolo oricând ne scria 
cineva. Am înțeles destul de devreme că, dacă vrem să coagulăm o 
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comunitate, trebuie să ne și arătăm. Și eu mi-am ales cu grijă felul 
și platformele unde mă arăt, tocmai ca să pot să construiesc o vi-
zibilitate accurate, fără să mă expun unor medii/media fetișizante, 
exotizante pentru rating și așa mai departe.

Ovidiu: Și alt-capitalizare. Da, da, da!

Patrick: Și ăsta a fost cumva primul instinct: să ne arătăm. 
Pentru că așa oamenii vor vedea că există, că nu sunt singuri pe 
lume și vor veni către noi. Și asta s-a întâmplat. Și veneau oamenii 
către noi, ne găseau pe Facebook, ne scriau. Și mulți ani încă am 
primit acest feedback pe care l-am simțit și eu, și, probabil, și Sasha, 
că suntem singuri pe lume. Mulți ani de zile! Mulți ani de zile! La 
un moment dat devenisem frustrat, pentru că noi vorbeam de atâ-
ția ani public și tot mai veneau oameni care ziceau „Băi, credeam 
că sunt singur pe lume!”. Acum, nu prea mai auzim asta. Deci, 
cumva, acest sentiment s-a disipat. Dar rămâne în continuare o 
nevoie foarte mare de a fi în comunitate. Și poate că asta… Nu 
înțelegem cât de mare putere poate să aibă chestia asta, știi?! Mă 
refer la persoane trans, de exemplu. Da! Au nevoie de suport în 
tranziția medicală, au nevoie de suport în tranziția juridică, dar 
pentru mulți comunitatea ține loc de familie. Și este singurul loc, 
acel grup de Facebook, acele grupuri de WhatsApp, în care ei pot 
să fie ei. Pentru mulți, în continuare! Și aia e o gură de oxigen care 
îi ține în viață de multe ori. 

Ovidiu: Eu sunt convins că, pe lângă – cum spuneai tu – spri-
jinul punctual, specific de consiliere juridică sau de avocat sau de 
consiliere psihologică, sunt, cred, chestii efectiv de acces la resurse 
de trai, pe lângă probleme din familie.
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Patrick: Exact! Vorbeam despre vizibilitate…

Ovidiu: Știu cazuri în care au fost date afară persoane, mai ales 
foarte tinere… Îți dai seama! Știu că și la noi sună, la MozaiQ sau 
la noi. Multe cazuri, o dată pe lună cel puțin se aude. Și persoane 
trans și LGBT.

Patrick: LGBTQIA+.

Ovidiu: Da! Chestia asta cu datul afară din casă pentru că nu 
este… Deci, pe lângă celelalte situații.

Patrick: Și, pe lângă vizibilitate, că am vorbit despre asta, există 
o nevoie foarte mare de a avea, în primul rând, medici, specialiști 
din domeniul sănătății – să le zic așa – care să știe să ne acorde 
suport medical nediscriminatoriu și profesionist.

Ovidiu: Prin „medici” te referi la endocrinologi?

Patrick: În principal! Pentru că parcursul încă este lung, atunci 
cu atât mai mult! Erau medicul psihiatru, medicul endocrinolog, 
mai departe medicul chirurg, dacă se dorea. Dar asta erau cele mai 
arzătoare: medic psihiatru, medic endocrinolog. Și lucram cumva 
și pe chestia asta. Când auzeam pe cineva că a mai găsit pe cineva 
care e friendly și cu care s-a simțit OK, mergeam către acel medic, 
încercam să-i prezentăm mai multe lucruri, să-i arătăm că suntem 
aici. Țin minte că au fost medici pe care i-am avertizat că o să vină 
foarte multe persoane la ei, pentru că devin resursa principală și că 
s-ar putea să se epuizeze. Și s-a întâmplat! Pentru că la un moment 
dat toți depindeam de câte un medic. Și, pe măsură ce veneau 
oamenii și tot veneau, medicii ăia erau suprasolicitați. Pe de altă 
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parte, s-a mai și întâmplat ca, atunci când găseam pe cineva care 
credeam că e friendly, când vedea câți suntem de fapt să se retragă. 
Mă refer specific acum la un medic psihiatru care a văzut că nu 
suntem doar cinci și a zis: „Pe mine, credințele religioase mă fac să 
mă opresc în a vă mai ajuta!” Adică, e un spectru. (Râde.) Și cumva 
am lucrat și la chestia asta. Acum avem o bază de date.

Ovidiu: Exact asta voiam să te întreb! Cum diagnostichezi față 
de începuturi, acum, în 2022, martie? Cum stăm?

Patrick: Of! Wow! Nu credeam că o să fim în niște puncte…

Ovidiu: Deci ne zici ceva de bine… (Râde.)

Patrick: Da! Zic ceva de bine! Cred că de vreun an, doi avem 
o bază de date la care au acces persoanele trans, la care pot să con-
tribuie persoanele trans cu ce contacte de medici mai găsesc de prin 
toată țara. Mă refer la toate specialitățile! Pentru că așa se și nu-
mește: „Medici și specialiști trans friendly”. Și e o bază de date care 
se transformă și crește constant, pentru că persoanele trans contri-
buie la ea. Avem și blacklist! (Râde.) Cred că e necesar. Și e un 
document de referință care ajută mulți oameni. Niște milestone-uri 
pe care le-am atins de curând au fost că am început să formăm o 
rețea de medici psihiatri pediatrici, care să poată să acorde asistență 
și suport adolescenților trans. În principal, celor peste 16 ani, care, 
dacă au acordul părinților, pot să înceapă și tranziția hormonală. 
Și sunt deja câteva cazuri care se află deja în tranziție hormonală 
și au peste 16 ani, adică sub 18. Și mai e o chestie: voiam să zic 
despre acele milestone-uri pe care le-am întâlnit de curând că, la 
începuturile mele ca activist, de cele mai multe ori când mă întâl-
neam în rarele dăți cu câte un părinte de persoană trans, era foarte 
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greu, foarte grav! Inclusiv cu urlat la mine în față, amenințat cu 
Poliția, mers peste medici. Lucruri grave! Acum, recent, am vorbit 
cu mama unui adolescent trans care e mai mică decât mine ca 
vârstă și inclusiv cu o bunică a unui adolescent trans. Iar discuția 
nu a pornit de la „Eu am născut o fată!”, ci „Ce pot să fac pentru 
copilul meu?”. E un mare shift! Văd treaba asta.

Ovidiu: Dar știu că parcă voi făceați – sau confund cu o altă 
inițiativă de la ACCEPT – cumva o intervenție și cu părinții, efec-
tiv, de grup suport, de sprijin pentru părinți.

Patrick: Da! Există un grup de suport pentru părinți – nu doar 
pentru părinți cu copii trans, ci și pentru părinți cu copii LGBTQIA+.

Ovidiu: Da! Îmi aduc aminte! Și la inițiativa ACCEPT le 
fac, nu?!

Patrick: Da! E ghidat de un psiholog. Însă văd o reticență în 
continuare.

Ovidiu: Din partea părinților?

Patrick: Din partea părinților, să participe la acest grup. Dacă 
vreunul dintre ei dorește – în special mame –, dacă vreuna dintre 
ele dorește să comunice cu o altă mamă în aceeași situație, preferă 
un contact direct, să vorbească unu la unu, nu în grup. Acolo e o 
reticență în continuare. Dar, pe de altă parte, acest grup nu era 
acum câțiva ani. So, eu încă încerc să nu-mi pierd răbdarea și lu-
ciditatea și să înțeleg că totul se întâmplă cu pași mai mici decât 
am sperat noi.



160

Ovidiu: Și, pe lângă ce menționai tu, în termeni de acces la 
servicii, acum în raport cu statul, mai aveți și alte inițiative sau ați 
dus anumite lupte, mai codificat juridic, să zic, pe advocacy sau…?

Patrick: Din punct de vedere juridic, da! Marea durere este 
lipsa unei proceduri simple de recunoaștere juridică a identității 
de gen. Un landmark în acest parcurs a fost decizia „X și Y împo-
triva României”, care a venit în 2021, în ianuarie, și care le-a dat 
dreptate domnilor X și Y când au spus că a fost o încălcare a drep-
turilor omului să li se ceară în instanță operațiile asupra organelor 
genitale drept condiție pentru schimbarea actelor. Decizia CEDO 
mai spune și că e nevoie de o procedură simplă, clară și trans-
parentă. Însă de aici încolo e treaba noastră, treaba comunității, a 
ACCEPT-ului și a altor organizații să vină către instituțiile respon-
sabile, către Guvern în principal, și să zică „Hei! OK!”. O proce-
dură simplă care e transparentă poate fi ceva superlux.

Ovidiu: Deci chestia asta este posibilă printr-o ordonanță de 
guvern sau prin lege.

Patrick: Asta nu știu să zic! Lucrăm la chestia asta. Aducem 
toate instituțiile responsabile la masă și dezbatem și decidem îm-
preună. Însă ce mă bucură e că – la fel, nu o să apăr instituțiile din 
România, nu o să fac asta! – ce pot să spun este că în 2016, cred, 
am fost la o întâlnire la Ministerul Justiției.

Ovidiu: Că-s mai multe…

Patrick: Exact! Și am plecat de acolo…

Ovidiu: Era 2016?
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Patrick: Am plecat de acolo…

Ovidiu: Horror, ca să înțeleg…

Patrick: Da! Singurul feedback pe care l-am primit a fost „Nu 
înțelegem ce vreți de la noi! Ați mai fost și pe la alte ministere?”. 
Pe de altă parte, nu ne-au răspuns nici acum la un memoriu pe 
care l-am depus. (Râde.)

Ovidiu: Atunci? În 2016?

Patrick: Atunci, în 2016! Însă, în momentul de față, și cu deci-
zia CEDO care cântărește foarte mult, discuția pleacă de mai de-
parte. Nu mai suntem în punctul „Cine sunteți? Ce vreți de la noi? 
Nu înțelegem nimic!”. Suntem în punctul „OK! Înțelegem că e 
nevoie de o procedură cum zice CEDO, dar hai să vedem cum 
putem să o facem să fie bine pentru toată lumea”.

Ovidiu: Îmi aduc aminte că ACCEPT și cu Asociația Medici-
lor Rezidenți au avut un proiect, Nostra se chema, știu că am fost 
și eu implicat și se lucra pe două direcții, de fapt: și pe persoane 
diagnosticate cu HIV, dar și pe problema trans. Și exact la chestia 
asta se lucra: să se formuleze o propunere de politică publică. Fie 
că era procedura în sine sau documentul care să clarifice simplifi-
carea procedurii ori un program sau o strategie. Nu mai țin minte 
exact, dar știu că se încerca pe multe chestii. Am văzut atunci, 
totuși, la întâlnirile cu autoritățile sau stakeholderii – știu că veni-
seră și de la Ministerul Sănătății, de la al Justiției și de prin alte 
ministere, nu mai țin minte exact – și păreau mai deschise tipele. 
Deja erau mai informate, știau problema, dar n-aveau decizie, pen-
tru că erau la un anumit level. 
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Patrick: Exact!

Ovidiu: Și era și chestia de decizie politică efectiv. Și aici e 
buba. Trebuie să știi să faci…

Patrick: Și mai ales că mai sus de dumnealor lucrurile se schimbă 
repede, oamenii se schimbă repede… Și pe directive politice.

Ovidiu: A, da, pleacă, dispar. Mai sunt friendly sau nu…

Patrick: Ce voiam să mai zic, tot legat de subiectul ăsta, este 
că un punct important în lupta asta este separarea tranziției medi-
cale de tranziția juridică. Pentru că acum, pe lângă faptul că e o 
procedură judecătorească, lucrurile sunt foarte interconectate. Nu 
se dau actele dacă nu ai parcurs niște pași în tranziția medicală. Or, 
lucrurile astea trebuie să…

Ovidiu: Asta e condiționarea?

Patrick: Da! Or, lucrurile astea trebuie să se separe. Și ăsta e un 
alt punct pentru care luptăm. 

Ovidiu: Clar! Bine că ai menționat! Bun, în afară de chestia 
asta pe simplificarea procedurii, mai duceți lupte și pe alte paliere?

Patrick: Păi, cum să nu? Că suntem forțați! (Râde.) Nu e ca și 
cum alegem noi unele lupte. În unele lupte trebuie să intrăm ca să 
ne apărăm când suntem atacați. De exemplu, după referendumul 
din 2018 s-a simțit foarte clar. Atunci când a picat, au ieșit oamenii 
de la Coaliția pentru Familie foarte cătrăniți în conferința de presă. 
Noi ne bucuram, dar ce am reținut de acolo, ce mi-a inspirat mie 
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niște muncă pe viitor, a fost faptul că ei credeau „OK! Nu ne-a 
ieșit asta, însă continuăm cu agenda noastră. Adică să luptăm îm-
potriva drepturilor femeilor și împotriva «ideologiei de gen», îm-
potriva persoanelor trans”. Că despre asta e vorba. De atunci, am 
văzut propunerea legislativă a lui Cristian Lungu, care din fericire 
a picat și la care s-a muncit foarte mult. Mai vedem, că mai sunt 
și acum niște propuneri legislative.

Ovidiu: Chiar acum, ieri sau alaltăieri, AUR a depus – nu știu 
dacă știi – o lege mai largă, ceva cu suzeranitatea României, și nu 
s-au putut abține să nu introducă și o chestie pe ideologie de gen, 
pe identitate de gen.

Patrick: Mai sunt și altele. Și asta este lupta acum, împotriva 
persoanelor trans, care se inspiră foarte mult dinspre Est, dinspre 
cum o arde Rusia, despre cum o arde Ungaria, despre cum o arde 
Polonia și despre cum o ard grupurile religioase de extremă dreapta 
din Statele Unite.

Ovidiu: Și ce finanțări și ce circuite…

Patrick: Exact! Pe de altă parte, nu am știut niciodată, nu a 
existat nicio transparență în cine finanțează aceste mișcări la noi. 
Apăreau bannere imense care costă foarte mult. Nu știam de unde 
și cine…

Ovidiu: Mulți bani veneau din America, de la aceste grupuri 
religioase.

Patrick: Da, iată!
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Ovidiu: E foarte interesant, dacă putem face o pauză aici, să 
stăm puțin. Conceptul de gen și egalitatea de gen au avut, cel puțin 
în mainstream, o înțelegere destul de punctuală, mai ales în preade-
rare a României la UE, în 2005–2007, cu egalitatea de gen, opor-
tunități egale între femei și bărbați. Deci, genul era conceptul care 
planifica „chestia” asta între femei și bărbați, dar o chestie mai 
degrabă de egalitate pe piața muncii și în alte domenii. O chestie 
foarte statistică, de fapt, și foarte cantitativistă! Și de asta, când se 
vorbea despre gen, de fapt se vorbea despre sex. Erau și sunt con-
fuze. Și legislația era complicată. Acum, vedem mișcările anti-gen 
(foarte interesant, că are legătură), odată și cu avântul mișcărilor 
LGBT și, în special, vizibilității trans. Și e foarte interesant cum se 
redefinește conceptul de gen, de fapt. Ei, când atacă identitatea de 
gen, atacă persoanele trans și persoanele gay, lesbian, implicit și 
drepturile femeilor. Deci pe toate palierele! Pentru că, oarecum, 
pentru ei identitatea trans destructurează fixitatea a ce înseamnă 
să ai identitate de femeie și bărbat în termeni patriarhali, în ter-
meni mainstream. 

Patrick: Exact! 

Ovidiu: „Ai un corp clar, o identitate clară! Nu ne zăpăciți!” 
Sunt puțin zăpăciți, săracii… (Râde.)

Patrick: Nu este ceva nou. Oamenilor, în general, le e ușor cu 
căsuțe, nu cu spectre. Nu? Și noi tocmai asta facem. Aducem în 
discuție și spectrul sexului și al genului, care până la urmă e o inven-
ție, ca și rasa. Uite, de exemplu, mie mi-a fost foarte greu să AC-
CEPT acest lucru, că genul e o invenție, e un construct social, 
cultural. Pentru că eu m-am luptat atât de mult pentru genul meu, 
încât nu puteam să ACCEPT asta. Nu puteam! Între timp, 
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împăcându-mă cu mine, aflând mai multe, vorbind cu mai mulți 
oameni, am înțeles. Și acum, bineînțeles, tu spui că e o redefinire 
a genului. Mie îmi place să spun că e o dizolvare a genului.

Ovidiu: Corect!

Patrick: Uită-te în alte țări, unde tot mai mulți adolescenți 
se identifică drept non-binari. Ei fac asta deja. Ei sparg noțiunea 
de gen, de binaritate de gen, care este dăunătoare, este ucigătoare 
pe alocuri.

Ovidiu: Și ei sunt conștienți de chestia asta, cei din mișcările 
anti-gen. Nu întâmplător, nu atacă doar persoanele trans, ci și per-
soane non-binare. Pentru că, exact, ele destructurează, dizolvă genul, 
îl destructurează sau îl reconfigurează sau îl sparg, îl multiplică. Și 
exact asta amenință: fixitatea a ceea ce trebuie să fie genul în raport 
cu corpul, cu identitatea de gen, cu identitatea sexuală etc., toate 
implicațiile heteronormative. Dar e interesant cum bătălia se duce 
pe corp, de fapt, pe corpul persoanelor trans și pe corpul femeilor.

Patrick: Zi-mi o luptă care nu s-a dus pe corp și ce facem cu 
el! Despre asta e vorba.

Ovidiu: Știu! Dar uite că toată chestia asta ne forțează și pe noi 
să vedem cu ce concepte, cu ce teorii, abordări și ce practici facem 
și cum rezistăm împotriva acestor tipuri de mișcări, care sunt su-
per… Încă nu ne-a lovit total, așa. Dar încă e. Ei lucrează mai ales, 
cum ai zis și tu.

Patrick: Lucrează și bagă bățul prin gard!
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Ovidiu: Da! Și profită de orice context să mai bage câte o chestie.

Patrick: Exact! Și când zic că bagă bățul prin gard…

Ovidiu: Nu se plictisesc… Toată ziua sunt cu chestia asta pe cap…

Patrick: Stai, stai, stai! Eu cred că sunt super-neîmpăcați în 
viața lor dacă pun atât de multă energie în a lucra, a le da în cap 
și altor oameni. Îl întrebi: „Bă, dar ce nu e bine la tine? Adică, 
c’mon! Hai încoa’ să-ți arătăm!” (Râde.)

Ovidiu: E clar că e o parte dintr-o mișcare mai largă efectiv…

Patrick: Da! Și de interese mult mai mari.

Ovidiu: Și de politică culturală largă. Dar e interesant cum se 
focusează pe aspectul acesta.

Patrick: Mă bucur că ai menționat despre mișcarea feministă 
și despre gen, pentru că mie mi se pare esențial să păstrăm mișcă-
rile împreună și să fim împreună în lupta asta. Să nu ajungem… 

Ovidiu: Cum facem alianțele?

Patrick: Eu nu cred că putem în lupta pentru drepturile trans 
fără femei, fără mișcarea feministă, așa cum simt că mișcarea femi-
nistă nu poate fără noi și că împreună ne putem fi de foarte mare 
folos. Trebuie să fim atenți să nu ajungem în situații cum se întâm-
plă acum în UK, în Anglia, unde vedem că mișcarea TERF prinde 
amploare, inclusiv în mișcarea LGBT. S-a format de curând și a 
fost aprobată această organizație care se numește LGB Alliance, 
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care luptă specific împotriva persoanelor trans. Să nu ajungem acolo! 
Trebuie să fim conștienți de chestia asta, pentru că există riscul 
mare să ajungem acolo. Uite, de exemplu, cum înțeleg aplicat această 
chestie, această nevoie: pe schimbarea actelor pentru persoane trans, 
eu pornesc de la un ideal, cum mi-aș dori eu să fie. Însă înțeleg că 
acest ideal nu se poate întâmpla în realitatea și în contextul de azi. 
De exemplu, mie mi-ar plăcea ca, în viitor cândva, să avem niște 
acte de identitate unde nu e menționat sexul, genul, cum o fi. Dar, 
în aceeași măsură, înțeleg că e important pentru mișcarea feministă 
să existe niște date statistice, să existe niște cifre care să ajute să 
împingă înainte niște lucruri.

Ovidiu: Da, e clar! Că lupta se duce pe toate planurile.

Patrick: Da! Pe de altă parte, sunt persoane trans pentru care 
e important să-și scrie genul în buletin.

Ovidiu: Dar, totuși, sunt optimist. În ultimii 10 ani, cel puțin 
ultimii 10 ani, se văd alianțele între mișcări și la nivel de ONG-uri, 
dar și de activism mai de stânga, informal, ne-ONG-izat, ca să 
spun așa, și mai radical ca discurs. Alianțele între comunitățile 
feministe, queer, anarho queer feministe, feminism roma queer, 
LGBT etc. Și cred că la un moment dat cumva vizibilitatea gru-
purilor și a persoanelor trans a ajutat la interconectări.

Patrick: Crezi?!

Ovidiu: Cred!

Patrick: Cum?
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Ovidiu: Prin persoane punctuale, aș zice eu. Dar s-au creat 
INTERSECTări – și nu întâmplător, așa cum a devenit main
stream și chestia cu intersecționalitatea, cumva, și mă bucură. Bine, 
abuzul de cuvânt, știi cum, poate să ducă la o devalorizare a con-
ceptului, a trăirii și a experienței efective. Dar, în ultimii ani cel 
puțin, știm toți că trebuie să creăm solidarități, afinități punctuale 
și rețele. Nicio mișcare nu mai trebuie să mai fie singulară, secto-
rială, fiecare cu ale lui. Pentru că îți dai seama că sunt legate lucru-
rile. Atac pentru persoanele trans înseamnă și atac pentru femei. 
Și nu doar pentru persoanele LGBT, de exemplu. Sunt legate, de 
fapt, ideologia din spate și mainstream-ul, sistemul, atacă toată 
povestea. Pe toți ne privește. Și încerc să fiu optimist. Normal că 
în toate mișcările astea alianțele se fac greu. Solidaritățile nu se fac 
automat și imediat, mai sunt și pe afinități personale, pe antipatii 
și simpatii. Dar asta e o parte din mișcare, cred eu, și din istoria a 
cum se face mișcare socială. Și ne mai certăm, mai discutăm. E un 
proces natural, cred.

Patrick: Perfect de acord! Dar, pe de altă parte, uite, există si-
tuații extreme – cum a fost referendumul, cum e acum situația din 
Ucraina – care ne pun la grea încercare găsirea solidarității, dar tot 
vrem să lucrăm împreună. 

Ovidiu: Da! Cumva lumea se agregă.

Patrick: Lăsăm deoparte râcâielile personale și muncim pentru 
oameni. 

Ovidiu: Pe de o parte, contextul ne forțează să ne readunăm și 
să ne grupăm. Dar, pe de altă parte, de unde vezi energia, poten-
țialul de solidarizare și coagulare de rețele, de conectivități? Și unde 
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crezi că e de fapt motorul care ajută? El este separat de contextul 
care ne forțează, să zic. Unde ai vedea chestia asta?

Patrick: În puterea de a sta împreună, ochi în ochi, și de a 
vorbi – ca s-o pun simplu. Inclusiv de a petrece împreună, dacă 
vrei. Mie îmi place… Eu răspândesc această idee: cred că în orice 
proiect de la orice finanțator trebuie cuprinsă această activitate de 
petrecere de final de proiect. (Râde.)

Ovidiu: Să nu audă finanțatorul nostru și să spună că sub prân-
zurile comunitare se fac… Nu! Glumesc! (Râde.) Facem prânzuri 
comunitare.

Patrick: Este important să ne strângem împreună, nu doar să 
ne dăm like-uri. Să vorbim, să petrecem, să ne uităm ochi în ochi, 
să stăm față în față și să căpătăm confortul și siguranța de a ne 
spune și ce nu ne convine la celălalt, fără să jignim, fără să atacăm. 
În ideea că orice sentiment e valabil, orice emoție, dar nu orice fel 
de a o manifesta. În momentul în care le facem rău altor oameni, 
acolo trebuie cumva să ne redresăm. Dar cred că este foarte impor-
tant să stăm împreună. Pentru că, OK, practic toți luptăm împo-
triva sistemului. Right? Toți înțelegem că societatea asta nu are cum 
să fie sănătoasă dacă cei mai vulnerabili oameni ai ei nu sunt bine. 
Toți înțelegem asta în măsura în care înțelegem că lupta cea mai 
eficientă e aia pe care o ducem pentru oamenii noștri. Mie îmi e 
mult mai ușor să lupt pentru persoanele trans. Dar nu putem unii 
fără alții. Iar dacă ne ducem împreună și dacă ne cunoaștem și 
creăm aceste spații sigure în care să ne manifestăm cu toate ale 
noastre – că avem bagaj toți, avem mega-bagaj toți! – și să le putem 
exprima și să le putem vindeca prin orice practici am descoperi, 
that’s it! Se creează încredere.
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Ovidiu: Exact! Încrederea! În multe dintre interviurile pe care 
le-am luat a reieșit cuvântul ăsta la suprafață, conceptul ăsta, care 
e greu și ca trăire, și ca practică, și ca înțelegere despre cum obții 
încrederea. Și în munca noastră – că spuneai și despre spații safe – 
m-am luptat în ultimii ani, mi-am dorit foarte mult asta, să creez 
un centru comunitar sub care de fapt începem să creăm un spațiu 
safe și de INTERSECTare și nod de rețele și solidarități, efectiv un 
spațiu în care, OK, nu trebuie să luptăm în fiecare zi, poate nu ai 
mereu energia, dar măcar ai un spațiu unde să te duci și să ai un 
confort minimal și să ai încredere că e OK spațiul ăla. Dar e un 
proces greu! Uite, și în munca noastră cu beneficiarii, mai ales în 
comunitățile roma, unde noi suntem gadjii, albi, încrederea se obține 
greu. Și nu te duci… Ești salvatorul sau știi mai bine ce trebuie să…

Patrick: Da! Orice persoană albă are de deconstruit niște rasism.

Ovidiu: Exact! Exact chestia asta în procesul de încredere e ceva 
supercomplicat și trebuie să-ți știi și poziționarea proprie, să știi 
când să dai un pas în spate – eu am chestia asta cu pasul în spate, 
mai ales că sunt bărbat alb cis, chiar dacă-s pro-feminist, queer, 
activist de stânga sau whatever m-ar cataloga cineva. Dar ăsta cred 
că e unul dintre cele mai grele procese pe care l-am văzut: cum 
construiești încrederea și reciprocitatea.

Patrick: Ai și zis: acest concept de spațiu, fie că e fizic, un loc 
de întâlnire, fie că e într-o conversație, un loc de vorbire, spațiu de 
intervenție. Despre asta este vorba! E foarte mare nevoie de spații, 
mai ales că nu sunt. Și care sunt dispar repede.

Ovidiu: Exact! Aici e precaritatea de fapt. Când s-au construit 
la un moment dat, erau foarte multe sau a fost un boom cumva de 
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apariții de spații alternative, fie că era Macaz-ul sau CARE Cafe-ul 
sau altele. Și aici e o fragilitate, într-adevăr.

Patrick: Este! Da!

Ovidiu: Chestia cu spațiul e foarte interesantă: pentru ca să te 
poți întâlni cu celălalt, în capul meu, trebuie să ai o chestie comună, 
un spațiu comun. Dar, ca să faci spațiul ăla comun, trebuie să te dai 
puțin în… știi? Ca să te întâlnești cu celălalt. Am o teorie în privința 
asta. E un proces foarte greu ca trăire, pentru că procesul mai ține 
și de cum balansezi prezența ta și investment-ul tău, ca persoană și 
conștiință politică, cum proiectezi conștiința politică peste celălalt 
sau în raport cu celălalt ca să devină un proiect comun.

Patrick: Așa este!

Ovidiu: Și-s procese întregi!

Patrick: Da! Da!

Ovidiu: Dar, cum ai zis și tu, prin întâlniri și prin a petrece 
împreună.

Patrick: Da! Este extrem de important! Știu că pare superficial 
să petreci împreună, să faci un party. Nu, este vindecător! Este 
esențial! Și mai e o chestie: eu, mult timp înainte să pic în burnout, 
aveam vorba asta: „Fă ce spune activistul trans, nu ce face activistul 
trans!” (Râde.)

Ovidiu: Voi sunteți noii sacerdoți, noii preoți ai gândirii cri-
tice. (Râde.)



172

Patrick: Acum nu mai zic asta. Acum înțeleg că, dacă vreau să 
ajut eficient și să fiu acolo pentru oameni, trebuie să fiu eu bine, 
în primul rând, ca în orice relație de altfel, și că nu pot să fiu bun 
în ceea ce fac până nu sunt eu bine cu mine. Chiar dacă asta în-
seamnă să fac pași în spate și să mă retrag, să mă îngrijesc de mine. 
Știu că, atunci când revin, revin cu calm, revin cu disponibilitate, 
revin cu energie, revin cu resurse.

Ovidiu: Exact! Un pas înapoi poate fi o re-energizare, o recu-
legere cu tine, o întoarcere în tine și la tine, o regrupare, ca să poți 
să ieși în afară și mai primitor, și mai generos.

Patrick: Exact! Și asta poate să fie o sursă importantă, un izvor 
de generozitate.

Ovidiu: Da, pentru că energia e foarte importantă. Nu poți în 
fiecare zi să ai aceeași energie și să lupți. Uneori, poate nu vrei să 
auzi de nimeni, știi? Și mai vine și guilt-ul după… „Uite! Nu am 
ajutat, nu am făcut.” E o presiune, conștiința politică de multe ori 
ne presează și ne șantajează să fim activi tot timpul, să fim peste 
tot, să facem. Trebuie regândită chestia asta și înțeleasă. Suntem 
human, cum zicea cineva, all to human. Nu vreau să zic cine… 
(Râde.) În alt sens mă refer eu, că suntem superfragili și nu avem 
energie constantă. Și mai și îmbătrânim. Știi cum e… (Râde.) 

Patrick: Știu cum e! Și a început să… (Râde.)

Ovidiu: Că la 25 de ani rupeam!

Patrick: Da! 
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Ovidiu: Salvam lumea-n capul meu. Țin minte când m-am 
angajat la ANES, la Ministerul Muncii, în 2005… Doamne! Deci, 
munceam de la 7. Mă trezeam la 6, la 7 eram la birou, plecam la 
10 seara cu o energie… Și eram fericit, salariu mizer, muream de 
foame. Maică-mea: „Vai, Ovidică, ai ajuns la Minister! Dar poți 
să-mi trimiți niște bani?” Pe urmă, după 5–6 ani…

Patrick: Dar tu nu resimți chestia asta? Tu nu resimți regretul 
că nu mai poți să ajungi la același tip de capacitate, de energie?

Ovidiu: E o nostalgie aici și un regret, dar, în același timp, 
m-am împăcat.

Patrick: OK!

Ovidiu: Bine! Și din poziția mea, în care am contribuit și con-
tribui și eu cum pot, ca aliat și nu știu ce. Și, știi cum e, nu trebuie 
să mă audă, să mă vadă nimeni, nu trebuie să mă știe. Mă retrag, 
mă pensionez. (Râde.)

Patrick: Eu încă am de lucrat la asta! Încă am nostalgia asta.

Ovidiu: Am început să mă împac cu limita energiei pe care o 
am, psihică și efectiv intelectuală și de resurse, ca să pot să sprijin. 
Dar încerc și eu să sprijin pe câteva paliere, însă nu mai am… Și 
proiectul acesta a fost foarte important pentru mine, centrul comu-
nitar. Pentru că știam că poate deveni un nod pentru multe rețele 
și solidarități, și de persoane, și de servicii, și de luptă, și de petre-
cere, și de tot. Dar e greu! E greu să obții constant. Știi? Și de-asta 
trebuie să avem grijă de noi, ca să putem avea grijă și de alții.
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Patrick: Da! Această consecvență e greu de obținut, să fim con-
stanți în ceea ce facem. Dar la fel de important e să și conștientizăm 
cu ce putem noi să ajutăm punctual, care sunt skill-urile noastre, 
care sunt interesele noastre, care sunt disponibilitățile noastre. Și 
să facem asta. Nu să ne aruncăm în mai mult decât credem că 
putem de fapt. Pentru că nu ne face rău doar nouă, s-ar putea să 
le facă rău și altora. Dacă într-o zi, pur și simplu, simți să nu faci 
nimic, e OK!

Ovidiu: Clar! Fără să te simți vinovat! 

Patrick: E! Asta! Aici trebuie să lucrăm!

Ovidiu: Fără să te șantajezi, fără să ai guilt catolic. Râd cu co-
legele mele că tot timpul ne auto-șantajăm. Morala creștină devine 
șantaj și conștiință politică. Dacă tot ne apropiem de final, ce ai 
vrea să transmiți audienței în ceea ce privește lupta ta personală, 
lupta ta comunitară, munca ta comunitară? Iar pentru cei care ne 
aud și nu știu foarte multe despre ce facem – că asta e și funcția 
acestui podcast sau a acestor treburi, să afle lumea cât mai multe 
chestii despre munca ta, munca altor persoane –, ce ai vrea să lași 
așa ca…?

Patrick: Concluzia mea cumva cred că se leagă de ceva ce voiam 
să zic mai devreme, pe lângă tot ce am zis, și anume faptul că mă 
bucur că de câțiva ani a penetrat și activismul pentru sănătate min-
tală. Este un punct esențial. Cred că nu există om care să nu fi 
experimentat măcar un pic de anxietate.

Ovidiu: Cel puțin!



Patrick: Cred că este extrem de necesară! Și concluzia cred că 
la asta se referă: să înțelegem că avem dreptul să muncim, în primul 
rând, pentru noi înșine, pentru că ăsta e felul cel mai eficient de a 
munci și pentru ceilalți și, mai departe, pentru a schimba sistemul.

Ovidiu: Super! Frumos! Reclama… Patrick, mulțumesc încă 
odată enorm de mult pentru că ai acceptat!

Patrick: Cu mare drag! Mulțumesc tare și eu!

Ovidiu: Și că ai împărtășit cu noi din viața ta, din munca ta, 
din tot ce faci. Sper să mai ai energie multă, mai multă decât am 
eu, că ești mai tânăr! 

Patrick: Mulțumesc!

Ovidiu: Mult spor! Și să ai grijă de tine!

Patrick: Și ție! Și să rămânem împreună! Mulțumesc tare mult!

Ovidiu: Mulțumesc mult încă odată!
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Veda Popovici

Ovidiu: Bună, Veda! Mă bucur mult că ai acceptat să participi 
la seria interviurilor noastre! Aceste dialoguri se adaugă cumva la 
munca noastră comunitară de mapare a modului în care se con-
struiesc și se autodefinesc comunitățile în care trăim și muncim și 
pentru care luptăm. Dorim să înțelegem împreună ce înseamnă 
pentru noi munca comunitară, conștiința politică, cum construim 
alianțe și rețele de solidaritate și rezistență și, în același timp, unde 
eșuăm, care sunt provocările, dar și cum mergem înainte. Noi doi 
cred că ne știm de vreo 10 ani și chiar înainte, discutam că ai să-mi 
readuci tu aminte – că e clar că îmbătrânesc și am probleme cu 
memoria –, dar, pentru cine nu te știe, aș vrea să povestești puțin 
despre tine. Cine este Veda Popovici? Cum ai ajuns să faci munca 
comunitară despre care vom vorbi în continuare? Și cum îți vezi 
tu acest parcurs până în momentul actual din ultimii – să zic, ca 
reper – 10–15 ani?

Veda: Salut, Ovidiu! Mulțumesc pentru invitație! Da! Păi, pot 
să spun despre mine că fac muncă politică sau activism, cum vrei 
să-i spui, de 11 ani. Și m-am implicat în diverse lupte, să spun așa. 
Dar, de-a lungul anilor, există, desigur, anumite principii și cauze 
și orizonturi care sunt în special importante pentru mine, cum este 
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anti-autoritarismul și anti-fascismul. Sunt nu doar niște poziții și 
principii, ci înseamnă și scena activistă principală care m-a politi-
zat și de care simt că aparțin. Dincolo de asta, m-am implicat în 
mișcarea feministă, în zona ei de stânga, în feminismul intersecți-
onal, antirasist și, împreună cu colective cum e Dysnomia, am 
încercat să construim un feminism intersecțional, decolonial, an-
ti-rasist, anti-capitalist și să construim și practici care să-l întovă-
rășească. Am fost implicată împreună cu grupurile din care am 
făcut parte, din colectivele din care am făcut parte: Biblioteca Al-
ternativă, Centrul Claca, Cooperativa Macaz și Macaz autonom. 
Ne-am organizat și într-o direcție queer anticapitalistă, tot o di-
recție foarte importantă pentru mine. Iar din 2013 sunt implicată 
în mod activ în lupta pentru justiție locativă alături de Frontul 
Comun pentru Dreptul la Locuire, din care încă fac parte. Și munca 
aceasta pentru dreptate locativă a devenit tot mai importantă pen-
tru mine în ultimii ani și mi-am dedicat foarte mult timp și resurse 
acestei direcții, făcând muncă de organizare internațională, regio-
nală foarte mult și inclusiv dedicându-mă în ultimii ani, în plus 
față de ce am zis, și unei cercetări de tip activist.

Ovidiu: Mă bucur! Cred că în 2 minute ai putut să invoci nu 
știu câte nume de grupuri, colective, care pentru mine sunt repere 
pentru ultimii 10–12 ani, din 2010 să zicem, ca reper, ultimii 12 
ani pentru un nou… Cred că se pun bazele mișcării de stânga cel 
puțin, pe diferite direcții. Așa o văd. Până în 2010, nu… Sau nu 
sunt eu aware dacă… Sunt convins că erau mai multe inițiative și 
se făcea deja din 2000 sau și mai devreme. Dar, efectiv, ca un val 
mai larg și de implicare activistă, și de politică, și de artă, și de 
cercetare academică de stânga.. De-asta mi-am și dorit foarte mult 
să vii să avem discuția asta, tocmai pentru că ai fost la intersec-
ția atâtor spații și colective și grupuri și, cum vorbeai tu despre 
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feminismul intersecțional și ai fost, la rândul tău, într-o intersecțio-
nalitate a tuturor acestor chestii, eram curios: cum îți simți schim-
barea sau evoluția sau whatever, modificarea poziționării tale de la 
începutul acela, din 2010–2012, până acum, în 2022? Pentru că 
și eu de-abia deschideam ochii, să spun din perspectiva mea, îmi 
făceam și eu doctoratul ăla în filmele mele și de-abia învățam ce se 
întâmplă. Știi? Țin minte atunci la istorie – nu? – cu…

Veda: Cu ocupare de istorie.

Ovidiu: Da, da, da! Occupy history sau nu știu cum se… Așa, 
mă uitam, de-abia învățam. Eram rupt… Înțelegeam, simțeam că 
trebuie să… Dar învățam în momentul ăla. Și de-asta sunt curios 
cum simți traseul ăsta, de atunci, începuturile, să zic, cu vocea 
actuală, care clar e ancorată. Îți știi bine reperele. Știi unde să te 
așezi și ce vrei să faci.

Veda: Da, ai dreptate! Spunând foarte sintetic, vorbind despre 
aceste grupuri, proiecte și inițiative, pare că sunt foarte multe di-
recții, dar pentru mine experiența mea, cum s-a simțit atunci, când 
am trăit-o, este de o coerență foarte mare. Și pentru că eu nu sunt 
singura persoană, nu sunt eu mai specială că am un asemenea par-
curs divers și la intersecția mai multor grupuri și viziuni radicale. 
Alături de mine și lângă mine am avut foarte multe tovarășe și 
tovarăși, frați și surori, care, tot așa, făceau parte dintr-un grup și 
trăiau într-un context foarte dinamic, care este Bucureștiul, și un 
context dinamic și global, politic, unde diverse lucruri devin acute, 
devin urgențe și devine o miză să te implici în ele. Cum era în anii 
2011–2012, cum au fost ocupările universitare, în care eu m-am 
implicat mult și era amuzant că eu nici nu eram studentă la Uni-
versitatea din București. Adică, era o chestie… „Cum? De ce să te 
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duci tu acolo? Să faci ce?” Ei, asta era miza. Era o miză acolo atât 
de mare, care nu era doar a mea, era colectivă, a mai multora din-
tre noi și cumva avea sens. Și atunci, dintr-una într-alta, da, aș 
spune că am construit sau am participat sârguincios la construirea 
acestui peisaj, aș zice de stânga radicală.

Ovidiu: Clar! Ai menționat o chestie foarte mișto! Cu aceste 
interviuri, am invitat persoane pe care eu le-am considerat că au 
marcat și că au construit, au participat, au sprijinit etc. sârguincios, 
cum zici tu. Dar ai zis-o foarte mișto: nu e doar o persoană, sunt 
întregi comunități, grupuri, colective, mi-ar plăcea să putem să le 
numim pe toate, care au mai venit, au mai plecat, dar fiecare a 
contribuit cu ceva, indiferent de dinamici personalizate sau deper-
sonalizate. Mi-ai adus aminte de chestia cu Occupy history: senti-
mentul meu a fost că o bună parte din munca aceea critică de stânga 
venea în special – s-ar putea să mă înșel și aici îmi poți spune – din 
colectivele artistice, din partea de artă critică. Îmi aduc aminte că 
atunci l-am cunoscut și pe Bogdan Georgescu. Și tot atunci a inter-
venit foarte mișto când a încercat… Se puseseră în față la prezidiu 
niște oameni și noi, ca la amfiteatru, ne uitam la ei și ascultam. Și 
atunci a zis că însăși chestia asta trebuie organizată. Știi? Nu există 
un prezidiu. Și nu mai știu acum. Cum vedeai atunci momentul ăla?

Veda: Și eu vin din mediul artistic. Acolo m-am educat și foarte 
mulți ani am făcut muncă artistică propriu-zis în scena de artă 
contemporană. Acum, de ceva vreme, m-am mai și detașat de această 
scenă și m-am implicat mai degrabă, mi-am dedicat mai mult din 
timp și din resurse exclusiv activismului politic. Dar ce pot să spun, 
reflectând asupra acestui trecut, este că în mod clar în România 
există un fenomen mai special, și anume că una dintre sursele prin-
cipale de oameni din scenele de stânga vine din mediul artistic și 
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în special de artă contemporană și de teatru social. Și asta chiar 
este o trăsătură.

Ovidiu: Și toate politic. Da, da, da! Exact!

Veda: Da! În alte contexte, în alte țări nu vezi atât de mulți 
oameni. Adică, o treime, uneori o jumătate dintr-un colectiv sunt 
oameni care sunt practic artiști. În alte părți nu vezi așa ceva. Sunt 
mult mai puțini. Și, da, asta poate fi explicat desigur prin faptul 
că în special în scena de artă contemporană s-a dezvoltat teorie 
critică, s-a dezvoltat perspectivă critică, principii de stânga anti-ca-
pitaliste, neo-marxiste supersolide din 2000.

Ovidiu: Exact! Și superacordate la prezent, cumva, și ca limbaj, 
și ca tip de diagnosticare, comparativ cu ceea ce domina în 2010–
2011 în ceea ce am fi numit noi „stânga academică”, jurnalistico 
à la CriticAtac wannabe. Știi, cred că 2011–2012 pentru mine au 
fost și o poziționare diferită de stânga față de ceea ce domina atunci. 
Și nu întâmplător au fost… Îți aduci aminte Forumul – cred că 
era în 2012? – Forumul Social de la Cluj?

Veda: Forumul Social a fost în 2012, în vară… Nu! A fost în 2013. 

Ovidiu: În 2013…

Veda: Da! A fost în 2013.

Ovidiu: Și acolo s-a văzut clar o ruptură față de…

Veda: Atunci, da! Era deja ruptura, dar atunci… Da!
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Ovidiu: De stânga aia blocată în anii ’70, ca diagnostic și dis-
curs și nu știu ce, din perspectiva mea, anumite poziționări, fără 
să dau nume. Păi, știi că aveam dezbatere pe feminism, pe nu știu 
ce. Deci noi eram secundari. Sexuality identities și…

Veda: Exact! Și eu privesc destul de similar. Adică a fost un con-
flict care mocnea de mult timp și după a fost reiterat după acel 
moment, de multe ori, un conflict între o stângă marxistă mai 
dogmatică și o stângă cu adevărat intersecțională și care avea ideea 
asta de cauze care se suprapun și care se cumulează, o stângă anti-
capitalistă, ecologistă, feministă, queer și așa mai departe. Da! Deci, 
cred că da, absolut, chestia asta cu arta e o situație mai specială și 
eu cred în continuare că trebuie să ne uităm cu foarte mare respect 
și să nu uităm niciodată munca fundamentală pe care în special 
Ideea, colectivul din jurul revistei Ideea, a făcut-o în anii 2000.

Ovidiu: Exact, da, nice! Bun, mă gândeam acum că ar fi foarte 
util, că obiectivul acestui interviu e și cumva să informăm cât mai 
mult despre munca oamenilor. Și pentru mine e foarte importantă 
și cumva unică pentru București și în raport cu Clujul, aliat cu alte 
orașe, bănuiesc, pe locativ cu ce faceți voi. Și mi-ar plăcea să po-
vestești puțin despre acești atâția ani și ce muncă duceți și ce coa-
liții la nivel național și internațional.

Veda: Da! 

Ovidiu: E o temă centrală și știu că îmi spuneai: „Ovidiu, asta-i o 
temă care îi poate conecta pe oameni.” Toți avem casă, locuință. E un 
element care ne poate solidariza sau nu. Dar tu mizai foarte mult pe 
tema asta și aș vrea s-o aducem aici în interviu ceva mai mult.
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Veda: Dacă îmi spuneai în 2011 că eu o să mă bag pe activism 
pe dreptate locativă, m-aș fi uitat câș la tine și aș fi zis: „Nu, asta 
nu se poate întâmpla!” Cred că important de spus aici este chiar 
felul în care am început această muncă, care e foarte reprezentativă 
de fapt pentru mine, pentru ce înseamnă mișcarea pentru dreptate 
locativă. Eu făceam parte din Biblioteca Alternativă, care era un 
colectiv ce ținea și un spațiu, un centru social, și grupul organizat 
în jurul unor principii anti-autoritare, anti-capitaliste, într-o mare 
măsură anarhiste. Și noi ne-am împrietenit cu comunitatea din 
Rahova-Uranus, care rezista evacuărilor și care deja era conectată 
cu acest grup de persoane din teatru, care lucrau, făceau proiecte 
comunitare deja în cartier. Și noi, de la Biblioteca Alternativă, ne-am 
conectat cu această comunitate. Am început, desigur, să-i susținem 
cu protestele lor, să-i susținem în toate activitățile lor. Ne-am îm-
prietenit, lucrurile s-au solidificat destul de bine și de intens și 
Cristina Eremia, tovarășa noastră de acolo, din Rahova-Uranus – 
acum nu mai locuiește acolo, desigur –, a zis într-o zi: „Dar de ce 
nu facem noi o organizație, dacă tot ne anturăm atâta împreună și 
facem chestii și atâta prietenie și tovărășeală? Și de ce nu facem noi 
o organizație exact pentru asta, pentru ca persoane evacuate să se 
lupte împotriva evacuărilor?” Și noi am zis: „Păi, da! Clar, asta e o 
idee foarte bună!” Și așa a început FCDL-ul.

Ovidiu: Frontul pentru Dreptul…

Veda: Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire. Și eram deja 
în admirație și conectate cu lupta din Cluj pentru comunitatea 
care a fost alungată la Pata-Rât și apoi, sigur, acolo oamenii s-au 
organizat într-un mod destul de complex și cu cei care locuiau deja 
acolo. Deci, în anii aceia era cumva în aer, deja se vorbea foarte 
mult despre evacuări într-un context în care poziționările…
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Ovidiu: Scuze că te întrerup: vorbim despre 2014–2015? Sau 
mai devreme?

Veda: Nu, nu, nu! Mai devreme. 

Ovidiu: Că nu mai țin minte! De exemplu, Uranus a fost când? 
În 2014?

Veda: Au început de mult… În Rahova-Uranus au început să 
se organizeze din 2007. 

Ovidiu: Aha! OK!

Veda: Da, demult! Și, dacă nu greșesc, deja în 2013, când a 
venit prima oară ideea unei organizații dedicate anti-evacuărilor, 
ei deja aveau în spate câțiva ani de organizare și de proteste.

Ovidiu: Aha, am înțeles!

Veda: Da, da, da!

Ovidiu: Chiar nu știam! 

Veda: Era în aer, deja se vorbea mult despre tot felul de eva-
cuări și era un contrast destul de mare și foarte evident pentru o 
parte din noi vizavi de mișcarea pentru patrimoniu. Și mișcarea 
pentru patrimoniu…

Ovidiu: Erau certuri pe la Terasa Dianei 4 pe chestia asta.
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Veda: Așa… Mișcarea pentru patrimoniu a fost baza, de fapt, 
a creării platformei Salvați București și apoi Uniți Salvăm Bucu-
reștiul, apoi Uniți Salvăm România, a lui Nicușor Dan. Nicușor 
Dan venea, era principalul actor al mișcării pentru patrimoniu. Și 
această mișcare, la începuturile ei, era mai complexă și cu de toate. 
Dar în ultimii ani deja era foarte evident că mișcării pentru patri-
moniu nu-i păsa de evacuați.

Ovidiu: Exact! Îmi aduc aminte perfect o discuție despre cum 
se plângea cineva cu patru case care sunt ocupate de familii și dis-
trug parchetul ca să-și facă foc, să se încălzească.

Veda: Exact! Asta era conversația!

Ovidiu: Problema asta era pentru patrimoniu atunci. Îmi aduc 
aminte perfect!

Veda: Și, sigur, din tot acest context, cumva, a reieșit – cred că 
pentru o mare parte din noi – că este necesară o poziționare spre 
oameni, pentru oameni, în condițiile în care avem cartiere care se 
gentrifică, avem cartiere din care clasa muncitorească este dată afară, 
la modul cel mai propriu, mă rog, prin multe procese, dar în prin-
cipal prin retrocedări. Și oamenii aceștia nu au nicio alternativă. 
Sunt dați afară din case, unde au locuit zeci de ani, și sunt pur și 
simplu destructurate cartiere întregi muncitorești, sociale, cu viață 
socială tipică, cu piețe, cu tot. Așa a fost Rahova-Uranus! Și aici, 
în apropiere, în Amzei. Amzei, sigur, nu este o zonă foarte mare, 
dar este foarte ilustrativă pentru acest proces.

Ovidiu: Dar deja nu mai e nici gentrificare în Amzei, e din-
colo de…
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Veda: Nu mai e, nu mai e! S-a gentrificat deja.

Ovidiu: Posh! Demult e gentrificată.

Veda: Da!

Ovidiu: Păi, de când s-a spart și la Centrul Vechi, de când au 
intrat în Centrul Vechi, 2004–2005.

Veda: Centrul Vechi e o altă poveste. De fapt, Bucureștiul este 
plin de asemenea povești.

Ovidiu: Dislocări și…

Veda: Cele mai vizibile, de tipul Centrul Vechi, sunt poveștile 
unde ai o zonă concentrată și unde evacuările se întâmplă în mod 
concentrat. De fapt și de drept, tot orașul ăsta este într-un proces 
continuu de destructurare și organizare spre gentrificare și către 
acomodarea claselor noului capital, adică claselor burgheze în sen-
sul ăla, nu de, cum zicem noi, că „Ah! Cutărescu e de clasă de 
mijloc!”. Nu, nu! Aici vorbim despre oameni care au proprietăți, 
care au bani, care au un capital serios, nu că-s oameni care au făcut 
o facultate și de-aia sunt clasă de mijloc.

Ovidiu: Vorbim despre construcții de apartamente, de exem-
plu, în zone de genul acesta, de la 220 000 de euro – eu chiar m-am 
interesat – pentru 70–80 de metri pătrați. Adică doar pentru că 
sunt aici, lângă Caragiale, în centru, și au pus mâna pe terenuri. 
Că despre asta e vorba: sunt distrugeri de case sau de clădiri, pe 
urmă controlul terenului și tot așa, pe urmă aprobările pe blocuri.
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Veda: Pentru noi, și din mediul anti-autoritar, anarhist, pentru 
noi și toată tradiția ocupărilor și – cum să zic? – a spațiului fizic ca 
resursă, ca infrastructură necesară construcției de mișcări sociale, 
a fost mereu ceva ce ne preocupa. Cu atât mai mult cred că, na!, 
cel puțin noi, oamenii de la Biblioteca Alternativă, aveam o sensi-
bilitate aparte pentru ce înseamnă de fapt să nu mai ai loc în oraș, 
ce înseamnă să ai nevoie de un loc în care să-ți construiești comu-
nitate și să nu poți și să fie foarte greu. Sigur că asta nu se compară 
cu a fi evacuat din locul în care trăiești, dar vreau să spun că este 
o experiență conexă care a influențat foarte mult și a modelat foarte 
mult ce e FCDL-ul.

Ovidiu: Subscriu total, pentru că prin asta cumva învăț și eu, 
contribuim și noi puțin cu spațiul centrului comunitar, cu centrul 
ăsta. E o formă de nod, rețea, un safe space decent pentru o inter-
secție de solidarizări. Văd miza asta. Acum, eram curios, pe lângă 
chestia de organizare comunitară pe justiție locativă, poți să ne spui 
puțin, în raport cu instituțiile, cu statul, să spun, chestii de advo-
cacy, pe ce direcții sau pe ce teme centrale ați mers în raport cu 
claim-urile, solicitările directe?

Veda: Da, ale oamenilor. Munca Frontului e în continuă schim-
bare și pentru că organizarea cu oameni care trec prin niște situații 
foarte dificile și printr-un moment foarte greu în viață are propri-
ile sale provocări. Și atunci și activitățile fluctuează, de la organizare 
împreună cu oamenii pentru diverse revendicări legate de locuințe 
sociale, în special, de acolo ajungem și la practici de ajutor direct, 
de întrajutorare directă și suport cât se poate de concret și direct. 
Acum, de-a lungul anilor, noi ne-am organizat pentru a pune presi-
une pe autoritățile locale în special, dar și centrale, pentru stoparea 
evacuărilor, pentru creșterea patrimoniului, a fondului de locuințe 
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sociale, pentru blocarea patrimoniului deja existent, în sensul în 
care să nu mai fie împuținat, pentru sprijin în mod direct și special 
către persoane evacuate, deci recunoașterea statutului acestui feno-
men ca situație foarte specială și importantă, comună de altfel tutu-
ror orașelor mai mari din România. 

Ovidiu: Și cred că și pe chirie, parcă, ori sprijin pentru chirie 
ori plafonare, parcă era o discuție…

Veda: Da, sigur! În continuare legislația din România, care, mă 
rog, este adaptată apoi în mod diferit local, dar există, în general, 
pe plan național legislații care reglementează ajutorul pentru chirie. 
Deci, tu, practic, dacă te încadrezi într-un anumit portret de care 
are nevoie administrația, dacă îndeplinești anumite condiții, poți 
să ceri ajutor de la primărie ca să te ajute cu chiria. Asta există și 
chiar funcționează. Nu este simplu, dar funcționează! Ei, genul 
acesta de practici care deja există și care sunt destul de în regulă au 
fost o altă direcție, ca noi să convingem administrația fie să nu le 
desființeze, fie să le extindă. Deci, ăsta este un tip de direcție pe 
care o avem. Și atunci, cu administrația, în mod clar mai avem și 
abordări punctuale, în care noi avem comunități sau grupuri spe-
cifice care sunt într-o situație cât se poate de tipică și pentru care 
cerem administrației…

Ovidiu: Interveniți punctual.

Veda: Să intervină în mod punctual.

Ovidiu: Și cum simți răspunsul lor? 

Veda: Asta e o glumă! (Râd.) 
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Ovidiu: Trebuia să te întrerup din paradis.

Veda: Da, da, da! Administrația? Ce să zic?

Ovidiu: Teoretic, este sistemică. Ține efectiv și de persoanele 
din administrație cu care comunicați. Lăsând la o parte chestia 
structurală, sistemică…

Veda: Da! Foarte mult! Dar știi cum e? Deci, Ovidiu, e așa: eu 
sunt anarhistă și pentru mine toată treaba cu negocierea, cu admi-
nistrația este așa un… O fac cu un nod în gât. Nici nu-ți imaginezi! 
Dar dacă de asta e nevoie în mișcare și dacă…

Ovidiu: E un instrument strategic de rezolvare punctuală a 
unei situații pentru o persoană.

Veda: Exact! „OK, o facem și pe asta!” Știi? Și în toți anii ăștia 
de întâlniri cu primari, cu viceprimari, cu primari de sector, cu 
primari de capitală, cu secretari de stat, cu miniștri, cu directori, 
directoare în Direcțiile de Asistență Socială, cu tot acest aparat… 
Deci, ce pot să zic este că, în primul rând, dimensiunea socială a 
statului este o ficțiune care există în mințile noastre, ale zonei ac-
tiviste pe teme sociale. Efectiv! Pentru oamenii administrației di-
mensiunea socială a statului este cel mult ca un fel de spectru, o 
mică fantomă care le bântuie gândurile și holurile primăriilor. Dar 
nu există ideea asta că „Stai, mă, nene! Statul are o dimensiune 
socială! Adică statul este un garant al unei bunăstări generale – nu 
minime, ci generale – a populației, pentru că populația de-aia ține 
statul, ca să-i ofere acest tip de bunăstare”. Efectiv, asta nu există! 
Și atunci, practic, într-un dialog cu persoane din aparatul admi-
nistrativ central, local, nu contează, tu, dacă nu ești cât de cât pe 
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o aceeași pagină cu ei principial, iar cuvintele nu înseamnă același 
lucru pentru amândoi, cum să…? Ce să le ceri, dom’le? Ăsta este 
doar un aspect din… Apoi, un alt aspect pe care chiar vreau să-l 
accentuez este că, în România cel puțin, dar e comun și în alte părți, 
avem impresia foarte des că administrația statului este mult mai 
malefică într-un sens organizat, într-un sens intenționat decât chiar 
este. Și nu ne dăm seama că o bună parte, nu cea mai mare parte, 
dar o parte semnificativă din violența la care suntem supuse și su-
puși atunci când suntem evacuați, dați afară, când nu sunt ajutoare, 
când spitalele ard, când toate lucrurile astea se întâmplă, o bună 
parte din asta este un tip de violență arbitrară. E un fel de… cum 
să zic? Se întâmplă nu pentru că cineva chiar vrea să facă un rău, 
nu pentru că există o intenție anti-oameni, anti-socială sau așa, nu 
există o agendă fascistă de eliminare ș.a.m.d., ci pentru că efectiv 
oamenilor concreți în poziții concrete de conducere, de adminis-
trație li se rupe și își fac bucățica lor de funcționare. Efectiv!

Ovidiu: De-asta te întrebam!

Veda: Adică toată dimensiunea asta tehnică… Știi?

Ovidiu: E și mai macabră și mai puternică și greu de destruc-
turat chestia asta.

Veda: E foarte macabru! Exact!

Ovidiu: Pentru că n-ai de unde să apuci, ca să zic așa… Deși, na, 
presupun că și intervenții punctuale se pot face, dar… Complicat!

Veda: Băi! O poți apuca din punctul ăsta de vedere, în care este 
vorba despre toată paradigma tehnocratică. Este vorba despre 
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oameni care sunt puși acolo să-și facă trebușoara, primesc o listă 
de sarcini și trebuie să o ducă la final și, în măsura în care își înde-
plinesc sarcinile și avansează în carieră, asta-i tot! Genul ăsta de 
aparat de stat, făcut ca o companie capitalistă, înseamnă efectiv 
violență constantă și susținută la modul cel mai direct, la modul 
că oamenii mor, la modul că oamenii se îmbolnăvesc. Că ajung în 
stradă, că ajung fără case, că sunt în spital! Efectiv, asta înseamnă!

Ovidiu: E abstract pentru ei! Nu pot…

Veda: Nu, nu, nu! E ceva…!

Ovidiu: La un moment dat, ai folosit cuvântul „adăpost”, legat 
de casă, și casă fizică și spațiu mai larg de confort în munca comu-
nitară, să zic. Și, înainte să începem interviul, mi-ai povestit puțin 
despre ce faceți voi acum, mai ales în contextul Ucrainei. Mi-a 
plăcut foarte mult că ai folosit și cuvântul! Spuneai că asta te face 
să make sense of, been grounded în munca pe care o faci acum și îți 
dă totuși un hope sau ai o energie efectiv cu care makes sense să 
continui povestea, munca ta. Și voiam să-mi povestești puțin des-
pre chestia asta, cât poți tu, despre ce faceți acum, cum le sprijiniți 
pe persoanele refugiate care vin din Ucraina sau și din alte părți.

Veda: Da, da, sigur! Cred că ce spuneai…

Ovidiu: Contextul e heavy, e horror! Dar, în același timp, e o 
formulă de a încheia cumva optimist.

Veda: Cred că ăsta e și un mesaj de transmis mai departe oa-
menilor care poate fac puțină muncă politică sau se gândesc să se 
implice în ceva și inima îi trage către o anumită cauză, și anume 
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că, odată ce te pui pe picioare în munca politică, faci asta mai 
susținut un picuț… Cred că, pentru mine, asta mi-a dat un senti-
ment de putere, de putere în sensul pozitiv, în sensul de împuter-
nicire, în sensul de eliberare și de împuternicire, pe englezescul 
empowerment. Și asta e cumva absolut ceva constant pentru mine. 
Atunci când mă simt strivită sub bocancul capitalismului imperi-
alist și al fascismului, care este în plină ascensiune în mod global 
și așa mai departe, îmi amintesc că eu chiar pot să fac ceva, știi? 
Poate nu avem puterea să răsturnăm un regim fascist sau poate nu 
acum – sau poate, cine știe? –, dar avem ce să facem. Și lucrul ăsta, 
că poți să miști lucruri, că poți să le faci să se miște, e ceva uluitor 
și te poate ajuta foarte, foarte mult să treci zi de zi printr-un con-
text care înseamnă pandemie, sărăcie, distrugere, fascism și acum 
război. Și cu contextul cu războiul din Ucraina, da, sunt foarte 
recunoscătoare și norocoasă să fac parte dintr-o rețea de grupuri și 
spații din mai multe orașe din țară, din aceeași scenă anti-autori-
tară, de stânga radicală sau anarhistă. Noi împreună am reușit să 
ne organizăm și să sprijinim oameni care sunt în special oameni 
care pleacă din Ucraina și care poate ar suferi vreun tip de opresi-
une de alt fel odată ce pleacă de acolo. Deci poate că sunt persoane 
care ar suferi, ar fi ținta rasismului sau a homofobiei ori a transfo-
biei odată ce încep să călătorească, să fugă de acolo. Și aici noi 
putem interveni ca să le oferim spații sigure în care cu adevărat să 
le fie cât de cât bine. 

Ovidiu: Nu spuneai că deja zeci de persoane au fost sprijinite 
în…?

Veda: Da, da, da! Nu prea s-a ținut socoteala, că nu e cazul, dar 
da! Și în continuare avem puține resurse, dar ele există și sunt reale 
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și sunt bine organizate. Și în termen de locuri de dormit, mâncare, 
sprijin legal, mașini, luat de la granițe, contacte.

Ovidiu: Deși contextul este horror, mi se pare superpowerful 
cum de fapt ajută foarte mult să stabilizezi rețeaua și rețelele și 
colaborarea și munca efectiv ajutând concret. Practic, sunt convins 
că ea funcționa dinainte și se construia deja, dar cumva e pusă în 
practică acum. Sună oribil, dar e activată. Știi?

Veda: Sigur! Nu e prima oară! Adică noi aveam, am avut de-a 
lungul anilor diverse coordonări.

Ovidiu: Exact! Sunt convins! Dar poate nu la magnitudinea 
asta, mă gândesc…

Veda: Abia am început! Încă trebuie să ne dăm seama care va 
fi magnitudinea, mai ales că mulți oameni vin în București și mai 
puțin în Cluj și în Timișoara, dar sunt și acolo. Trebuie să vedem 
ce se va întâmpla. O altă poveste în care o rețea de genul ăsta a fost 
foarte activă a fost în mișcarea „Roșia Montană”, în care iar am fost 
foarte implicați și în care ne-am luat-o în freză rău de tot! (Râde.) 
Da, tot felul de povești! 

Ovidiu: Știu! Totuși, vreau să încheiem pe un ton de we have 
to keep on going, keep on fighting, ca să zic așa. Efectiv, nu știam ce 
faceți acum, în ultimele trei săptămâni, și mi se pare foarte power
ful chestia asta cum, pe de-o parte, prezența ta personală, ca strug
gle personal de poziționare, de trăire, a identității tale politice, a 
conștiinței tale, și prezența într-o întreagă rețea comunitară și nu 
numai comunitară, națională și transnațională cred, și cum se leagă 
toate astea între personal și politic și într-un context horror al Ucrainei, 
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tot felul de chestii. Și, cum spuneai tu, asta mă face să fiu grounded 
și să merg înainte și să make sense. Mi se pare foarte powerful exem-
plul ăsta și de-asta voiam să încheiem cumva și încurajator totuși, 
ca să nu bocim. (Râde.) 

Veda: Da!

Ovidiu: Exact, nu trebuie să bocim! Adică mai bocim, dar, 
făcând munca asta, de fapt e o formă de rezistență și de empower
ment, cum ziceai tu, și de sprijin concret.

Veda: Da, da, da! E superimportant și doliul, știi? Și să știm să 
trăim tristețe și durere împreună, dar, în plus față de asta și dincolo 
de asta, pentru mine personal organizarea în colective activiste, 
politice, redistribuirea resurselor pe care le avem, întrajutorarea 
reciprocă, tipul de sprijin pe care eu l-am cunoscut și de care m-am 
bucurat de-a lungul anilor este ceva ce mi-e foarte să explic, cât de 
important a fost pentru mine ca să supraviețuiesc. Și ca să fiu omul 
care sunt astăzi. Pentru mine nu există o altă soluție mai bună la a 
naviga în aceste vremuri sinistre pe care le trăim.

Ovidiu: Veda, mulțumesc mult încă odată!

Veda: Mulțumesc pentru invitație!

Ovidiu: Spor în toată munca! Eu îți mulțumesc enorm că ți-ai 
făcut timp și ai acceptat să vorbim puțin. Succes! Spor în toate! Ce 
să zic? Mulțumesc mult încă odată!

Veda: Mulțumesc! La fel!
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Alexandru Palas

Ovidiu: Bună, Alex! Mă bucur mult că ai acceptat invitația noas-
tră de a participa la seria de interviuri pe care le organizăm în cadrul 
proiectului nostru INTERSECT – Centrul Comunitar Intersecțional.

Alex: Salut, Ovidiu! Mulțumesc și eu pentru invitație!

Ovidiu: Hai că am reușit să ne coordonăm, cu greu! Pentru 
început, Alex Palas, noi ne știm de vreo 6–7 ani, ceva de genul ăsta!

Alex: Cam așa! De ziua MozaiQ.

Ovidiu: De ziua MozaiQ, așa! Pentru cine nu te cunoaște sau 
nu a auzit încă de tine ori te cunoaște, dar nu te mai știe, spune-ne 
puțin despre tine. Cum ai ajuns să faci munca comunitară în co-
nexiune cu MozaiQ? Știu că ești implicat de câțiva ani și la CR. 
Cum ai ajuns aici și care e povestea din spate?

Alex: Da! Măi, acum sunt organizator comunitar și trainer la CR, 
Centrul de Resurse pe participare publică, dar am început de fapt 
acum vreo 13–14 ani, foarte informal și, cumva, pentru mine deve-
nirea ca activist s-a legat de călătoria proprie ca tip gay în România, 
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ca adolescent care nu se ACCEPTa încă. Iar faptul că am des coperit 
acest bloc colectiv românesc, unde erau niște experiențe la care mă 
raportam foarte ușor, m-a ajutat foarte mult pe mine. Și, ca efect, 
am continuat să mă implic alături de ei organizând…

Ovidiu: Cum îi chema? Scuze!

Alex: DarkQ se chema.

Ovidiu: DarkQ. Aha!

Alex: Da! S-ar putea să fie încă online, deși epoca blogurilor a 
dispărut de mult. Și, na, una a dus la alta, de la administrat blogul 
am trecut la organizat întâlniri și un contact din ce în ce mai pu-
ternic cu comunitatea. Și cumva am văzut pe pielea mea efectul pe 
care îl are faptul de a face parte dintr-o comunitate.

Ovidiu: Și la MozaiQ știu că, cel puțin în 2015–2016, erai 
superimplicat deja. Ai făcut trecerea ușor sau era alt tip de muncă 
față de ceea ce făcuseși tu?

Alex: Da! MozaiQ a venit pentru mine ca un accident, într-o 
perioadă în care habar n-aveam cum funcționează un ONG. A 
venit invitația asta de a participa la discuțiile dinainte de înființa-
rea MozaiQ, în care nici nu se luase încă o decizie, doar încercam 
să vedem care sunt nevoile actuale în comunitate.

Ovidiu: Exact, exact! Mapăm nevoile și pe urmă să vedem cum 
ne organizăm.
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Alex: Da! Și pentru început, după ce am decis că, OK, are sens 
să facem încă o organizație care să se concentreze pe construcția 
comunitară, asistam la discuțiile – îmi aduc aminte – despre scri-
erea statutului ca la un spectacol abstract pe care nu îl înțeleg. 

Ovidiu: Da, da, da! Erau dezbateri întregi acolo.

Alex: Da! Eram cu multe pe dinafară.

Ovidiu: Sunt multe personalități pe același metru pătrat, pe un 
singur metru pătrat. 

Alex: Dar ce m-a atras a fost intenția asta de a ne concentra pe 
dezvoltare comunitară și pe organizație comunitară. Pur și simplu, 
am rămas pe acolo și așa am luat contact cu organizarea comunitară, 
când niște mentori dintr-un program de fellowship din State au 
venit pentru un Alumni al programului, care era parte din MozaiQ.

Ovidiu: Asta când era? Prin 2016?

Alex: Asta era prin 2016, da! Mhm! 

Ovidiu: Știu că lucrai mult cu Mihnea Florea atunci.

Alex: Da, da, da!

Ovidiu: Și voi, de fapt, ați pus bazele, din ce îmi aduc eu bine 
aminte, pe munca comunitară, organizarea comunitară, să zic așa.

Alex: Da! Păi, el fusese cu un an sau doi înainte în fellowshipul 
ăsta, în care luase contact cu organizarea comunitară din State, 
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unde, na, e casa ei cum ar veni. În Europa este încă slab practicat. 
Nu sunt foarte multe inițiative și oricum e făcută după ureche de 
multe ori.

Ovidiu: Da! Ține și de contextul postcomunist, are legătură și 
cu istoricul.

Alex: Exact! Nivelul de încredere între oameni e diferit.

Ovidiu: Pe ce s-au făcut atunci, prima oară, inițiativele de or-
ganizare comunitară la MozaiQ?

Alex: Știu că primul proiect al organizației a fost Campus Pride, 
un proiect dedicat studenților LGBT, și întâmplarea a făcut că 
atunci eram încă în facultate, așa că mi s-a potrivit mănușă.

Ovidiu: Da, puteai facilita ușor chestia asta.

Alex: Da! Apoi, încet-încet, pe măsură ce s-a mai dezvoltat orga-
nizația, am încercat să ne extindem către grupuri mai vulnerabile 
decât tinerii LGBT. Este un parcurs care m-a atras și la CR, de 
altfel. Pentru că CR a fost și unul dintre pionierii organizării co-
munitare în România, acum mai mult de 10 ani, când începe să 
se facă organizare comunitară în cartiere. Și așa au pornit multe 
dintre grupurile astea de cartier: Ghencea, Drumul Taberei, Flo-
reasca. Oricum, foarte diferite! Dar, în general, erau totuși grupuri 
de oameni din clasa de mijloc. Se vede asta și din obiectivele pe 
care le aveau, care țineau de trafic, centre culturale. Lucruri de 
genul ăsta își doreau, un centru comunitar. Dar, din nou, nu erau 
concentrați pe măsuri sociale. Acum, CR este în punctul în care 
grupurile astea s-au dezvoltat, au ajuns la maturitate și independență. 
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Pornesc grupuri tot timpul, inspirate de grupurile astea care deja au 
un istoric și acum call-ul nostru e mai mult de consultanță punctuală.

Ovidiu: Am înțeles! Chiar asta voiam să te întreb. Comparativ 
cu 2015, să zic, de când ai implicat și MozaiQ, și deja și cu expe-
riența din ultimii 2–3 ani de la CR, cum ți se pare? Care-i diferența 
majoră? Și deja ai dat un hint, se auto-organizează sau apar auto-
nom cumva, voi doar consultați sau sprijiniți și nu mai coordonați 
neapărat sau vă ocupați?

Alex: Ăsta e un parcurs… nu știu dacă natural, dar este un 
parcurs sănătos, pe care l-am observat și la MozaiQ, în munca cu 
grupurile din afara Bucureștiului, unde am asistat grupuri aflate 
foarte la început în Iași, Brașov. În Cluj exista deja, dar a fost o 
schimbare de direcție, în care au început să fie mai inclusivi cu 
comunitatea și acolo am asistat din nou. Dar și grupurile astea, 
unele dintre ele au devenit organizații, au propriile proiecte acum 
și, din nou, se colaborează ca de la egal la egal. Nu este o ierarhie.

Ovidiu: Asta e una dintre ideile de urmărit. Dar eram curios, 
pe lângă evoluție, ce tipologie de activități, de acțiuni sau de măsuri 
de organizare comunitară sau de muncă comunitară, cum era în 
2015, 2016, acum 7 ani, să spun, sau acum 10 față de prezent? S-a 
diversificat tipologia? S-au solidificat ori s-a cimentat o infrastruc-
tură de tipuri de acțiuni comunitare sau există diferențe între or-
ganizații în modul în care ele concep munca comunitară? Sunt 
patternuri sau specificități?

Alex: Măi, da! Adică… Nu știu, dacă mă uit la grupurile de car-
tier din București, ele au găsit foarte multe în comun, s-au organizat 
sub formă de rețea de grupuri de inițiativă și colaborează – și încă 
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de mult timp, interacționează direct cu primăria. Iar CR în ultimii 
ani a decis să schimbe direcția, mai mult să încerce să aplice lecțiile 
învățate de organizare comunitară în comunități mai vulnerabile.

Ovidiu: Am înțeles! Deci, ei cumva duc și înspre participare 
civică, publică, în raport cu instituțiile statului.

Alex: Da! Și ajutăm grupuri de genul ăsta, vorbind mai mult 
despre metode de advocacy sau de cum pot să deruleze un proces 
de monitorizare a autorităților locale.

Ovidiu: Pe o inițiativă anume.

Alex: Da!

Ovidiu: Și să-i urmărească parcursul.

Alex: Dar, dincolo de asta, ce ne entuziasmează la provocarea 
de a lucra cu grupuri mai vulnerabile, cum sunt acum persoanele 
fără adăpost cu care lucrăm, este că într-adevăr ai nevoie de mai 
multe resurse și, cu cât un grup este mai lipsit de resurse, cu atât 
va fi mai dificil. Doar că exact grupurile astea au nevoie mai mare 
de acea împuternicire, să-și găsească acea voce comună „cu care să 
se facă auzite”. Și de-asta credem că, deși e o muncă dificilă, ea 
merită făcută.

Ovidiu: Clar! Chiar pomeneai de provocări și eu știu cum este. 
În relație cu beneficiarii cu care lucrați, care ți s-au părut cele mai 
complicate forme de relaționare sau provocări în munca asta comu-
nitară? Lipsa de knowhow, să zic, sau cum să te organizezi? E o ches-
tie de cunoaștere, de motivare, cum ai zis și tu, de voce comună, 
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de solidarizare sau unde crezi că au fost problemele cele mai mari 
sau unde sunt actualele?

Alex: Pentru început, în fiecare proces de organizare comuni-
tară, fie că era cu persoane LGBT, fie cu grupuri de cartier din 
București sau cu persoane fără adăpost, primele și cele mai mari 
provocări sunt legate de lipsa de încredere în sine, de modul în care 
ne raportăm la autorități, în care există o distanță foarte mare și o 
disociere față de… 

Ovidiu: … și neîncredere.

Alex: Da! Și ziceam despre neîncrederea în capacitatea proprie 
de a influența decizia publică. Și, cumva, oamenii cred că nici nu 
au dreptul. Ne luptăm uneori cu oameni cărora le e rușine să se 
ducă să asiste la o dezbatere publică la primărie, pentru că „Ce să 
caute ei acolo?”.

Ovidiu: Da! Clar! Uite, spre exemplu, și noi în proiectul INTER
SECT, în mai și în iulie, facem ateliere exact pe procesul decizional 
în raport cu instituțiile statului și vom organiza și grupuri care să 
meargă la primărie, să asiste, să vadă efectiv cum se desfășoară o 
ședință publică la primăria de sector și să înțeleagă că procesul 
acesta. E dreptul nostru, al tuturor, să știm cum funcționează sis-
temul, cum se iau deciziile, cum se hotărăște în numele nostru sau 
pentru noi etc. Și e foarte importantă chestia asta! 

Alex: Mi se pare fain! De altfel, avem o idee comună. Începem 
acum, în primăvară, un proiect, „București, al cui ești?”, în care în-
cercăm și să lucrăm cu grupuri noi, dar să reproducem ceea ce CR 
făcea prin monitorizarea primăriei și publicarea unui raport anual 
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pe partea de cât de deschisă este primăria către participare. Încercăm 
să reproducem asta la nivelul primăriei de sector, în Sectorul 2, și, 
în același timp, să învățăm grupurile să facă asta ca să nu fie necesară 
această organizație. Mă interesează ca oamenii să o facă direct.

Ovidiu: Ar fi o mare reușită dacă fie grupurile de cartier sau 
alte forme de coagulare ar avea inițiative proprii înspre primărie și 
atunci niciodată primăria nu va mai juca protocolar, că e nu știu 
ce organizație, și va înțelege că de fapt vine o presiune sau o soli-
citare din partea populației, din partea oamenilor. Educarea asta 
în raport cu statul este supervitală, ca să poți să-i și curentezi! (Râde.) 
Să-i ții la 220. N-o mai văd ca pe o chestie…

Alex: Da! Avem și avantaj în contextul local. Pe lângă provocă-
rile astea, încă una importantă este și lipsa de încredere a oameni-
lor în cei din jur. E greu de setat uneori dinamica de grup, în care 
oamenii sunt responsabili unii față de alții și au încredere să meargă 
împreună în procesul ăsta. Dar avantajul pe care îl avem este că 
nici autoritățile locale nu sunt învățate să vină un grup de cetățeni 
în care nu este nimeni plătit de Soros și…

Ovidiu: Revoltă populară! Ce se întâmplă?

Alex: Da! Vin și cer lucruri și stau cu ochii pe ei. Se sperie! 
Adică, față de America, unde trebuie să aduni 1 milion de oameni 
pentru un marș spre Washington ca măcar să audă cineva ceva, aici 
dacă vin 10 oameni deja…

Ovidiu: … panică!

Alex: Da! Se sperie.
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Ovidiu: Cred că e bună asta! Ne poate da un avantaj! Faptul 
că nu ai nevoie de o masă critică pentru a forța un dialog sau o 
solicitare înspre primărie, ci efectiv cu 15 oameni…

Alex: Da! E mai degrabă despre menținerea presiunii și a aten-
ției pe ei. Asta cred că îi sperie cel mai tare.

Ovidiu: Da, pentru că se văd rupți. Există o birocrație de mij-
loc, de funcționărime, care se vede ruptă cumva de noi și ei. Și 
cultura asta a rămas, din păcate! Eram curios: e adevărat că în ul-
timii 3 ani te-ai implicat foarte mult la CR cu munca, ești acolo 
cu organizarea asta. Dar la MozaiQ ai fost alături cap-coadă, con-
stant, pe diferite poziții, fie prin proiecte, fie membru în board, ești 
actualul președinte al MozaiQ. Cum vezi chestia asta între munca 
de teren, de organizare comunitară și chestia mai de viziune, mai 
de coordonare, organizațională? Că de multe ori organizarea co-
munitară se leagă și de organizarea și dezvoltarea organizațională, 
în anumite situații. Cum vezi povestea asta din experiența ta?

Alex: De altfel, unul dintre scopurile organizării comunitare este 
să ducă o mână de indivizi care sunt separați la a funcționa ca un grup 
și, apoi, ar fi de dorit să devină și o organizație formală. Din păcate, 
în România sunt o groază de piedici birocratice în a avea o organiza-
ție bazată pe membership, care să aibă o bază largă de membri.

Ovidiu: Pe de altă parte, sunt și grupuri informale care nu-și 
doresc să se organizeze juridic sub o formă de asociație sau fundație…

Alex: Dar ăsta este motivul. Am și desfășurat în primul an o 
cercetare în care am inclus grupul Floreasca Civică, care funcțio-
nează deja de 7 ani și încă…
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Ovidiu: Și nu vor? Sau nu vor din cauza piedicilor ori pentru 
că o văd ca pe o formă mai degrabă anti-ONG-istică? Știu că există 
și discursul ăsta, că ONG-urile sunt, de fapt, niște canale financi-
are, birocratizate, cumva rupte de munca inițială de teren. E posi-
bil să fie și chestia asta.

Alex: A, da! Pe de altă parte, ai nevoie și de resurse. Iar pen-
tru grupurile informale există foarte puține resurse disponibile 
în România.

Ovidiu: Finanțări pentru grupurile informale. Știu!

Alex: Și de asta tentația este să te formalizezi. Mă rog, presiunile 
sunt să te formalizezi. Grupurile sunt conștiente de asta. În același 
timp, ai nevoie de un fond inițial, pentru că odată cu formalizarea 
vin toate obligațiile. Iar dacă nu ai niște resurse inițiale e foarte 
greu să… Cine știe contabilitate, partea de drept, de administrație.

Ovidiu: Și cum îți explici atunci că grupul acesta informal Flo-
reasca a rezistat atâția ani? Cum au reușit? Presiunea financiară e 
mare, să zic așa, ca resurse.

Alex: Da! O mare parte din muncă se poate face prin volunta-
riat, doar că pentru a susține proiecte mai mari ai nevoie de oameni 
care să fie acolo zi de zi. Nu poți să ai pe cineva care se implică 
odată pe săptămână, după muncă.

Ovidiu: Inițial – scuze că te întrerup! –, credeam că e și o ches-
tie de cum se organizează efectiv, pe lângă resursele umane sau de 
timp, financiare etc. Cum se organizează? E mai pe orizontal, e mai 
pe consens, mai cooperativist ori au și leadership deja? Nu știu!
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Alex: Da, clar! Majoritar grupări informale, cel puțin cele care 
rezistă mult timp. Leadership-ul este mai degrabă orizontal, res-
ponsabilitățile sunt împărțite. Există cumva o circulație a respon-
sabilităților ăstora.

Ovidiu: Asta e o veste bună! Forme alternative de organizare 
locală, cel puțin, sau pe cartier.

Alex: Desigur, există cazuri de lideri autoritari, care trebuie să 
țină ei totul sub control, iar grupul Floreasca s-a confruntat cu asta 
la începuturile sale. Chiar a fost un incident în care liderul a exclus 
jumătate de grup pentru că nu erau de acord cu o anumită strate-
gie. Și el, având toate canalele de comunicare, practic era grupul 
lui, s-au trezit de pe o zi pe alta că „Gata, nu mai sunteți în grup!”. 
Din fericire, membrii ăia se bucurau totuși de încrederea comuni-
tății, așa că au pornit ceea ce acum este Floreasca Civică. 

Ovidiu: Aha! S-au rupt!

Alex: S-au rupt, da!

Ovidiu: Aha! Deci nu au detronat, au creat…

Alex: Pentru că nu ai cum! Odată ce sunt pe persoană fizică 
resursele, da.

Ovidiu: Este un grup alternativ.

Alex: Și am învățat din experiența asta și procesele decizionale 
acum sunt mult mai democratice, în grup. Dar asta este posibil și 
într-o organizație formală. Deși, din nou, ai anumite restricții.
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Ovidiu: Da! Adică se poate crea o logică de mecanism de creare 
a consensului, mai degrabă, și mai puțin a majorității sau a deciziilor 
unilaterale ori ierarhice într-o organizație. Și știu că și la MozaiQ 
noi încercam totuși, aveam dezbateri. Numai în board, cât știu, ne 
bălăcăream, dar încercam să găsim consens, mai degrabă, și nu să 
ajungem la vot, „Gata, majoritate!”.

Alex: Și, în continuare, pentru România MozaiQ este o raritate, 
în care ai o bază de membri de câteva zeci de oameni și aceștia sunt 
totuși implicați în procesele organizației. Asta este destul de rar. Ma-
joritatea ONG-urilor de la noi sunt conduse de echipa executivă.

Ovidiu: Exact! Și-n perioada asta ce inițiative ai? Ai menționat 
proiectul din vară, legat de Primăria Sectorului 2, cu participarea la 
procesul decizional. Ce mai plănuiți? Și la MozaiQ, și la CR, să zicem.

Alex: La CR mai avem proiecte de mentorat pentru organizații 
mai mici. Avem, în continuare, aceste schimburi de experiență prin 
fellowship-ul sponsorizat de Departamentul de Stat American și prin 
programul Erasmus.

Ovidiu: Și prin ACF știu că aveați parcă ceva, nu?

Alex: Da, prin ACF avem programul de mentorat pentru 10 
organizații din țară și mai ales din regiunea Moldovei, unde există 
un oarecare deșert civic. Și proiectul de organizare comunitară a 
persoanelor fără adăpost aflat în desfășurare mai are un an și ar 
putea fi continuat, pentru că problemele sunt destul de complexe. 

Ovidiu: Pomeneai de Campus Pride. A început de prin 2016 
și încă rulează, nu? Cred că are 6 ani, cu mici sincope.
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Alex: Da, exact, cu sincope și cu multe restarturi. Oricum, în 
general, a face organizare cu grupuri de tineret are ca particularitate 
faptul că există o rată de schimbare a oamenilor foarte mare. Pen-
tru că studenții…

Ovidiu: … termină facultatea și pleacă.

Alex: Exact!

Ovidiu: Rămân mai puțini sau câțiva rămân implicați în…

Alex: Fie termină facultatea, fie pleacă în afară. Și atunci, dacă 
nu ai niște procese care să asigure continuitatea și să ai un proces 
clar de transmitere mai departe a experienței și a informațiilor gru-
pului, ajungi în situația în care pornești din nou, de la început, din 
nou și din nou.

Ovidiu: Da, da, da!

Alex: Acum, proiectul este încă într-o fază destul de matură, aș 
zice. Bine, și finanțarea este mult diferită față de primul grant al 
organizației și asta permite lucrul în mai multe orașe.

Ovidiu: Aha, relațional.

Alex: Da! Și niște acțiuni de advocacy mai concentrate. Nu este 
doar partea de dezvoltare comunitară, în care tinerii pot să vorbească 
despre probleme cu care se confruntă și să fie împreună, practic. 

Ovidiu: M-aș întoarce puțin la ce menționai tu când diag-
nosticai provocările sau limitările legate, pe de o parte, când vine 
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vorba despre organizare comunitară sau legat de încrederea în sine, 
odată încrederea în ceilalți, potențialul de solidarizare, asta în or-
ganizarea comunitară, a unui grup informal sau a unei organizații. 
Extrapolând acum la asociații, în general, activiste din București 
sau la nivel național, cum vezi chestia asta cu solidarizările? Unde 
crezi că e problema de limitare sau de boost, ca să zic așa, pe soli-
darizare între organizații care fie sunt pe aceeași temă, fie au afini-
tăți cumva, adică aceeași problemă sau chestii diferite? Unde crezi 
că se solidarizează mai ușor, unde rămâne fiecare pe părticica ei? 
Voiam să văd acum la nivel de organizații, mai degrabă, de cum 
colaborăm între noi.

Alex: La nivel de organizații cred că există și o serie de bariere 
pragmatice, să zicem, care țin de lipsa de resurse. Că am vorbit 
mult despre lipsa de resurse la grupuri informale, dar, odată ce te 
formalizezi, nu te scalzi în resurse.

Ovidiu: E problemă recurentă, constantă.

Alex: Da! Fie materiale, fie umane. Lumea este de obicei întinsă 
la maximum, deci este destul de dificil să îți faci timp pentru acțiuni 
de colaborare, de solidarizare în afara oricărei finanțări și scheme de 
activități, în afara planurilor. Asta să zicem că ar fi ușor de rezolvat, 
dar ține mai mult de resurse. Doar că apoi mai este și o problemă 
socială, în care cumva în România schema neoliberală de atomizare 
a societății și separarea indivizilor, în care fiecare poate avea succes, 
dar trebuie s-o facă prin forțe proprii, nu există salvare colectivă, 
nu există soluții colective pentru probleme care sunt colective, ci 
doar meritul individual. Și asta a fost reușită și prin…
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Ovidiu: Deci, cumva spui că e internalizată povestea asta și la 
nivel de organizații.

Alex: Până la urmă, și oamenii din organizații sunt membri 
ai socie tății. În plus, unii oamenii din organizații și-ar dori aceste 
solidarizări, dar nu contează o scrisoare deschisă, semnată de 30 
de organizații, cât ar însemna de fapt ca întregi comunități să lu-
creze împreună.

Ovidiu: Rețele de organizații care să țină… 

Alex: Da!

Ovidiu: Sunt tentative, din ce știu eu, pe diferite paliere, dar 
se potrivește perfect cu ce spui, exact la asta mă gândeam și eu. Și, 
pe lângă chestiile financiare, pe lângă chestiile de resurse, cum reu-
șește fiecare organizație să-și ducă totuși agenda? Ăsta e și riscul 
ONG-izării și al birocratizării unei organizații codificate juridic, 
să depindă financiar, să-și modifice agenda în funcție de sursele de 
finanțare. Asta o știm toți.

Alex: Da!

Ovidiu: Dar cred că, exact cum spuneai tu, prin critica noii 
ordini liberale, neo-liberale cum ar veni, e și o chestie de viziune 
mai largă de politică, de ideologie, de cum te asociezi, cu cine te 
asociezi, cum îți explici că ar trebui să funcționeze organizarea asta 
socială din perspectiva noastră, civică. Și dau un exemplu, poate o 
chestie de strategie: pentru unele organizații prioritare sunt anu-
mite teme pe agenda social-politică și își urmăresc sectorial poves-
tea. Pentru altele, o luptă pentru persoanele rome trebuie să fie 
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asociată și cu o luptă pentru drepturile femeilor și pentru drepturile 
persoanelor LGBT sau persoanelor cu dizabilități. Adică toate se 
leagă între ele. Deci, ține cumva și de diagnostic, cum vezi problema 
sistemică. Și multe organizații, din păcate, o văd separat, individual.

Alex: Da! Mi se pare esențial ca, dacă lucrezi pentru schimbare 
socială, să ieși din paradigma asta în care ierarhizăm problemele și 
le temporizăm. „Nu, acum trebuie să luptăm doar pe asta! Asta 
este important!”

Ovidiu: „Nu e cazul acum!” Asta face Statul de fiecare dată. 
„Nu astea sunt problemele majore ale societății românești, ci al-
tele!” Și întotdeauna te amână sau ți se amână problema.

Alex: Trebuie să refuzăm genul ăsta de discurs și, în schimb, să 
adoptăm faptul că, da, sunt multe probleme, dar trebuie, dacă 
vrem, să lucrăm asupra lor în paralel. Și împreună.

Ovidiu: Exact! 

Alex: Și, apropo de lucrul cu comunități mai largi de oameni, 
există și această divizare și ură, care, dacă nu au fost plantate, 
măcar sunt întreținute de discursul autorităților, în care avem dis-
criminare și prejudecăți între comunități. Ai rasism în comunitatea 
LGBT, ai homofobie printre romi sau… 

Ovidiu: … sexism în cadrul comunităților LGBT sau misoginie.

Alex: Exact! Până la urmă, suntem produsele aceleiași socie-
tăți și, cât timp nu avem o privire critică asupra propriilor gânduri 
și acțiuni…
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Ovidiu: … prejudecăți, contextul, de unde vii și cum vii și cum 
gândești. Bun, pe de altă parte, e clar, te implici de atâția ani, derivă 
energie și optimism din ceva. De unde? Unde e hope-ul tău? Că 
schimbările se fac, ușor-ușor se fac, dar ce te motivează? Eu sunt 
un optimist-pesimist, ca să zic așa, în sensul că sunt optimist pen-
tru că îmi imaginez o lume diferită, mai bună sau diferită de ceea 
ce este acum, mai puțin violentă sau etc. Dar sunt pesimist de 
modul în care se întâmplă în etape. Dar am un hope, așa, pe lângă 
noile generații etc.

Alex: Când lucrezi în sensul unei schimbări sociale, este nerealist 
să gândești așa, nu știu, ca la lupta eroului care „A! Voi munci și voi 
obține schimbarea aia, se va vedea imediat, lumea mă va aplauda!”.

Ovidiu: Plus medalie și statuie.

Alex: Da! Schimbarea este un proces foarte treptat.

Ovidiu: Și cu noi înșine. Că una era acum 10–20 de ani și 
altfel suntem acum chiar noi, noi cu noi. Știi?

Alex: Da! Și, atunci, să te aștepți să vezi cumva rezultatele mun-
cii tale așa extern și clar este nerealist și multă lume, dacă pornește 
cu gândul ăsta, renunță din cauza dezamăgirii și asta te obosește.

Ovidiu: Pe lângă burnout și oboseala de zi cu zi, după ani de 
zile de implicare intervine și dezamăgirea sau deznădejdea.

Alex: Apropo de pesimism și de partea de viziune…
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Ovidiu: Pesimist utopic am vrut să zic, de fapt. Scuze, asta era: 
îmi imaginez o lume mai bună.

Alex: Eu am momente, am avut momente în ultimii ani, mai 
ales în contextul pandemic, în care am văzut și drepturile, și modul 
în care se poartă autoritățile. Am văzut niște pași în spate făcuți 
atât de rapid, încât te fac să te întrebi: „OK! Atunci, eu am aștep-
tări nerealiste de la lume!”

Ovidiu: Te înțeleg! Asta e una dintre fricile mele, posibilitatea 
asta. Eu o numesc „amnezie socială”. Adică o întreagă istorie de 
lupte pentru obținere de drepturi, libertăți, altă cultură, alt mod 
de a înțelege cum să relaționăm între noi și, brusc, poate să apară 
o inițiativă, fie legislativă sau de altă natură, care să ne întoarcă de 
la zero. Îmi aduci aminte și de cum spunea Donna Haraway, vor-
bind despre faptul că Trump a luat puterea în 2016, președinția, 
și spunea: „Da! Eu cred așa, că una e să lupți din interiorul siste-
mului, totuși, pe niște baze de siguranță, de drepturi, să poți vorbi, 
să poți protesta și alta este să o iei de la zero, să te lupți cu naziștii 
sau fasciștii sau – eu știu care or fi – neo-fasciștii sau neo-conser-
vatorii de la zero, ca și când nu s-ar fi întâmplat nicio istorie.” Și 
de-asta eu o numesc „amnezie socială”, „amnezie istorică”. Și există 
riscul ăsta și la noi, prin toate inițiativele care au fost în ultimii ani 
și care sunt convins că stau pe la colțuri, că se plictisesc. Nu se 
plictisesc oamenii? Cum e CPF-ul sau alte organizații.

Alex: Da! Ei, cum?! Societatea este dinamică. Și există întot-
deauna acest dialog social care este mai la suprafață sau mai ascuns, 
în care există tot timpul tabere opuse și această pushandpull. Și 
de-asta schimbarea nu este ca o bătălie pe care ai câștigat-o și gata! 
„S-a terminat războiul, am câștigat, putem să plecăm acasă.” Este 
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un dialog constant. Ce mă motivează și îmi dă energie este lucrul 
direct cu oamenii, mai mult decât partea asta de stat și gândit strategii. 
Efectiv, să vezi în mod direct schimbarea care se întâmplă cu oamenii 
când descoperă că pot să facă ceva și că pot să lucreze împreună.

Ovidiu: Cu mintea lor, cu corpul lor.

Alex: Exact! Asta mă energizează și pe mine. Adică faptul că pot 
să contribui cumva la asta – nu știu! – face să merite toată munca.

Ovidiu: Da, da, da! Orice modificare de acest gen, că e cu unul, 
doi, trei, zece. Căci acum nu suntem pe obiective de masă, ca să 
salvăm România. Îți dă cumva o nouă energie, de fiecare dată, știi? 
Și la mine funcționează într-un fel chestia asta când văd munca 
noastră, pe care o facem la centru cu beneficiarii, cu oamenii. Pe de 
altă parte, spuneam că optimismul vine și din faptul că pot să îmi 
imaginez că schimbările se pot face în fiecare zi, nu undeva într-un 
viitor. Nu aștept schimbarea să se întâmple în viitor, ci acum, în 
prezent îmi fac viitorul ăla. Și contează cumva că, psihic, știu că 
ține de mine să acționez acum. Că mergem la protest, că facem 
scrisoarea aia, că muncim împreună, că mai scriem un articol, că 
mai luăm un interviu, toate astea fac parte din rețeaua asta de creare 
a viitorului în prezent. Știi?

Alex: Da! La fel cum și schimbarea personală funcționează tot 
așa: ce faci astăzi o să creioneze viitorul de mâine.

Ovidiu: Foarte frumos, ca de închidere! Alex, îți mulțumesc 
încă odată pentru că ai acceptat să ni te alături! Mult succes! Știu 
că ești prins pe multe paliere.



Alex: Da! Pentru traininguri de organizare comunitară, cău-
tați-mă oricând! 

Ovidiu: Punem datele! Chiar ești prins în perioada asta iar cu 
traininguri? Spuneai ceva.

Alex: Da! Întotdeauna! Adică și misiunea cere – și cumva a mea, 
personală – este de a încuraja cât mai mult această participare di-
rectă. Deci, da, sunt foarte prins și mă entuziasmează de câte ori 
văd încă un grup care e deschis și începe să realizeze că a lucra cu 
o comunitate este important. Vreau să ajut cu asta cât pot!

Ovidiu: Bine, super! Mult succes! Mulțumesc mult încă odată, 
Alex!

Alex: Și eu mulțumesc! O zi bună!
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Ioan Petre

Ovidiu: Bună, Ioan! Mă bucur mult că ai acceptat să participi 
la seria noastră de interviuri.

Ioan: Bună seara, Ovidiu! Mă bucur mult să fiu astă seară cu 
tine și cu comunitatea EasyECO!

Ovidiu: Mulțumesc mult că ai acceptat și că am reușit să ne 
coordonăm! Eu te știu de vreo câțiva ani buni, în contextul prezen-
ței tale în organizația muncii tale, în organizația CARUSEL. Nu mai 
știu de când te știu, ca să zic așa. Cred că de vreo 10 ani. Nu?

Ioan: Da!

Ovidiu: De când CARUSEL-ul se ridica în calitate de organi-
zație, dacă nu și mai mult…

Ioan: Eu îmi aduc aminte… Cred că prima și prima oară am 
interacționat cu tine mai mult când am făcut spălătoria aia socială. 
Îți aduci aminte? Că tu ai scris, ai lucrat la proiect.

Ovidiu: Așa! Da, da, da! În 2015.
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Ioan: În 2015, dar noi ne știam. Dar, cumva, acolo s-au con-
cretizat niște relații, ca între corbi. 

Ovidiu: Da, da, da! Am ținut legătura pe urmă.

Ioan: Adică acolo prima dată a luat o formă. Și, după părerea 
mea, proiectul ăla a fost unul foarte reușit, pentru că exact despre 
asta vorbim aici: despre cum dăm voce comunității și cum creăm 
accesul comunității pe piața de muncă, mai ales atunci când această 
piață de muncă este închisă pentru anumite grupuri, în special 
vulnerabile. Și tu îți aduci aminte că la spălătorie, acolo, noi am avut 
o echipă exact cu core-ul ăsta de vulnerabilități multiple.

Ovidiu: Îmi aduc aminte! Poate o să ne întoarcem la discuția 
pe economie socială și pe sprijinul pentru diverse comunități. Pen-
tru cine nu te cunoaște, aș vrea să ne spui puțin cum ai ajuns să faci 
muncă socială, muncă comunitară, să te implici în activismul de 
teren și de altă natură. Tu, acum, ești implicat și în altă parte, presu-
pun, nu mai știu exact.

Ioan: Da!

Ovidiu: Chiar nu mai țin minte. Spune-ne puțin: cum ai ajuns 
să faci munca asta? Cu ce te-a făcut…? Parcursul tău, cumva, per-
sonal și de conștiință socială, de implicare… ca să-i familiarizăm 
puțin pe oameni cu parcursul tău.

Ioan: OK! Dar înainte hai să spun câteva cuvinte despre mine. 
Așa, să mă prezint succint. Eu sunt Ioan Petre. Am 46 de ani. Sunt 
de etnie romă. Am terminat Sociologia și am un master în Asis-
tență Socială. Iar dacă tot vorbim despre asistență socială și despre 
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cum am ajuns în zona asta, pot să spun că asistența socială m-a ales 
pe mine de mic. Eu mai am doi frați mai mici, gemeni, de care 
aveam grijă. Pe vremea lui Ceaușescu, cum bine știți, părinții noș-
tri lucrau în ture: ture de noapte, ture de zi, unul pleca, altul venea. 
Și, cumva, eu eram acela care trebuia să aibă grijă de frățiorii mai 
mici cu 4 ani decât mine, George și Marius. Chestia asta s-a trans-
ferat către bunicii mei, care erau bolnăviori, care aveau diverse 
nevoi, pe la spital, pe la tot felul de instituții, bunici cu patru clase, 
cu o educație limitată. Și, cumva, eram cel mai educat copil al 
familiei. Adică eu fac parte dintr-o familie de romi și cred că sunt 
primul din familia mea care a terminat o facultate și un program 
de master. Deci, da, eram cumva… Toată lumea zicea „Vorbește 
cu Ionuț!”, așa mă alintau membrii familiei. Până când eu mi-am 
recăpătat numele și le-am spus: „Pe mine mă cheamă Ioan! Excuse 
me!” Știi, adică, a fost un moment când mi-am luat numele înapoi. 
Nu mai suportam să „Ionuț era așa… Ionuț, mamă! Ionuț, fii cu-
minte! Ionuț, hai să-ți bei lăpticul!”.

Ovidiu: Am înțeles! Puțin infantilizant, poate. Da!

Ioan: Mi-am zis: „Nu! Gata! Stop!” Da! Și cumva așa am ajuns 
să fiu apropiat de fenomen. E adevărat că momentul culminant s-a 
întâmplat când, la sfârșitul facultății, în ultimul trimestru din facul-
tate, am avut ocazia să plec într-o mobilitate Erasmus și am fost…

Ovidiu: Cam când a fost?

Ioan: În 2011. Eu am terminat facultatea un pic mai târziu, 
undeva pe la 33 de ani mi-am terminat studiile de licență. Și în 
ultimul trimestru am avut această posibilitate să merg într-o mo-
bilitate Erasmus, în Danemarca. Acolo m-am schimbat cumva, a 
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fost turning point-ul care mi-a schimbat un pic filosofia de viață și 
tot ce înseamnă conceptul ăsta de asistență în comunitate pentru 
comunitate, ce înseamnă conceptul de welfare, de bunăstare pentru 
oameni și cum acest lucru trebuie să ajungă la oameni. Și asta m-a 
făcut să fiu mai curios și să-mi doresc să aflu mai mult. Ceea ce 
m-a făcut ca la întoarcerea din Danemarca să mă înscriu automat 
la un program de master care avea legătură tot cu Danemarca, 
pentru că eu voiam să merg înapoi în Danemarca. Și am avut parte 
de o întâlnire providențială, aș putea spune. A fost momentul când 
la facultate l-am întâlnit pe profesorul meu de atunci, care este și 
acum, Marian Ursan. Și această întâlnire a fost una, așa cum ți-am 
spus, foarte puternică între noi. Și am zis, după ce am văzut pro-
iectul pe care Marian voia să-l facă și ne povestea la facultate despre 
CARUSEL, erau primele cărămizi care se puneau, totul era pe bază 
de voluntariat și era o atmosferă foarte mișto și un vibe foarte fain, 
am zis: „Nu mă mai duc în Danemarca, că, uite, și aici e treabă și 
sunt oameni mișto și se poate. ”Și, iată-mă, da, acum, după exact 
11 ani, că în 2011 l-am cunoscut pe Marian, încă sunt apropiat 
de acest fenomen și, zic eu, un pic mai în cunoștință de cauză, ca 
să spun așa. 

Ovidiu: Interesant cum ai legat cumva experiența ta personală 
de familie, experiența trăită cu implicarea ta pe urmă și prin studii 
și după studii pe social. Eram curios, acum, după 11 ani, cum ai 
zis tu, cum era CARUSEL-ul și munca voastră pe teren sau munca 
voastră de atunci și de acum, comparativ cu acum 10 ani? Am fost 
fascinat și de retrospectivă și de cum îți recitești parcursul. Unde 
crezi că au fost provocările în munca ta de teren acolo de-a lungul 
acestor 10 ani? Și tipurile de activități pe care le făceați, ca să le 
povestim puțin oamenilor și despre munca ta.
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Ioan: Totul a pornit cu o energie și cu un nucleu de 7–8 tineri, 
mă rog, eram foarte entuziaști și, aș putea spune, cu un pic, o doză 
de nebunie. Pentru că totul, când pornește, trebuie să aibă la… 
motorul ăla trebuie să fie generat de o mică… Și noi am crezut și 
credem în continuare că micile schimbări aduc bunăstare. Și ne-am 
propus să facem așa, pas cu pas, om cu om. Am fugit de ideea aia 
„Băi, dacă de mâine nu schimbăm ceva fundamental în viața unor 
oameni, n-am făcut nimic!”, pentru că, cred eu, asta ne-a ajutat pe 
noi să ne păstrăm un echilibru și să nu intrăm în acel burnout sau 
în acea depresie profesională în care așteptările societății, ale popu-
lației generale, sunt foarte mari, de la grupurile cu care noi lucrăm, 
iar noi avem de fapt la bază – și aveam, și avem – un simplu con-
cept: harm reduction. Care, de fapt, înseamnă să reducem niște 
riscuri la care oamenii sunt expuși astfel încât ei să nu devină mai 
rău decât sunt în momentul de față, de exemplu. Și ca să dau și 
câteva exemple de intervenții de harm reduction: oferirea de pre-
zervative lucrătoarelor sexuale, oferirea de kituri de injectare (se-
ringi și tot pachetul care decurge de aici) pentru consumatorii de 
droguri injectabile, oferirea de teste rapide pentru persoanele care 
doresc să-și cunoască statusul sau deschiderea acestui subiect la care 
mulți oameni nu știau că pot să acceadă, să acceseze un test rapid 
de hepatite B, C, de HIV, de sifilis și așa mai departe. Deci, astea 
sunt doar câteva exemple prin care noi încercăm să evaluăm un pic 
starea socio-medicală și economică a oamenilor și să încercăm să 
îi echilibrăm, astfel încât ei să nu ajungă mai rău decât erau în si-
tuația aia. Și, bineînțeles, acolo unde se putea, ba chiar să creș tem 
calitatea vieții. Și aici e o discuție legată de veniturile oamenilor, 
la care noi am pus umărul prin eligibilitatea lor de a accesa niște 
servicii care li se cuvin, la care ei aveau dreptul, dar de care de 
multe ori nu știau. Și aici mă refer la certificatele de încadrare în 
grad de handicap, de venitul minim garantat, de anumite prestații și 
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indemnizații în funcție de statutul dumnealor, de conectarea cu 
anumite centre, cu alte ONG-uri, cu instituții, un întreg network ing, 
o întreagă rețea. 

Ovidiu: Și ați mai diversificat? Adică, din ce știu și eu, de-a 
lungul anilor, cumva, pe lângă că ați crescut ca organizație și ați 
adus oameni, foarte mulți tineri, exact de la facultate de la Asis-
tență Socială și de la masterul acela, dar cred că ați diversificat și 
serviciile. Știu că ați făcut acel duș mobil, ați făcut centre la Obor, 
acum și pe Grivița, nu? 

Ioan: Da! E foarte important.

Ovidiu: Ați reușit să aveți un sediu, v-ați stabilizat pe organizație.

Ioan: Da, da, da! E foarte important să precizăm că eu în mo-
mentul de față nu mai fac parte din această echipă frumoasă a 
Asociației CARUSEL, începând cu noiembrie 2021. Da, deci sunt 
6 luni de când am făcut un pas în spate, pentru că această muncă 
frumoasă este și o muncă ce te solicită enorm, iar în viața mea a 
apărut David Ioan, care are un an și câteva luni.

Ovidiu: Să-ți trăiască! 

Ioan: Și, cumva, simțeam că pierd o perioadă frumoasă din 
viața copilului meu pentru că viața la CARUSEL și munca la CA-
RUSEL nu se termină niciodată. Adică întotdeauna sunt situații, 
sunt urgențe, sunt oameni în nevoie.

Ovidiu: Și lucrați și pe ture parcă? Știu că și noaptea, și ziua, 
și dimineți, și seara.
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Ioan: Da! Sunt ture de noapte, sunt echipe mobile. Acum, 
CARUSEL a dezvoltat foarte mult resursa umană și foarte multă 
resursă financiară în zona de refugiați. Și bine a făcut că s-a dus 
către zona asta. A deschis un centru, pe care noi îl dezvoltaserăm 
în trecut cu numele, dacă vrei chiar…

Ovidiu: … ironic…

Ioan: … ironic: Odessa. Odessa, care acum s-a transformat în 
Centrul Șerban Vodă, unde am înțeles că stau cum 44–45 de per-
soane din Ucraina. E un fel de centru de tranzit, dar…

Ovidiu: Dar înainte era – scuze că te întrerup! – adăpost pen-
tru persoane…?

Ioan: Era adăpost, însă noi, chiar când a început pandemia, a 
trebuit să-l închidem, pentru că pandemia nu îți mai permitea să 
rulezi 80 de oameni în aceeași clădire. Noi atât aveam: 80 de oa-
meni pe seară. Și a fost preluat de către Direcția… Oricum, acest 
centru era făcut în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială de 
la Municipiul București. Și, după ce a început pandemia, în mar-
tie 2020, pe noi ne-a prins acolo, eram pe final, pentru că centrul 
era temporar pe perioada iernii.

Ovidiu: Îmi aduc aminte! Cred că am nimerit și eu la voi.

Ioan: Cred, cred! Au trecut foarte mulți oameni pe acolo.

Ovidiu: O noapte am stat și eu, cred, acolo cu Marian.
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Ioan: Da! Foarte mulți voluntari! Iar acum activitatea se bazează 
pe suport voluntar și cred că unul dintre cele mai mari asset-uri, 
cele mai mari realizări ale CARUSEL-ului este această rețea formi-
dabilă de voluntari, care, atunci când e nevoie, se mobilizează fan-
tastic. Și cred că sunt, cel puțin când eram eu, undeva între 70 și 
80 de voluntari activi, pe care te puteai baza. Eu cred că acum sunt 
mai mult de atât.

Ovidiu: Chiar nu știam de asta.

Ioan: Da! CARUSEL, de-a lungul timpului, mie mi se pare că 
a avut și niște inovații, cum ai spus și tu, ai menționat dușul mobil, 
care la vremea aia, dar și acum, este ceva wow! Adică să poți să 
mergi cu un duș, să-l conectezi la rețeaua de apă a orașului și în 
special la gurile de la pompieri și să poți să ai mașină de spălat în 
această dubă utilitară. Imaginați-vă o mașină de trei tone jumate, 
un cub din ăsta mare, în care au loc două mașini de spălat și un 
duș, unde oamenii își pot spăla lucrurile, le pot usca, pot face baie 
și pot pleca complet schimbați de acolo. Însă tot pandemia a făcut 
ca acest proiect să fie puțin postponed, să zic așa, blocat, pentru că 
știți și voi că în pandemie se spunea că în vaporii de abur de la apă 
există Covid și atunci a trebuit să se închidă. Eu sper ca în curând 
să vedem mașina aia din nou pe străzile Bucureștiului, în cele mai, 
să zic, necesare zone ale sale. 

Ovidiu: Scuze că te întrerup, că și mie îmi vin acum tot felul 
de informații, îmi readuc aminte mai multe chestii. Nu știu dacă 
înainte de noiembrie, înainte să te retragi, să zic, deja era în discu-
ție cu centrul comunitar, cu cantina socială?
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Ioan: Da, da, da! Se lucra. Ea a fost deschisă oficial de curând, 
dar acel loc, pe Strada Constantin…

Ovidiu: Pe lângă Cișmigiu, nu? Parcă…

Ioan: Da! E pe lângă Cișmigiu. Uite, ce lapsus am acum! Acolo 
a fost tot timpul o cantină administrată de Direcția de Asistență 
Socială a Municipiului București, care a dat-o Asociației CARU-
SEL, știu, în folosință pe o perioadă de timp determinată. Și asta 
a însemnat o serie de reparații, îmbunătățiri, renovări, care au du-
rat foarte mult. Însă, la final, rezultatul a fost unul excepțional.

Ovidiu: A! E Strada Sfântul Constantin!

Ioan: Sfântul Constantin! Așa!

Ovidiu: Că asta căutam acum, să verific.

Ioan: Să le spunem ascultătorilor că este ora 21.30. Vin după 
o zi extrem de lungă.

Ovidiu: Te cred!

Ioan: Și e posibil să mai am niște lapsusuri. Da! Deci pe Strada 
Sfântul Constantin, nr. 8, acolo este Centrul Comunitar Cișmigiu. 
Grivița, Cișmigiu – pentru că leagă două comunități în care CA-
RUSEL lucra: cea din Calea Griviței și acum în Cișmigiu. Și este, 
într-adevăr, un centru de zi cu multiple facilități, de la duș, frizerie, 
spălătorie, masă, asistență socială, asistență medicală. Știu că era în 
discuție să vină și o doamnă psihoterapeută. Un centru multifunc-
țional, un centru foarte interesat.
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Ovidiu: Da! Cu pachet de servicii și sprijin, dar și servicii în 
același timp. Noi, cei de la Centrul INTERSECT, ne-am bucurat, 
ca să spun așa, de sprijinul tău. Ai susținut acel atelier de gestionare 
a situațiilor de criză cu beneficiarii și ne-ai învățat câte ceva, ne-ai 
dat niște tips & tricks, ca să zic așa. Și chiar mă gândeam la relația 
cu beneficiarii, că mulți dintre ei veneau la noi și pentru magazinul 
social, dar și pentru servicii și pentru o masă, îi întrebam dacă 
aveau și alte chestii, de exemplu, nu știu, cu un buletin. Știi că te 
mai sunam eu să-ți cer sfatul și spuneau că la CARUSEL „Da, dar 
e foarte strict, ordine și disciplină!”. Și e interesant că a contat 
foarte mult. Și, uite, noi ne confruntăm cu chestia asta, să ai o 
procedură, să știi cum să acționezi, să creezi un anumit tip de re-
laționare cu beneficiarii. Și eram curios: cum ai văzut chestia asta 
de-a lungul anilor? 

Ioan: Tu știi că la început, când Marian ne spunea „Trebuie să 
avem proceduri pentru orice lucru, trebuie să avem proceduri, tre-
buie să avem proceduri!”, la început nu prea înțelegeam că proce-
dura poate să fie mai importantă și conta să ne ținem de ea mai 
mult decât de a rezolva punctual nevoia omului. Dar, în timp, 
ne-am dat seama că numai așa, având niște proceduri clare, de la 
care să încercăm să nu ne abatem, vom reuși să oferim același tip 
de serviciu, indiferent că acolo este Ioan sau Ovidiu sau altcineva. 
Și, întotdeauna, serviciile vor avea aceeași calitate înaltă, pentru că 
noi tot timpul am pus accentul pe servicii de calitate, în care omul 
din fața ta a fost în centrul atenției. Da, am făcut tot timpul apel 
la proceduri, la reguli, dar au fost și ele create și, să zic așa, croite 
astfel încât să ținem întotdeauna cont de demnitatea oamenilor, 
să nu lezăm în niciun fel.

Ovidiu: Și în beneficiul lor.
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Ioan: Exact! Să fie în beneficiul clienților noștri, să fie niște 
reguli transparente, să fie de multe ori niște reguli pe care le-am 
„negociat”, între ghilimele, cu ei și, pornind de la această bază, să 
putem construi pe ea astfel încât în final oamenii, clienții să plece 
de la noi sau din interacțiunile noastre mult mai bine sau cu lu-
crurile înțelese, rezolvate cât de cât.

Ovidiu: Eram curios acum, că spuneai cum timpul e mai com-
plicat, având în vedere noua viață de lângă tine. Ești în concediu, 
să zic așa, sau încă ești implicat, ai treburi, adică faci altă muncă 
în același timp? Sau ești tătic full-time?

Ioan: Nu, nu, nu! Să știi că nu. Am avut o perioadă scurtă în 
care mi-am luat o pauză, dar eu, fiind o fire activă, am căutat să-mi 
găsesc ceva care se potrivească, astfel încât să am și timp de David, 
dar să pot să și fac ceva. Și îți mulțumesc că m-ai întrebat! Profit 
de această ocazie să vă spun în câteva cuvinte despre noul meu rol. 
Lucrez într-un proiect european, care se numește ROCCAS II, 
astea sunt niște termene… Este un proiect cofinanțat POCU. Este 
un proiect de screening, este cumva apropiat de ceea ce făceam la 
CARUSEL. Cumva, mi s-a părut că se potrivește și că mi-a venit 
că o mănușă. Doar că patologia este un pic diferită. Nu mai face 
parte din rândul bolilor infecțioase, cu transmitere sexuală, în care 
îmi place să cred că am expertiză. Aici este în zona cancerelor. Și 
este vorba despre screening pentru cancer colorectal. Este un scre-
ening care se adresează și grupurilor vulnerabile. Și asta a fost, dacă 
vrei, ancora care pe mine m-a prins, pentru că 53% din totalul 
grupului-țintă, care este generos, 50 000 de oameni vor fi testați. 
Deci, din acești 50 000, mai mult de 25 000 trebuie să fie și vor fi 
din rândul grupurilor vulnerabile, adică: persoane fără adăpost, 
persoane fără asigurare medicală (foarte important acest lucru!), 
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persoane fără acte de identitate, persoane care au provenit din cen-
trele instituționale, persoane de etnie romă, persoane din mediul 
rural. E o întreagă listă de vulnerabilități…

Ovidiu: Deci, e la nivel național.

Ioan: Este la nivel național, însă el acum se desfășoară pe regi-
uni. A început pe Sud-Muntenia și următoarea regiune este Bucu-
rești-Ilfov, unde suntem noi. Și, dragilor, vă adresez invitația, dacă 
aveți între 50 și 74 de ani, pentru că grupul-țintă ăsta este, fie să 
luați legătura cu medicul dumneavoastră de familie și să-i spuneți 
„Doamnă doctor/Domnule doctor, este un proiect de screening 
gratuit în București!”. Medicul de familie sigur a auzit de chestia 
asta, pentru că noi am dat informația. Medicii de familie au Soci-
etatea Națională de Medicină de Familie și noi am trimis prin toate 
canalele. Acum, medicii de familie sunt foarte ocupați, ținând cont 
și de pandemie. Și multe din e-mailuri le scapă, dar acest proiect 
se desfășoară prin medicina de familie. Practic, tu trebuie să mergi 
la medicul de familie ca să iei acest test, nu îl iei de la comunitate, 
cum ar fi fost drăguț, să-l iei de la INTERSECT sau de la CARU-
SEL. Da, proiectul e gândit prin medicina de familie, dar asta nu 
înseamnă că, dacă tu știi de proiectul ăsta, nu poți să te duci cu 
informația la medicul de familie și să-i spui: „Uite! Există un pro-
iect de screening gratuit în care etc.” Și mai mult decât atât, me-
dicul de familie este plătit, asta este un winwin. Câștigă și medicul 
de familie că își dedică un pic din timpul lui. Dacă mă întrebi pe 
mine, medicina de familie asta ar trebui să facă: prevenirea, că despre 
asta e vorba! Proiectele astea de screening asta vor să vadă: să pre-
vină ceva ce se va întâmpla peste câțiva ani.
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Ovidiu: Chiar te rog, Ioan – scuze că te întrerup! –, te rog să ne 
trimiți și nouă pe e-mail, să-i informăm și noi pe beneficiarii noștri.

Ioan: Eu o să vin să-ți aduc niște materiale informative.

Ovidiu: Te rog!

Ioan: Un afiș. Și tu să le ai tot timpul la desktop acolo, la front 
desk, iar dacă sunt persoane între 50 și 74 de ani…

Ovidiu: Avem! Avem mulți beneficiari de peste 50 de ani.

Ioan: Și, chiar dacă nu au medic de familie ori nu au o relație, 
noi o să avem și niște medici de familie. Spre exemplu, uite, acum 
lucrăm foarte bine cu medicul de familie de la Policlinica Socială 
Regina Maria, de la Baba Novac, cu domnul doctor Vlad Roma-
nescu, care este de acord să primească și persoane care nu sunt 
înscrise la el, dar pentru proiectul ăsta poate să vină punctual să 
facă chestia asta. Și sunt în discuție cu mai mulți medici de familie, 
pentru că vreau geografic să am în mai toate sectoarele un medic 
de familie buffer, de suport, care să preia oameni care nu au acces 
la acest tip de serviciu prin medicul lor de familie, că nu vrea să se 
înscrie sau nu are efectiv medic bun. 

Ovidiu: Oricum, superproiect! Bravo! Bravo! 

Ioan: Da! Este un proiect foarte…

Ovidiu: Pentru câți ani?



227

Ioan: Până la sfârșitul anului 2023. Deci avem 2022, anul ăsta, 
și anul viitor. Este destul de interesant, de solicitant și, mai mult 
decât atât, eu cred că ăsta este un început de proiecte de genul ăsta, 
de tipul ăsta, pentru că asta trebuie să se întâmple. Mai întâi tre-
buie screenată populația țării, după care toate aceste date robuste 
sunt privite în ansamblu și se trece la politici publice de sănătate. 
Numai în baza acestor date tu poți să… 

Ovidiu: Da, da, clar! Deci voi faceți, pe lângă screening, o 
bază de cercetare, efectiv, de fundamentare a politicii. Foarte bine, 
ținem legătura direct.

Ioan: La sfârșit, trebuie să facem un raport și niște recomandări, 
cam care ar trebui să… Și ce vreau să menționez este că în acest 
proiect este Asociația COPAC. COPAC înseamnă Coaliția Orga-
nizațiilor de Pacienți cu Afecțiuni Cronice și liderul proiectului 
este Spitalul Militar Central.

Ovidiu: Aha! OK!

Ioan: Deci, există o instituție medicală puternică și societatea 
civilă și un ONG. Noi suntem… Eu sunt angajat la acest ONG 
și, practic, noi trebuie să fim legătura dintre comunitate și spital.

Ovidiu: Am înțeles!

Ioan: Comunitate–medic de familie–spital. Medic de familie–
comunitate–spital. Depinde pe ce parte o iei. Dar noi o să fim 
link-ul între acestea și o să ne asigurăm că ajunge cât mai multă lume. 
Și vreau să subliniez că Spitalul Militar este o instituție publică de 
sănătate care oferă niște servicii de calitate superioară. Adică oricine 



228

dintre noi și-ar dori să fie tratat la Spitalul Militar, cu atât mai mult 
că, dacă e nevoie să faci o colonoscopie, colectivul medical de acolo 
este top – și aparatură, și pregătire, și tot ce trebuie. 

Ovidiu: Eram curios, că menționai colaborările acestea și legă-
turi între organizații și instituții și comunități. Acum, din experi-
ența ta acumulată de-a lungul anilor, cum ai văzut tot procesul ăsta 
de alianțe, solidarizări între organizații, pe munca lor sau munca 
în comun? Pe mine m-a interesat foarte tare și, într-un fel, și în 
aceste interviuri cu atâtea organizații și activiști urmăresc să văd 
cum se întrețin și se mențin alianțele astea, afinitățile, sprijinul, 
pentru că în ultimii 10 ani, 10–15 ani, cred că se vede un val nou 
de activism, de ONG-ism și mai conectat, mai interconectat, cred 
eu. Sper! Știi? Și eram curios cum vezi tu lucrurile. Poate fi și critic.

Ioan: Da! Eu zic că încă e mult de făcut în zona asta, adică încă 
mi se pare că mediul ONG-istic, asociativ, este dispersat un pic și 
că, dacă am fi poate mai uniți, mai organizați, am putea să facem 
mult mai mult pentru comunitățile noastre, fiind niște voci mai 
puternice și luând loc la mese la care acum poate nu suntem. Sau, 
dacă suntem la mesele astea, nu avem o voce puternică, pentru că 
nu-l reprezentăm pe om, reprezentăm o asociație, EasyECO sau 
CARUSEL sau COPAC.

Ovidiu: Da, da, da!

Ioan: Ce pot să spun este că, atât timp cât am făcut parte din 
Asociația CARUSEL, eram într-o rețea de organizații și lucram 
cumva pe același domeniu și am și menționat câteva: ARAS, Samu-
social, Parada, organizații care cumva erau în aceeași direcție pri-
vind grupurile vulnerabile cărora noi ne adresam. Îmi aduc aminte 
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Romanian Angel Appeal, RHRN, din care a fost și la început aliat 
unul dintre fondatori. Deci, erau, sunt niște organizații, dar… A 
lipsit în ultimii ani această, dacă vrei, coeziune sau întâlniri peri-
odice. Ce a contat și ce a dus lucrurile un pic înainte au fost relațiile 
interpersonale între directorii executivi, între oamenii din organi-
zații, care din aceste relații personale, interpersonale nășteau pro-
iecte, nășteau decizii de schimbare a unor lucruri la nivel politic. 
Uite, o altă organizație cu care noi am colaborat foarte bine, CR, 
pe partea asta de advocacy… Foarte bine! Foarte tare! CR tot tim-
pul a fost alături de noi, de fiecare dată când voiam să schimbăm 
ceva sau să venim cu o inițiativă legislativă, noi nefiind juriști, 
știind cam care sunt nevoile, dar cum faci să pui pe o hârtie această 
nevoie, s-o fundamentezi, cum o îmbraci astfel încât să poți să te 
duci cu ea în Parlament. Să-ți dau un exemplu: am avut o inițiativă, 
introducerea camerelor de consum în România, un proiect-pilot. 
Am ajuns cu el până în Parlament, chiar a fost citit în Parlament. 
E adevărat, nu a trecut! Probabil că încă cei care ne conduc nu 
înțeleg utilitatea unor astfel de servicii comunitare, dar eu cred că 
în câțiva ani România va avea astfel de centre de consum, niște faci-
lități de consum safe: să te duci, să-ți faci doza cu doza ta, acolo ești 
supervizat și „Bună ziua!”. Ăla este locul de unde putem să con-
struim, să lucrăm cu acea persoană, că, după ce și-a făcut doza, este 
mult mai OK, mult mai liniștită, mult mai relaxată și poți să vezi 
ce alte nevoi mai are. Pe când, atunci când dădeam seringi în Feren-
tari cu Caracuda, îți aduci aminte?

Ovidiu: Da, da!

Ioan: Oamenii veneau, stăteau preț de câteva minute, dar erau 
cu răul pe ei! Adică nu prea aveau timp și chef să stea cu tine la 
discuție despre faptul că nu aveau acte, despre faptul că nu și-au 
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mai luat tratamentul antiretroviral de nu știu când. Omul avea 
nevoie de seringă ca să se ducă să-și facă tratamentul și să-și… Da, 
unii dintre ei se mai întorceau după ca să mai stea de vorbă… 

Ovidiu: Da! 

Ioan: Deci, referitor la întrebarea ta, revin și spun că mai sunt 
lucruri de făcut, dar, uite, acum, din noua mea poziție, aș vrea să 
zic că acum sunt independent. Și chiar mă gândeam să fac o întâl-
nire cu toate aceste organizații la care să-i invit eu, Ioan, pe toți. Și 
nu poate să fie nimeni, să zic așa, invidios că „Bă! Ne-au invitat 
ăia!” sau… Și mă gândesc să fac o întâlnire de asta, o masă rotundă, 
chiar HIV ar trebui să fie subiectul discuției, în special strategia 
națională, și să vedem dacă putem să ne așezăm la masă, așa, cu o 
persoană – îmi place să cred – imparțială, care să invite niște orga-
nizații pe care le cunoaște. „Hai să ne așezăm la masă și hai să mai 
povestim unii cu alții, să vedem ce mai fac ăia, ce mai fac ăia și 
cum putem să…”

Ovidiu: Mi se pare foarte tare ideea asta!

Ioan: Eu cred că e nevoie de un astfel de demers.

Ovidiu: Tocmai pentru că, așa cum spuneai și tu – și sunt total 
de acord –, de multe ori relațiile interpersonale, de amiciție, de 
prietenie au conectat mai mult poate organizațiile între ele. De 
exemplu, relația noastră de colaborare și muncă cu E-Romnja e 
pentru că mă știu cu Carmen de nu știu câți ani, cu MozaiQ, cu 
ACCEPT sau cu FILIA sau cu nu știu care, tocmai pentru că sunt 
relații personale de fapt. Adică, înainte de organizație, eu îi știu pe 
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oamenii ei. De multe ori, nu știu numele corect al organizației, dar 
știu oameni de acolo.

Ioan: Da, da, da! 

Ovidiu: E o strategie bună să aduci la masă nu numele de or-
ganizații, mai ales că de multe ori pot fi și tot felul de situații ten-
sionante, ci numele prin munca pe care ai făcut-o tu, Ioan. Știi? 
Chiar dacă ai fost acolo sau acolo. E o strategie foarte interesantă 
de construcție! Personalul e foarte important și în organizare mai 
structurată sau instituțională și de-asta mi se pare foarte tare ideea. 
Bravo! Foarte mișto!

Ioan: Poate, uite, discutăm despre chestia asta și după experi-
ența ta mă mai ajuți să găsesc calea cea mai potrivită astfel încât 
oamenii chiar să simtă că e o chestie transparentă, cu un principiu 
de interes în binele comunității, că până la urmă…

Ovidiu: Exact! Uite, o să-ți dau un exemplu, dacă îmi permiți. 
În 2016, EasyECO e veche, dar noi de-abia în ultimii ani am în-
ceput să o ridicăm prin proiecte și diverse chestii și venisem cu o 
propunere să… ideea mea de centru comunitar… Bine, ideea mea… 
Mulți credem că vrem centre comunitare de mulți ani. Și știi că 
am venit prima oară cu o propunere pe centru comunitar mai mult 
focusat cred, pe LGBT, dar și alte grupuri vulnerabile. Și, personal, 
i-am invitat pe Florin Buhuceanu, de la ACCEPT, pe Mihnea și 
pe Vlad de la MozaiQ, pe Tudor Covaci de la PSI și nu mai știu 
care altă organizație la masă, țin minte chiar la CARE Cafe acolo, 
pe Olari, în virtutea faptului că mă știam cu ei. Oamenii au ac-
ceptat și au venit la masă și cineva chiar m-a întrebat „Dar cine e 
EasyECO?”. Adică, înțelegi! Și cred că funcționează chestia asta. 
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Și am reușit să scriem un concept note atunci împreună și am apli-
cat la US Department, țin minte, în 2016, în decembrie, numai 
că în ianuarie a venit Trump și s-a anulat programul complet. 

Ioan: Dar poate îl reiei, adică nu e o chestie care…

Ovidiu: Păi, se lucrează!

Ioan: A, Doamne ajută! Bravo! 

Ovidiu: Da, da, da! Cumva, se lucrează la propunere. Dar, mi-am 
adus aminte că de fapt, cumva, și eu cred puternic în chestia asta 
personală și mi-am adus aminte de contextul ăsta, adică e o iniți-
ativă foarte tare, dacă faci, să-i aduci pe oameni. Și pe aici există 
alte teme.

Ioan: Păi, să știi că, atunci când o să încep demersul ăsta, va tre-
bui să mă mai consult și cu niște oameni, iar tu ești unul dintre ei.

Ovidiu: Tu ești cunoscut pentru mai mult decât abilitate, este 
efectiv deja o supertehnică de cum să vorbești, cum întreții relațiile, 
de amabilitate, de generozitate. Adică te-am văzut de fiecare dată… 
Nu știu dacă ai refuzat, nu îmi aduc aminte să fi refuzat… Cred 
că mai refuzi când nu poți să faci ceva pentru oameni, dar…

Ioan: Nu, dar și atunci când nu poți să faci…

Ovidiu: Tu ești conectiv și conectezi oameni.

Ioan: Și atunci când nu poți să faci ceva pentru oameni, iar asta 
am învățat-o de la Marian, tot poți să faci ceva, să-i recomanzi. 
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Adică tu nu poți să faci efectiv ceva, dar știi pe cineva care poate 
să ajute și omul ăla tot nu pleacă niciodată de la tine cum a venit, 
„Bă, m-am dus bou și am plecat vacă!”, cum e vorba aia proastă 
din popor. Dar încercăm și acolo unde nu avem noi knowhow sau 
nu avem resurse sau chiar „Nu știu, bă, dar în agenda mea de te-
lefon există cineva care știe să răspundă la întrebarea aia sau care 
poate să te îndrume sau care poate să etc.”. Și atunci, cred eu, asta 
a făcut întotdeauna diferența. Și de felul cum am rămas și sunt în 
continuare în mintea clienților noștri, că și asta e o formă de a-ți 
păsa de om, chiar dacă spui „Băi, nu știu! Asta nu ține de mine! 
Știu eu un avocat care poate să-ți răspundă la întrebarea asta”. Ți-am 
dat un exemplu din zona asta juridică, unde nu mă pricep. Și, da, 
îți mulțumesc pentru cuvintele tale!

Ovidiu: Da, și cum ne-ai sprijinit și pe noi la atelier și exact și 
chestia asta ne explicai. „Poate nu puteți ajuta, poate nu aveți re-
surse, dar măcar, uite, îți aduci aminte că la FILIA sau la ANAIS 
sau la CARUSEL… Poți trimite în altă parte.” E foarte important 
asta, într-adevăr! Mă gândeam acum, așa, de final, Ioan, că deja ne 
apro piem de ora de culcare. Sunt foarte interesat, dacă poți să spui, 
de unde îți mai vine optimismul și energia? Cum te recuperezi? Ce 
te mână, ca să zic așa, de fiecare dată să speri că se pot schimba 
lucrurile? Eram curios să știu de unde îți vin optimismul și energia 
de a merge înainte în munca ta.

Ioan: Îți răspund foarte simplu, Ovidiu: de la oameni. Tot oa-
menii sunt aceia care-ți dau energia să mergi mai departe și, exact 
cum ai spus și tu mai devreme, faptul că oamenii ies de la tine din 
birou sau pleacă atunci când te vezi cu ei de pe stradă un pic cu 
povara umerilor mai… Știi? Adică, ei vin așa, cu greutăți, apăsați 
de greutăți, și parcă pleacă mai drepți. Pleacă un pic mai drepți și, 
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dacă mai apare și un zâmbet în colțul gurii, pentru mine este foarte 
important! Întotdeauna de la oameni mi-am luat energia și faptul 
că există acest transfer și acest feedback imediat în funcție de ceea 
ce spunem, ce ascultăm și ce înțelege omul și cu ce pleacă de la tine 
și în momentul când sumarizăm ce avem de făcut, next step, îți dai 
seama că, OK, a fost un timp petrecut cu folos, cu sens. De acolo 
te încarci și zici „Da!”, încă e bine ce faci. Însă nu trebuie să uităm 
de oameni, de cei care lucrează în domeniu și să nu ne gândim la 
sănătatea lor emoțională, psihică, pentru că lucrul cu oamenii este 
o muncă grea… Nu vreau să fiu subiectiv, dar persoanele cu care 
noi lucrăm, cu multiple vulnerabilități, cu multiple nevoi socio-me-
dicale, îți transferă și ție din aceste poveri și atunci, dacă nu există 
o formă de refill cu energie bună, apare acel burnout, pe care cu 
toții… Eu l-am experimentat, știu că am fost acolo, am reușit să 
ies de acolo, dar nu singur, cu ajutor și am făcut terapie și m-am 
ajutat de chestia asta. Că mă întrebai „Cum reușești?”. Nu întot-
deauna reușești singur. Și atunci ar fi bine dacă în organizații ar 
exista un sistem profesionist de intervizare, de supervizare, mai ales 
pentru ceia care lucrează la firul ierbii, care intră în contact direct 
cu oamenii. Da, trebuie văzut periodic, trebuie făcute niște sesiuni 
de „Hai să vedem cum suntem!”.

Ovidiu: Exact! Să știi că și noi am avut discuții recente, să ne 
adunăm puțin cu o consiliere, să apelăm ca grup, în special, și să 
vedem după un an de zile de zăpăceală cu centrul comunitar. Da, 
e o idee foarte bună!

Ioan: Da! Cu cât veți pay attention și veți investi în a vă uita 
către sănătatea emoțională a persoanelor care lucrează, cu atât oa-
menii vor fi mai bine și serviciile vor fi mai bune și clienții vor fi 
mai bine și este, așa, un cumul.



235

Ovidiu: Exact! Bine, Ioan, încă odată îți mulțumesc pentru 
disponibilitate!

Ioan: Oricând, Ovidiu! Și vă felicit pentru ce faceți acolo!

Ovidiu: Mulțumim mult!

Ioan: Eu vă urmăresc de pe Facebook și mai știu de la George 
Goliță, de la el mai aflu. Felicitări pentru târgul locurilor de muncă 
pe care l-ați avut zilele astea, nu?

Ovidiu: Da! Au fost câteva zeci de beneficiari, companii. Cred 
că s-au și angajat.

Ioan: Uite! Mai profit de ocazia asta: eu aș fi vrut să vin acolo, 
dar nu am avut timp să las niște flyere, pentru că, pe lângă activita-
tea asta a mea în centrul cu screeningul de colon, mai am o activitate, 
un part-time, la Kaufland. Și la Kaufland eu sunt coordonator de 
distribuitori de revista Kaufland. Și am chestia asta dinainte să 
lucrez la CARUSEL și s-a potrivit mănușă cu ce făceam noi la 
CARUSEL, iar pe oamenii pe care-i întâlneam la CARUSEL și 
erau dornici să-și suplimenteze veniturile eu puteam să-i angajez 
în această rețea de distribuție de ziare, la vremea aia. Era ziarul 
Kaufland, acum este revista Kaufland. Și, uite, chiar în momentul 
ăsta rețeaua are nevoie de distribuitori, în București și un pic în 
Ilfov, și o să vreau să-ți las și această mână întinsă, poate unora din-
tre clienții voștri li se va potrivi, pentru că este o activitate part-time, 
o singură zi pe săptămână, câteva ore, e un venit cu care îți mai 
rotunjești un pic veniturile. Nu trăiești din chestia asta, dar pentru 
măsura muncii depuse și a timpului alocat este fenomenal.



Ovidiu: Da, clar! Chiar am să-i reamintesc colegei mele, Adina, 
care se ocupă foarte mult. A și organizat, coordonat chestia cu târ gul 
cu locurile de muncă, și, dacă uiți cumva sau ceva, o să te bată ea 
la cap să ne trimiți informații. 

Ioan: Neapărat!

Ovidiu: Și la fel și cu proiectul de la Asociația COPAC. Să ne 
trimiți ca să avem…

Ioan: Chiar înainte să intru cu tine în direct m-am gândit să-ți 
zic despre lucrurile astea și mă bucur că am avut ocazia! Materialele 
o să ajungă curând la voi, la EasyECO.

Ovidiu: Perfect! Oricum, noi ținem legătura! Încă o dată, Ioan, 
îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat, că ți-ai făcut timp la ora 
asta târzie! Foarte multe informații superutile! Succes în continu-
are! Ținem legătura, să ne auzim! Ăla micul să-ți crească frumos!

Ioan: Mulțumesc! Mulțumesc din suflet!

Ovidiu: Și să ai grijă de tine! 

Ioan: Seară bună ție și ascultătorilor voștri! Și, nu în ultimul 
rând, gânduri bune colegilor tăi!

Ovidiu: Da, da, da! Le transmit!



237

Elena Samoilă  

și Adela Alexandru

Ovidiu: Bună, mă bucur mult că ați acceptat să participați la 
seria de interviuri pe care le organizăm în cadrul proiectului nos-
tru INTERSECT! Cunosc Asociația FILIA de ceva ani buni, dar, 
pentru cine nu vă cunoaște, haideți să aflăm cum ați ajuns să faceți 
această muncă.

Elena Samoilă și Adela Alexandru: Centrul FILIA este o or-
ganizație feministă care face auzite vocile femeilor prin lucru direct 
în comunități și activități de advocacy, activism și sensibilizare, 
studii și analize. Ne dorim o societate solidară în care drepturile și 
nevoile diverse ale femeilor sunt respectate și care oferă șanse egale 
tuturor oamenilor.

În ceea ce privește lucrul în comunitate, focusul organizației 
este pe:

• Asigurarea accesului femeilor la servicii de sănătate de calitate 
• Creșterea implicării civice a femeilor și tinerilor din comunitate 
• Dezvoltarea unui mediu fără violență pentru femei și fete în 

comunitate
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Aceste trei mari direcții s-au dezvoltat ca urmare a împărtășirii 
experiențelor femeilor cu care am intrat în contact în ceea ce pri-
vește sănătatea și siguranța femeilor, precum și relația pe care o au 
cu autoritățile locale în special. 

De aproape 8 ani, FILIA merge în comunități marginalizate 
unde discută la firul ierbii cu fete și femei despre problemele lor, 
dar și despre drepturile lor și cum își pot face auzite vocile. De la 
peste 5 000 de femei cu care am vorbit de-a lungul acestor ani am 
aflat că obstacolele se adâncesc în funcție de etnie, statut social, 
rezidență, nivel de educație, nivel de venit. Muncile domestice și 
de îngrijire sunt o povară mult mai grea atunci când infrastructura 
nu răspunde nevoilor lor. O să vă dau doar un exemplu: a spăla 
rufe uneori presupune să cari apa cu găleata de la cea mai apropi-
ată fântână, să faci focul ca să o încălzești, să freci de mână rufă cu 
rufă. Cu sau fără detergent. Țin minte vorbele unei beneficiare 
de-ale noastre care spunea că cel mai tare o supără că strada pe care 
locuiește nu e asfaltată, căci copii se aleargă și se ridică praful și se 
murdăresc mai mult și e nevoită să spele mai mult. A pregăti mân-
care sau a face curat în casă depinde direct de accesul la apa curentă 
pe care îl au sau nu ori de accesul la energie electrică.

În medie, o femeie din România petrece peste 5 ore pe zi mun-
cind în propria gospodărie și având grijă de familie, spun datele 
Eurostat. Asta înseamnă 35 de ore pe săptămână, 140 de ore pe 
lună. E printre cele mai mari valori din UE. Prin comparație, băr-
bații români dedică mai puțin de 3 ore pe zi pentru aceleași acti-
vități. Când vine vorba despre îngrijirea copiilor, a bătrânilor sau 
a persoanelor cu dizabilități din familie, 46% dintre românce alocă 
pentru asta măcar 1 oră pe zi, comparativ cu 25% dintre bărbații 
români. E cel mai mare decalaj de gen din UE, arată Indexul Ega-
lității de Gen la nivel de UE pentru 2019.
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Prima comunitate în care am început să lucrăm a fost Valea 
Seacă, în județul Bacău. Unul dintre proiectele de la începutul 
acestei etape a fost Phenja – Violence against women has no colour!, 
pe care l-am implementat alături de colegele noastre de la Asocia-
ția E-Romnja și care a beneficiat de finanțare din partea Open 
Society Institute. Ne-am propus în cadrul proiectului să dezvoltăm 
instrumente adaptate contextului local, de prevenire și combatere 
a diferitelor forme de violență împotriva femeilor și fetelor rome 
și nerome. În primul an am dezvoltat un grup de inițiativă al fe-
meilor rome și nerome din comună și am desfășurat acțiuni de 
informare și conștientizare privind violența împotriva femeilor prin 
organizarea unor ateliere și întâlniri cu femei. Una dintre activită-
țile de succes a fost transferul de bune practici prin organizarea 
unui eveniment în care grupul de inițiativă al femeilor rome și 
nerome din Giurgiu a pregătit o piesă de teatru forum despre vio-
lența împotriva femeilor pornind de la experiențele grupului, piesă 
care a fost prezentată ulterior comunității și care a oferit ocazia 
unei dezbateri despre rolul pe care îl are fiecare dintre noi, cât și 
responsabilitățile autorităților. În plus, femeile din grupul de ini-
țiativă din Valea Seacă au participat în cadrul Festivalului Pakivalo 
la un schimb de bune practici și au avut ocazia să dezbată alături 
de alte femei rome active la nivel local în grupuri de inițiativă. Prin 
întâlnirile periodice ale Grupurilor de inițiativă, femeile au creat 
un spațiu sigur, în care au început să vorbească despre experiențele 
lor ca femei și problemele pe care le trăiesc, de la acces la sănătate 
și drepturi reproductive până la diferite forme de violență cu care 
se confruntă. Din 2017, o nouă componentă a fost dezvoltarea și 
consolidarea unui grup de inițiativă al tinerilor romi și neromi: 
Revendicări din sat. Am organizat diferite ateliere în care au învățat 
ce sunt rolurile tradiționale de gen, cum să intervină atunci când 
sunt martori la hărțuire și cum pot lucra în echipă. Atelierele au 
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răspuns intereselor tinerilor privind înțelegerea privilegiilor și a 
identităților diferite, relațiile sănătoase și cele nesănătoase, istoria 
romilor, egalitate, violența împotriva femeilor și fetelor, hărțuire 
sexuală și bullying.

Prin programul Making women’s voices be heard! ne-am propus 
să dezvoltăm grupurile de inițiativă ale femeilor și ale tinerilor din 
Valea Seacă și din București care să crească implicarea în acțiuni 
locale de advocacy pentru drepturile femeilor rome. În prima parte 
a proiectului am urmărit monitorizarea politicilor publice națio-
nale și locale cu privire la prevenirea și combaterea violenței împo-
triva femeilor și fetelor și am continuat întâlnirile de organizare 
comunitară cu grupurile de inițiativă.

Proiectul Bona Dea – Acționăm pentru sănătatea și siguranța 
femeilor, derulat între iunie 2018 și februarie 2019, a oferit un 
spațiu sigur prin organizarea a 90 evenimente pentru peste 1 700 
de femei din 24 de comunități rurale și urbane, în cadrul cărora 
participantele au putut discuta cu experți despre problemele cu 
care se confruntă pe teme legate de sănătate maternală și alăptare, 
prevenirea cancerului de col uterin și de sân, violența împotriva 
femeilor și fetelor, hărțuire sexuală sau discriminare pe piața mun-
cii. Participantele au primit kituri de sănătate și igienă, care conți-
neau absorbante, prezervative, teste de boli cu transmitere sexuală, 
test de sarcină și șervețele intime, precum și materiale informative 
și pliante pe care le pot împărtăși cu femeile și fetele dragi lor, 
ajutând astfel la diseminarea informațiilor.

Bona Dea 2: ca urmare a nevoii de acces la informații a femei-
lor din comunitățile marginalizate, informații despre sănătate ma-
ternală, prevenirea și combaterea discriminării, dar și cu privire la 
drepturile pe care le au în relația cu autoritățile, Centrul FILIA 
împreună cu O Del Amenca și RomaJust a derulat un proiect 
prin care 703 femei au participat la întâlniri, 203 femei la sănătate 
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maternală și 98 femei la violență domestică; 26 de reprezentanți ai 
autorităților locale au participat la un training pentru îmbunătăți-
rea modului de intervenție a echipelor multidisciplinare în cazurile 
de violență domestică. Am furnizat pe rețelele de socializare infor-
mații cu privire la temele abordate, de exemplu clipuri despre sănă-
tatea maternală și violență domestică,

În anul 2019, am continuat lucrul în comunitate cu femeile și 
tinerii din grupurile de inițiativă din Valea Seacă. Prin programul 
Making women’s voices be heard! am organizat întâlniri despre preve-
nirea și combaterea violenței împotriva femeilor, pornografie din răz-
bunare și hărțuire sexuală. Am avut ateliere cu jocuri despre violență, 
precum și vizionări de film și dezbateri alături de tinerii și tinerele 
din grupul de inițiativă Revendicări din sat. Totodată, am organizat 
un training pentru îmbunătățirea intervenției echipei multidiscipli-
nare de intervenție în cazurile de violență. Am participat la acțiuni 
de prevenire și combatere a abandonului școlar alături de Școala 
nr. 1 și Primăria din Valea Seacă și colegele de la E-Romnja.

În anul 2020, am continuat lucrul în comunitate cu femeile și 
tinerii din grupurile de inițiativă din Valea Seacă. Prin finanțarea 
primita de la Open Society Foundation, am organizat întâlniri 
despre prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și 
fetelor, sănătate reproductivă și implicare civică. Situația pande-
mică ne-a împiedicat să fim împreună fizic atât de des cum ne-am 
dorit, dar am menținut legătura permanent cu beneficiarele noas-
tre. Am participat și facilitat o întâlnire între delegația Organizației 
Națiunilor Unite și grupul de inițiativă al femeilor din Pălămida, 
Valea Seacă, cu ocazia raportului privind situația femeilor și fetelor 
din România al ONU. De asemenea, am organizat ședințe de te-
rapie individuale pentru femeile din grup, alături de doua terape-
ute din București. Având în vedere că în timpul pandemiei sărăcia 
s-a acutizat, iar accesul la locuri de muncă a fost restrâns, echipa 
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FILIA a dus 65 de pachete de igienă și alimente în Valea Seacă, 
Bacău, și Tâmboești, Vrancea, cu ajutorul financiar al OSF, precum 
și prin donații realizate pe platforma Pago.

În martie 2021, am început proiectul ACCESS, care se va des-
fășura pe mai mult de 2 ani. Pe parcursul primelor luni de proiect 
am învățat foarte mult despre problemele diferite cu care se con-
fruntă femeile în ceea ce privește drepturile la siguranță și la sănă-
tate. Am reușit să încheiem acorduri de parteneriat cu 6 comune 
din județele Argeș și Ialomița și cu 5 autorități județene. Am or-
ganizat o campanie cu privire la dreptul la sănătate și siguranță în 
cadrul căreia au avut loc 24 de evenimente cu 510 femei partici-
pante, în cadrul cărora am realizat 12 sesiuni de informare pe tema 
violenței împotriva femeilor și a sănătății maternale și reproductive 
și 12 evenimente de mapare a problemelor femeilor. De asemenea, 
am organizat 6 evenimente cu scopul creșterii mobilizării cetățene-
lor în acțiuni de advocacy local la care au participat 165 de femei. 
În cadrul acestui training, femeile au învățat despre instrumente 
și tactici pe care le pot folosi pentru a-și exercita drepturile și moda-
lități de presiune asupra autorităților (audiență cu primarul, peti-
ție, protest etc.). Ulterior, din fiecare localitate au fost desemnate 
câteva reprezentate ale comunității care să ne însoțească la primă-
rie pentru o discuție cu reprezentanți ai autorităților locale și ex-
pertele FILIA pentru a aduce la cunoștință problemele identificate 
și pentru a găsi împreună posibile soluții pentru rezolvarea acestora. 
La acestea au participat în total 38 de femei și 16 reprezentanți ai 
autorităților locale. Feedbackul participantelor în urma acestor în-
tâlniri a fost unul foarte puternic, întrucât pentru multe dintre ele 
a fost pentru prima dată când au putut să vorbească despre proble-
mele lor față în față cu cei care iau decizii la nivel local.

În anul 2021, am continuat lucrul cu grupurile de inițiativă ale 
femeilor și tinerilor din Valea Seacă, Bacău. Am organizat un nou 
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training de formare al echipei mobile din comunitate pentru in-
tervenția în cazurile de violență împotriva femeilor și fetelor și am 
organizat întâlniri la nivel județean cu autoritățile implicate în 
cazurile de violență împotriva femeilor pentru a identifica pro-
bleme și soluții în cazul intervențiilor la nivel local. Le-am semna-
lat autorităților mai multe cazuri de violență, precum și cazuri de 
slabă gestionare a cazurilor de către autoritățile locale. Am sprijinit 
raportarea unui caz de agresiune sexuală asupra unei minore prin 
acompanierea beneficiarei și a fiicei ei la Institutul de Medicină 
Legală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilu-
lui și la secția de Poliție. Totodată, am acordat susținere în instanță 
pentru trei cazuri identificate printre beneficiare: un caz de violență 
domestică, un caz de contestare a filiației față de mamă și un caz 
de înșelăciune în privința complicității la evaziune fiscală.

Abordarea noastră:
• Sprijinim grupuri de inițiativă ale femeilor și tinerilor la nivel 

local prin activități de organizare comunitară.
• Facem auzite problemele cu care se confruntă femeile la nivel 

local.
• Informăm publicul larg despre problemele cu care se con-

fruntă femeile.
• Oferim sesiuni de informare și training pentru autorități pen-

tru oferirea unor servicii locale mai bune pentru sănătatea și sigu-
ranța femeilor.

• Informăm tinerele și tinerii cu privire la egalitatea de gen și 
de șanse prin activități de educație nonformală.

• Contribuim la dezvoltarea politicilor publice care să răspundă 
problemelor cu care se confruntă femeile.

• Învățăm din experiențele diferite ale femeilor și construim 
solidaritate între femei.
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Ovidiu: Unde vedeți provocările cele mai complicate când vine 
vorba despre colaborarea cu alte organizații, grupuri sau instituții? 
Dar și în raport cu beneficiarii sau comunitățile în care lucrați? 
Cum și unde se întâlnesc lumile acestea, de cele mai multe ori atât 
de diferite?

Elena Samoilă și Adela Alexandru: România are dificultăți în 
aplicarea legislației privind egalitatea de gen, în special în privința 
accesului la sănătate. Ca în multe alte domenii, există o diferență 
notabilă între ceea ce este legiferat și oferit formal, prin protocoale 
de urmărire și tratament, versus ceea ce este disponibil și accesibil 
la nivel informațional, logistic și financiar pentru pacienți. Lipsa 
de programe de educație de sănătate, în general, și reproductivă, 
în special, și prezența inegală în comunități, mai ales în cele rurale, 
a serviciilor de asistență medicală fac ca femeile să nu acceseze la 
timp și cu frecvența necesară unei bune îngrijiri serviciile de sănă-
tate reproductivă: consiliere de planning familial, urmărirea sarci-
nii, screening de cancer de col sau de sân, vaccinare anti-HPV. 

România continuă să se plaseze pe ultimul loc în UE în ceea ce 
privește egalitatea de gen în sănătate (Gender Index, 2019). Român-
cele înregistrează cel mai ridicat nivel din UE la rata mortalității 
evitabile prin asistența medicală (CE, 2019). Conform legislației 
în vigoare, femeile din România au la dispoziție un sistem foarte 
complex de îngrijire, de la acces la consiliere contraceptivă și de la 
avort la îngrijire în sarcină și în afara ei. Din păcate, ca în multe 
alte domenii, implementarea lasă mult de dorit dintr-o varietate 
de cauze. Sistemul de sănătate este subfinanțat, fapt care se reflectă 
în lipsa aparaturii (multe spitale județene sau orășenești nu au un 
ecograf la care se pot efectua ecografiile morfologice de sarcină, nu 
au colposcop sau mamograf ), în lipsa dezvoltării profesionale a 
cadrelor medicale (în multe cazuri, dacă există aparatura, medicii 
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nu au competențe necesare), în penuria de medicamente. Sistemul 
medical se confruntă și cu o lipsă cronică de personal calificat în mai 
toate specialitățile, inclusiv, în orașele mici, în obstetrică-ginecologie. 

Foarte îngrijorător, există semnale de alarmă în privința acope-
ririi teritoriului cu medici de familie, esențiali în furnizarea îngri-
jirii primare, inclusiv în privința sănătății reproductive. Astfel că 
1 din 4 femei nu ajunge la medic în timpul sarcinii, iar acest lucru 
are de-a face cu accesul la informație în privința drepturilor pe care 
le au. Foarte puține femei dintre cele cu care noi am vorbit știu că 
pot beneficia de urmărire gratuită în sarcină. Dacă o femeie nea-
sigurată încearcă să acceseze aceste servicii, se lovește de pași biro-
cratici care presupun drumuri către un cabinet de obstetrică (unde 
trebuie să achite ecografia de confirmare a sarcinii), oficiul județean 
al CNAS și, ulterior, medicul de familie. Multe nu au resursele 
financiare sau de timp pentru a face aceste demersuri, frecvent în 
mai multe rânduri până la rezolvare, și ajung astfel la spital pentru 
prima dată în sarcină în timpul nașterii. Chiar asigurate fiind, tri-
miterile către analize eliberate de medicul de familie nu folosesc 
mult atunci când li se închide ușa în nas din cauza epuizării fon-
durilor lunare. 

România înregistrează cea mai mare rată de mortalitate de can-
cer de col și sân din UE. La fiecare 3 ore, o femeie moare de cancer 
de sân (Coaliția pentru Sănătatea Femeii, 2017) și România este pe 
locul 1 în UE la decese din cauza cancerului de col (GLOBOCAN, 
2019). Testarea Babeș-Papanicolau le este și ea oferită teoretic gra-
tuit tuturor femeilor asigurate. Din păcate, lipsa de informare și 
distanța față de centrele de testare, o problemă pentru femeile din 
comunități rurale, face ca și cele care ar putea să beneficieze de 
acest test salvator de viață să nu îl acceseze cu frecvența necesară. 
Femeile neasigurate pot accesa uneori anumite tipuri de testare 
(caravane mobile, spitale care decid să ofere testarea oricărei femei, 
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indiferent de statutul de asigurat, programe ONG), dar ratele mari 
de incidență și mortalitate cauzate de cancerul de col atestă că acest 
sistem nu funcționează pentru un număr prea mare de românce. 

Foarte puține femei dintre cele cu care noi am vorbit știu că se 
pot apăra de agresor prin solicitarea unui ordin de protecție din 
partea autorităților, deși datele ne spun 1 din 4 femei din România 
a fost agresată fizic sau sexual de partener ori de fostul partener. 
De asemenea, foarte puține femei cunosc serviciile specializate sau 
faptul că există centre, adăposturi pentru victimele violenței do-
mestice, locuințe protejate. În plus, în situațiile în care decid să 
meargă mai departe și să facă o plângere, se lovesc de atitudini 
discriminatorii din partea polițiștilor, a asistenței sociale, a medi-
cilor de la spitale ș.a.m.d. ca urmare a unui rasism instituționalizat. 
De cele mai multe ori, nu primesc număr de înregistrare pentru 
plângerile/solicitările depuse. Se întâmplă ca victimele chiar să fie 
descurajate de către polițiști, să nu depună plângerea penală. Sau 
ei nu știu încotro să le îndrume. În acest sens, ne dorim să existe 
cât mai mulți profesioniști sensibili față de problematica de gen, 
să depășească stereotipurile și prejudecățile cu privire la femei și 
bărbați și să intervină prompt în cazurile de violență domestică, 
mai ales când intervenția lor poate face diferența dintre viață și 
moarte. Brățările electronice, deși cerute din 2012, au fost adoptate 
abia în 2021, iar de 1 an jumătate așteptăm implementarea lor.

În demersul de mapare de probleme am avut în vedere, pe de 
o parte, perspectiva femeilor și, pe de altă parte, perspectiva auto-
rităților. În cele ce urmează, dorim să aducem în discuție obstaco-
lele cu care femeile se confruntă în accesul la servicii sociale pentru 
victimele violenței în familie sau accesul la justiție.

Un prim aspect este gradul extrem de scăzut de încredere în 
autorități locale, județene și chiar centrale în rândul femeilor cu 
care am discutat din cele 6 comunități. Femeile își dezvoltă propriile 
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mecanisme de supraviețuire în relația abuzivă și renunță să mai 
apeleze la autorități, fiind conștiente de intervenția neadecvată din 
partea acestora. Astfel, rețele informale precum familia, câteva ve-
cine sau prietene rămân cele la care femeile apelează atunci când 
se confruntă cu violență în familie pentru a le ajuta să depășească 
pericolul și să rămână în siguranță (măcar temporar).

Chiar dacă se confruntă cu violență în familie, de multe ori 
fetele și femeile nu înregistrează o plângere la Poliție din teama de 
a nu-i provoca un rău și mai mare agresorului (de cele mai multe 
ori, tatăl copiilor) și, în același timp, din teama de a nu rămâne 
fără sprijin economic – multe dintre ele fiind dependente de re-
sursele produse de bărbați (capii de familie). Calculul rațional este 
următorul: o amendă pe care ar primi-o agresorul ar fi plătită din 
bugetul întregii familii. Mai mult, dacă agresorul este închis, ele 
rămân într-o situație de vulnerabilitate economică (mai ales în 
cazurile în care copiii sunt mici și, deci, dependenți de mamă). Iar 
când decid să meargă mai departe și să facă o plângere, se lovesc 
de atitudini discriminatorii din partea polițiștilor, a asistenței so-
ciale, a medicilor ca urmare a rasismului instituționalizat. Adesori, 
nici nu primesc număr de înregistrare pentru plângerile/solicită-
rile depuse. 

Un alt aspect care a reieșit din discuțiile de mapare a proble-
melor cu reprezentate din cele 6 comunități este acela că majori-
tatea femeilor nu își cunosc drepturile. Foarte puține femei știu că 
se pot apăra de agresor prin solicitarea unui ordin de protecție din 
partea autorităților. De asemenea, foarte puține femei cunosc servi-
ciile specializate sau faptul că există centre, adăposturi pentru vic-
timele violenței domestice, locuințe protejate. 

Nu în ultimul rând, fenomenul de blamare a victimelor și jus-
tificarea comportamentului agresorilor care vine, pe de o parte, 
de la apropiați (familie, prieteni, comunitate) și, pe de altă parte, 
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de la reprezentanți ai autorităților reprezintă un obstacol în plus 
pentru victimele violenței în a vorbi despre experiențele lor și a 
cere ajutor.

Așa cum explicam la început, o alta componentă a activității 
de mapare a constat încercarea de a înțelege care sunt limitările 
existente din perspectiva reprezentanților autorităților responsabile 
cu prevenirea și combaterea violenței în familie. 

O tendință observată din discuțiile purtate, pe de o parte, la 
nivel local și, pe de altă parte, la nivel județean constă în plasarea 
responsabilității în seama „celuilalt”: reprezentanții autorităților de 
la nivel local plasează responsabilitatea pe umerii celor de la nivel 
județean și viceversa.

În toate cele 6 comunități există echipe mobile, însă înființarea 
acestora pare să fie mai degrabă o măsură de îndeplinire a preve-
derilor legale. Din explicațiile primite pare că aceste echipe nu 
contribuie cu adevărat la prevenirea și combaterea violenței în fa-
milie, în ciuda responsabilităților clare existente în legislație.

În lipsa unor formări/cursuri de specialitate, membrii echipelor 
locale nu au înțelegerea dinamicii fenomenului violenței împotriva 
femeilor și faptul că există această ciclicitate, în care victima își 
retrage plângerea și se întoarce la agresor, iar în multe situații re-
prezentanții autorităților locale intervin „intuitiv” pentru a media 
lucrurile, a le calma, și nu pentru a‐l sancționa pe agresor. 

Ovidiu: Ce tip de eforturi și schimbări credeți că ar trebui să 
facem în modul în care ne proiectăm viziunea noastră socială și 
politică, precum și munca noastră față de grupurile și comunitățile 
în numele cărora luptăm și pe care pretindem că le reprezentăm?

Elena Samoilă și Adela Alexandru: E necesar să continuăm 
munca de advocacy (local și național) pe care o facem, inclusiv 



împreună cu colegele noastre din Rețeaua Împreună pentru preve-
nirea și combaterea violenței împotriva femeilor și Coaliția pentru 
Egalitate de Gen, astfel încât legislația din domeniul-umbrelă al 
egalității de gen să se îmbunătățească și aplicarea ei să fie una con-
formă. Dintre temele pe care insistăm în ultima perioadă amintim:

• servicii bugetate pentru victimele violenței domestice și agresori
• nevoia unei proceduri de intervenție comună la nivel de in-

stituții, adică un document pe baza căruia fiecare să știe ce are de 
făcut (în cadrul proiectului ACCESS am dezvoltat două metodo-
logii la nivel local: una vizează sănătatea femeilor și una vizează 
siguranța femeilor, prevenirea și combaterea violenței de gen)

• servicii de sănătate de calitate accesibile femeilor, indiferent de 
statutul lor și mediul din care provin
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Roxana Marin

Ovidiu: Bună tuturor! Astăzi o avem invitată la Centrul Co-
munitar Intersecțional pe Roxana Marin, ca să ne povestească des-
pre munca comunitară pe care o face, cred, de peste 25 de ani.

Roxana: În 1997 am început.

Ovidiu: Deci, 25 de ani. Urmează să aflăm detalii despre ex-
periența ei de activistă feministă roma queer. Povestește-ne puțin.

Roxana: Acum facem un podcast?

Ovidiu: Da. 

Roxana: OK, eu nu țin minte ce mi-ai spus. Stimați telespec-
tatori, dragi fani ai muzicii rock…

Ovidiu: Interviurile sunt și pentru podcast, să fie ascultate, iar 
transcrierile vor fi adunate într-un volum colectiv pe care-l vom 
tipări, ca să distribuim cât mai mult informația asta. Oricum, mul-
țumesc foarte mult că ai acceptat și mă bucur că am reușit să ne 
coordonăm! Spune-ne puțin, Roxana, cine ești, cum ai început, 
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cum ai ajuns să faci munca asta, pe care o faci de 25 de ani. Și, na, 
nu știu, începe cu ce vrei tu.

Roxana: Pot să vorbesc mult. 

Ovidiu: 30 de minute maximum! (Râde.)

Roxana: Vreau să înțeleg puțin mai bine care este scopul a aceea 
ce facem aici.

Ovidiu: Obiectivul interviului, după cum îți spuneam și acum 
câteva luni, e să facem cunoscut cât mai mult din munca activistă 
din teren, în special munca comunitară. Am organizat tot felul de 
interviuri și cu organizații per se, dar și cu indivizi fără organizații 
sau persoane implicate în munca comunitară fără să fie neapărat 
asociate cu vreun ONG, totul pentru a împărtăși cum se constru-
iește munca comunitară, ce înseamnă să faci muncă comunitară, 
cum se fac alianțele, cum ne (re)prezentăm pe noi ca reprezentanți/
reprezentante ai/ale organizațiilor și comunităților noastre. 

Roxana: Deci educativ.

Ovidiu: Da, informativ, educațional. Dar și ca să aflăm legă-
turile dintre conștiința personală, conștiința politică individuală și 
cum se construiește în raport cu cea colectivă, de grup, comunitară, 
organizațională.

Roxana: Asta e partea a doua. O să te rog să revii la asta, că o 
să uit.

Ovidiu: Sigur.
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Roxana: Înțeleg că împărtășesc din experiența mea pentru oa-
meni care vor să înțeleagă ce înseamnă activitatea comunitară și 
poate să participe la genul ăsta de muncă.

Ovidiu: Exact.

Roxana: Eu sunt convinsă de un soi de regulă a lui Murphy, 
deși nu știu dacă este a lui Murphy, care spune că toate începutu-
rile proaste duc la ceva bun. Eu am verificat chestia asta de foarte 
multe ori. E valabilă într-o oarecare măsură și reciproca: toate în-
ceputurile bun duc la un sfârșit prost. Dar n-aș vrea să fim pesi-
miști. Ei bine, începutul prost pentru mine a fost o carte. Proastă, 
extrem de proastă. O recomand ca studiu de caz despre cât de prost 
se poate scrie despre romi. E un fel de Eat, pray, love. O știi? E 
vorba despre o americancă albă, bogată, deprimată, midlife crisis și 
lanțul de gypsies cu ar veni în Europa: Macedonia, Albania, Bulga-
ria, România, Ungaria. Ea fusese jurnalistă și tot făcuse și scrisese 
și călătorise și cunoscuse, iar acum, când a pocnit-o midlife crisis, 
în loc să facă precum Julia Roberts în Eat, pray, love, și-a spus: „Eu 
mă duc să mă regăsesc, să regăsesc conexiunea cu misiunea mea pe 
planetă și mă vizitez cu țiganii din Europa, că am eu niște con-
tacte.” A stat efectiv la niște familii de romi.

Ovidiu: Scuze că te întrerup. Mai știi titlul cărții?

Roxana: Da, și chiar vă invit să o citiți ca să vedeți cel mai bun 
exemplu de „Așa nu”. Pe tipă o cheamă Isabel Fonseca, iar cartea 
se cheamă Bury me standing. Și titlul ales ar fi trebuit să mă facă 
să-mi dau seama că e o porcărie. Cartea se sfârșește cu ea, care ajutase 
sau s-a întâmplat să fie la o conferință a romilor din mai multe țări, 
lideri romi la începutul anilor 1990. Asta era experiența ei. Cartea 
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se încheie pe ultima pagină jumate cu această descriere a unui acti-
vist bulgar rom, care cred că e faimosul Nicolae, care a fost însurat 
cu Mihaela Zătreanu și care este un jeg de om, pe care asta îl ad-
mira. Bine, îl admira condescendent, ca o americancă bogată ce 
era. Țiganul, exact cum fac foarte mulți până în ziua de azi, 
făcea teatru dramatic. Era foarte auto-colonizat omul. Și s-a pus 
în genunchi și a spus: „Pe mine, când o să mor, să mă îngropați în 
picioare, că eu am stat în genunchi toată viața.” Evident, plângi 
instant. Dar asta e o mostră de auto-colonizare în aceeași schemă 
a țiganului bulgar și a felului în care femeia asta americancă, albă, 
bogată, jurnalistă, superprivilegiată înțelegea să sprijine comuni-
tatea romilor. Practic, replica modelul vestic american, normele 
albilor, și toată paradigma asta în care muncești ca să construiești, 
că meriți, că, dacă muncești etc.

Ovidiu: Fetișizarea muncii.

Roxana: Da, „Că și ai dreptul, și tu ești om, și o să creezi toate 
aceste lucruri pentru tine ca să ajungi și tu bogat”. Și ăstălalt, care 
se punea într-o poziție vulnerabilă, slab, „Am nevoie să mă ajute 
cei de acolo, cum ești tu, Isabel Fonseca”. În fine, o oribilitate de 
carte. Sinistru. Dar a durat ani de zile până să înțeleg că felul în 
care eu am reacționat la acea carte denota tocmai gadjizarea, stadiul 
de gadjizare în care mă aflam. Pe mine m-a bușit atât de tare plân-
sul de mai multe ori în timpul citirii acestei cărți, mai ales la final. 
Aveam vreo 25–27 de ani. Deci, nu eram o puștoaică. Aveam un 
job. Lucram și la școală, și cu o organizație de americani care mi-au 
schimbat, într-adevăr, de mai multe ori înțelegerea asupra concep-
tului de muncă comunitară. Tot ceea ce facem noi acum a început 
într-o schemă de colonizare vestică. Asta este clar. Nu a inventat 
nimeni roata în România. 
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Ovidiu: A fost importat un anumit tip de cunoaștere.

Roxana: Tot, tot, tot. Mai ales dacă vorbim despre activismul 
LGBT. Noi nu am fi nici măcar unde suntem acum, în zona asta 
de homofobie în care suntem și de transfobie gravă, dacă nu am fi 
fost colonizați de către vestici la începutul anilor ’90. 

Ovidiu: Dar o poți numi „colonizare”?

Roxana: Da.

Ovidiu: Adică, acum, după 25 de ani, modul în care facem 
activismul crezi că s-a rupt de logica asta?

Roxana: Între timp, eu cred că da. Cred că unii am început să 
ne rupem pentru că te auto-conștientizezi, îți pui întrebări, cel pu-
țin eu îmi pun întrebările astea tot timpul. Nu în fiecare zi, dar des. 
„De ce fac asta?”, „De ce simt asta acum?”, „Și acum ce trebuie să 
fac în continuare?”. Am un tatuaj pe care l-am explicat într-un arti-
col publicat într-o carte a fetelor de la Harta, care e un semn de 
întrebare și în loc e un punct are o pâine. Articolul spune șpilul 
principal. S-a întâmplat chestia asta. Eu am nevoie să știu ce trebuie 
să fac acuma. „Ei bine, ce să fac acuma?” Și îmi dau un răspuns: 
„Care e chestia care o să facă să fie bine și pe care pot să o fac eu 
acuma?” Îmi mai dau un răspuns. Apoi, îl chestionez și pe ăla. 

Ovidiu: Deci, practic activismul sau decolonizarea dintr-un 
anumit tip de activism comunitar e strâns legată de un anumit tip 
de gândire critică. Conștientizarea vine cu un anumit set de între-
bări care te destructurează, nu?
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Roxana: Da, este esențial. „De ce vreau să fac asta? De ce simt 
asta cum și vreau să fac asta?” Îți dai un răspuns, dar apoi iar te 
întrebi: „De ce este ăsta răspunsul corect? Cum am ajuns să con-
sider că ăsta este răspunsul corect?” E ca atunci când vrei să cum-
peri o pereche de chiloți. Scuze, ăsta e un podcast serios, nu? Nu 
pot să dau exemple cu chiloți?

Ovidiu: Nu, nu. (Râde.) 

Roxana: OK. Deci, majoritatea cumpără chiloți măcar o dată 
în viață. Când te hotărăști ce chiloți vrei să iei, ai tot felul de factori 
care duc la decizia aia. Tu decizi pe care ți-i iei. De ce decizi să îi 
iei pe unii și nu pe alții? Asta se întâmplă cam cu orice alt tip de 
decizie iei în viață, de la ce chiloți îți cumperi până la dacă și cum 
și cu ce și când și cu cine vrei să îți faci o familie sau o relație, dacă 
vrei să te duci undeva, cândva, să îți vopsești părul blond, să îți pui 
șapte inele. De ce faci asta? Pentru că toate ajung după aia într-un 
core al tău, într-un centru al pământului personal, unde ești tu, 
singur, dezbrăcat de toate influențele și normele care te-au format 
oprimându-te sau neoprimându-te. Și tot timpul trebuie să vezi: 
„Sunt eu asta sau este americanul care mi-a fost mentor în anii 
2000 și care m-a învățat?” Și, fiindcă eu am fost foarte atașată de 
mentorul meu și de întreaga lui familie, am cumva niște reacții 
automate venind din perioada aceea, care a fost instrumentală pen-
tru a mă găsi pe mine. Deci, tot dintr-un început prost a venit și 
conștientizarea sinelui și a conștiinței mele politice unice, curate. 
Tot de acolo a venit, de la relația cu un mentor american care-mi 
spunea asta: că trebuie să ajungi la tine, trebuie să fii sigur întot-
deauna că ceea ce faci este chiar ce îți dorești să faci și că este ceea 
ce tu consideri că e bine să faci pentru tine și alții. Și că trebuie să te 
gândești foarte serios la asta. Că, dacă nu, o să îți fie nasol. Că o să 
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pățești, uite, cum am pățit noi în America. Eram în mișcarea hipi-
otă și stăteam dezbrăcați în râul Mississippi împotriva războiului 
din Vietnam și după aia ne-am făcut toți capitaliști, am pus botul 
la bani, iar acum luăm toți antidepresive și suntem alcoolici. În fine, 
omul zicea „Am pus botul la bani și acum suntem oameni serioși, 
suntem maturi, avem familie, avem copii și trebuie să fim respon-
sabili. Și nici măcar copiii noștri nu ne respectă, sunt mai de dreapta 
decât noi” și tot așa. Deci, de aceea trebuie să fii foarte sigură întot-
deauna ce spune sămânța de dovleac din centrul stomacului tău. 
Revenind la povestea cu activismul. Eu am primit acea carte de la 
un american de la Corpul Păcii, unde eu eram trainer intercultural. 
La final era o listă de organizații ale romilor din Europa de Sud-Est. 
Acolo era și Romani CRISS, cu un PO Box. Eu, țărancă fiind, nu 
știam ce e aia PO Box. Așa că am întrebat un prieten din Camerun. 
Eu un prea umblu cu românii, că românii sunt rasiști. Nu prea am 
prieteni români. Am foarte mulți prieteni străini, care, sigur, într-o 
primă etapă te cam exotizează. Dar, în definitiv, exotizându-te fără 
voie, dintr-un automatism care derivă din faptul că nu-și realizează 
conștiința de sine politică din aceeași nevoie urgentă cum o fac eu 
sau tu. Oamenii sunt, cum am zice noi, oameni normali. Ei nu-și 
pun problemele astea pe care ni le punem noi despre colonizare, cu 
aproprierea etc. În fine, prietenul meu camerunez a încercat să îmi 
explice ce e un PO Box, dar eu nu înțelegeam. M-a întrebat: „Dar 
de ce mă întrebi?” Încerca să mă ajute, săracul. Era și este un prieten 
foarte bun. I-am zis că vreau să dau de Organizația asta, Romani 
CRISS, fiindcă am citit cartea absolut extraordinară. 

Ovidiu: Deci, cartea îți plăcuse.

Roxana: Găsisem noul Nou Testament. Și ca să vezi ce înseamnă! 
Prietenul meu camerunez făcuse o activitate cu Maria Ionescu, sora 
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lui Vasile, și mi-a spus că știe o tipă care lucrează la Romani CRISS. 
„Dacă vrei, te pun în legătură cu ea.” Asta era prin 1996–1997. 
Am luat legătura cu Maria și am stabilit să ne întâlnim la metrou, 
la Crângași. Fiindcă ploua, m-a dus unde stătea ea în gazdă, în 
apartamentul unei bătrâne. S-a dus în bucătărie și a făcut cafea și 
fuma. Eu eram, bineînțeles, la fel de nonconformistă ca acum în 
felul în care arăt, mă îmbrac. Asta se uita la mine. Când i-am zis 
că am citit cartea asta, că e extraordinară, că vreau să ajut, să lucrez, 
să salvez lumea, ea fuma și se uita la mine cu suspiciunea „Bun, bun, 
dar tu ce vrei? Pentru tine ce vrei?”.

Ovidiu: Ea deja își punea întrebările. 

Roxana: „Eu nu vreau nimic. Eu am serviciu, sunt bine. Vreau 
să ajut să fie țiganii bine. Să facem bine.” „Nu, tu ești cam nebună. 
Tu trebuie să lucrezi cu Nicolae, că ăla îi înțelege pe nebunii ca 
tine. Eu sunt cu generare de venituri, cu porci, creștem porci, dar 
nu cred că te potrivești. Mai bine lucrezi cu Nicolae, că știi engleză, 
ești fată citită.” Și m-a dus la Nicolae (Gheorghe), care m-a pus 
prompt la treabă. E un exploatator, ceva de speriat. Nu vreau să 
vorbesc foarte mult despre asta fiindcă nu vreau să o rănesc pe 
Nico leta Bițu, pe care o respect. 

Ovidiu: Da. E raportarea ta la experiența ta. E de înțeles, e 
normal. Munca poate fi privită din mai multe unghiuri.

Roxana: Părerea mea este că motivul pentru care activismul rom 
funcționează prost până în ziua de azi este în mare parte din vina 
lui. A pus o fundație extrem de proastă acolo. În fine, am lucrat cu 
el o vreme. Nu a fost muncă comunitară ce făceam acolo. Era un 
soi de hipsterism. Eu eram hipstera acolo. Atât el, cât și multă lume 
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din jurul lui vedeau o tipă care nu cerea bani, știa engleză, putea 
să scrie bine, să meargă la întâlniri, să traducă, să interpreteze.

Ovidiu: Tu mi-ai povestit cândva că erai la un moment dat 
singura tipă de la întâlniri, singura femeia dintr-un grup de 15–20 
de oameni care oricum se raportau la tine într-un mod, na… 

Roxana: Da, cu Nicu Păun și cu ăștia la GDS. Eu am zis ceva 
cu „țigancă” și cu nu știu ce, iar Nicolae Gheorghe s-a enervat 
foarte tare și mi-a zis că, dacă o dată mai spun „țigancă”, nu știu 
ce se întâmplă. Eu l-am întrebat: „Care e problema ta?” Știi că sunt 
foarte mulți romi closetați. Eu sunt foarte passing. Eu arăt ca o 
filipineză, mexicancă, peruancă, pot să trec ca orice. Am avut o 
perioadă pe la începutul liceului în care mi-am pus problema dacă 
să le spun oamenilor că sunt țigancă sau nu. Deci, deja lucrasem 
la asta, la a spune cu gura plină „Sunt țigancă” fără să am ezitări și 
să fac pauza aia ciudată dinainte. Și vine ăsta, liderul mișcării ro-
milor, și spune că, dacă mai spun „țigancă”, nu știu ce se întâmplă. 
M-a enervat. „Băi, băiatule, păi, tu știi ce frumos e la mine-n cap 
când zic că sunt țigancă? Tu știi ce luptă e asta, băi, deșteptul lui 
pește?” Mă rog, l-am muit atunci. Am mai lucrat cu ei, dar lipsea 
exact ceea ce-mi dorisem: idealizând, colonizată fiind de ceea ce 
scrisese Fonseca, eu voiam în țigănie. Eu am crescut în țigănie, dar 
una care nu era la fel de exotică și de șarmant-periculoasă cum era 
aia pe care o prezenta ea în carte. Eu, la momentul ăla, voiam ți-
gănia aia. Eu voiam să-i salvez pe țiganii cei mai răi, care trăiau cel 
mai rău, cel mai praf. Am avut parte de câteva episoade din astea 
când a fost la Sintești fostul Bulibașa, nea Ion, a venit la Romani 
CRISS și a zis: „Veniți, mămică, că se omoară ăștia acolo.” Asta era 
prin 1998–1999, așa ceva. La Sintești, un român călcase cu mașina 
un copil și-l omorâse când se juca pe secțiunea care separa satul 
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românesc de satul țigănesc. Asta e tipic pentru multe sate. Și la 
mine în sat, la Budești, era așa. Primarul l-a luat pe român la arest, 
dar l-a făcut scăpat. A zis că a fugit. Țiganii s-au dus la el, la primar, 
și i-au zis: „Du-te să-l iei, să-l bagi la pușcărie, că, dacă nu, dăm 
foc. Noi te-am ales pe tine.” Primarul își făcuse campanie în țigă-
nie, că le trage lumină, din astea. Dar s-a tras pe cur, iar ăsta venise 
că se omoară ăștia acolo. Și ne-am dus. Într-adevăr, ăla a fost mo-
mentul meu cel mai „Isabel Fonseca”, ăla a fost. Inclusiv m-am dus 
cu fiică-mea – blondă. Fiică-mea avea 6–7 ani, era blondă, bulgă-
raș de aur. Am descins din autocarul ăsta în care m-am dus cu 
Vasile, cu Maria, cu Buceanca, toți erau acolo. Și eram „Mamă, 
țigănci cu fuste, ce tare! Castele!”. Îți dai seama ce proastă eram. 
Eram o hipsteriță colonizată și credeam că e cool că sunt țigancă 
pentru că pe lume erau țigănci cu fuste, cu care eu nu mă ameste-
casem în viața mea până atunci. 

Ovidiu: Dar știi foarte bine cum lucrează și pe partea astalaltă 
a gadjiilor, a albilor activiști care suntem toți plini de intenții bune. 
Eu cred că e mai gravă partea noastră decât auto-colonizarea. Au-
to-colonizarea noastră, propriile rasisme și alte căcaturi. Dar înțe-
leg ce spui. Deci, ăla a fost momentul în care s-a pupat cu filmul 
tău, cu ce-ți imaginai? 

Roxana: Amintirea mea e legată de când am fost în comunitate, 
această zi în care am stat și am făcut mediere și am discutat cu toată 
lumea și cumva a conștientizat primarul că oamenii ăia nu erau 
singuri pe pământ ca să tragă el cu pușca în ei. Dar n-am lucrat în 
comunitate efectiv. După care frustrarea asta că lucram prea puțin 
în comunitate, combinată cu machismul, patriarhatul suprem din 
Romani CRISS la momentul respectiv și probabil foarte mult în 
continuare în mișcarea romilor. Cu excepția fetelor de la E-Romnja, 
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totul este dominat de bărbați, care au normele alea foarte habot-
nice. După această experiență, am divorțat de activism pentru că 
mi se părea că trebuie să fac scandal și m-am întrebat de ce rolul 
meu e să fac scandal. Mă și enervau multe chestii, dar eram și foarte 
confuză. Care e the right thing to do? Conștiința mea politică nu 
era informată. Citisem niște texte, avusesem niște experiențe.

Ovidiu: Păi, în 1996–1997 abia se începea și pe feminism, și 
pe LGBT, și pe dizabilități.

Roxana: Da, dar eu lucram cu americanii, care erau niște hipi-
oți de stânga, care citeau cărți din zona aia. Să ne înțelegem, pri-
mele cărți care mi-au deschis capul tot pe filiera aia au venit. Deci, 
am luat o pauză. Între timp, cunoscusem la Romani CRISS mulți 
băieți gay. Se fondase și ACCEPT și făceam activități la comun. 
Așa am intrat eu în comunitatea LGBT, cu băieții care lucrau la 
diferite evenimente, diferite proteste, publicații etc. Uneori, stau 
și mă uit în spate la momentul în care Adrian Coman mi-a suflat 
la ureche, la Teatrul Țăndărică, la barul de la etaj: „Draga moșului, 
dacă eu aș juca cu echipa ta, tu ai fi prima mea opțiune.” În se-
cunda în care în capul meu s-a aprins beculețul, nu știam cuvântul 
„homosexual”, dar când s-a aprins beculețul că se combină cu băr-
bați, și nu cu femei, mă șochez încă: cum de nu m-a apucat nici 
frica, nici scârba? A fost superbizar. Normal, trăind în spațiul ăsta 
cultural, ar trebui ca în anii ’90, când un om îți spune „Eu nu mi-o 
trag cu femei” – că eu eram beată și i-am zis „Hai la mine să ne… 
pardon”, iar el mi-a zis la ureche: „Draga moșului, dacă eu aș juca 
cu echipa ta, tu ai fi prima mea opțiune” –, a fost ca un fel de 
pause, ca atunci când dai play și apoi apeși pause. Sau slowmotion. 
Și m-am întors așa la el și i-am zis: „Băi, ce păcat! Erai foarte sexy.” 
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După care am dansat în continuare și am băut toată seara. Deci, 
n-am avut niciun fel de…

Ovidiu: Și cum îți explici?

Roxana: Nu știu. 

Ovidiu: Poate tocmai datorită faptului că nu veneai dintr-un 
context privilegiat. Era o trăire minoritară deja în tine cumva.

Roxana: Nu, dar noi eram pe tovărășie cumva. Eu sunt o per-
soană care lucrează foarte mult pe tovărășie. Avem o bucată de pâine, 
o împărțim toți la masă. Dacă tu ești tovarășul meu de împăr țit 
pâine, poți să fii și cu patru puli în ureche, nu știu. Dacă eu te văd 
pe tine ca pe un tovarăș al meu, dacă tu îmi spui o chestie care 
probabil pe alții i-ar șoca, eu nu o să am reacția aia. Știi cum e la 
noi în comunitate. Mai vine cineva și își face coming out că e sero-
pozitiv. Eu nu am niciun fel de reacție. Și nu știu de ce. Probabil 
pentru că funcționează mult sistemul tovărășiei încă de când eram 
mică. Noi am crescut foarte colectiv acolo. Pe mine nu m-a crescut 
o familie nucleară. Noi am crescut într-un fel de gașcă extinsă foarte 
mare, foarte mulți oameni lângă mine în aceeași cameră, mâncând 
din aceeași cratiță. Probabil că de aici vine. Acum, prin extensie, 
nu mai tresar nici dacă vine cineva care nu e tovarășul meu și îmi 
spune că e gay sau seropozitiv, pentru că oamenii ăștia deja fac 
parte din familia mea, sunt tovarășii mei, deci prin extensie te iau 
și pe tine, fiindcă ești tovarășul nostru. Ăsta a fost marele meu 
noroc. Fiindcă întâlnirea cu comunitatea LGBT, cu băieții gay, că 
erau mai puține fete – în ACCEPT, cel puțin, erau extrem de pu-
ține –, ăla a fost catalizatorul care mi-a pornit procesul de decolo-
nizare. Vezi, dacă eu eram other, dar ăștia erau totuși tovarășii mei, 
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eu eram capabilă să văd lucrurile mult mai critic și mult mai clar. 
Când se întâmplau lucruri acolo, îmi pica fisa mult mai bine ce 
era mai practic și mai realist și mai bine de făcut. Întotdeauna 
m-am bucurat de foarte multă încredere din partea lor. Cumva, 
mi-au și alimentat procesul de dezvoltare a unor abilități de gândire 
critică și de luare a unor decizii practice. 

Ovidiu: E clar cum conștiința ta e intersecțională și ca femeie, 
ca femeie romă, și ca aliată LGBT. Totul depinde de cum te iden-
tifici acum și cum te identificai atunci. Dar sunt curios cum te ra-
portai la mișcarea feministă din momentul ăla.

Roxana: Mie mi s-a părut foarte mult bullshit în mișcarea fe-
ministă la momentul ăla. 

Ovidiu: Feminismul roma a venit cu primele voci puternice 
cam în 2005–2007, din ce-mi aduc aminte, prin intermediul cer-
cetărilor și rapoartelor, dar pe teren deja era multă muncă făcută.

Roxana: Nicoleta a încercat ceva, cred că tot pe colonizare și 
pe un soi de oportunism, fiindcă în momentul ăsta, dacă ziceai că 
ești femei roma feministă, e cum e acum, când, dacă zici că ești 
roma trans feministă, ajungi șeful ONU. 

Ovidiu: Și token-izarea asta, să devii token…

Roxana: Aoleu, acum, da, se întâmplă token-izare.

Ovidiu: Mă gândesc la experiența Antonellei. Femeie roma 
trans lucrătoare sexuală. Toată lumea o invită peste tot, ceea ce este 
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un lucru bun pentru ce poate să spună și să facă. Dar tendința în 
orice mișcare e spre token-izarea câtorva persoane.

Roxana: Eu am fost șocată că a fost pe scenă la Pride anul ăsta. 

Ovidiu: În sensul bun sau rău?

Roxana: Rău.

Ovidiu: În sensul că nu te așteptai sau că nu trebuia.

Roxana: Nu trebuia.

Ovidiu: A, OK.

Roxana: Dar asta e altă discuție. Apropo de reprezentativitate 
și cum ne auto-reprezentăm sau nu, token-izarea face foarte mult 
rău reprezentării. Ne dăm cu stângul în dreptul.

Ovidiu: Mi-aduc amine când a venit Carmen Gheorghe și îmi 
spunea că la toate evenimentele, când e vorba despre feminism 
roma, sunt chemate Anca Nica și Carmen Gheorghe, aceleași per-
soane din E-Romnja. 

Roxana: Da, adică Nicolae Gheorghe, dar invers. 

Ovidiu: Bine, acum cred că suntem pe partea mai bună a isto-
riei cu E-Romnja, care tocmai a împlinit 10 ani de activitate. E, 
totuși, OK că există măcar o organizație, dacă nu mai multe. Nor-
mal, ar fi bine să fie cât mai multe voci. 
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Roxana: Da.

Ovidiu: Eram curios cum te-ai INTERSECTat și dacă ai avut 
intersecții cu feminismul atunci, care era clar de tip liberal main
stream.

Roxana: Cred că prima oară m-am întâlnit cu feminismul pe 
bune, față în față, în 2005, 2006, 2007. Le-am cunoscut pe fetele 
de la Harta. Ele aveau un proiect la fostul Ordin al Arhitecților, pe 
Verona, întins pe vreo două săptămâni, cu foarte multe activități: 
ateliere, conferințe, evenimente de stradă. Practic, zilnic era câte 
un invitat care făcea în ziua aia ce voia el. Au vrut ca una dintre 
zile să fie a unei profesoare. 

Ovidiu: A, că tu deja predai. Erai deja la Liceul „Coșbuc”?

Roxana: Da, din 1993. Ele aveau un prieten foarte bun care 
făcuse Arte Plastice, ca și ele, la Timișoara, care era și un bun prie-
ten al meu: Lucian David, pictor, care a făcut grafica ani de zile la 
ACCEPT. L-au întrebat pe el dacă știe vreo profesoară prin Bucu-
rești, fiindcă și-ar dori să vină o profesoară ca să facă ce crede ea pe 
subiectul zilelor respective, era ceva despre diversitate, discriminare, 
cum combatem rasismul, misoginia etc. Și el le-a zis: „Eu nu știu 
decât o profesoară, prietena mea Roxana, dar e cam nebună. Dacă 
vreți, ea s-ar băga.” Am vorbit cu ele de câteva ori și mi-a luat foarte 
mult să înțeleg cum voiam ele să facă asta. Eu eram obișnuită cu 
proiecte făcute după program, în care totul era clar. Dar ele mi-au 
zis: „Ăsta e spațiul, iar tu și elevii pe care-i aduci hotărâți ce vreți să 
faceți și ne spuneți de ce aveți nevoie.” Iar eu nu știam ce să fac.

Ovidiu: Aveai libertate de mișcare.
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Roxana: Da, „Puteți face orice”. Eu întrebam: „Da, dar care e 
scopul?” „Cum vedeți voi să nu mai fie lucruri rele. Să fie bine pen-
tru toată lumea, să nu mai fie intoleranță.” Care-ul era strong atunci.

Ovidiu: Practic începuseși atunci cu CARE Cafe. 

Roxana: Da, atunci fusese membership-ul cel mai bogat.

Ovidiu: Și veneau din licee?

Roxana: Din studenții noștri, din „Coșbuc”. Așa că i-am luat 
pe membrii CARE și elevi din „Coșbuc” și am făcut tot felul de 
activități: un autobuz al diversității care mergea pe Verona. Era un 
autobuz imaginar, trasat cu creta. Raluca stătea în față și era șofe-
rița, iar noi ne țineam de niște bare imaginare și spuneam stațiile. 
Și ziceam: „Raluca, pornește. Urmează stația Eroii seropozitivi ai 
României. Oprește autobuzul.” Unul, care avea rolul de seropozi-
tiv, zicea: „Suntem atâția, se întâmplă asta, aveam nevoie de asta” 
și tot așa. „Mulțumesc, cinste vouă!” „Urmează stația Mamele rome 
singure. Și bătute de bărbați. Oprește autobuzul. Urmează stația: 
Refugiații din nu știu ce țară.” Și tot așa. A fost foarte mișto, pen-
tru că erau ăștia în autobuz, mai intrau, mai urcau, se mai prosteau 
pe acolo, dar veneau și trecători de pe stradă. La un moment dat, 
a fost o chestie genială: am avut doi băieți romi înalți, măturători 
de stradă, și o doamnă din zona Verona, cu mănuși croșetate, cu 
poșetă roz pudră, care erau în autobuz și se distrau maxim toți trei 
ținându-se de barele imaginare. 

Ovidiu: Ar trebui să mai facem asta. Cred că ar funcționa și acum. 
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Roxana: Am făcut, de asemenea, un dans al vrăjitoarelor, Mac
beth style, în care ne-am dezbrăcat de prejudecăți legate de norme 
de gen. Ne-am dezbrăcat la propriu. Aveam o cutie de fier în care 
am ars niște hârtii. Le-am zis elevilor să aibă pe dedesubt ceva care 
să se poată scoate ușor, de tipul chiloți, sutiene, ciorapi. Dansam 
în jurul focului și mai aruncam un sutien, mai aruncam o pereche 
de chiloți. A fost foarte drăguț. Așa m-am întâlnit cu feministele. 
Ele s-au atașat foarte tare de noi. Ne-au chemat apoi la Timișoara 
ca să facem și acolo niște street happenings, pentru că noi eram 
foarte dezinvolți pe stradă și aveam și mesaj. Lucram foarte bine 
pe deconstruirea stereotipurilor de gen. Am deconstruit reclame 
pe stradă. Făceam reclamele invers. O știi pe aia cu „Axe, axe, axe, 
axe, axe”? Deci, eu eram pe o piatră și treceau bărbați pe stradă, în 
Timișoara. Eu așteptam să treacă unul mai urâțel. Când îl vedeam, 
mă înclinam puțin, avem un spray Axe în vârful unui tub de carton 
și îl dădeam cu spray zicând „Axe, axe, axe, axe, axe?”. Când făceam 
asta, toți CARE-ării, care erau împrăștiați în Piața Mică, se repe-
zeau către el. Deci, practic noi susțineam că bărbații erau atât de 
sexy pentru că îi dădeam cu Axe. 

Ovidiu: De când te cunosc, de cel puțin 8 ani, știu că, pe lângă 
munca pe care o faci la Liceul „Coșbuc” cu elevii, pe care îi înveți 
să gândească diferit față de ceea ce le oferă sistemul educațional, ai 
contribuit foarte mult la mișcarea trans, ca sprijin din spate, cel 
puțin. În ultimii ani, ai stat foarte mult pe chestia asta și ai con-
struit un grup întreg. Cum vezi lucrurile?

Roxana: Ăsta poate fi văzut ca un subiect delicat. Hai să reve-
nim la el după ce povestesc puțin despre munca comunitară. Pe 
mine comunitatea LGBT m-a învățat să fac muncă comunitară. 
Am văzut-o mai puțin ca pe o mișcare patriarhală, dominată de 
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machisme. Cel puțin Omara a fost o figură dominantă care a în-
curajat foarte puțin machismul și era foarte pe frăție atunci. Am 
reluat lucrul în comunitățile de romi sub o americancă, Leslie Hawk, 
care m-a invitat să fiu consultantă pe un proiect pe care l-a con-
struit apoi, Imperiul Hawk în România.

Ovidiu: Pentru cine nu știe: Leslie Hawk e mama lui Ethan 
Hawk. (Râde.) 

Roxana: Ethan e chiar un băiat foarte de treabă. Și Leslie e de 
treabă, de fapt. Romani CRISS-ul făcea urât la Leslie, ziceau că ce 
caută americanca asta aici. Eu eram de acord cu ei în principiu. În 
același timp, femeia era foarte pe treabă. Ea este o persoană care a 
schimbat viața a mii de țigani. A acționat în cele mai rele țigănii, 
unde eu am făcut muncă comunitară. Țigănia din Buhuși, colonia 
Bistriței, ghetoul de pe Vântului, din Bacău, care este un ghetou 
sinistru. Eu am lucrat pentru ea un an de zile, timp în care făceam 
naveta. Mergeam trei zile pe săptămână în Bacău și stăteam de 
dimineață până la 12 noaptea în țigăniile cele mai nasoale lucrând 
cu ăia. Am realizat chestii foarte mișto: de la reabilitarea de case 
care n-aveau acoperiș, ferestre, gard, înscris pe toți la medici, bule-
tine făcute, înscris copiii la școală. Am făcut un campionat de fot bal 
între țigani și români. Echipa românilor era condusă de pri marul 
din Buhuși, care avea, cred, vreo 200 de kg, dar juca incredibil 
fotbal. Le-am zis țiganilor să-l lase să bată, că apoi trebuie să le facă 
buletine. Eu am învățat din mers munca comunitară. M-a pus 
mentorul meu, care era un avocat american pentru drepturile omu-
lui, să citesc Saul Alinski, unul dintre fondatorii metodologiei de 
muncă comunitară în ghetourile din Chicago în anii ’70–’80. Am 
citit eu Saul Alinski, dar nu înțelegeam, fiindcă era cu negri în 
America. Aici, în țigănie, era cu totul altă treabă. Am prins câteva 
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principii de pe acolo. De exemplu: nu te duci niciodată în țigănie 
cu chestii de dat la lume. Ceea ce îți vine foarte greu prima oară să 
faci, fiindcă la noi, la țigani, nu prea te duci cu mâna goală. Și, 
atunci, făceam un fel de struțo-cămilă, un compromis: o puneam 
pe asistenta mea să le dea chestii cumva pe furiș, să nu văd eu. Ea 
mă ducea cu mașina în țigănie și mă lăsa acolo. Eu mă duceam de 
obi cei pe șanț la cea mai bătrână babă, care-mi dădea cafea, și stă-
team cu ea la semințe. Între timp, asistenta chema copiii la mașină. 

Ovidiu: Funcționa strategia?

Roxana: Da, ea era the good guy și eu eram the bad guy. 

Ovidiu: Între timp, să știi că s-a schimbat strategia. Dacă noi 
nu venim din prima cu ceva… Cel puțin ăsta e feedbackul pe care-l 
primesc.

Roxana: Nu, pentru că oamenii nu te respectă dacă le dai ches-
tii moca din prima, degeaba, nu-i pui să facă nimic. Nu te respectă 
și nu construiești comunitatea. 

Ovidiu: Și încrederea reciprocă. 

Roxana: Și încrederea că ei pot să facă asta. Din păcate, pentru 
ca ei să aibă încredere că pot să fac ceva, trebuie să fii puțin al 
dracului câteodată. 

Ovidiu: Din păcate, asta încă se face în România.

Roxana: Din păcate, încă există foarte multă colonizare, orga-
nizații care urmăresc doar short term benefits, pentru că au proiecte 



269

care sunt scrise doar pe perioada x sau y și trebuie să aibă indicatori 
și cifre acolo. Dar astea sunt detrimentale organizării comunitare 
și împuternicirii comunității. De aceea, foarte multe dintre orga-
nizațiile care lucrează în țigănie în momentul ăsta fac mai mult rău 
decât bine. Se întărește perspectiva asta pe termen scurt: „Acum 
vreau, acum dă-mi”, dar nu construiești. Oamenii pleacă în con-
tinuare afară ca să muncească, să facă bani. Stau pe aici, mai ciupesc 
ceva, că vii tu cu organizația ta, mai dai niște haine, mai dai două 
pungi de fasole. Se descurcă o vreme până se mai odihnesc, apoi 
iar pleacă prin Germania ca să mai facă niște bani. Și nu se schimbă 
nimic. Oamenii care fac muncă comunitară ar trebui să se rapor-
teze la cultura locală. Eu am citit Saul Alinski și am înțeles că nu 
e bine să le dai din prima și degeaba și pe gratis oamenilor chestii, 
ci să îi pui să muncească, deoarece muncesc pentru ei, nu muncesc 
pentru tine. Trebuie să fii pregătit, fiindcă te vor batjocori. Eu mi-am 
luat o grămadă de înjurături în țigănie. Aveam un camionagiu care 
căra materiale de construcție folosite pentru reabilitarea caselor. 
Reabilitarea am făcut-o pe bresle. Cine știa puțin de construcție, 
tâmplărie etc. intra în bresle și muncea la reabilitare. Ei și-au făcut 
singuri, eu doar cumpăram materialele. Ei bine, când am terminat 
proiectul, camionagiul a crezut că nu mai vreau eu să lucrez cu el. 
S-a îmbătat la un moment dat și mi-a zis: „Sugi pula, fă! Îți dă 
americanca aia 20 000 de parai pe lună. Du-te-n pula mea de-aici!” 
Dar asta de la gardul lui mă-sa, care era baba asta care-mi făcea mie 
cafea când mergeam pe șanț. „Nu mai vorbi, fă, cu ea!”, îi zicea lu’ 
mă-sa. Eu îi ziceam: „Dă-te dracului, mă. Du-te și te culcă, că ești 
beat.” „Dă-te, fă, dracu’ tu!” Așa o țineai cu ăla când îl apuca. Dar 
nu-ți iei filme… „Ia, uite, mă. Eu îi ajut și ei mă înjură.” E un lucru 
bun când te înjură, e bine. E ca la școală. Eu, când am un elev 
obraznic, mă bucur, pentru că înseamnă că s-a trezit. Eu am colege 
care sunt diriginte la clase de liceu. Am colege care-mi zic: „Auzi, 
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nu vrei să iei tu cu mine clasa asta la anu’? Că sunt prea cuminți. 
Trebuie să îi strice cineva, că eu nu reușesc să îi stric.” Eu sunt aia 
care îi strică pe copii. Trebuie să fie obraznici. Când îi pui să facă 
ceva, să zică „Ce?!”.

Ovidiu: Hai să stăm puțin pe cuvântul ăsta. Ce înseamnă pen-
tru tine să fie omul „obraznic”?

Roxana: Să deschidă gura când i se pare ceva de căcat.

Ovidiu: Când e nedreptate.

Roxana: Când e nedreptate, când i se pare o tâmpenie, când 
nu înțelege de ce facem asta acum.

Ovidiu: Asta înseamnă că trebuie să înceapă să gândească critic.

Roxana: Exact. Că nu e o oaie. Eu mă distram la astea. Dor-
meam la școala americană a lui Leslie. Ajungeam în hol, la intrare, 
mă dezbrăcam, pentru că în primele luni era cu ploșnițe, păduchi, 
nefiind igienizat complet tot locul ăla acolo, și mă duceam în bal-
con, unde mă aștepta cu cina și cu o sticlă de vin. Și îi povesteam 
„Azi m-am certat cu camionagiul”, care venea a doua zi la mine și 
mă întreba „Te-ai supărat, fă?”. „Nu m-am supărat, mă, dă-te dracu’ 
de prost.”

Ovidiu: Asta bârfeai cu Leslie? (Râde.)

Roxana: Da, asta îi povesteam. 

Ovidiu: Ați mai ținut legătura în ultimii ani?
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Roxana: Ea s-a recăsătorit cu un tip de care fusese îndrăgostită 
demult, este superamorezată și activism nu prea mai face. S-a dedi-
cat amorului. Așa. Înțeleg că este chestionabil a lucra într-un cadru 
organizat de o americancă. Dar ea nu și-a impus viziunea și a împu-
ternicit comunitatea, schimbând vieți și folosind resurse reale. 

Ovidiu: A fost mai degrabă aliată, adică a sprijinit financiar, 
material și a lăsat comunitatea să activeze.

Roxana: Da. Narcisa, o fată din țigănia Vântului, care era praf, 
o bătea bărba-su de îi suna apa-n cap, avea trei copii, avea 8 clase, a 
făcut inclusiv master. Acum e învățătoare, are salariu, viață bună, 
casă de la stat, de la Primăria Bacău, că nu i-am lăsat până nu am 
pisat acolo. După ce Leslie și-a construit organizația, a angajat oa-
meni, au început să apară oameni din ghetouri care lucrau în proiect 
deja, i-am zis că nu mai vin la Bacău, fiindcă mi-e greu să fac naveta. 
A venit apoi la București, dar nu mi-a plăcut cum lucra aici. Pentru 
mine, Bacăul a fost referință. Am mai făcut organizare comunitară 
pentru prevenirea TBC și HIV în Piatra Neamț, în țigănia de la 
Grajduri. Îl știi pe primarul ăla care i-a gonit pe țigani din oraș?

Ovidiu: În ce an a fost asta?

Roxana: În 2006–2008, cu Doctors of the World. Cât m-am 
mai distrat și acolo! Acolo erau foarte multe mediatoare sanitare 
rome. Programul ăsta știi cum era, cu malaria, cu ăstea. Era pro-
blema asta cu multidrug resistant. Trebuiau să țină tratamentul 
vreo 9 luni, dar ei după 2 luni se simțeau mai bine și îl opreau. 
Tuberculoza revenea. Doar că, dacă tu luai medicamentul A, 
când îți reapărea nu puteai să mai iei același medicament. Așa 
că luai medicamentul B. După 2 luni, iar te opreai, iar reapărea 
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tuberculoza și tot așa. Erau 6 medicamente mari și late pe fronturi: 
frontul 1, frontul 2, frontul 3, până la frontul 6. Și apoi apărea 
tuberculoza multidrug resistant, care avea un regim de tratament 
foarte special și care trebuia respectat cu sfințenie nazistă. Acolo, 
într-adevăr, i-am plătit pe țigani ca să ia medicamente. Ei trebuiau 
dă vină la dispensar, să își ia pastilele, i le puneau asistentele în gură 
și apoi primeau câte un cupon. Prin proiectul ăsta s-au vindecat 
de tuberculoză o grămadă de țigani din colonia aia. Eu am avut o 
relație foarte bună cu grupul de mediatoare de acolo, care și-au 
făcut și ONG-ul lor. Aurelia Sotir o cheamă pe tipa asta. Foarte 
ambițioasă. O țigancă blondă, bălană, cu ochi albaștri. Acolo, iar 
a fost organizare comunitară. Am discutat cu ele cum să își facă 
organizarea, să facă advocacy, din astea. Erau oameni care nu știau 
foarte bine cum să citească, dar își doreau să facă asta. Era foarte 
mișto să îi ajuți să se organizeze cumva. A ieșit foarte bine. Apoi, 
am revenit în forță numai pe proiect LGBT și așa ajungem la epi-
sodul trans. Eu am fost foarte încântată când s-a înființat MozaiQ. 
Noi doi eram atunci într-o relație destul de apropiată și ne bucu-
ram împreună de apariția acestei noi organizații. 

Ovidiu: Tu ești membră fondatoare.

Roxana: Sunt singura doamnă fondatoare. 

Ovidiu: Mai erau niște tipe implicate atunci, dar, da, tu ești 
singura membră fondatoare. 

Roxana: Eu m-am bucurat foarte tare, fiindcă îmi doream mult 
asta. Cum zicea Ștefan Iancu: „De ce vrem o altă organizație? Fiindcă 
vrem seri de tango cu cupluri de același sex.” 
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Ovidiu: N-am făcut organizația doar pentru asta. Era clar o ne-
voie de chestii mult mai comunitare decât existau în momentul ăla. 

Roxana: Și mai ales că ACCEPT era într-o schemă foarte eli-
tistă. Nu lucra cu sex workers, nu lucra cu seropozitivi, nu lucra cu 
romi, valoarea intersecțională era zero. 

Ovidiu: Era o chestie foarte legalistă, pe advocacy.

Roxana: Erau foarte multe categorii care nu erau primite la 
masă. Vera Cîmpeanu i-a zis lui Tudor Covaci, când a vrut să facă 
proiectul cu seropozitivi, lucrători sexuali, băieți care erau în clu-
buri, i-a zis: „Peste cadavrul meu. Numai după ce voi muri eu vei 
aduce tu țigani seropozitivi în organizația mea.”

Ovidiu: Chiar așa a zis?

Roxana: „Peste cadavrul meu. Noi am construit aici, am mun-
cit și am abrogat articolul 200 ca să ne aduci tu țigani seropozitivi 
și lucrători sexuali?” Și, atunci, Tudor, care era președinte – apropo, 
și-a dat demisia și a plecat.

Ovidiu: Aaa, OK. 

Roxana: De aia-l iubesc pe Tudor Covaci, indiferent cât de 
nesuferit ar fi. Așa. Am revenit foarte în forță în activismul LGBT 
în momentul în care s-a cristalizat acest grup din care e formată 
organizația noastră. M-a bucurat foarte tare să văd minți chitite pe 
abordare intersecțională, cu HIV, cu romi, cu trans etc. Ajut cu drag, 
de câte ori pot, plătită, neplătită. Pentru mine e mai puțin impor-
tantă partea asta, fiindcă am un salariu bun de la școală. Vlad tot 
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timpul se simte prost fiindcă nu mă plătește mult. Tot timpul în-
treabă „Cum să facem să-i mai dăm niște bani Roxanei?”. Eu nu 
vreau bani. Aici mi se pare că fac munca comunitară cea mai im-
portantă și cea mai reală. Eu sunt și bătrână, am 54 de ani. Am 
învățat ce funcționează și ce nu funcționează. Știu cu tot ce se mă-
nâncă toate alea, m-am uns cu toate alifiile, am lucrat cu absolut 
toate categoriile pe care poți să ți le imaginezi pe lumea asta: depen-
denți de droguri, lucrători sexuali, seropozitivi, supersăraci, home-
leși, persoane neurodivergente. Eu sunt ca gospodina care face ciorbă: 
„Ce avem noi de făcut acum? Cum putem face?” Acum îmi vine 
mai repede ideea aia bună. Nu mai e încercare și eroare, ca înainte. 
Cum am ajuns că lucrez foarte mult cu comunitatea trans? A fost 
din cauza faptului că Alexa Valianatos și-a dat demisia din MozaiQ, 
fiindcă nu putea să fie de acord că MozaiQ susținea organizația 
lucrătorilor sexuali. 

Ovidiu: Și era vicepreședinte.

Roxana: Exact. Nu mai știi că m-au ales și pe mine și eu i-am dat 
locul Alexei Valianatos fiindcă voiam să fie o femeie trans în board?

Ovidiu: Intenția a fost foarte bună. 

Roxana: Da, fiindcă îmi doream să fie o persoană trans în board. 
Și-a dat demisia, iar la o săptămână după Vlad trebuia să meargă 
să semneze contractul de finanțare cu IKEA pentru proiectul Trans-
cendent. Mă sună să-mi spună: „Roxana, vii la film, la Checkpoint?” 
Îi spun: „Da, vin cu Ana și cu Antonella.” „Bine, hai că o să fiu și 
eu acolo cu Palas, fiindcă trebuie să prezentăm filmul, că e filmul 
ales de noi, și vrem să vorbim ceva cu tine.” „Bine”, zic, „atunci vin 
cu o jumate de oră mai devreme, bem o bere și vorbim”. Ajung 
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acolo, văd că ăștia erau amândoi nervoși. „Uite, Roxana, avem o 
situație. Alexa și-a dat demisia, că a zis că nu e de acord că sprijinim 
lucrătoarele sexuale. Ea era coordonatoarea unui proiect pentru 
care trebuie să semnăm contractul de finanțare, care e cu persoane 
trans pe piața muncii. Trebuie să scriem un ghid, să lucrăm cu com-
panii, să ajutăm oameni să-și facă CV-urile, să organizăm niște eve-
nimente comunitare etc. Nu e un salariu mare. E 1 000 de lei pe 
lună. Sunt 2 salarii, unul pentru coordonator și unul pentru ceva 
comunitar, nu mai știu cum se numea poziția Antonellei. 1 000 
de lei ăla, 1 000 de lei celălalt.” Zic: „Da, măi, lăsați banii. Dă-i 
dracu’ de bani. Dar ce trebuie să fac eu? Ca să nu mă bag în dracu’ 
știe ce și să nu înțeleg.” „Uite, asta, asta, asta.” Zic: „Băi, e cam mult. 
Cine-a scris proiectul ăsta?” „Mihnea.” Zic: „Vai de capul nostru. 
Nu știu ce să zic. Eu nu sunt trans. Să coordonez un proiect cu 
persoane trans, nu știu. Hai să ne mai gândim puțin, poate ne vin 
alte idei.” „Roxana, trebuie să fie cineva care să știe să facă proiectul, 
să știe cum să facă ce e de făcut în el.” 

Ovidiu: Da, era și o chestiune de reprezentare, cine face în nu-
mele cui, dar îți trebuia și knowledge, să știi coordonare pe tehnic.

Roxana: Să faci activitățile alea. Zic: „Măi, nu știu ce să zic. Eu 
îmi doresc foarte mult să lucrez cu comunitatea trans, să lucrăm 
în comunitate.” Eu am o relație foarte specială cu Sasha Ichim și 
cu comunitatea TRANSform și mi-am dorit dintotdeauna să ajut 
la ridicarea capacității organizaționale, capacității comunitare de a 
se ajuta pe sine. Adică e una dintre cele mai marginalizate și chi-
nuite comunități din România. Acces la piața de muncă, accesul 
de educație, toate astea – oribil. E limitat, e îngrozitor, serviciile 
de sănătate, oribil. Și tot ce decurge de aici. N-ai serviciu, n-ai casă. 
N-ai casă, n-ai sănătate. Tot timpul am vrut să punem și noi umărul 
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aici ca să facem ceva. Așa că am zis: „Bine, Vlad. Tu ce îți dorești să 
faci?” „Eu îmi doresc foarte mult acest proiect”, a zis și el. Și am zis: 
„Bine, pentru tine, fiindcă ești prietenul meu și suntem tovarăși de 
organizație și e situația asta și e o nevoie foarte mare în comunitatea 
trans, eu îl iau pentru primul an și după aia vedem ce se întâmplă.”

Ovidiu: A avut finanțare și al doilea an, parcă, nu?

Roxana: A avut trei ani finanțare. Dar eu nu am luat salariu 
din proiectul ăla niciodată. I-am zis Anei, care căuta de muncă 
atunci: „Ana, uite, e proiectul ăsta. E un salariu de 1 000 de lei. 
Dar, căcat, e ceva, e chiria. Ia tu jobul ăsta ca să intri, să fii inside. 
Și tu faci partea administrativă, că eu nu știu să fac din astea cu 
bonuri, cu Excel-uri. Și tu coordonezi proiectul pe partea asta, iar 
eu fac activitățile. Vrei?” „Vreau.” „Bine.” L-am sunat pe Vlad și 
i-am zis că ACCEPT, dar am o condiție: să o ia pe Ana pe contract. 
Să îi dea ei salariul ăla. Ea 1 000, Antonella 1 000 și ne descurcăm 
noi. A fost, într-adevăr, de ajutor în proiectul ăla nu Antonella, ci 
relația mea cu Sasha Ichim și cu comunitatea aia care exista deja 
coalizată în jurul casei mele, care era un loc de întâlnire pentru 
comunitate, pentru că Sasha a locuit acolo niște luni bune, iar tot 
timpul când avea de vorbit cu oameni, îi aducea la mine. Le dă-
deam să mănânce. Stăteau liniștiți acolo, nu îi deranja nimeni. Era 
un loc plin de iubire. Toată lumea din comunitate care venea acolo 
îmi spunea „mami”. Asta m-a ajutat foarte mult. 

Ovidiu: Proiectul mai continuă?

Roxana: S-a terminat finanțarea de la IKEA, dar proiectul 
continuă. 
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Ovidiu: Din fonduri proprii?

Roxana: Nu, ca să ținem anual Unicorns at Work, evenimentele 

cu companiile și să mai ajut oameni să-și facă CV-ul și chestii punc-

tuale când au nevoie, au mai luat finanțare de la Ambasada Olandei. 

Iar anul ăsta, fiindcă e primul an fără finanțare de la IKEA, compa-

niile vor plăti ca să participe la Unicorns at Work, pentru că le dăm 

niște servicii și o diplomă. Așa își bifează și ei lista de diversity and 

inclusion, iar noi punem bani în proiect. Eu am inventat Unicorns. 

Nu era scris în proiect inițial, dar l-am inventat ca variantă de a 

câștiga bani în timp și de a construi ceva în timp. A mers OK. În 

afară de Antonella, care e o persoană foarte chestionabilă, care nu a 

muncit deloc pe proiectul ăla și a luat bani degeaba, ceea ce e foarte 

OK din partea mea. Adică înțeleg chestiuni de echitate – oameni 

din comunități marginalizate care iau bani degeaba, bravo! Dar să 

nu fie nesimțiți. Iar ea a fost foarte nesimțită. În al doilea an, am 

dat-o practic afară, adică nu i-am înnoit contractul. L-am angajat pe 

Victor Pânzariu, asistent social, bărbat trans foarte calificat, foarte 

profesionist, foarte bun, îl știe toată lumea, nu are ce să-i reproșeze, 

și pe Jerzzy pentru comunicare, o persoană non-bi nară, care acum 

este una dintre cele mai importante persoane din MozaiQ.

Ovidiu: E vicepreședinte.

Roxana: Exact. Și o tipă extraordinară. 

Ovidiu: Sper, într-o anumită măsură, să fie următoarea preșe-

dintă. (Râde.)
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Roxana: Eu i-am angajat în proiectul nostru și întotdeauna am 
vrut să măresc cercul oamenilor trans care beneficiază de bani din 
proiect și de expertizare.

Ovidiu: Pe proiect despre ei și cu ei.

Roxana: Exact, să fie proiectul lor. Eu le-am zis că la un mo-
ment dat o să mă retrag și voi o să mergeți mai departe. Anul ăsta, 
de exemplu, eu nu mai lucrez pe Unicorns. L-a preluat Andrei Luca 
în calitate de organizator. Dar am avut profesioniști trans pe care 
i-am promovat, le-am făcut evenimente, vernisaje, evenimente comu-
nitare, să-i cunoască lumea, să le cumpere lucrările, să vadă servici-
ile lor. Fen, care-a făcut un raport extraordinar, „Raportul național 
pe incluziune queer și trans pe piața muncii în România”, care este 
un raport epocal. Foarte multă lume empowered și abilitată în co-
munitate să facă lucruri și să aibă spațiu unde să zică, să se întâl-
nească, să construiască și să producă lucruri. Eu mă simt foarte 
mulțumită de rolul meu de catalizatoare, în sensul ăsta. Cred că 
s-a pornit un soi de val, drept dovadă Fen vrea să își facă organi-
zația lui. Ăsta e un semn de sănătate în organizație. 

Ovidiu: Acum, separat de proiectele acestea sau de implicare 
pe munca comunitară trans, mai ești implicată în alte direcții de 
luptă, ca să zic așa? N-ai burnout? 

Roxana: Am avut burnout. Cred că acum o lună am ieșit din 
el. A fost o poveste mai complicată. Ăsta a fost un an oribil pentru 
o grămadă de lume, foarte obositor, un an extenuant. Dacă 2023 
e mai rău ca ăsta, nu știu ce dracu’ o să facem. O să sărim în aer 
toată planeta. E oribil. Anul ăsta, până acum, mi se pare cumplit. 
Nu vreau să generalizez, sunt și foarte multe lucruri bune încă, dar 
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periodic se întâmplă lucruri care te fac să-ți dai seama că se poate 
și mai rău. Eu am întotdeauna comunitatea mea la școală. Școala 
mea este un loc care devine tot mai mult liceul trans al României. 
Am clase în care am 8–10 copii queer, de la gay până la non-binar 
și fete trans și băieți trans. Se aduc unii pe alții. Acolo avem un grup 
de tineri cu care lucrez periodic, ai fost și tu lector la una dintre 
întâlnirile grupului Queer Wednesdays. E un grup de studii cul-
turale queer, în care vrem să-i împuternicim pe tineri prin încura-
jarea cunoașterii și a gândirii critice. Cine sunt ei, ce înseamnă asta, 
de ce înseamnă asta, cum se simt ei în legătură cu asta și așa mai 
departe, tocmai ca să poți preveni colonizarea și furarea lor de către 
oameni care au un interes în a comasa putere. 

Ovidiu: Mă gândesc și în raport cu ce se întâmplă acum, în 
contextul actual, când ai tot felul de inițiative. Gândește-te la ches-
tia cu eliminarea educației de gen din sistemul educațional. Cea 
mai recentă inițiativă legislativă din vara asta, care-a trecut de 
Camera Deputaților tacit parcă și cred că e la Senat. Deja a primit 
avize pozitive de la comisii. 

Roxana: Eu la toamnă demarez un proiect de educație sexuală 
în școală cu o echipă de tineri care a fost la un training. O să facem 
4 sesiuni pe care o să le ducă de la clasă la clasă și unde o să aco-
perim inclusiv problematica asta nonbinary, trans, gay relationship. 
O facem prin echipa de elevi tocmai pentru că tu acum, ca profe-
sor, poți să pici rău, să ți-o iei cumva. O facem prin consiliul ele-
vilor. Copiii sunt foarte hotărâți.

Ovidiu: Asta e o presiune foarte bună, fiindcă vine de la elevi.
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Roxana: Ca să vezi ce înseamnă schimbare la nivel de mentali-
tate în comunicare! Anul ăsta am avut cele mai multe persoane trans 
care au fost out în școală și care le-au spus tuturor profesorilor să le 
spună pe numele acesta și să folosească femininul, nu știu ce. Inclu-
siv o fată Cristina, trans romă, care are sprijin de la părinți, e superbă. 
Profele isterice, creștinopate au venit la directoare și au zis: „Cum 
adică? În catalog scrie așa. Cum să-i spun eu «Cristina» lu’ băiatu’ 
ăsta?” Directoarea m-a chemat și m-a întrebat cum să facem. 

Ovidiu: Ai sprijin totuși de la directoare, să înțeleg.

Roxana: Nu e sprijin. Ea e cumva precaută, pentru că-și dă seama 
că puterea noastră e deja mai mare și, politic vorbind, avem deja 
alte instrumente cu care operăm acum. I-am spus directoarei să le 
spună că, dacă nu pot să îi spună Cristina, să îi spună doar pe 
numele de familie. Să nu îi spună nici „ea”, nici „el”, ci doar „Po-
pescu”. Și așa a fost.

Ovidiu: Deci, totuși a lucrat la asta.

Roxana: Da, că nu-s proaste și își dau și ele seama că nu e în 
interesul lor să facă genul ăla de chestie. Deci, merge. Dar copiii 
sunt de neoprit. Cristina, fata trans, îmi spune: „Nu o mai suport 
pe asta de română fiindcă îmi spune numai «Dulgheru».” Nu știu 
cum o cheamă, Dulgheru, parcă. „Dar nu poate să-mi spună și ea 
«Cristina»?” Și i-am zis: „Cristina, tu vrei să termini liceul sau ce 
dracu’? Termină dracu’, că eu i-am zis să-ți spună așa, că nu poate 
să-ți spună «Cristina».” „Dar de ce nu poate să îmi spună «Cris-
tina»?” E de neoprit fata. E clar că, până la finalul liceului, Cristina 
o să o facă pe profa de română să îi spună „Cristina”. 
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Ovidiu: Spuneai că ăsta a fost un an greu. Pe încheiere, ceva 
pe optimism? Dacă închidem interviul, să-l închidem cu spe-
ranță, totuși. 

Roxana: Da. Este ceva râsu’-plânsu’ pe optimism pe care pot 
să-l ofer. Nu știu să zic foarte bine asta în română, are de-a face cu 
conceptul de rock bottom. Când ai ajuns la fundul prăpastiei, să te 
bucuri, că de acolo numa-n sus mai e drumul. Deci, din două una: 
dacă acum suntem la fundul prăpastiei, de mâine mergem în sus; 
dacă nu suntem încă, înseamnă că ajungem mâine, iar de poimâine 
o luăm în sus. 

Ovidiu: Și energia de unde-ți mai vine încă, după atâția ani de 
muncă comunitară?

Roxana: Tot de la comunități. De la cine să-ți vină? De la toată 
lumea care vine și mănâncă la tine duminica fiindcă ai făcut pâine 
și mai faci o tocană și o salată. Și oamenii vin acolo și spun „Mami, 
ce bine ți-a ieșit pâinea”. Ăia sunt. Munca comunitară nu-i o ches-
tie foarte savantă. Eu mai observ un trend la grupurile foarte radi-
cale, mai ales. Bossulică, se face organizare comunitară, muncă 
comunitară, dar cu o politică din aia radicală, cu cuvinte din alea 
grele. Măi, nenică, munca comunitară este despre oameni care se 
adună, vorbesc liniștiți, dacă le e bine, dacă le e rău, ce-ar mai vrea 
să facă și ei dac-ar găsi pe cineva care să-i ajute să facă, să dreagă. 
Mai dai un telefon, vii cu mine mâine, te duc eu că are unul un 
magazin, îți mai iei două țoale, nu știu ce. Asta e munca comuni-
tară. E om cu om și nu lucrează nicio soluție pentru grupuri mari 
de oameni. Nu merge, boss. La fel cum nu poți să-i tunzi pe oameni 
la fel, nu poți nici să-i ajuți la fel. Îi iei pe rând, câte unul, câte doi, 
câte trei, câte doi – și aia e treaba. E ca atunci când am intrat în 
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toți țiganii, să fiu eu regina lor. Eram proastă, boss. Eram foarte 
proastă. Acum, mă bucur dacă ajut un copil să iasă din ghetou, să 
termine liceul și să își facă un rost în viață. Mă bucur de zici că am 
luat Premiul Nobel pentru Pace. Pentru că e foarte greu să faci asta. 
Trebuie să muncești și tu mult, și el mult. Uneori, omului i se rupe 
filmul, face tâmpenii, îl pierzi, îl scapi din mână, nu mai vine la 
tine. Dar nu ai cum să faci cu toți la fel. Unuia îi place fotbalul, 
altuia îi plac manelele, altuia îi plac doar fetele. Iar tu trebuie să 
lucrezi cu materialul clientului. Îi iei pe rând. Metoda asta, că e 
normal că faci ca toată lumea, fiindcă așa face toată lumea și așa 
trebuie să faci și tu, e treabă de gadjii sau de gadjiizare. Oamenii 
la bază nu sunt toți la fel. Asta e o prostie. Deci, țineți minte: când 
ați ajuns la fundul prăpastiei, când dați cu curul de pietroiul ăla 
mare, bucurați-vă, că înseamnă că de mâine o să fie super!

Ovidiu: Mulțumesc mult, Roxana, încă o dată că ți-ai făcut 
timp să organizăm interviul ăsta! Spor în continuare și sper să ai 
aceleași rezultate pentru încă 2–3 decenii, 4!

Roxana: Măcar încă unul… 
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Ionuț Oprea  
și Andreea Balica

Ovidiu: Bună! Astăzi îi avem oaspeți pe Ionuț Oprea și Andreea 
Balica. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră să ținem acest 
interviu și că v-ați făcut timp! Știu că sunteți destul de ocupați. 
Am dori să ne împărtășiți puțin din munca voastră comunitară. 
Obiectivul podcastului și al viitoarei cărți este și să fie informative 
cumva despre oameni, despre comunități, grupuri, munca pe care 
o faceți, cum comunicați, în numele cui vorbim, pe cine reprezen-
tăm, cu cine lucrăm, cum creăm alianțe. După cum vă povesteam 
înainte să începem interviul, mă interesează să mapăm puțin ches-
tia asta. Pe tine, Andreea, nu te știu bine. Te-am cunoscut prin 
intermediul lui Ionuț. Cu tine, Ionuț, cred că mă cunosc de câțiva 
ani. În mintea mea vine mai ales PlayHood-ul. Dar, pentru cine 
nu te știe, povestește-ne puțin care a fost parcursul tău. Cum ai 
ajuns să faci această muncă? Adică, știi, de la individ la comunitate, 
ceva de genul acesta. Andreea, la fel. Abia aștept să aflu mai multe 
despre tine.

Ionuț: Da, e o poveste lungă, dar o să încerc să o scurtez. După 
ce am terminat masterul pe actorie aici, în București, am nimerit 
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cumva în Ferentari, la Clubul de educație alternativă de la Școala 136, 
unde se țineau tot felul de activități, meditații și așa mai departe. 

Ovidiu: Asta imediat după master.

Ionuț: Da, în 2012. Oamenii de acolo au zis că ar fi bine să 
facem și un curs de teatru „Și, dacă te-ar interesa, că ești actor, să 
ții tu cursul de teatru”. Am început să lucrăm acolo. Mă rog, între 
ghilimele, fiindcă nu aveai ce să lucrezi acolo.

Ovidiu: Școala 136.

Ionuț: Da, la Școala Generală 136, unde e mult spus că puteai 
să lucrezi ceva. Așa era contextul atunci. Am avut un șoc cultural, 
fiindcă eu trăisem toată viața cu tot felul de privilegii. Apropo, eu 
credeam că sunt cel mai nenorocit, înțelegi? Eu credeam că sunt 
de partea cealaltă a baricadei, unde mai rău ca mine, mai năpăstuit 
ca mine nu există. Eu eram această victimă a statului, a părinților, 
a sistemului care n-a făcut nimic pentru mine, iar eu am luptat și 
tot ce am am datorită mie. Și am venit aici, în Ferentari, unde am 
dat cu nasul de altceva și mi-am dat seama că sunt exact pe partea 
cealaltă a baricadei, că sunt un privilegiat foarte, foarte prost, care 
nu a înțeles nimic din viață până acum.

Ovidiu: Legat de privilegii și cum le ierarhizăm sau cum le 
comparăm, cum le conștientizăm, poți să ne spui exact ce anume 
ai realizat că e privilegiu pentru tine în raport cu realitatea tinerilor 
de la școala aia? Concret, ca să înțeleagă oamenii.

Ionuț: 1. Cel mai mare privilegiu: că am avut doi părinți vii, 
în viață. Că ambii mei părinți au fost în viață. 2. Că părinții mei, 
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în timp ce eu creșteam, nu se drogau cu heroină sau nu erau la 
pușcărie. Sau nu trăiam cu toată familia, inclusiv familia extinsă, 
într-o garsonieră de 12 metri pătrați, 8–9 inși. Că aveam mâncare 
tot timpul și mâncare bună, de calitate. Căldură, masă, casă. Edu-
cație – gârlă. Și acces la educație și la Școala 25 din Valea Aurie, 
Sibiu. Acolo am făcut eu școala, să se știe. 

Ovidiu: Mulți oameni la Sibiu, acolo, fac treabă bună.

Ionuț: Da. Acolo am avut, de fapt, parte de o educație foarte 
bună. Profesorii de Istorie chiar ne învățau istorie. Profesorii de 
Geografie chiar ne învățau geografie. La Geografie, când intram, 
dacă nu știam că încep cu Oaș, Gutâi, Țibleș din nord și pe șiruri, 
nu existai. Dacă nu știai administrarea teritorială a României, 
diferența dintre județ și oraș, care-i diferența dintre județ și oraș 
etc. Dacă-i întrebi pe puștii cu care lucrez eu, niciunul nu știe. 
Astea-s privilegiile.

Ovidiu: Dar ai prins raioanele?

Ionuț: Ce raioane? Tu în ce an ești născut?

Ovidiu: Conglomeratele de județe. De exemplu, Bacău cu Neamț 
erau un raion. Eram mai multe județe sub un raion. 

Ionuț: Da, nu știu. N-am avut și acest privilegiu. (Râde.)

Ovidiu: Acest privilegiu de a cunoaște raioanele. (Râde.) 

Ionuț: Acest privilegiu de a cunoaște raioanele mi-a scăpat. 
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Ovidiu: Intenționat te-am rugat să exemplifici puțin, ca lumea 
să realizeze că privilegiile, care pentru mulți sunt condiții de bază 
minime (acces la căldură, gaze, lumină, apă etc.), sunt de fapt pri-
vilegii în multe medii.

Ionuț: Când te îmbolnăvești. Maică-mea lucra la un spital din 
Sibiu. Pile, chestii. Cum se înroșea un pic Ionuțel la fățucă, jumate 
din medicii din Sibiu se activau. Vreau să punctez asta foarte clar, că 
eu încă aveam impresia că sunt acest claustrat, acest marginal, acest 
individ defavorizat. Pe bune. Și eram convins de toată treaba asta.

Ovidiu: Îmi aduci aminte de Șchiop, când își făcea teza de 
doctorat pe manele, cred că tot în Ferentari. La fel, vorba aia, făcea 
teză de doctorat, avea o bursă. Sunt convins că și el se considera 
marginalizat sau minoritar în povestea mai largă a sistemului. 

Ionuț: Habar n-am. Cred că el și trăiește acum acolo. 

Ovidiu: Da, are apartament acolo. S-a mutat acolo. E țara lui, 
județul lui. Deci, la 136 ai început chestia asta.

Ionuț: Da, chiar acolo, la Prelungirea Ferentari cu Vâltoarei, 
unde majoritatea elevilor sunt din ghetou și din împrejurimi, din 
zona aia cea mai nasoală din Ferentari. Pentru că sunt și zone bune 
în Ferentari. Cred că ar trebui să vorbim puțin și despre asta. 

Ovidiu: Cum ai început să lucrezi cu tineri, cu copiii acolo?

Ionuț: A durat 3 ani de zile până când am reușit să facem ceva 
împreună. A durat până când au reușit să aibă copiii ăștia încredere 
în mine, că nu sunt încă un fraier care vine pe acolo și le explică 
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lor ce și cum. Întâi, am creat o relație personală, care s-a creat de 
la sine, pentru că eu eram prea prost atunci ca să îmi dau seama ce 
trebuie făcut. Dar aveam totuși niște instincte că nu trebuie să apăs 
prea mult pedalele. Și m-am dus constant. Cel mai important pen-
tru puști – și asta puștii mi-au zis-o: „Pentru noi, cel mai important 
era că știam că în ziua aia vine ăsta, ne aduce niște ciocolată.” Gân-
dește-te că erau vremuri când umblam prin Ferentari cu un ghioz-
dan plin de ciocolată. Dacă mă oprea Poliția, mă întreba dacă-s 
pedofil. Și aveam tot felul de activități care nu aveau neapărat legă-
tură cu teatrul. Cumva, s-a coagulat un nucleu: patru băieți și patru 
fete. Erau toți romi. Cu puștii ăștia am reușit să facem prima piesă 
de teatru după 3 ani de zile.

Ovidiu: Mai ții minte cum se chema?

Ionuț: Povestiri din curtea școlii. Cum dracu’, că și acum o mai 
jucăm. Mă oprește lumea când mă plimb cu copilul în cărucior prin 
cartier, mă opresc copii care acum sunt tineri, au 20–25 de ani. „Ce 
faceți, domnu’? Mai știți când jucam aia cu președinții, cu cerșeto-
rii?” Îmi spun de scene pe care le jucam din Povestiri din curtea școlii, 
fiindcă textele astea au ajuns la sute de copii în ultimii 10 ani.

Ovidiu: Cred că prima piesă pe care-am văzut-o a fost la Odeon, 
parcă.

Ionuț: Zi-mi cu ce era. Friday? Ai văzut cumva Friday?

Ovidiu: Cu un tip care lucra la REBU.

Ionuț: Da, la reciclat. Friday se numește.
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Ovidiu: Când a fost, mai ții minte?

Ionuț: 2017–2018. 

Ovidiu: Deci, acum vreo 4 ani. Da, da. M-a impresionat foarte 
tare piesa aia. Pe celelalte nu știu dacă le-am văzut. Cred că am 
văzut mici clipuri. De asta te-am rugat să ne povestești puțin, fi-
indcă ai crescut generații întregi, de fapt. Și cu unii ai stat constant, 
adică ai avut tineri-fenomen acum. PlayHood-ul devenise super-
cunoscut. Era o întreagă aură în jurul poveștii. Piesele deveniseră 
explicit politice. Asta pe care-ați jucat-o acum, la Festivalul IN
TERSECT, este evident politică, iar discursul…

Ionuț: Aleea stereotipurilor. Mai politic de atât nu cred că aveam 
cum să fim.

Ovidiu: Da, mi-a plăcut foarte mult și e foarte puternică piesa.

Ionuț: Vrem să o transformăm în musical. Dar vrem să facem 
un musical ca lumea. Acum suntem în căutare încă de resurse, că 
acolo îți trebuie bani grămadă. Îți trebuie acces la profesioniști din 
muzică, oameni care știu cu ce se mănâncă un musical și pot să 
facă. Miza care e acum? Vrem ca după 10 ani de experiență să ieșim 
pe o scenă mai mare și să avem acces la niște resurse mai serioase. 

Ovidiu: Andreea, tu de când ești implicată? Habar nu am. 
Te-am cunoscut prin intermediul proiectului nostru INTERSECT, 
în care ne-ai ajutat cu atelierele de artă performativă pentru tinerii 
din Ferentari.
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Andreea: Povestea mea e un pic asemănătoare cu cea a lui Io-
nuț. Cred că de prin 2017 mă cunosc cu PlayHood-ul, când eram 
și eu adolescentă, la un festival de teatru pentru adolescenți. Fă-
ceam parte din trupa Nang a Școlii Centrale din București. Am 
creat o trupă cu coordonatoarea Mădălina Neamțu, care acum este 
parte și este mama la Studiourile Ferentari. Și, tot așa, eram o ado-
lescentă superprivilegiată, din lumea bună a liceelor. Școala Cen-
trală este încă un liceu de top, highclass.

Ovidiu: Am predat Cultură civică acolo. Filosofie la a 12-a. Ăia 
de la a 12-a, palancă. Îi făcuse sistemul. Cei de la a 8-a încă gân-
deau, încă nu fuseseră aplatizați. 

Ionuț: Mă introduc și eu aici. Mi-ai dat o idee. Bine, m-am 
mai gândit la asta. Ce-i mai rău? Să te distrugă sistemul sau să n-ai 
acces deloc la sistem?

Ovidiu: Din păcate, da. E dezbatere asta. Că trebuie să ai acces 
la sistem, totuși.

Ionuț: Și eu cred la fel.

Ovidiu: Din afara sistemului, nu cred. Pentru că să fii în afara 
sistemului înseamnă să fii în afara circuitului vieții. Numai din 
interior poți să îl destructurezi câte un pic. Bine, s-au și schimbat 
sistemele, fiindcă nu vorbim despre unul total și etern. Dar, din 
afară, mi se pare că n-ai acces la resurse de viață. Te degradezi, 
corpul dispare. Știi ce vreau să zic. Dar e interesantă dezbaterea. 
Așa, calitativ, dac-ai avea forme alternative sistemului actual, da.
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Ionuț: Eu mă gândesc și la valorile care sunt în sistem și la felul 
în care se învață sau nu se învață. 

Ovidiu: Copiii făceau referate pe Aristotel. Copiau la greu. Se 
vedea de la o poștă, nici nu trebuia să verific de unde. Bine, erau 
manualele alea explicative, ghidurile alea. Dar nu făceau nici măcar 
vreun efort de parafrazare. Cei de la a 8-a erau foarte critici și auto-
ironici. Făceau și mișto de mine. Vorbeam despre sexualitate la un 
moment dat și: „Domn’ profesor, ce CD-uri? Online.” Asta prin 
2004–2005. Deja eram pierdut, eram în urmă. Asta apropo de 
Școala Centrală. Era, într-adevăr, o școală interesantă.

Andreea: Da, și a rămas în continuare. Eu eram împreună cu 
trupa mea la Ideo Ideis. Acolo, cum toate trupele din țară stau 
într-un cort imens, s-a nimerit să avem intrarea noastră în cort fix 
lângă intrarea PlayHood-ului. Și, cum eu și colegii mei, „supersmart 
și foarte cool”, cu ghilimelele de rigoare, ne-am văzut lângă o trupă 
din Ferentari, normal că am început să ne impacientăm. Am su-
nat-o imediat pe Mădălina și am întrebat-o: „Unde ne-ai trimis? 
De ce suntem aici? Noi avem haine din H&M, de 20 de lei, foarte 
scumpe și de firmă. Ce facem noi acum?” Iar ea, necunoscând si-
tuația, bineînțeles că ne-a spus: „Cum? Sunt prietenii mei de-o 
viață. Mă cunosc cu ei. Stați liniștiți, sunteți în siguranță.” Dar ea 
nu-l știa pe Ionuț, nu știa trupa, dacă are vreo coordonatoare. Nu 
știa cine sunt acești PlayHood. Mădă nu avusese contact cu lumea 
teatrului făcut de adolescenți până la noi. Ea a ajuns mai târziu în 
festival decât noi. Noi toți 6 stăteam ca niște pungași și i-am zis: 
„Hai, du-te. Păi, cum, nu știi cine e coordonatorul lor? Du-te și 
vezi cine e.” Ea s-a dus așa „Bună, eu sunt, hai să ne prefacem că 
ne cunoaștem”. 
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Ionuț: Ea a venit „Salut, ce faci?”, iar eu: „Bună.” Dar habar 
nu aveam cine e.

Andreea: Ionuț crezând că e tot o adolescentă din grupul nostru… 

Ovidiu: Bine că v-ați cunoscut prima oară. Eu pățesc să vorbesc 
cu oameni cu care mă cunosc de ani de zile. O întreb pe Cândea 
sau pe Simona: „Cine e?” Că-s amnezic.

Ionuț: Sunt finanțatorii noștri. 

Ovidiu: Cum ar fi? Frumoasă povestea. Deci ăla e momentul zero.

Andreea: Da, ăla e momentul zero. Dar la jumătate de oră după 
întâmplarea asta eram cei mai buni prieteni. N-am mai avut 
contact cu nimeni din festival în afară de PlayHood. Ei aveau 
darabane, știau să cânte, aveau chitare, dansau. Eu mai știam 2–3 
acor duri, dar ei știau piese întregi. Mă lipeam acolo de ei ca să mai 
fur niște informație, niște experiențe. Tot festivalul a fost despre 
Nang și PlayHood. Nu existau alte trupe. Parcă ne cunoșteam de 
ceva ani buni.

Ovidiu: Unde s-a ținut festivalul?

Andreea: În Alexandria. După, au urmat grătarele la Ionuț acasă, 
în Ferentari.

Ovidiu: Așa vă cumpăra, cu grătare.

Ionuț: Păi, da. Eu ți-am zis că am băgat asta cu ciocolata. Când 
m-am mutat în Ferentari, am început grătare. N-aveam curtea 
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mea. Eram într-o casă cu mai multe apartamente, dar aveam acces 
la curte. Am luat un grătar mișto și am zis că măcar o dată pe 
săptămână să facem chestia asta. Și ne adunam cu toții, 12, 15, 20 
de persoane. Câteodată venea proprietarul, nea Ion, dar, când vedea 
copii acolo, zicea că e OK. Pentru copii e bine. 

Andreea: Apoi, a început să ne cheme și pe noi.

Ionuț: Proprietarul nostru e un om foarte de treabă, care a înțe-
les tot demersul nostru. E un om absolut extraordinar pentru că 
ne-a permis să construim toată comunitatea asta acolo.

Ovidiu: Exact asta voiam să vă întreb, pentru că ai menționat 
cuvântul „încredere” și cum obții încrederea comunității. Care a 
fost procesul până ai obținut încrederea familiilor, a comunității? 
Eram curios ce ți-a ieșit în evidență, cum ai dat cu capul.

Ionuț: Păi, dai cu capul în fiecare zi. Procesul este continuu, 
adică tu nu obții încrederea nimănui.

Ovidiu: Și nu o iei de-a gata, ca și cum o ai tot timpul, credit 
la infinit.

Ionuț: Nu, nu există așa ceva. Și e firesc să fie așa.

Ovidiu: Clar.

Ionuț: Încerci să obții niște rezultate, să obții ceea ce ți-ai pro-
pus. Și atunci oamenii văd că se întâmplă ceva bun. Uite, eu mă 
duc în comunitate și duc medicamente la mama unui copil. Aia 
contează. Sau duc mâncare. „Domnu’ Ionuț, am nevoie de nu știu 
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ce. Am nevoie de un frigider, de un calculator pentru ăsta micul.” 
Și încerc să fac rost de chestia aia de pe unde pot. Lucrurile astea 
aduc încrederea. Faptul că poți efectiv să faci ceva, să schimbi în 
bine cu lucruri materiale. Nu putem toți trăi în lumea asta a idei-
lor. Acolo nevoile sunt „N-am ce să mănânc”. 

Ovidiu: Piesele de teatru pe care voi le-ați făcut sunt explicit 
politice, critice față de sistem. Temele pe rasism, chiar și pe sexism, 
pe clasism sunt o critică anticapitalistă foarte interesantă în pie-
sele voastre.

Ionuț: Să știi că eu nu mi-am asumat chestia asta, să critic ca-
pitalismul, că nu mă pricep la discuția asta.

Ovidiu: Dar ți-a ieșit.

Ionuț: Ce mi-am asumat, însă, e să arăt o felie de viață a unor 
oameni. Atât. Crede-mă, sunt analfabet politic. Nu pot să susțin un 
discurs politic la modul ăla. Și, dacă nu pot acuma, nu puteam nici 
acum 10 ani, când am scris Povestiri din curtea școlii. Dar ce am 
putut să-mi asum – și am făcut bine că m-am rezumat la asta, fiindcă 
văd că are și alte implicații – a fost să iau o felie de pizza din viața 
unui copil sau a unui adolescent și să o pun pe scenă. Că s-a văzut 
acolo critica capitalismului sau mai știu eu ce, foarte bine, sunt bu-
curos. Dar nu e ceva ce mi-am asumat de la început. Bine, m-am 
mai ajustat și eu după aia. Vorbind cu oameni ca tine, am început 
să îmi dau și eu seama că acolo este vorba despre un discurs politic.

Ovidiu: Bine, „politic” în sensul larg al cuvântului, în sensul 
„critic față de sistem”, nu față de partide politice. Dar am văzut și 
Aleea stereotipurilor și cum ai lucrat cu ei. E foarte bine îmbrăcată 



294

în ideea de show, iar temele sunt explicite. Bine, chicoteau și ei la 
multe chestii. Ca tip de muncă, tu ești încadrat la teatru politic, 
cum mai fac și alte organizații.

Ionuț: Treaba lor unde mă încadrează. 

Ovidiu: E subsumat ca înțelegere că teatrul tău e politic explicit.

Ionuț: Nu e ceva ce îmi propun. Încă.

Ovidiu: Asta zic, nu v-ați propus, dar v-a ieșit bine. Ca la ma-
nual. Pe de o parte, lucrezi totuși cu niște tineri. Nu poți să vii cu 
cuvinte și concepte și bullshit-uri din astea teoretice. De asta cred 
că ați avut succes. Felia aia de viață despre care vorbeai, pe care o 
înțelege tot adolescentul.

Ionuț: Da. Zi ce ai pățit și o punem pe scenă.

Ovidiu: Exact. Asta e foarte puternică, concretă, directă și foarte 
productivă.

Ionuț: Mai e o chestie pe care o facem și care a dat roade. Noi nu 
ne ducem cu un text și zicem „Gata, ăsta e textul”. Pornim de la niște 
povești comune și după aia se scrie acest text. Apoi, vorbim despre 
acest text. „Ce înseamnă cuvintele astea?” Vorbim, avem dezbateri. 

Ovidiu: Să înțeleg că tu creezi și alte forme de relaționare în 
interiorul poveștii. Creezi o relație orizontală și de consens, nu?

Ionuț: Pe orizontală, pe verticală, pe ce vrei tu. 
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Ovidiu: E și o educație psiho-socială acolo. Nu e că aveți un 
text pe care îl dați. Îl faceți împreună, îl construiți împreună, îl 
negociați. Îi obișnuiești să negocieze. E un întreg proces educați-
onal foarte puternic. 

Ionuț: Sunt unii care vin și spun „Nu mi se pare normal să spun 
chestia asta”. La ultimul spectacol, o fată mi-a zis: „Mie mi se pare 
că ne pune comunitatea într-o lumină proastă.” Am zis: „No pro
blem. Erase și rescriem. Dar dacă tu crezi că se întâmplă asta, vino 
cu varianta ta.” Era vorba despre un singur cuvânt. 

Ovidiu: Ce cuvânt?

Ionuț: „Pușcărie”. A zis: „Auzi, nu pot să zic în loc de «pușcărie» 
«facultate»? Și ar fi mai OK să folosim asta. Cred că ar fi mai sub-
til și de impact și cred că nu ar leza atât de mult imaginea noastră.” 
Am zis: „Doamne ajută că pot să lucrez cu oameni care contestă, 
care își permit să conteste asta și să aibă și argumente!”

Ovidiu: Și vocea lor în primul rând. Vocea lor despre comuni-
tatea lor.

Ionuț: Bine, noi de la asta am început.

Ovidiu: Autoreprezentare.

Ionuț: Eu vin cu imaginea mea din afară, de alb heterosexual. 
„Băgați-vă foarfecele pe textul ăsta. Imaginea pe care o am eu nu 
are neapărat legătură cu realitatea voastră, în care trăiți.” Și s-a întâm-
plat asta și mă bucur de fiecare dată când se întâmplă.
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Ovidiu: În procesul educațional mai larg și de autonomizare și 
de autoreprezentare, ideea era că cei care au trecut prin PlayHood, 
care-au făcut performanță în mainstream, să reușească mai departe, 
nu? Cine-a fost în trupă, că nu mai țin minte? Și Nico a fost cu 
voi, nu?

Ionuț: Nico, Toto, Coman, Andreea. Îți zic toată prima distri-
buție. Dinți, care acum e la pușcărie. 

Ovidiu: Ideea era, parcă, să creeze ceva împreună și să se auto-
gestioneze, să-și creeze o firmă de teatru a lor.

Ionuț: Cred că a rămas la nivel de discuție. Ar fi fost la modul 
ideal să se întâmple asta. Dar lucrurile astea nu se pot întâmpla 
pur și simplu. Acolo e nevoie de niște resurse, pentru că oamenii 
ăștia trebuie să treacă prin niște procese: educație financiară, edu-
cație organizațională și tot așa.

Ovidiu: Și sprijin efectiv. 

Ionuț: Sprijin educațional. Să le explici ce e aia o firmă, cum 
funcționează. 

Ovidiu: Contabilitate.

Ionuț: Exact. Chiar și asta e o formă de rasism. Oamenii ăștia 
nu au acces la poziții de conducere pentru că nu au educația ne-
cesară. Și venim tot noi, albii, care gestionăm resursele. Câți romi 
avem noi în PlayHood? Pauză. 
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Ovidiu: Sunt convins că a fost un proces lung legat de relația 

de încredere care trebuie construită încontinuu cu comunitățile, 

cu ei, cu noile generații care vin. Eram curios dacă ați colaborat sau 

ați făcut alianțe cu alte organizații. Voiam să înțeleg: cum și în ce 

contexte te solidarizezi? Nu vreau să teoretizăm. Povestește-mi din 

experiența voastră practică. 

Ionuț: Am avut colaborări foarte specifice și cu alte organizații, 

dar și cu firme de casting, pentru care am prestat servicii, de exem-

plu. Cu alte organizații am colaborat în contexte specifice. Adică 

„Noi organizăm evenimentul ăsta, iar voi veniți și jucați”. 

Ovidiu: Cumva în registrul ăsta e și Studiourile Ferentari? Prin 

Studiouri faceți aceste colaborări punctuale?

Ionuț: Da.

Ovidiu: Cum faceți cu finanțările?

Ionuț: Să nu începem cu asta. Nu reușim. Suntem mereu pe 

zero. Abia acum am intrat pe un grant. Dar până acum am fost pe 

resurse proprii. Plus că grantul ăsta nu ne rezolvă principalele pro-

bleme: plata chiriei, mâncarea. Ne rezolvă alte probleme, ceea ce 

e bine. Dar suntem în continuare în căutare de resurse. Eu am 

ieșit public și în timpul scandalul cu Buhnici, cu BCR. Am zis: 

„Dacă tot l-ați lăsat pe Buhnici, băgați aici.” Din disperare am 

făcut-o. Dacă iese ceva, cu atât mai bine, că măcar se duc niște bani 

într-o direcție bună. 
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Ovidiu: Legat de proiectul de musical. Am înțeles că e complicat 
cu resursele, dar ați putea îmbrăca piesa ca să aibă aerul de musical?

Ionuț: Nu, pentru că ori o faci ca lumea, ori n-o faci deloc. 
Aleea stereotipurilor stă în picioare, poate fi jucată. Avem deja tex-
tul, conceptul, funcționează. Ce ar fi relevant acum pentru scena 
teatrului românesc ar fi să avem acest musical pe cea mai mare 
scenă a teatrului românesc.

Ovidiu: La TNB.

Ionuț: Da. Să se ducă adolescenți pe cea mai mare scenă a tea-
trului românesc și să joace.

Ovidiu: Și nu te-ai gândit la mergi la TNB și să îi rogi să te 
sprijine?

Ionuț: Ba da, dar acum nu am la cine să mă duc.

Ovidiu: La director.

Ionuț: Păi, Caramitru a murit. 

Ovidiu: A, ai dreptate.

Ionuț: Acum se face concurs pentru ocuparea noului post și nu 
știm cine o să fie sau care o să fie direcția. Dar eu nu mă refer doar 
la TNB. Poate să fie o scenă importantă a unui teatru important 
din București sau din România. 
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Ovidiu: Ar fi un eveniment. Dar în capul meu era să te duci și 
să bați la fiecare ușă. 

Ionuț: Tu îți dai seama ce ar însemna ca o gașcă de puști din 
Ferentari să joace un musical despre toate stereotipurile din soci-
etatea noastră – și nu numai pe o scenă mainstream din București, 
unde să vină elevi, studenți și tineri? Eu nu văd un alt proiect edu-
cațional de amploare mai eficient decât ăsta.

Ovidiu: Clar. Mai pregătiți ceva?

Ionuț: Acum pregătim Moara cu noroi. Noi am mai jucat Moara 
cu noroi. E un spectacol la care țin foarte mult. Tema este ecologistă, 
dar dusă tot într-o zonă politică. E foarte haioasă. Toată acțiunea 
se desfășoară într-un sat din România unde primarul și doamna 
primar au reușit să pună mâna pe niște fonduri europene și să re-
vitalizeze această comună, care e de fapt o fundătură de noroaie. 
De unde și titlul.

Ovidiu: Ați jucat-o deja?

Ionuț: Da. Spectacolul e vechi de vreo 2 ani. Am jucat-o de 
vreo câteva ori, inclusiv la mine la țară, la Sibiu, cu toată comuni-
tatea de acolo. A fost absolut fabulos! Dacă trăia taică-miu, cred 
că făcea infarct pe loc dacă vedea ce se întâmplă la el în curte. Ăsta 
e iar un text și o critică anticapitalistă a felului în care ecologia 
lovește în cei mai vulnerabili oameni. Prețul ecologiei îl plătesc tot 
săracii. Cei care au acces la resurse își permit să practice ecologia. 
Dar tu, de la Cucuieții din Vale sau din Ferentari, nu-ți permiți 
prețurile ecologiei. Acum, dacă ești sărac, cu noile reglementări 
europene ecologice o să fii și mai sărac. Pentru că neamțul își permite 
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să facă foc cu lemne la țară, dar ție ți-o interzice s-o faci acolo, în 
Ferentari. Ăsta e doar un exemplu. Nu mai zic cu tot felul de alte 
măsuri anti-săraci ascunse sub tot felul de ideologii ecologiste. Aici 
eu am o problemă și am început să văd în ultimul timp tot mai 
multe probleme din astea și suferim cu toții mai mult decât cei cu 
acces la resurse. Asta pregătim noi acum. Încercăm să împingem 
tema asta din Moara cu noroi în față, pentru că e și de actualitate. 
Ești la curent cu creșterile prețului la energie.

Ovidiu: O să vedem acum, în toamnă, și cu inflația și cu tot. 
Asta e și piesa pe care vreți să o faceți la festival? La final de octom-
brie va fi.

Ionuț: Ne ziceți voi.

Ovidiu: Ne sfătuim când e mai fezabil. Poate o facem și la voi, 
vedem, ne sfătuim. Voiam să închid într-o notă optimistă. Proiec-
tele voastre vorbesc despre prezent, dar și despre viitor și despre 
cum poți să lupți ca să schimbi ce este în jurul tău, cu pași mici. 
Dar pe plan personal de unde vă mai găsiți energia? Presupun că 
obosiți, că intrați în anumite momente de… Ce te ține energetică 
pe tine, Andreea?

Andreea: „Chifteluțele”. Așa numim noi grupa cea mai mică 
de la Studiourile Ferentari. Când ești la Studiouri și lucrezi și ai 
toate cele 500 de bonuri de 3 lei pe care trebuie să le pui în con-
tabilitate și îți intră 5 „chifteluțe” pe ușă, plini de energie…

Ovidiu: A, deci de la lucrul cu copiii. Ionuț, la tine?
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Ionuț: Pe mine mă bucură că sunt foarte mulți oameni pe care 
nici măcar nu îi cunosc și care contribuie la proiectul nostru. Dacă 
la început erau doar familia și prietenii care credeau și investeau în 
asta și astfel reușeam să ducem lucrurile mai departe, din ce în ce 
mai multă lume a început să ni se alăture, să ne ajute cu tot felul 
de resurse, să ne pună la dispoziție spații, bani, obiecte. Primim tot 
felul de donații.

Ovidiu: A și început din ce în ce mai multă lume să audă de voi. 

Ionuț: Da, da. Studiourile Ferentari are ceva SF. Am marșat pe 
comunicare și a prins. Sunt din ce în ce mai mulți oameni din afara 
zonei de activism, teatru, film, deci oameni simpli, care au început 
să investească în proiectul nostru. Am colegi de liceu cu care n-am 
mai vorbit de 20 de ani, colegi de școală generală care donează 
frecvent. Oameni cu care am avut interacțiuni doar atunci. Vecini 
din cartier din Sibiu, prieteni din liceu. 

Ovidiu: Tocmai asta e munca comunitară.

Ionuț: Da, pentru că aduce mai multe comunități laolaltă. Nu 
e vorba doar despre comunitatea noastră. Unii sunt rasiști. Apropo 
de asta: e un tip foarte, foarte rasist care, din când în când, o dată 
la câteva luni, zice așa: „Vine iarna. Am 5 milioane pentru o pere-
che foarte șmecheră de bocanci pentru un rom. Te rog frumos, 
uite, îți bag banii în cont și să iei unui băiat sau unei fete rome o 
pereche de bocanci.” După aia: „Am banii ăștia pentru asta.” El 
fiind asumat rasist.

Ovidiu: E clar că are niște dileme cu el și că încearcă să își spele 
conștiința. (Râde.)



Ionuț: Mie îmi e greu să psihanalizez.

Ovidiu: Dar îi iei banii, nu?

Ionuț: Da.

Ovidiu: Despre asta e vorba. 

Ionuț: Unii zic: „De ce iei bani de la rasiști?” Păi, fix de la ăia 
trebuie să iei. 

Ovidiu: E și subversiv. E clar că e un proiect mai mare decât 
tine și decât comunitatea în care a început și de aia mi-am dorit să 
mă întâlnesc cu voi ca să ne povestiți puțin despre asta. Mulțumesc 
încă o dată că ați acceptat! Deci, Studiourile Ferentari: Facebook, 
Instagram, tot.

Andreea: Avem de toate. Studiourile Ferentari pe Instagram, 
pe Facebook, PlayHood și website www.asociatiaferentari.ro. Avem 
și TikTok. Studiourile Ferentari. 

Ovidiu: Cont bancar? Glumesc.

Andreea: Cum să nu? RO… (Râde.)

Ovidiu: Mulțumesc mult încă o dată că ați acceptat să dați 
acest interviu! Mult spor!

Ionuț: Doamne ajută!
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Cateluța Vatală

Ovidiu: Bună, Cati! Mulțumesc mult de tot că ți-ai găsit timp 

și că am reușit să ne coordonăm ca să facem acest interviu. El face 

parte din seria de interviuri pe care le organizăm în cadrul Cen-

trului Comunitar INTERSECT și prin intermediul căruia încer-

căm să aflăm cât mai multe despre munca oamenilor de pe teren, 

munca lor comunitară, cum au ajuns să facă asta. Cred că ne-am 

cunoscut prin intermediul lui George Goliță, dacă nu mă înșel, 

sau prin intermediul Danei Vlăsceanu, în cadrul Centrului de Bine 

din Ferentari. Pentru cine nu te știe, să te prezinți puțin și să ne 

povestești cum ai început. 

Cateluța: Numele meu este Vătală Cati, am 44 de ani, am 3 

copii. Cel mai mic dintre ei are autism. Așa mi-am început munca 

de voluntariat înainte să mă angajez la Policy Centre for Roma and 

Minorities. La Policy m-am angajat în 2013–2014. Am lucrat aici 

în jur de 6 ani. Am avut activități cu copiii nu doar remedial, ro-

mână și matematică, dar am făcut și activități de teatru, canto, 

street dance, handmade. Dar munca de voluntariat, de a ajuta co-

munitatea, am început-o prin 2007. 
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Ovidiu: Când spui „comunități” te referi la comunitatea unde 
locuiai și trăiai tu sau la alte comunități?

Cateluța: Mă refer la comunitatea în care locuiesc și trăiesc eu. 
Dar am ajutat și comunitățile din Piața Rahova, nu doar la mine, 
în Ferentari. Cum am început eu această treabă? Cred că dinainte 
să se nască băiatul. Îmi aduc aminte că am început să fac această 
muncă atunci când cineva din comunitate a venit către mine și 
mi-a spus că nu știe să scrie și să citească și că are nevoie să îl înso-
țesc până la Primărie ca să depună o cerere pentru un ajutor de 
urgență. Pe vremea aceea, era primar Marian Vanghelie. Oamenii 
aveau nevoie să întocmească aceste documente și, fiindcă nu știau 
să scrie și să citească, îmi cereau ajutorul. Eu am început, încet-în-
cet, să prind gustul. Așa că am început să îi fac campanie gratuită 
primarului de atunci. „Uite, omul ăsta contribuie, omul ăsta ajută.” 
Ducându-mă tot timpul la primărie cu oamenii care aveau nevoie 
de ajutor să depună acte pentru o locuință socială sau pentru altceva, 
eram acceptată. Asta mă făcea să cresc, să mai urc o treaptă, să evo-
luez și să prind gustul muncii ăsteia. O perioadă de vreo 2 ani, am 
lăsat deoparte totul pentru că aveam copilul cu autism și el avea 
nevoie de mine mai mult decât cei din comunitatea mea. Nu dormea 
noaptea, perioada lui de dezvoltare a fost o perioadă foarte grea.

Ovidiu: Câți ani are acum?

Cateluța: Are 16 ani acum, este un copil cât de cât evoluat. 
Dar atunci era un copil neevoluat, ceea ce însemna că avea nevoie 
de terapie ABA, de logopedie, de toate astea. Așa că în perioada 
aia mi-am păstrat tot timpul pentru el. Nu dormeam nopțile. În-
cercam să fiu lângă el și să-l ajut tot timpul. Practic, îl țineam legat 
de mâna mea, numai să nu pățească ceva. Oamenii din comunitate 
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veneau către mine cerând ajutorul, doar că eu în perioada aia n-am 
mai putut să ajut pe nimeni. Am mai făcut eu terapie cu el vreo 2 
ani, la „Învingem autismul”, unde plăteam câte 1 000 de euro pe 
lună. A fost o perioadă foarte grea pentru mine. Am noroc că am 
trei copii. El e cel mai mic, dar ceilalți doi copii sunt niște copii 
foarte buni, foarte deștepți, întotdeauna au fost alături de mine, 
întotdeauna m-au ajutat. Le mai spuneam lor: „Astăzi sunt la muncă 
și nu îmi va veni instructorul de street dance sau nu va veni nu știu 
cine.” Îi sunam și ei veneau după mine la muncă și făceau ceea ce 
trebuie să facă. Practic, și ei au făcut voluntariat încă de mici. Am 
avut un suport extraordinar din partea lor. Mai târziu, m-am an-
gajat la Policy. A fost o întâmplare să mă angajez acolo. Fiică-mea 
era la Trouble. A făcut street dance la ei 8 ani de zile. Mergea la 
diverse campionate, concerte și așa mai departe. Au luat și locul 
întâi la unul dintre ele. La una dintre ședințele lor a venit și Florin 
Botonogu. Fiică-mea a zis: „Mama mea e foarte deșteaptă, mama 
mea e foarte bună, eu o iubesc foarte mult pe mama mea.” Ca orice 
copil, nu?

Ovidiu: A făcut recomandare. Reclamă și recomandare.

Cateluța: Da. Și așa am ajuns eu să fiu angajată după câțiva ani 
de zile de voluntariat.

Ovidiu: Tu ești și facilitatoare?

Cateluța: La Policy am fost asistentă educațională, coordonatoare 
de afterschool, facilitatoare comunitară, am fost pe mai multe arii. Am 
făcut chiar și interviuri pentru Enel. Vreo 100 și ceva. Am mers din 
casă în casă și am luat interviuri pentru Enel, pentru o mai bună 
evoluție a oamenilor, pentru a se conecta la energie electrică.



306

Ovidiu: Au avut ei un proiect în Ferentari, parcă, să racordeze 
familii la electricitate.

Cateluța: Încă am interviurile în calculator.

Ovidiu: Și, cumva, pe baza acelor interviuri au implementat 
ei proiectul.

Cateluța: Da.

Ovidiu: Păi, sunt valoroase alea. Câte ziceai că ai făcut?

Cateluța: 102 interviuri. Mi-a luat cred că o lună de zile. Fă-
ceam câte 7, 8, 10 pe zi, pentru că un interviu era în jur de 40 de 
minute. Era un set de 50 de întrebări, așa că eu colindam de dimi-
neață până seara, până la 9–10, ca să mă pot încadra în timpul 
alocat. Când am plecat de la Policy, m-au angajat cei de la EasyECO 
pe organizare comunitară, facilitator comunitar. 

Ovidiu: Când a fost asta, 2017–2018?

Cateluța: În 2018. 

Ovidiu: Cu proiectul cu Poleis, parcă, nu? Cu platforma de joc 
educațional, civic. Atunci Adina Camara, parcă, s-a ocupat de proiect.

Cateluța: Da. Acolo a fost cred că singurul meu job în care 
m-am simțit 100% eu. Am simțit că pot să dau mai mult din mine, 
că sunt apreciată, iubită și respectată. Chiar dacă proiectul a fost 
scurt, a fost cea mai bună perioadă din viața mea, pentru că m-am 
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simțit în pielea mea. Am putut să ajut așa cum se poate ajuta fără 
să am limite, interdicții.

Ovidiu: Cred că a fost încrederea că tu îți faci treaba, tu știi cel 
mai bine cum să îți faci munca și nu stă nimeni să te păzească.

Cateluța: Da. Trebuia să aduc oameni din comunitate către 
psihologi. La început a fost foarte greu, pentru că oamenii îmi 
spunea: „Păi, ce, suntem nebuni ca să venim la psiholog?” Încet-încet, 
oamenii au căpătat încredere și au început ei să îmi ceară ajutorul: 
„Nu mă duci și pe mine la fata aia? Am auzit că fata aia e foarte 
bună.” A fost un proiect de succes nu doar pentru mine, ci și pen-
tru ceilalți.

Ovidiu: Păi, da, că într-un fel era un proiect mic, de 6 luni, 
parcă, și era un proiect-pilot în vechiul sediu al centrului făcut de 
Dana. Parcă așa îmi aduc aminte. Era un proiect pentru sănătate 
mentală, psiho-igienă. Cred că, din vorbă în vorbă, s-a aflat că e 
OK și lumea, ușor-ușor, s-a deschis. 

Cateluța: Nu doar asta. Noi, separat de ceea ce aveam noi de 
făcut în proiect, eu cu Dana puteam să aducem și copii în weeken-
duri și să lucrăm cu ei, adică să putem face și ceea ce ne place nouă 
cel mai mult. Pe mine asta mă reprezintă. Eu lucrez cu oamenii 
din comunitate, îi ajut pe părinții copiilor, dar pentru mine cel 
mai important e să-i ajut mai întâi pe copii. Să-i învăț să scrie, să 
citească, să-i învăț să își aleagă o meserie, să-i învăț cum să gân-
dească pentru viitorul lor. Puteam să fac și asta în weekenduri, ceea 
ce pentru mine era satisfacție 100%.
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Ovidiu: E interesant ce spui, că te-ai simțit cel mai bine în 
pielea ta. Eram curios cum vezi transformarea ta de-a lungul anilor. 
La început, te-ai implicat dintr-o motivație personală legată de 
familia ta, dar, ușor-ușor, ai intrat și în organizații. Cumva, reiese 
că ai ajuns să ai încredere în tine, în munca ta. Deci, e o întreagă 
evoluție personală și profesională și psihologică. În general, e com-
plicat să faci alianțe, să lucrăm împreună pentru o cauză comună. 
Știi cum e: fiecare are agenda organizațională și e greu să ne adu-
năm și să fim împreună ca organizații. Dar tu ești undeva pe la 
mijloc. Ești și facilitatoare, ești și din comunitate. Știi realitatea cel 
mai bine, cu ce se confruntă oamenii, cu ce probleme. Apoi, vin 
organizațiile cu tot felul de proiecte și ele cred că știu cel mai bine 
realitatea. Dar tu ești la mijloc, și într-o parte, și în alta, și cred că 
îți dă un avantaj de perspectivă. Eram curios cum vezi chestia asta 
cu organizațiile de-a lungul timpului. Ce e OK, ce nu e OK, ce e 
pozitiv, ce ar putea fi îmbunătățit din partea organizațiilor în lucrul 
cu oamenii?

Cateluța: Lucrul cu oamenii activi în comunitate este și un 
avantaj, și un dezavantaj. Au fost ONG-uri care au venit către mine 
și au promis că vor face chestii, dar nu au făcut absolut nimic. Ceea 
ce înseamnă că oamenii și-au pierdut încrederea în mine. O expe-
riență foarte proastă a fost momentul în care s-a schimbat prima-
rul. Eu am fost și coordonatoare de afterschool a Centrului Curaj, 
care timp de un an de zile a fost sponsorizat de Primăria Sectoru-
lui 5. Daniel Florea se ocupa de acest Centru. Copiii aveau o masă 
caldă, beneficiau de rechizite, mai primeau și vouchere cu care să 
își cumpere haine, șampoane și altele. Perioada aia a fost foarte 
benefică pentru mine și comunitatea mea. Copiii au avut o evolu-
ție. Când s-a închis acest Centru după alegeri…
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Ovidiu: A, deci odată cu schimbarea politică, au închis Cen-
trul. N-au mai avut bani sau cum s-a întâmplat?

Cateluța: Nu, au zis că nu îi interesează. Am încercat de atâtea 
ori să merg către Primărie. În 2020 am făcut chiar o depresie. M-am 
închis în casă vreo 2 luni de zile. Pur și simplu, n-am mai vrut să 
ies afară. Nu puteam să mai gândesc cum trebuie. Pentru că părin-
ții mă acuzau pe mine că nu am făcut nimic ca să păstrez acest 
Centru. Majoritatea celor care stau în Livezilor sunt poate câte 10, 
11, 12 într-o garsonieră foarte, foarte mică. Pentru ei era o mană 
cerească să vină copilul lor în acest Centru. Venea de la școală în 
Centru, mai stătea câte 4–5 ore. În aceste 4–5 ore își făcea temele. 
Primea o masă caldă, o gustărică. Mai făcea și alte activități extra-
curriculare: canto, dans, street dance și așa mai departe. Acum, 
dacă s-a desființat centrul, îți dai seama că stau acasă, stau în ghe-
touri, unde nu au ce face copiii. Cu ce se joacă ei? Se joacă poate 
cu seringile de pe jos și părinților le e frică să nu se îmbolnăvească. 
Nu au unde să se ducă. Am înțeles că școala a făcut un afterschool, 
dar numai pentru clasele 1–4. Cei de la 5–8 nu au unde să meargă. 
Așa că toți părinții se gândeau că eu am avut niște beneficii mate-
riale ca acest Centru să se închidă. Ei se gândeau că eu am furat 
împreună cu vechea conducere. Deși eu 3 luni de zile nu am fost 
plătită. Timp de 3 luni, împreună cu echipa mea, am încercat să 
ținem Centrul ăsta pe picioare, am încercat să facem rost de fon-
duri ca să putem ține în continuare acest Centru deschis. Doar că 
la 1 martie, cadou de Ziua Femeii, cei din Primărie au venit, au 
schimbat butucul și ne-au dat afară. Pur și simplu, nu am mai avut 
ce să fac. Nici nu m-a mai interesat să îmi iau ce lăsasem pe acolo. 
Un timp, m-am gândit să fac eu un centru educațional al meu. 
Doar că nu m-am ocupat de asta. Nu mi-am dat silința, nu am 
găsit sponsori. Închirierea unui spațiu este foarte mult. Am vrut să 



310

închiriez spațiu de la Policy, pentru că nu o să mai funcționeze, dar 
e 800 de euro chiria. Pentru mine e o sumă enormă. Nu am de 
unde să fac rost de acești bani.

Ovidiu: Era mare spațiul?

Cateluța: E mare. Are vreo 3–4 camere.

Ovidiu: Și e în zonă, acolo, nu?

Cateluța: Este chiar lângă Studiourile Ferentari. 

Ovidiu: 800 de euro este enorm. Ei au mai făcut ceva după ce 
au închis Centrul? Au înlocuit cu ceva?

Cateluța: Nu, nu au mai făcut nimic. De când a venit noul pri-
mar la conducere, nu s-a făcut nimic. Am încercat să merg către 
Primărie. O lună de zile am avut restricții. Nu mi-au mai dat voie 
să intru pentru că s-a desființat și mi-au zis că nu mai am ce căuta 
acolo. Decizia de încetare a contractului de muncă nu am primit-o 
nici până în ziua de azi. Am încercat să fac ceva cu cei de la CRJ, dar 
nu am mai primit nici de la ei niciun răspuns, ca să îmi pot recupera 
salariul pe 3 luni, decizia de încetare a contractului de muncă, dar 
văd că nu se mai întâmplă nimic. Când am ajuns într-un final să 
stau de vorbă cu cei din Primărie, mi-au zis că pe ei nu îi interesează. 
Îmi pare rău că nu am făcut o înregistrare în ziua aia. Pe ei nu îi 
interesează de copiii din Sectorul 5, de copiii ghetoului.

Ovidiu: Așa ți-au zis?



311

Cateluța: Da. Cred că toate refuzurile astea m-au băgat într-o 
stare de depresie. Nu mai aveam chef de nimic, comunitatea mă 
judeca, toți credeau că din cauza mea s-a întâmplat ce s-a întâm-
plat. Doar că nu s-a întâmplat din cauza mea, ci din cauză că nu 
aveam puterea materială să închiriez un spațiu ca să duc mai de-
parte ceea ce cei din Primărie nu voiau să facă. 

Ovidiu: Mă gândesc că o parte dintre copii puteau fi îndreptați 
spre munca celor de la Studiourile Ferentari.

Cateluța: Da. Copiii sunt îndreptați acolo. După ce mi-am 
revenit, mi-am spus că trebuie să caut alte ONG-uri care să îi ajute. 
Apoi, am început să intru iar în febra asta a mea de a-i ajuta pe 
oameni indiferent dacă am resurse sau nu. Caut ONG-uri, caut 
sprijin, caut și resurse, caut orice pentru a-i ajuta. Simt că asta mă 
reprezintă. Asta fac din copilărie. Mi-am crescut frații singură de 
la 5 ani. N-aș putea să fac altceva. Nu mă văd făcând altceva.

Ovidiu: Câți frați?

Cateluța: Patru. Toată viața mea asta am făcut. Cine mi-a cerut 
ajutorul, l-am ajutat. Indiferent dac-am avut 10 lei. Am zis: „Ia tu, 
că văd eu ce fac mâine. Dumnezeu nu mă lasă.” Și nu m-aș vedea 
făcând altceva decât ceea ce fac eu acum. Poate unii consideră că 
sunt nebună, dar consider că toți oamenii trebuie să evolueze. Toți 
oamenii trebuie să știe să scrie și să citească. Uneori, mi se pare 
absurd că autoritățile nu se implică în a ajuta comunitatea. Sunt 
atâția oameni care nu știu să scrie și să citească!

Ovidiu: E încă problema asta prezentă? Comunitățile încă se 
confruntă cu asta?
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Cateluța: Da. Când aveam afterschoolul acela, eu aduceam cu 
mâna mea părinți și făceam cu ei un curs de alfabetizare, un curs 
de parenting. O făceam din timpul meu liber. Nu eram plătită 
pentru asta și eram acuzată că de ce fac asta. În momentul de față, 
cred că am evoluat îndeajuns de mult încât să îmi dau seama că nu 
vreau să interacționez cu oameni care nu vor să ajute la creșterea 
comunității. Eu trebuie să rămân doar cu oameni care vor să ajute 
la creșterea comunității, nu cu oameni care vor să îmi bage bețe în 
roate. De aceea nu am mai căutat să mă implic în proiecte care nu 
sunt benefice pentru comunitatea mea.

Ovidiu: Cum ai ajuns să te conectezi sau să lucrezi cu E-Rom-
nja? Tu acum ești facilitatoare în cadrul proiectului INTERSECT 
din partea partenerului nostru de proiect E-Romnja. De când te 
știi cu surorile de la E-Romnja?

Cateluța: Cu surorile de la E-Romnja cred că mă știu din 2014, 
de când au avut un proiect în colaborare cu Policy Centre for Roma 
and Minorities. Fetele astea au o căldură sufletească, vor să se im-
plice, vor să facă mai mult pentru comunități. După cum am spus, 
nu vreau să mă mai conectez decât cu oameni care vor să facă ceva 
pentru comunitate. Fetele sunt de nota 100. Mă simt ca și cum 
m-aș mai fi conectat cu ele într-o viață anterioară. Mă simt în pie-
lea mea. Pot să fac ce vreau eu. Pot să vin cu orice problemă către 
ele, cu orice om din comunitate. Nu e cum a fost la alte ONG-uri, 
unde am mai avut alte proiecte, și auzeam „Stai, că ăsta miroase” 
sau „Stai, că ăsta nu știu ce”. Fetele mă lasă să fiu eu. 

Ovidiu: E o organizație de femei roma, încearcă totuși să con-
struiască altceva, ca oamenii să se simtă confortabil. În proiectul 
nostru, tu mediezi legătura cu comunitățile și fie coordonezi grupe 
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de copii și îi implici în activitățile centrului, fie aduci femei la cen-
tru pentru informare. Eram curios dacă mai lucrezi cu E-Romnja 
și pe alte proiecte decât ăsta.

Cateluța: Nu, doar acest proiect.

Ovidiu: M-aș întoarce puțin la problemele cu care spuneai că 
se confruntă acum comunitățile. De exemplu, cu copiii care stau 
îngrămădiți și nu au ce să facă, stau pe stradă și de asta ar fi fost 
bun Centrul Curaj, cel desființat de Primărie. Acolo erau implicați, 
aveau activitate, pe lângă chestii de educație, și psihologic, ca grup. 
Părinții cu scrisul și cititul. Ce alte probleme mari, sistemice mai 
vezi acolo? Care sunt urgențele?

Cateluța: Din punctul meu de vedere, pentru ca acești oameni 
să evolueze, ar avea nevoie să se dărâme acele blocuri. Blocurile alea 
stau să cadă, sunt inundate cu apă, sunt infestate cu șobolani, cu 
ploșnițe, cu gândaci. Eu, de-a lungul timpului, în perioada asta de 
un an, doi, am tot mers către Primăria Capitalei, către Primăria 
Sectorului 5, către fel și fel de instituții pentru a se face o dezin-
secție, pentru a se scoate apa din subsoluri. 

Ovidiu: Deci, autoritățile nu fac nimic acolo.

Cateluța: Cu chiu, cu vai, au făcut o deratizare. Copiii erau 
mușcați. Am avut și o campanie pe Facebook ca să pot strânge 500 
de semnături, care mi s-au impus. Mi-au zis că, dacă vreau să se 
întâmple chestia asta, îmi trebuie 500 de semnături. De vreo 2 ani 
tot umblu pentru dezvoltarea comunității mele. Ce ar trebui să 
facă autoritățile pentru ca acești oameni să evolueze? În primul rând, 
să dărâme acele blocuri și să construiască altele, noi.
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Ovidiu: Cam câte familii sunt în blocurile alea?

Cateluța: În Zăbrăuți sunt cam 8 blocuri.

Ovidiu: Toate lăsate în paragină.

Cateluța: Da. Sau măcar reabilitarea blocurilor. Mi-au spus că 
blocurile nu pot fi reabilitate fiindcă nu au administrator. Tot tim-
pul au găsit câte o scuză. Ce ar mai trebui făcut? Un centru comu-
nitar în zonă în care să existe cabinet medical, pentru că sunt foarte 
mulți oameni drogați, foarte mulți oameni bolnavi. Cum poți să 
ridici o comunitate dacă nu făcând ceva bun pentru ei? Un centru 
comunitar în care să existe cabinet de sănătate, cantină, un after-
school pentru copii.

Ovidiu: Servicii care să ajute?

Cateluța: Un etaj cu activități pentru copii, cum ar fi înot. 
Ceva care să îi ajute să evolueze. Cum îi atragi pe părinți? Cum îi 
atragi pe copii? Îl învăț să scrie și să citească și îi dau ca recompensă 
jumătate de oră de înot sau de canto. Depinde de talentul fiecăruia. 
Majoritatea copiilor sunt talentați. Unii au voce, alții știu să dan-
seze. O recompensă. 

Ovidiu: Mă gândesc că e important să ai și aliați în comunitate. 
Adică, ușor-ușor, să crești pe lângă tine alte voci, alte lidere sau lideri.

Cateluța: Am. În Zăbrăuți o am pe Aura Pârvu, pe care o sun 
ori de câte ori am nevoie să fac o întâlnire cu femeile. Am câteva 
aliate bune în comunitate. Femei de încredere, femei cu care mă 
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pot uni și cu care pot face un miting sau ceva mult mai mare. 
Aceste femei contribuie și ele la dezvoltarea comunității.

Ovidiu: Te poți baza pe sprijinul lor. Acum, dacă am putea să 
strângem niște bani, de exemplu, să facem rost de o finanțare, care-ar 
fi prima chestie pe care ai vrea să o faci? 

Cateluța: Pentru început ar fi acest Centru de afterschool pe 
care mi-l doresc din tot sufletul, pentru că așa știu că părinții se 
implică. Părinții se implică mult mai mult dacă știu că le-am aju-
tat copilul. Se simt datori să răsplătească. Și răsplata poate fi sus-
ținerea lor atunci când am nevoie. Pentru că, dacă se simte bine 
copilul, și părintele începe să evolueze și să se simtă bine. Cu ce 
m-ar ajuta pe mine acest Centru? În weekenduri aș putea face întâl-
niri cu părinții cu care să discut problemele comunității. Am mai 
făcut asta și a fost bine și pentru mine, și pentru ei. 

Ovidiu: Pentru că, așa cum ai zis și tu, lumea s-ar implica în 
acest caz. Știi tot discursul rasist și clasist prin care lumea din comu-
nitate e acuzată că nu vrea să se implice, nu vrea să muncească etc. 
Dar, de fapt, realitatea e alta. Pentru că, dacă ar exista un context 
în care să poți ajuta…

Cateluța: Da, oamenii s-ar simți în pielea lor cum mă simt eu 
în pielea mea acum, alături de fetele de la E-Romnja. Pe mine fetele 
mă fac fericită, mă fac împlinită, știu că pot discuta orice cu ele, 
știu că nu am restricții în a-mi face munca. Așa și comunitatea vine 
către mine știind că nu o să îi judec, că nu o să le spun să se ducă 
la muncă dacă ei nu pot. Unii sunt bolnavi, alții își cresc nepoții. 
Sunt bunici care vor să meargă la muncă, dar nu o pot face fiindcă 
trebuie să își crească familia. Sau sunt fel și fel de contexte în care 



316

oamenii ăștia nu pot merge la muncă, dar sunt judecați că sunt 
puturoși, că nu vor, că țiganii nu știu ce. Și, atunci, ei se simt prost. 
Dar dacă eu vin către ei și le spun „Învățați să scrieți, învățați să 
citiți corect. Vă înscriu la Șansa a doua”, dacă împreună cu ei facem 
un studiu de caz și ajungem la un rezultat, oamenii participă.

Ovidiu: Tu ai și un avantaj, faptul că tu ești din comunitate și 
știi cum să îi abordezi, ai experiența de lucru și cu ei, și cu ONG-urile, 
e clar că impactul poate fi mult mai mare. Tot de la tine am învă-
țat și noi să primim feedback. Până stabilești o relație de încredere 
cu comunitățile în care de fapt nu ai trăit, dacă nu știi să abordezi, 
nu înțelegi exact contextul, s-ar putea că demersurile să nu fie bune. 
Știu că ne sfătuiam cum să abordăm situația în diverse locuri sau 
contexte. Și, ușor-ușor, ai reușit. Într-un an de zile de când lucrăm 
împreună, ai adus familii, copii, oameni care au înțeles că nu pu-
tem rezolva totul, dar poți să mai iei o haină, să vii la un atelier, iei 
un prânz. Ce încerc să accentuez e că tu ești practic nodul de le-
gătură între mai multe lumi, ceea ce îți dă avantajul perspectivei. 
De asta, acum, când îmi povesteai cu Centrul, îmi umbla mintea 
în toate părțile ca să văd cum am putea să te sprijinim acolo cu 
mici măsuri. Măcar un spațiu asigurat pentru copii, pentru ateliere, 
cursuri, exact pe nevoile lor. Poți să faci chestii și pe IT, și pe alfa-
betizare, chestii artistice. Deci, cu Primăria nu e o discuție în care 
să vă dea un sediu și noi să venim cu tehnicul?

Cateluța: Nu. Inițial, m-am gândit să fac și o strângere de fon-
duri pe Facebook ca să iau o rulotă mai mare în care să fie spațiul 
meu. Pentru că nu am cum să îi aduc de acolo în altă parte. Spații 
mai ieftine am găsit, dar trebuie să fie direct în comunitate ca să 
pot să îi strâng. Eu, când eram în comunitate, aveam de exemplu 
la afterschool un număr peste medie de copii. Înainte să-mi închidă 
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Primăria Centrul, a venit DSP-ul și m-a prins cu 40 de copii în 
loc de 20, câți aveam voie. Spațiul era supraaglomerat. Și atunci 
am avut o bilă neagră din partea autorităților. Dar din partea co-
munității am avut o bilă albă, ceea ce pentru mine însemna că eram 
în echilibru. Nu m-a afectat atât de tare. 

Ovidiu: Când ai 40, înseamnă că e nevoie, că oamenii vor. 
Trebuia să fie un semnal că funcționează.

Cateluța: Aveam în jur de 200 și ceva de copii împărțiți în 3 
grupe. Deci, veneau zilnic câte 60–80, poate chiar 100 și ceva de 
copii. Înscriși erau peste 300 de copii! Pot să îi aduc în altă parte, 
dar din 200 de copii pot să aduc doar 30–40 maximum. Nu vor 
părinții să îi lase în altă parte. Nu au încredere. Se gândesc că poate 
cine știe de cine dau. Pe când, dacă sunt în comunitate, mai vin, 
mai aruncă un ochi, văd ce se întâmplă acolo. 

Ovidiu: Cu tine am avut o întreagă discuție când am început 
proiectul legat de locația Centrului Comunitar INTERSECT. Pe 
de o parte, era ideea să mergem direct acolo, în Ferentari. Dar nici 
nu știam locul și ne era frică să nu se izoleze oamenii de alte spații. 
Ideea era să se circule între centru și periferie. Dar e clar că este 
nevoie de un centru acolo care să fie mult mai accesibil. Numai 
transportul cât ar costa la atâtea grupe de copii, zilnic… Dar am 
avut discuția asta legată de locația Centrului INTERSECT. Nici 
nu știam cum să abordăm problema. În contextul în care noi știam 
că începem să ajutăm mai multe tipuri de grupuri-țintă, nu doar 
comunitățile din Ferentari, am încercat să-l punem mai central, ca 
să aibă toate comunitățile acces. Dar înțeleg argumentul tău, că e 
nevoie acolo. Trebuie să ne așezăm într-o zi, Cati, poate reușim să 
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facem ceva. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. Putem începe cu o 
chestie mai mică. Măcar cu spațiul. 

Cateluța: Cel puțin două camere trebuie. Eu la afterschool 
aveam o cameră mare de 84 de metri pătrați. 

Ovidiu: Și unde era?

Cateluța: Exact în Școala 136, sus, la ultimul etaj. 

Ovidiu: Și școlile nu mai dau acum?

Cateluța: Nu. 

Ovidiu: Știu că și acolo făceați prin Policy, parcă, cluburile de 
educație alternativă.

Cateluța: Da, am avut și cu Policy, și cu Primăria în sala de la 
Școala 136. 

Ovidiu: Cât e o chirie pentru un spațiu rezonabil?

Cateluța: Ți-am zis, eu am vrut să iau acolo, dar era 800 de 
euro. Am găsit mai ieftin, dar era spațiul prea mic. Uneori ai nevoie 
de 2 săli. De exemplu, eu când m-am angajat la Primărie, pe lângă 
CV am depus și un fel de proiect pe care eu l-am făcut și l-am dat 
către Primărie. Am cerut psiholog pentru copii, logoped, locuri de 
muncă pentru părinți, ce am considerat că e nevoie. Și, atunci, ai 
nevoie de o cameră în care să poți face activitățile copiilor și o 
cameră în care poți sta de vorbă cu părintele despre ce nevoi sunt. 
Uneori, copilul se comportă mai ciudat. Atunci, îl chemi pe părinte 
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și îl întrebi ce se întâmplă acasă. E bine să ai o cameră de rezervă 
unde să se poată face psihologie, logopedie, consiliere cu părinții.

Ovidiu: Plus că medierea comunitară despre care vorbești acum 
e o muncă în sine. Singură nu poți, ai nevoie de o persoană sau două.

Cateluța: Eu am fost coordonatoarea de afterschool. Asta ar fi 
însemnat ca eu să fiu pe documente, pe acte, să fiu un fel de șef al 
celor care lucrează cu copiii. Dar eu eram și asistentă educațională, 
instructoare de canto, de teatru, handmade și așa mai departe pen-
tru că mă pricep la toate astea. Bineînțeles că le-am învățat și eu în 
timp, participând la tot felul de proiecte. Chiar dacă am fost sau 
nu angajată, am încercat să mă implic. Când auzeam că se întâmplă 
ceva în Ferentari, veneau și eu și îi rugam să mă primească și pe 
mine, dar și pe alții care doreau să participe și să facă voluntariat. 
Sunt oameni din comunitate care vor să evolueze, să se implice. Dar 
nu poți să faci totul singură. Ai nevoie de oameni care să facă. Eram 
4 asistenți educaționali la afterschoolul Curaj. Fiecare avea câte o 
grupă de 10–15 copii și se ocupa și de medierea cu părinții. Eu doar 
intermediam relația între asistentul educațional, părinți și autorități. 

Ovidiu: Acum mă gândesc la toate variantele.

Cateluța: Nu este ușor.

Ovidiu: Și cu fondurile astea ai văzut cum e. Aplici la fonduri, 
birocrație nu știu cât. Până vin banii, până nu vin. Numai procesul 
în sine, să deschizi Centrul, să-l aranjezi.

Cateluța: Asta spun. Nu este ușor. Este foarte greu. Aveam 
uneori certuri în familie că nu mai apucam să mă ocup de familia 



320

mea. Oamenii din comunitate mă sunau uneori la 10, 11, 12 noap-
tea, ceea ce nu era normal. 

Ovidiu: Știu că îmi povesteai că mai aveai și alte joburi în pa-
ralel ca să te autosusții.

Cateluța: Este foarte, foarte greu. Dar trebuie să îi ajutăm și 
pe ei.

Ovidiu: Să încheiem, totuși, pe o notă optimistă.

Cateluța: Pe o notă optimistă pot să închei așa: eu simt că acest 
Centru al meu, al tuturor, al comunității se va întâmpla cât de curând. 
Am luat legătura cu persoane care mă pot ajuta cu mese, cu scaune, 
dar nu mă pot ajuta cu acest spațiu. Eu sper să avem timp să stăm 
într-o zi ca să punem totul pe hârtie. Eu simt că, încet-încet, lu-
crurile au început să se schimbe în bine în comunitatea mea și că 
oamenii au început să fie mai receptivi. Au avut și ei perioadele lor, 
cum am avut și eu perioada mea. Dar, făcând parte din comuni-
tatea aia, probabil că există un fel de nod între ei. Și dacă eu, ca 
facilitatoare comunitară, fiind mai mult decât mulți din comuni-
tatea aia, cad eu, cad și eu, atunci mă ridic eu, se ridică și ei. Cam 
asta am observat. În momentul de față, m-am ridicat – și m-am 
ridicat bine.

Ovidiu: Văd că îți dă un optimism chestia asta, pentru că simți 
că se poate face ceva. Cu eforturi, cu zăpăceală, dar simt că ești cu 
speranță. Numai ideea că știi că se pot schimba lucrurile…

Cateluța: Da. Am văzut în timp. Am adus oameni aici, au ple-
cat către joburi, au urcat și ei. Au fost persoane care mi-au spus că 



degeaba îi aduc pe ăștia acolo, că nu se vor angaja. Uite că s-au 
angajat! Uite că sunt la muncă. Uite că au un ban al lor. Sau copiii 
au făcut atâtea activități. Copiii întreabă: „Când mai mergem și 
noi acolo?” Sunt copii care au rămas cu amintiri frumoase și se 
vede o evoluție. 

Ovidiu: Mulțumesc să ai acceptat să facem acest interviu! Sper 
că lumea a aflat cum e să faci muncă în comunități cu probleme 
grele, de bază, și cum poți să schimbi lucrurile prin diferite pro-
iecte, să vezi un viitor. 
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Marian Ursan*

Ovidiu: Hai, Marian, să vorbim despre Centrul Comunitar 
Grivița-Cișmigiu!

Marian: Da! Am început cu partea aia cea mai frumoasă.

Ovidiu: Cu spălătoria?

Marian: Da! Aici avem patru mașini de spălat cu uscător, fri-
zerie. Am primit scaunul ăsta cadou de la un tip.

Ovidiu: A! Deci e chiar de frizerie!

Marian: Da! Iar aici avem două cabine de duș, inclusiv asta care 
este amenajată pentru persoanele cu dizabilități. Aici, oamenii pri-
mesc tot ce au nevoie pentru duș, bărbierit, tuns. Practic, asta e 
zona de igienizare, zona în care, chiar dacă au niște haine mai fo-
losite și oricând am putea să le schimbăm, dacă ei țin la ele – și mi 

* Interviul cu Marian Ursan, directorul executiv al Asociaţiei CARUSEL, a 
fost luat în timp ce prezenta spațiul fizic al Centrului Comunitar Grivița-Cișmi-
giu din Strada Sf. Constantin, nr. 8, București.
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se pare normal să țină la ele, pentru că hainele, ca și alte obiecte, 
nu înseamnă doar niște haine, înseamnă și niște amintiri.

Ovidiu: Deci, practic, mai întâi…?

Marian: Nu! Nu are treabă! Întâi, oamenii merg, se înregis-
trează…

Ovidiu: Ca procedură? Ca pași?

Marian: Da! Să știm că ei sunt aici. Bineînțeles că nu le trebuie 
buletin, trimitere sau alte minuni. Pot veni pur și simplu.

Ovidiu: Chiar dacă nu au acte?

Marian: Da, nu contează! Dacă vin pentru prima oară, îi între-
băm mai multe lucruri, ca să știm statistic ce profil au oamenii care 
ne trec pragul. Și nimic mai mult. 

Ovidiu: Și pe urmă vă spun vouă ce nevoi au: să-și spele hai-
nele, să facă un duș sau o tunsoare.

Marian: Da! Și cine este la recepție, acolo, îi trece pe o listă, ca 
să păstrăm cât de cât…

Ovidiu: O programare.

Marian: Un soi de…

Ovidiu: Mai mult sau mai puțin.
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Marian: Pentru că, de exemplu, între timp pot să meargă să 
mănânce și atunci cei de la recepție verifică. „Domnul Popescu sau 
doamna Ionescu, haideți că vă așteaptă la duș.” Și cei de aici dau 
pe stație că e liber la baie și pot veni. Întotdeauna e cineva aici care 
îi asistă pe oameni, din mai multe motive. Unul, să le pună la 
dispoziție ce materiale au nevoie, fie că vorbim despre un gel de 
duș, fie că vorbim despre pieptăn sau chestii de-astea de bărbierit 
sau nu știu ce…

Ovidiu: Deci aveți doar astea patru mașini.

Marian: Patru mașini cu uscător și spălător. Dar, dincolo de 
asta, avem aici un om pentru că e important să le dăm sentimentul 
ăsta de siguranță, că nu poate să intre nimeni peste ei în baie. Ori-
cum, ușile se închid, au acolo cheie. Adică oamenii se pot bucura 
de intimitate, lucru care e foarte important.

Ovidiu: Clar! 

Marian: Aici e zona asta de curte. Acum avem vremea frumoasă 
și e super OK că oamenii pot rămâne afară. Încercăm să mai ame-
najăm aici, să facem drăguț spațiul ăsta. 

Ovidiu: Și aici oamenii au sala de mese înăuntru, am văzut. 

Marian: Avem o sală de mese înăuntru, dar oamenii pot sta. Unii 
preferă să rămână afară, să fumeze o țigară, să bea o cafea, să mă-
nânce. Fie că așteaptă să meargă la duș, fie că așteaptă întâlnirea cu 
asistentul social sau cu un consilier, depinde. Unii preferă să rămână 
aici, unii preferă să rămână afară. Ideea e că ambele spații sunt pri-
mitoare și, na!, unii preferă să stea afară, e mai plăcut la aer.
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Ovidiu: Avem și colegi aici, să-i salutăm.

Marian: Aici este zona de recepție. Practic, aici este locul în 

care oamenii intră în legătură pentru prima oară cu cineva de la 

noi. Dacă sunt pentru prima oară, spuneam că avem un formular 

în care îi întrebăm mai multe lucruri, să înțelegem mai bine care 

e situația lor. Iar dacă sunt la a doua, a treia vizită, atunci doar îi 

trecem acolo și îi întrebăm dacă în ziua respectivă dacă au vreo 

dorință anume, gen să facă baie, să mănânce ceva, să se tundă sau 

să spele niște haine. Aici avem cabinetul pentru asistență socială. 

Aici oamenii vin cu mai multe probleme, fie că vorbim despre acte 

de identitate, fie că vorbim despre probleme legale etc.

Ovidiu: Văd și produse de igienă și de sănătate.

Marian: Produse de igienă și medicamente d-astea uzuale.

Ovidiu: Și dați și chestii de sănătate? Că știu că și la Odessa…

Marian: În institut avem o așa-zisă „farmacie comunitară”. Deci, 

în toate spațiile noastre, centrele noastre, inclusiv pe mașină, pen-

tru echipa de teren există medicamente, nu de-astea speciale, me-

dicamente obișnuite. Iar dacă cineva are o altă problemă medicală 

și are o rețetă, de exemplu, asistentul social poate să se ocupe de 

asta și să-i cumpărăm medicamentele. Uite, vreau să-ți arăt impri-

manta asta, care aparent e simplă.

Ovidiu: A! Pentru pozele cu…
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Marian: Da! Asta face direct poze de buletin cu formatul ne-
cesar și noi practic putem să pregătim documentele de aici pentru 
a facilita…

Ovidiu: Să mărești, să le faci poster.

Marian: Da! Și oamenii pot să…

Ovidiu: Pentru buletine, în special, sau pentru alte tipuri de 
documente. Am înțeles! Super! Și văd că și materiale pentru copii, 
dacă e ceva, nu? Rechizite. Adică mai ajutați și alți membrii ai fa-
miliei, nu?

Marian: Da, pentru că aici pot veni oameni inclusiv cu cei 
mici și sigur că încercăm să facem ca spațiul ăsta să fie primitor 
inclusiv pentru ei. Aici avem un cabinet medical care e aproape gata, 
dar e închis.

Ovidiu: E OK! Nu e o problemă!

Marian: Și acolo e cabinetul psihologic, de consiliere.

Ovidiu: E spațiu mult!

Marian: Iar aici, scările astea două mari sunt gândite pentru… 
Au un scop mai larg. Vorbim, pe de o parte, despre spațiul în care 
ei pot mânca, vorbim despre spațiul pentru întâlniri comunitare, 
gândim spațiul ăsta ca inclusiv pentru training, pentru formări, 
pentru întâlniri în general. Că e destul de… Se poate amenaja 
foarte repede.
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Ovidiu: Da! E destul de spațios.

Marian: Acum s-a igienizat, s-a curățat. La fiecare sfârșit de 
tură se face curățenie, se aranjează. Zona de aici este zona de servire, 
întotdeauna avem ceai, cafea. Avem chiar și un espressor. Mânca-
rea vine din partea cealaltă. Am să-ți arăt. Practic, noi, dacă ne 
gândim la spațiul de aici, din Centrul Constantin 8, îl gândim în 
două secțiuni: vorbim despre zona asta de centru de zi.

Ovidiu: Uite și un început – scuze că te întrerup – început de 
bibliotecuță! Sau… Știu că la adăpostul de iarnă Odessa aveați 
mai multe!

Marian: Nu e chiar un început! Întotdeauna, în orice spațiu 
de-al nostru o să găsești și cărți. Sunt oameni care citesc cărți și ne 
bucurăm foarte tare.

Ovidiu: Vreți să vă aduc? Sau aveți?

Marian: Te rugăm!

Ovidiu: OK! O să vin tura viitoare să vă aduc. Avem o gră-
madă! Și noi am făcut o mică bibliotecă comunitară și, la fel, îm-
prumută oamenii sau iau de tot. Ceea ce e OK, că asta e ideea, să 
circule cât mai mult.

Marian: Da! Și orice variantă e OK pentru noi, fie că le iau să 
citească, le aduc înapoi. Sunt oameni care citesc aici în curte o oră, 
două pe zi, le pun la loc sau și le pun mai deoparte, că au spus că 
nu au unde să le țină dacă pleacă de aici. Deci, spuneam că spațiul 
ăsta e gândit în două secțiuni. Este secțiunea asta legată de centrul 
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de zi, inclusiv zona de dușuri, mașini de spălat, frizerie. Și aici avem 

bucătăria comunitară. Bucătăria comunitară are scopul de a pregăti 

mâncarea, pe de o parte, pentru toate programele noastre, dar are 

și o componentă de educație. Noi întotdeauna transmitem mesaje 

legate de educația culinară, despre risipa alimentară, despre cum-

părături responsabile. Aici sunt două spații de depozitare mari, 

frigidere, congelatoare. Noi nu folosim cantități mari. Preferăm să 

facem cumpărături de două, trei ori pe zi, pentru că în felul ăsta 

gestionăm mult mai bine și mult mai clar ce și cum. Plus că există 

riscul să se deterioreze și nu…

Ovidiu: Da, clar! Mai ales pe perisabile sau…

Marian: Dar hai să ne uităm după Gabriel, că mi-ar plăcea să-ți 

povestească el puțin despre bucătăria comunitară.

Ovidiu: Dar e mare! Din ce văd eu.

Marian: Dedesubt aici avem un spațiu supermare de depozi-

tare. Hai să ne uităm aici întâi, poate, până îl găsim pe Gabriel. 

Când am văzut spațiul ăsta prima oară, am crezut că…

Ovidiu: Este imens! Sau mi se pare?

Marian: Nu! Inițial am zis: „Doamne, am scăpat de toate pro-

blemele de depozitare!”

Ovidiu: A! Dar deja e full!
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Marian: Deja, da! Iar aici avem tot felul de produse, de la medi-
camente, măști, mănuși, absorbante, tot ce înseamnă parte de con-
sumabile medicale. Aici sunt haine puse deja pe mărimi, sortate.

Ovidiu: Credeai că ai dat lovitura cu spațiul, că ți-e de ajuns și 
deja ești aglomerat. Câți beneficiari, Mariane, circulă lunar sau în 
funcție de context?

Marian: Păi, cred că zilnic ne întâlnim cu 500–600 de oameni.

Ovidiu: Wow!

Marian: Aici avem din nou partea asta de materiale de reducere 
a riscurilor, dezinfectanți, haine, aici este zona asta de detergenți, 
pastă de dinți, măști, consumabile medicale. Iar aici avem din nou 
încă un spațiu mare de depozitare cu tot ce înseamnă pamperși 
pentru adulți, mănuși, diferite mărimi, pilote pentru iarnă. Și, 
crede-mă, acum e bine, pentru că suntem în primăvară și astă-iarnă 
era aici… superplin!

Ovidiu: Dar și subsolul, mă uit… Sute de metri pătrați aici! Și 
deja începi să te aglomerezi!

Marian: Da! Dar încercăm să folosim cât mai dens spațiul și să 
putem să-l folosim la capacitate maximă. Aici avem saci de dormit.

Ovidiu: Și, deci, aici n-ai vrut să incorporezi și chestii de adăpost. 
Pentru că în capul meu era că, la cât spațiu este, poți amenaja…

Marian: Nu ai unde! Aici, în curte, sus acolo, îi găzduim pe cei 
de la RVSU (Radio Voluntari pentru Situații de Urgență). Uite, 
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vezi și antenele și toate sistemele de comunicații de care inclusiv noi 
beneficiem, dar și alte organizații, cum ar fi cei de la Crucea Roșie, 
Câinii Utilitari. Noi încă dinainte de război ne pregăteam pentru 
dezastre. Și deja am format deprinderi legate de zona asta de dezas-
tre. Uite, acolo, de exemplu, sunt două unități care sunt de fapt 
baza pentru corturile astea mari. Cu ce avem noi, echipamente, în 
mai puțin de o oră putem să construim o tabără pentru refugiați, 
care înseamnă corturile mari, paturi, căldură, curent, generatoare 
de curent, pompe de aer, tot ce ai nevoie. Într-o oră, două, putem 
face asta pentru 100 de oameni, 100 și ceva de oameni.

Ovidiu: Marian, spune-mi puțin… Deci, acum suntem în mai 
2022. Proiectul ăsta vine ca o continuare a muncii voastre de ani 
de zile, de cel puțin 10 ani, dacă nu greșesc. Noi ne știm de mai 
mult timp, dar, pentru cine nu te știe, pe scurt, așa, fără protoco-
larisme sau chestii… Cum vezi proiectul ăsta de-aici, de la Grivi-
ța-Cișmigiu, în povestea mare a CARUSEL-ului și eforturile și toate 
tipurile de servicii pe care le-ați dezvoltat? Pentru că mai e și adă-
postul de la Odessa – fostul adăpost Odessa, actualul Șerban-Vodă, 
și la Ferentari și Obor.

Marian: Cum să-l văd, Ovidiu? Că mi-e greu să-mi mai dau 
seama dacă zi de zi stau în povestea asta. Așa, când mă mai întâl-
nesc cu oameni care sunt apropiați, dar nu atât de apropiați încât 
să schimbăm zilnic idei, mai aflu și eu cum se vede de la distanță. 
A însemnat un pas mare, un pas asumat, un pas în care ne-am 
temut dacă o să putem să facem față, nu o să putem să facem față. 
Au venit gazele, by the way…

Ovidiu: Cât aveți în total?
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Marian: Vreo 70 și ceva de milioane.

Ovidiu: Vai de capul meu!

Marian: Numai gazele! 

Ovidiu: Bine… E și spațiu mult aici! E foarte mare! Adică sute 
de metri pătrați…

Marian: Ovidiu, crede-mă că e nevoie de spațiu. Adică nu am 
cum să organizez altfel lucrurile. Suntem în centrul orașului și ăsta 
e un lucru bun din mai multe puncte de vedere. Unu, pentru că 
oamenilor le este mai ușor să ajungă aici, indiferent de zona din 
care vin. O bună parte, cumva, sunt din zonă. Și, în al doilea rând, 
este și ideea că pentru noi e foarte important ca inclusiv în centrul 
orașului să existe servicii pentru oamenii care în mod obișnuit sunt 
împinși la marginea orașului. Și pentru noi e un statement politic 
totodată că suntem aici, în centrul orașului.

Ovidiu: Sunt total de acord! Știi bine că și noi facem asta la 
centrul nostru, care, oricum, nu se apropie nici pe departe de munca 
pe care o faceți voi de ani de zile. Dar când ne-am gândit la locație, 
am zis tocmai că și pe chestia asta, să nu mai mergem iar în peri-
ferii. Și mai e și riscul de re-ghetoizare și să circule spre centru cât 
mai mult. E un punct foarte important politic. Și de când ai înce-
put? Din toamna anului trecut, parcă, ai inițiat? Sau de când lu-
crezi la proiectul ăsta de la Grivița-Cișmigiu?

Marian: Nu, mai mult, cred că în primăvara anului trecut am 
creionat ideea.
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Ovidiu: Inițial, eu știam de Bucătărie.

Marian: A durat ceva până când am făcut reparațiile, până am 
zugrăvit, până am recompartimentat unele componente. Și anul 
trecut, în toamnă, am dat deja drumul. Lansarea oficială a fost mai 
târziu, pentru că întotdeauna așa facem. Întâi, începem să dăm 
drumul la activitate, să rulăm procedurile, să ne dăm seama cum 
stau lucrurile și apoi, la un moment dat, când ne aducem aminte, 
zicem: „Hai să și facem o deschidere oficială, că e important să știe 
comunitatea largă!” Ne dorim să inspirăm totodată, îți spun sincer. 
Și ne bucurăm că foarte mulți oameni vin în vizită aici. Avem ori-
cum întotdeauna studenți. Noi suntem în parteneriat cu Facultatea.

Ovidiu: Asta voiam să te întreb, că am văzut o grămadă numai 
acum, așa, pe fugă. Că am auzit de la Cristian, colegul tău de la 
Odessa: 120 de voluntari sprijină, nu?! Numai la Odessa, parcă. 

Marian: Da! Sunt mulți voluntari! Sunt studenți. Avem facul-
tate la doi pași de noi și totodată e și Facultatea prezentă aici, ofi-
cial, ca partener.

Ovidiu: Școala de Vară ai mai reușit s-o ții?

Marian: Școala de Vară… Abia de-acum încolo putem să ne 
gândim, pentru că în toată perioada pandemiei nu s-a pus pro-
blema. Dar mă bucur că ți-ai adus aminte de Școala de Vară. În-
seamnă că a avut un impact.

Ovidiu: Da, clar! Cred că puțină lume a făcut așa ceva în Bucu-
rești. Nu mai știu dacă la alte facultăți… Bine! Nu știu la Sociologie 
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dacă mai făcea cineva, la Asistență Socială, dar nici la alte… Nu 
făceau așa ceva.

Marian: De felul ăsta, nu! Am avut 10–11 ediții.

Ovidiu: Ai scos studenții din școală și i-ai băgat direct pe teren.

Marian: Am fost acum vreo două zile să vizitez un centru de 
refugiați și m-am întâlnit cu oameni care au venit la mine la Școala 
de Vară și care nu erau neapărat din domeniu, dar, uite, s-au îndrep-
tat către domeniul ăsta de asistență socială. Hai să vorbim cu Gabriel!

Ovidiu: Între timp, zi-mi puțin: care e cea mai mare provocare 
pe proiectul ăsta? Unde ți-a fost frică cel mai mult?

Marian: Legat de resurse. 

Ovidiu: Bani.

Marian: Da! Și e o grijă pe care o avem constant. Purtăm pe 
umeri responsabilitatea asta de a continua să-i sprijinim pe oameni 
și e foarte clar că nu poți să faci asta o săptămână, două, trei. Și 
întotdeauna important este să ai o perspectivă puțin mai largă. Noi 
în continuare nu folosim fonduri publice. Depindem de donații, 
sponsorizări și din sprijinul organizațiilor mari, internaționale. Ăsta-i 
modelul nostru de finanțare.

Ovidiu: Și ce mai ai în gând? Sau te potolești? Faci rutină?

Marian: Eee…! Întotdeauna mai avem…
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Ovidiu: Te mai zgândăre ceva?

Marian: Ovidiu, are legătură cu zona de confort din care avem 
obligația să ieșim. Uite, pregătesc ceaiurile, cafelele pentru activi-
tatea de teren.

Ovidiu: Suntem la bucătărie, da! Gabriel!

Gabriel: În bucătărie se lucrează cu voie bună.

Ovidiu: Foarte bine! 

Gabriel: O să te primim acum așa, în mod normal în bucătărie 
se intră echipat. Nu neapărat mască, dar echipați standard. Acum 
e OK! Bag astea la frigider și ne punem și povestim! Dacă te ajută, 
putem chiar să ieșim afară, dacă ți-e mai confortabil. Noi mai avem 
20 de minute până scoatem mâncarea din…

Ovidiu: Cum ți-e ție mai OK.

Gabriel: Perfect!

Ovidiu: Am înțeles că ați avut linte azi.

Gabriel: Da! Am avut o supă cremă de linte azi și mai pregă-
tim… Astea sunt pentru alte mâncăruri. Ele se scot din ambalaj, 
se etichetează conform normelor, se pun în frigiderul etichetat con-
form normelor, cu grafic de temperatură.

Ovidiu: Nu mai intrăm, doar să-mi spui. Aveți două spații?
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Gabriel: Haide cu mine, să-ți arăt! În principiu, e important 
să știi că bucătăria asta este HACCP. Astea sunt normele pe care le 
recunosc toate autoritățile. Doar că standardele noastre sunt cam 
de restaurant, adică tocătoare pe culori, totul se toacă pe culoare și 
oricine în bucătăria asta știe. Roșu-carne, albastru-pește, galben-pui, 
maroul ăla este pentru rădăcinoase, verde pentru frunze. Cuțite, la 
fel. Toate puse, spălate, igienizate, ținute pe bandă magnetică. Unde 
vezi pește, pui, carne, verde, legume. Astea-s chef ’s knife, pâine-alb, 
satâr. Satârul nu-l folosim atât de des. Frigidere etichetate standard. 
Mă rog! Deci nu e în niciun caz ceea ce s-ar numi „cantină”. Noi 
îi spunem „bucătărie comunitară”, dar e o bucătărie de volum prac-
tic. Aici, în spate, spălătorul. Aici spălăm vasele mari. Ăsta-i spă-
lătorul mic, tocătorul verde care tocmai l-am folosit, malaxor. Am 
început, chiar în primele luni, am făcut pâine la mână. Am insistat 
să facem pâine de casă pentru că există o relație, ne place sau nu, 
între pâine… Ai mâncat?

Ovidiu: Deci pâinea pe care am mâncat-o astăzi e…?

Gabriel: Se face aici în fiecare zi, proaspătă. Pâinea o gătim, o 
facem zilnic proaspăt. Malaxorul e curat, a fost spălat. Spații de 
depozitare, căruciorul pentru pâine. Curățător de cartofi. Astea 
sunt conserve. Deci, tot ce e conservat poate să stea într-un spațiu 
la temperatură ambientală, aer condiționat, toate etichetate, chiar 
și ambalajele pe care le luăm. Punem cu markerul pe ele.

Ovidiu: Puteți deschide restaurant! Economie socială direct faci! 

Gabriel: Sincer îți spun că, din ce știu și din ce am văzut eu, mai 
bine de jumătate din restaurantele din București sau din Româ nia  
nu au standardele astea. Adică, inclusiv dacă vezi acolo sus, o să vezi 
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condimentele. Toate în vase de inox etichetate. Aici totul pus în… 
Astea sunt halatele pentru acces în bucătărie, vase pentru ambalat 
individual, linguri ambalate individual. 

Ovidiu: Toate într-o ordine anume.

Gabriel: Circuitul, probabil ți-a explicat Marian, dacă nu, îți mai 
arăt… Minunile astea practic sunt două cuptoare. Avem Lainox-ul 
pe care partenerii noști de la Daz ni l-au acordat, care este o bijute-
rie. Și colegii mei știau că este o bijuterie, dar nu-și dădeau seama 
cam care e nivelul de tehnologie până când a venit următorul cuptor, 
care, din nou, o bijuterie și el. Aici facem, în medie, peste 20 de pâini 
pe zi, în cuptorul ăsta, ceea ce e încă puțin. Pare mult, dar facem 
mult mai mult de-atât. Ăsta, de exemplu, acum e la capacitate ma-
ximă. Ce vezi tu acum în cuptorul ăsta sunt peste 30 de kilograme 
de carne de porc – unu, doi, trei. Și alea două sunt cu cârnați.

Ovidiu: În medie, câți beneficiari se bucură de bucătărie, de mân-
care? În medie, așa… Că tu îmi spuneai că 500 pe lună în general.

Marian: Nu pe lună! Pe zi, poate!

Gabriel: Doar astăzi la Cișmigiu s-au consumat peste 210 por-
ții de mâncare, doar aici, azi! Sunt undeva la vreo 170–180, vreo 
20 de porții la Obor și vreo 60–70 de porții ambalate individual, 
plus 40–50 de porții vrac. Asta e zilnic! La asta adaugi acolo cele 
250 de porții care vor ieși pentru teren. Deci astăzi suntem la 1 000. 
Dar, ca idee, pe lângă filosofiile astea pe care toată lumea le are 
declarativ, noi nu le avem declarativ. Noi nu avem filosofii decla-
rative, adică noi nu facem food waste că dă bine! Mâncarea asta e 
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proaspătă! Tot ce iese pe teren este ambalat cu 20 de minute înainte 
să iasă în stradă.

Ovidiu: Tocmai îmi spunea Marian că încerca să facă și chestia 
asta pe gestionare economică. Fără waste.

Gabriel: Avem zero food waste! Aproape zero.

Marian: Ai văzut ce borcane acolo?

Ovidiu: Da!

Marian: Strângem borcanele și le dăm înapoi furnizorilor noștri.

Gabriel: Și zero food waste… Noi avem două probleme cu food 
waste-ul. Îți mai arăt o cameră. Iartă-mă! Aici avem depozit, dar, 
la fel, totul etichetat. Ăsta este un frigider de tranzit. Tot ce primim 
nu intră în bucătărie până nu verificăm congelatoarele. Dar, din 
nou, etichetate! Aici o să găsești legume, pentru că din punct de 
vedere legal eu nu am voie să zic care e termenul pentru un produs 
congelat, chiar dacă eu pot să estimez că 3 luni poate să stea, eu 
nu am voie. Și atunci cumpărăm tot ce e congelat cu dată de la 
furnizor. Aici, din nou, ăsta e spălător pentru tot ce înseamnă vase 
beneficiari. Se spală cu două cuve. Mă rog, acum nu e curat că 
trebuie scos. Aici se aruncă, se spală cu două cuve, 100% conform 
standardelor, se ține pe raft separat. Și aici este un depozit. Aici au 
fost camere reci. Nu știu dacă îți imaginezi ce înseamnă. Este pur 
și simplu o cameră unde se dă drumul la un frigider. Din păcate, 
noi le-am închis dintr-un motiv tot de food waste, adică nu facem 
risipă! Nu cumpărăm tone și vedem, poate aruncăm ceva, poate 
rezistă, poate nu rezistă, poate se strică. Deci nu avem niciun fel…
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Ovidiu: Este imens spațiul!

Gabriel: Este mare…

Ovidiu: Comparativ chiar cu bucătării de restaurante din 
București.

Gabriel: Da! Foarte multe sunt foarte mici. Dar sunt mici și din 
motive logice, din păcate. Adică multă lume nu știe ce își dorește să 
facă și nici nu poate să facă estimări. Și inclusiv estimările noastre 
se schimbă din timp în timp, dar le gândim logic, încercăm să facem 
un traseu, încercăm să ne gândim „OK, hai să le punem pe alea 
acolo!”, de ce? Că acolo avem o instalație, putem să lungim insta-
lația sau nu, instalația poate suporta sau nu, avem curentul la care 
ne uităm. Am făcut niște îmbunătățiri ca să reziste curentul, la mo-
dul specializat. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar foarte mult din 
București stă pe instalații electrice artizanale, grave, adică făcute de 
un prieten, de unul de la etajul 3, care a fost el cândva instalator, 
„Știe el”. Și astea sunt probleme foarte mari! Gândește că tot ce vezi 
tu acum strălucește, dar ele au fost negre când le-am preluat, pentru 
că o parte au fost moștenite și, din păcate, nu au fost întreținute.

Ovidiu: Deci era o bază de bucătărie deja aici?

Gabriel: Da! Dar e baza tehnologică veche de pe gaz. Deci, 
baza tehnologică pe gaz e parțial moștenită, dar a fost adusă la 
standard, adică strălucește. Noi acum lucrăm și avem vase, avem 
foc pornit și nu ai jeg, nu ai urme de ulei. Și asta e o zi standard 
de muncă. Eu sunt obsedat, din păcate, de chestia asta de igienă, 
pentru că nu vreau să-mi asum niciun risc.
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Marian: Păi, venind vorba despre standard, noi vorbim despre 
mâncare la standard de bistro.

Gabriel: Da! Noi așa am și început! Ideea este să fie gustos și 
să fie corect. Plus, mai avem niște filosofii mai noi și mai intere-
sante pe care noi vrem să le implementăm, le implementăm cu 
succes acum. Au fost mai ciudate la început. Nu respectăm nor-
mele tradiționalului românesc. Adică, food waste-ul are două com-
ponente. O componentă este aia pe care o știm din media, despre 
care vorbim toți că aia e. Și există altă componentă de food waste 
pe care noi nu vrem s-o înțelegem, în componenta asta stă tradiția 
românească să ai două feluri de mâncare, să ai belșug pe masă, să 
ai de unde arunca. Practic, să ai de unde arunca! Unu. Iar, doi, să 
fie pentru toată lumea câte ceva și mult, însă noi uităm că există 
acest paradox al food waste-ului din nevoia de abundență, din ne-
voia de a avea, de a afișa, de a arăta și din nevoia unei tradiții care 
a murit de mult. O asemenea tradiție este tradiția felul unu și felul 
doi. Nu mai este relevantă în 2022!

Ovidiu: Chiar ieri am avut – scuze că te întrerup! – și noi un 
eveniment. Am găzduit un eveniment, lansarea unui proiect. Și au 
adus mâncare… Deci, a rămas jumătate! Mi se rupea inima, cu 
unele mâncăruri n-ai ce să mai faci…

Gabriel: Exact! Odată ce-au fost gătite… Da!

Ovidiu: Doar dacă-i dai cuiva rapid sau nu peste noapte. Și, 
da, e horror! E o tradiție locală.

Gabriel: Da, e o tradiție să fie mult, să fie belșug. E semn de 
bine! Și să fie felul unu și felul doi. Noi, aici, și nu cred că există 
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nicio astfel de bucătărie în București sau o bucătărie de acest tip, 
noi servim un fel de mâncare și pâine. Pâine pe care o facem noi, 
cinstită, simplă, din ingrediente standard: făină, apă, sare, drojdie 
și zahăr. Atât! În cantități extrem de limitate sarea și zahărul și 
mâncare. Un fel de mâncare din care poți să mănânci două porții. 
În felul acesta, noi facem două lucruri. Unu, ne testăm pe noi. Sunt 
inclusiv preparate… De exemplu, supa cremă de linte nu încântă 
pe nimeni, dar s-a mâncat toată. S-a mâncat în două porții toată. 
A rămas undeva la 0,2%. Nu știu dacă a aruncat Cătălin. Atât mai 
era pe fundul unui vas. Deci calculele noastre sunt foarte… Și s-a 
dus toată, cu pâine, cu crutoane.

Ovidiu: Știu că de obicei beneficiarii vor carne…

Gabriel: Și primesc! O zi pe săptămână e…

Marian: Cum se cheamă rădăcinoasa aia ciudată?

Gabriel: A! Napi! Am făcut, da!

Marian: Aici se fac napi, linte. Dincolo… Cum se cheamă ce-
reala aia?

Gabriel: Da, facem! Am făcut și hrișcă, facem cușcuș…

Ovidiu: Deci, ideea era că dați un fel de mâncare, cel puțin 
două porții, ca răspuns exact la problema de care spuneai înainte 
că e supraabundența asta…

Gabriel: Da! Noi am eliminat… Am avut și noi chestia asta la 
început, că la un moment dat și noi ne întrebam: „Dar, totuși, 
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facem un singur fel de mâncare?” Da! Să mănânce două porții! Ieri, 
de exemplu, am avut o tocană de cartofi cu carne de porc. Din 
nou, s-a mâncat toată, am dat câte două porții. Extraordinar! Toată 
lumea fericită! Deci, din patru zile una este pe legume. Și reușim 
cumva să ținem pasul. Și mai există o…

Ovidiu: Deci, practic e o reeducare și pe chestia de alimentare.

Gabriel: Da! Noi avem obișnuința asta să avem juma de kilo-
gram de supă, din care aruncăm 200 ml sau 250, să avem un piure, 
și ăla prost, dar să existe, și o bucată mare de carne. Nu? Un șnițel, 
un cotlet, ceva. Din care cotlet aruncăm colțul că nu-mi place că 
e cu grăsime și din care piure… Oricum, nu-i bun piureul ăla, 
luăm două linguri și aruncăm. Deci, practic, eu muncesc de dimi-
neață de la prima oră ca nebunul degeaba. Și atunci mai există o 
chestie foarte importantă pe care românii bătrâni o știu. Noi, ușor 
modernizați și ușor needucați în spiritul mâncării, o facem. Și noi 
nu vrem s-o facem! Noi, dacă avem o cantitate limitată de mâncare, 
o maximizăm. Adică, în loc să fac un piure lung și prost de cartofi 
și o apă chioară cu trei morcovi, prefer să pun și cartofii și tot acolo, 
pun și carnea acolo și fac o tocană beton din care mănânci două 
porții cu o pâine cinstită, decât să-ți fac un piure prost cu un șnițel 
prea mic. Plus, mai există chestia, din nou, de educare. Oamenii 
vor instant, mâncare instant. Și atunci, ca să evit mâncarea instant, 
din punct de vedere tehnologic evităm tot ce poate presupune con-
taminare sau tot ce poate presupune un produs care își pierde pro-
prietățile. De exemplu, un șnițel, dacă eu îl scot din bucătărie la 
12 și tu vii la ora 4 să mănânci, eu personal nu ți l-aș mai reco-
manda, pentru că a stat și te-a așteptat. O tocană o reîncălzim 
oricând și suntem OK! Carnea te asiguri că e gustoasă. Un pilaf te 
asiguri că va fi gustos și peste 2–3 ore.
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Ovidiu: Deci, practic, oamenii mănâncă imediat ce mâncarea 
e gătită.

Gabriel: Da! Ei mănâncă instant și totul proaspăt. Și avem o 
plită de inducție în față, se poate ține pe temperatură. Țin foarte 
mult la chestia asta. Mai există și chestia asta pe care noi o uităm. 
Nu știu… Inclusiv la paste, exceptând pastele care ies în volum și 
alea oricum se dau foarte repede. Și noi pastele aici le facem și știm 
că ajung la 40 de persoane. După ce iese gastronomul din bucătă-
rie, lucrăm la următorul gastronom de alte 40 de porții. Nu scoa-
tem 200 de porții în față. Lucrăm la un ritm. Și e foarte inovator. 
Inclusiv unii oameni cu care discutăm sunt așa: „Hai, mă, nu se 
poate! Să le dai doar o supă?” De ce nu? Plus că o supă de linte – e 
adevărat, noi nu știm ce e lintea, dar este proteină vegetală! Tot ce 
înseamnă vegetarieni fug către linte și către năut, către zona asta, 
ca să se alimenteze corespunzător. Deci, noi, practic, chiar dacă le 
dăm o cremă de linte, noi nu excludem din zona de proteină. În-
cercăm… Că aș putea și am mai făcut. Dar, în general, supa cremă 
prea ușoară o dăm la alți beneficiari care primesc felul unu, felul 
doi, de tip copii. O cremă de morcov, care nu are sațietatea lintei, 
poți să o combini cu un piure cu porc la copii.

Ovidiu: Mă bucur mult că ne-ai dat ocazia să vorbim și cu 
Gabriel despre bucătărie. Adică bucătăria ca parte dintr-un com-
plex de servicii e în sine un mecanism de educație, de schimbare a 
atitudinilor, de gestionare a resurselor. E super telling! 

Gabriel: Și oamenilor le explicăm. Noi nu facem meniuri aici! 
Noi facem mâncare de oportunitate, meniuri de oportunitate. Noi 
facem achiziții din două în două zile și ad literam ne uităm la raft. 
Ce avem astăzi? Astăzi avem ceafă! OK!
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Ovidiu: Ți s-a întâmplat să nu fi avut timp să realimentați? Și 
să te uiți să vezi ce ai și să te hotărăști atunci?

Gabriel: Da! Crema de linte de azi! Îți dau un exemplu. Am 
avut o cantitate limitată la ofertă – noi cumpărăm foarte mult la 
ofertă – de ceafă de porc. Iar eu, în general, am niște calcule. Marian 
știe, chiar de când am început bucătăria. Și la oale când mergeam, 
eram cu telefonul în mână. Și eram: „Ce scrie pe oala aia? 60 de 
litri. Hm, da! Are mai mare? Are 62. OK, luăm de-aia! Pe oala aia 
ce scrie? 30 de litri. OK, cu asta nu putem face nimic, că nu-i nici 
volum mare, nici volum mic. E la mijloc, e mediocru, nu ne des-
curcăm.” Și toate chestiile astea au fost calculate de la bun început 
și am știut. OK, avem cantitatea asta, nu pot să o administrez chiar 
cum trebuie, dar, OK, hai să facem o cremă de linte, pentru că 
supă cremă în ultimele 10–20 de zile de program nu am avut. Dar 
avem întotdeauna un stoc care are un risc de perisabilitate foarte 
mic, gen linte uscată, năut uscat, fasole uscată. Sunt produse care 
rezistă și pe alea le avem stoc. Și avem această chestie. Adică, OK, 
avem ceafă la 30 de kilograme, împărțită în setul nostru de gramaj 
pe care-l gândim pe porție. Pot să fac terenul și aia înseamnă că 
sunt descoperit pe Ferentari. Deoarece pentru copii am o altă cal-
culație de proteină, pentru SV am o altă calculație de proteină. Și 
atunci zic: „OK, uite, miercuri nu am mai avut de aproape 20 de 
zile în meniu supă cremă! Mâine facem supă cremă.”

Ovidiu: Și spuneai că 210 au fost astăzi?

Gabriel: Astăzi, cel puțin 210 de porții de supă cremă. Și s-au 
mâncat! Cu crutoane pe care le-am făcut noi manual cu ulei de 
măsline. Folosim ulei de măsline, folosim unt, folosim brânzeturi. 
Exact din motivul ăsta! Adică, decât să am un piure prost și o supă 
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chioară, o zeamă chioară, prefer acel puțin unt pe care-l am cu acel 
puțin cartof pe care-l am, cu acele puține legume, să le concentrez 
într-un singur preparat bun și să poți să mănânci două porții. Și e 
un test și pentru mine, pentru că, dacă eu îți ofer ceva prost, nu o 
să vii după a doua farfurie. Și îmi confirmă copiii: și dacă n-au fost 
cei mai încântați, dar s-au întors și după a doua porție… Și nu 
neapărat de foame, că de foame nu mănânci dacă nu-ți place, o să 
zici: „Mai dă-mi pâine! Dă mai multă pâine și nu-mi mai da ciorbă, 
că nu mă interesează!” Dar vin și își iau porțiile și chiar inclusiv 
crema de napi, pe care o pomenea Marian, a fost o provocare, pen-
tru că a fost o donație neașteptată și am zis: „OK! Trebuie să facem 
ceva cu asta!” Era riscant, dar a fost suficient de gustoasă din motive 
de organizare corectă și proporționare corectă a resurselor, încât 
toată lumea a mâncat. Deci, am avut sold out, cum se spune.

Marian: Păi, da, a fost crema de napi, dar deasupra ai avut… Zi 
până la capăt!

Gabriel: A fost cremă de napi cu praz, cu ulei infuzat de ceapă 
verde și semințe de floarea soarelui. Am încercat să o îmbunătățim. 
Dar și astăzi a fost cu ulei de măsline, crutoane cu usturoi, cu nuc-
șoară și cimbru și smântână opțional, pentru cine a vrut. Nu a fost 
apă chioară. Și, în principiu, se golește. Noi nu avem ce să arun-
căm! Dar, repet, ne bazăm foarte mult pe produsele Kaufland și pe 
ofertele Kaufland, pentru că în realitate situația este foarte simplă! 
În realitate, costul tuturor ingredientelor pe care noi dorim să le 
folosim este cu cel puțin 20–30 de procente mai mari decât ce 
oferte găsim la Kaufland. Adică, ceafa de porc de foarte bună ca-
litate, incontestabil, am luat-o cu 19 lei, versus 27 prețul standard. 
Procentul ăla pe mine mă ajută enorm să pot să dau… Doar micii, 
când am avut mici cu cartofi prăjiți…
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Marian: De 1 Mai. Dar să știi că am vorbit și despre ideea de 
proteste și ce înseamnă în ziua respectivă, că e foarte important. 
Dar am zis, OK, conștiința publică, există componenta asta foarte 
importantă legată de un mic și o… Am făcut-o și pe-aia!

Ovidiu: Dar ai băgat și puțină educație…

Marian: Sigur că da! Inclusiv la adăpost la refugiați am vorbit 
despre lucrul ăsta.

Gabriel: Dar, uite, micii au fost 60 de kilograme. Doar micii, 
fără cartofi prăjiți!

Ovidiu: Câți oameni au venit de 1 Mai la mici?

Marian: La adăpost, am făcut acolo grătarul. De fapt, l-am 
făcut… Am pus grătarele, am început să punem ușor cărbunii, 
i-am strigat pe oameni „Ia, ajutați-mă puțin aici!” și m-am dat înapoi 
și i-am lăsat pe ei să facă grătarul.

Ovidiu: Bravo! Asta e!

Marian: Că, de fapt, vorbim despre niște oameni care…

Ovidiu: Și s-au organizat, s-au gestionat?

Marian: Bineînțeles! 

Ovidiu: Asta e ideea!
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Marian: Și la sfârșit mi-au mulțumit pentru grătar, dar mi-au 
mulțumit că i-am și lăsat să-și mai reamintească și ei pentru o oră, 
două, cum este să te ocupi de o chestie.

Ovidiu: Clar! 

Marian: Noi, aproape gata! Trebuie să mai vorbim cu…

Ovidiu: Gata? Pleacă? 

Marian: Nu! La 9 plecăm, dar trebuie să vorbești puțin cu Prinți, 
să-ți spună despre unde pleacă.

Ovidiu: Are timp să ne povestească? Că pleacă pe teren, nu? 
Sau mai durează?

Marian: Da, acum facem pregătirile. Noi începem pregătirile 
la 6, la 9 se pleacă. Pregătim mașina și poți să vezi ce înseamnă să 
pregătească mașina. Hai în subsol! Prinți, zi cu cine ești aici și de 
ce ești aici! 

Ovidiu: Așa, așa! Povestește-ne puțin cum pregătești.

Prinți: Facem pregătirea de teren. Colegele, voluntarele noas-
tre, au de făcut prezervativele, seringile. Asta este cutia destinată 
lucrătoarelor sexuale: absorbante, periuțe, paste de dinți, șervețele 
umede și alte lucruri. Trusa medicală basic. Avem și o trusă medi-
cală cu lucruri mai generale: paracetamol, ceva de durere…

Ovidiu: Pe care să le dați pe loc dacă e ceva…
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Prinți: Exact! E prima intervenție. Pansamente, chestii pentru 
rănile pe care oamenii le au, diferite geluri, la fel, pentru a reface 
țesuturile, dezinfectant, betadină.

Ovidiu: Și acum sunteți în faza de pregătire? Și pe teren unde 
mergeți? Știu că erau diferite locații. Nu mai știu acum!

Marian: De când nu ai mai vorbit cu noi, de 2 ani de zile, 5 ani…

Ovidiu: Exact!

Prinți: În primul rând, avem un singur punct fix în care știm 
exact la ce oră ajungem. Și acolo e zona Bibliotecii Naționale. După 
care traseul poate fluctua, unde găsim oameni, avem sesizări poate. 
Diferă de multe ori. Avem, într-adevăr, niște puncte în care știm 
că sunt oameni și ne așteaptă…

Ovidiu: Adică sunt deja obișnuiți cu prezența voastră acolo?

Prinți: Da! Și poate mai apar locuri în care trebuie să ajungem 
de la o săptămână la alta.

Ovidiu: Și sunteți mai multe echipe mobile sau una singură?

Prinți: Am fost, dar acum este una singură.

Ovidiu: Super! Mulțumim mult! 

Marian: Știi ce mâncare o să ai pe teren?

Prinți: Nu știu!
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Marian: Poule au Pot.

Ovidiu: Ne-a dat o lecție Gabriel de…

Marian: Păi, să sperăm că nu e singura! Uite, de la intrare, aici, 
o să vezi două pancarte care vorbesc despre cei care ne sprijină 
foarte mult. Și vorbim despre ING Tech, care ne-au sprijinit foarte 
mult pe partea asta de centru de zi, și despre cei de la Kaufland, 
care ne sprijină inclusiv în bucătăria comunitară.

Ovidiu: Foarte important! Știu că ați avut colaborare foarte 
productivă și cu Primăria, nu? 

Marian: Noi lucrăm cu autoritățile locale întotdeauna. Com-
ponenta asta e importantă în toate acțiunile noastre. Ne coordonăm 
cu autoritățile locale. Spațiul e dezvoltat în parteneriat inclusiv cu 
Primăria Capitalei prin Direcția Generală de Asistență Socială. 
Vorbim despre o clădire care este a municipalității.

Ovidiu: Și e în cesiune sau cum e…?

Marian: Da. Noi, practic, gestionăm tot ce se întâmplă aici. 
Ne ocupăm de absolut tot! Nu plătim chirie, dar plătim în schimb 
tot ce vezi, utilitățile, materiale, echipă, tot.

Ovidiu: Am înțeles! Păi, da, că asta cu resursele este foarte im-
portant! Deci, practic, voi gestionați tot locul cap-coadă și ați pre-
luat locul, cum ar veni.

Marian: Am preluat cheile. (Discuție cu voluntarii.) Ne intere-
sează și ce e cu oamenii care vin să ne ajute.
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Ovidiu: Oricum, e o echipă foarte tare! Adică mulți, mulți 
voluntari tineri, foarte tineri! Ai și echipa de ani de zile, dar văd în 
fiecare an voluntari noi. Studenți?

Marian: Da! Ia, stai de vorbă cu Denisa Șologan! Întreab-o pe 
Denisa Șologan ceva!

Ovidiu: Despre ce? Că nu știu ce să întreb.

Marian: Despre ce face ea aici. Cine e ea?

Ovidiu: Ce faci aici?

Marian: Cine ești tu, Denisa? Ia, zi-ne și nouă!

Ovidiu: Ai intimidat-o! Spune-ne puțin ce faci la CARUSEL!

Denisa: Fac voluntariat. În majoritatea timpului am mers în 
teren. Sunt studentă la Asistență Socială, anul III.

Ovidiu: La București, aici?

Denisa: Da! 

Marian: La doi pași!

Denisa: Și… nu știu ce să mai zic!

Marian: Ce faceți acum?
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Denisa: Acum pregătim lucrurile pentru teren. Urmează să 
mergem la Bibliotecă. După, mergem în diferite puncte unde 
avem beneficiari.

Ovidiu: Toată noaptea?

Denisa: Da! 

Ovidiu: Până la ce oră dimineața?

Denisa: Cam până la 5 jumate, 6.

Ovidiu: Deci sunteți pe tura de noapte.

Marian: Ce ați băgat în mașini?

Denisa: Am băgat seringi și trusa medicală.

Marian: Ce urmează să mai puneți?

Denisa: Mâncare, termosuri cu ceai și cafea, tacâmuri, ceva dulce.

Ovidiu: Cine conduce?

Denisa: Domnul Marian.

Ovidiu: Mulțumim mult! Le-ai emoționat! 

Marian: Ele duc organizația! 

Ovidiu: Foarte tare! Sunt vesele și au energie, aoleu!



Marian: Păi, nu mai știi când erai și tu voluntar? 

Ovidiu: Am fost, dar nu mai știu cum! Cu asta vreau într-un fel 
să închei vizita noastră la tine. E muncă grea, e muncă solicitantă! E 
clar că în spate e istoria, experiența pe care o ai. Cum reziști?

Marian: Nu e muncă grea! Este o muncă foarte grea! Și între-
barea este nu cum rezistăm noi, important e cum rezistă cei de 
lângă noi. Și mă refer aici la familiile noastre, care plătesc cu ade-
vărat pentru tot ceea ce facem noi! 

Ovidiu: Hai! Ai terminat-o așa, ca să îmi dai lacrimile! Marian, 
îți mulțumesc mult încă odată! Pentru că ți-ai găsit timpul și pen-
tru noi și că ne-ai primit și obiectivul este să afle lumea cât mai 
mult despre munca voastră și ce faceți pentru oameni.

Marian: Și eu îți mulțumesc! Și îți mulțumesc și pentru donații!
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