Târgul de Inițiative Cetățenești, primul pas pentru o rețea puternică de cetățeni activi în
București
Cei peste 200 de participanți la Târgul de Inițiative Cetățenești, care a avut loc pe 22 noiembrie la Impact
Hub, au aflat direct de la sursă care sunt cele mai actuale probleme cu care se confruntă grupurile de
cetățeni și organizațiile la nivelul Bucureștiului și ce au făcut până acum pentru a determina autoritățile
publice să le rezolve. Subiectul care i-a adus la târg pe cei mai activi cetățeni ai Capitalei este nevoia
unei voci mai puternice a cetățenilor în fața autorităților, pentru rezolvarea unor probleme de interes
pentru bucureșteni, dar și necesitatea unor instituții publice mai responsabile și deschise colaborării cu
cetățenii, în proiecte cu impact asupra orașului și locuitorilor.
La târg au participat 14 grupuri informale de cetățeni din toate sectoarele Bucureștiului, care acționează
pentru rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntă la nivelul cartierelor sau Capitalei, dar și 8
organizații cunoscute pentru interesul față de transformarea Bucureștiului într-un oraș pentru oameni,
organizații care monitorizează și sancționează derapajele instituțiilor publice din București. Subiectele pe
care participanții la târg le-au menționat în cadrul prezentărilor individuale:
•

Lipsa unor centre comunitare la nivelul cartierelor, unde vecinii să-și petreacă timp împreună și să
dezbată pe marginea unor subiecte de interes pentru întreaga comunitate;

•

Proiecte de urbanism absurde, costisitoare și în unele cazuri ilegale, derulate de primării, care se
fac fără consultarea locuitorilor afectați de aceste lucrări și de cele mai multe ori în ciuda opoziției
acestora;

•

Nerespectarea reglementărilor de urbanism și de protecția mediului în București, cu impact puternic
asupra oamenilor și orașului;

•

Parcuri lăsate în paragină, distrugerea abuzivă / betonarea zonelor verzi pentru proiecte imobiliare,
parcări etc.

•

Lipsa unor decizii responsabile din partea autorităților pentru un oraș prietenos cu pietonii și biciliştii
și pentru un transport în comun mai bine organizat;

•

Retrocedări de spații verzi în sectoarele 2, 3 și 4 (zona Luncşoara – Obor, Titan, Tineretului,) a căror
legalitate este pusă sub semnul întrebării de locuitori.

Nicușor Dan (Președintele Asociației Salvați Bucureștiul) a susținut în cadrul târgului atelierul „Acţiune şi
reacţiune faţă de construcţiile ilegale din Bucureşti", întâlnire la care au fost prezentate cazuri concrete
de proiecte imobiliare sau de infrastructură din București contestate de cetăţeni şi care nu respectă
legislaţia în domeniul urbanismului, a protecţiei mediului etc., cum ar fi cele prezentate de Grupul de
Iniţiativă „Oponenţă Proiect Străpungere - Ciurel - A1" şi grupul „Luptă pentru strada ta" sau povestea
construcției din Șos Giurgiului, amplasată pe spațiul verde.

Târgul de iniţiative a fost urmat de avanpremiera piesei de teatru „4m²” (Scenariul și Regia: Catinca
Drăgănescu și Ioana Petre) care le-a propus spectatorilor exemple de situații, prejudecăți, sentimente
care definesc relația dintre cetățeni și autorități, inspirate din activitatea grupurilor de iniţiativă din
Bucureşti, precum și o perspectivă concretă asupra modalităților prin care grupurile civice pot deveni
mai puternice dacă sunt încrezătoare și consecvente cauzelor pe care le susțin.
Piesa de teatru „4m²” este o iniţiativă al Centrului de Resurse pentru Participare Publică în cadrul
proiectului “Bucureştiul civic – pentru cetăţeni cu simţ critic” și urmează să fie prezentată locuitorilor din
cartierele bucureștene.
Târgul de inițiative cetăţeneşti a fost o premieră în București și o primă șansă ca cetățenii coagulați
în grupuri civice să se cunoască și să analizeze cauzele care stau la baza problemelor comune de care
se lovesc, fie că este vorba de încălcarea legislației de mediu sau urbanism, de inerția unor instituții
care ar trebui să reacționeze în cazul acestor ilegalități, fie că vorbim despre decizii și proiecte publice
discutabile și contestate de locuitorii care ar trebui să beneficieze, cel puțin la nivel teoretic, de acestea.
„În primăvara anului 2015, plănuim organizarea celei de-a doua ediții a târgului de inițiative civice cu
scopul de a crea cadrul în care bucureștenii activi să se coaguleze în jurul intereselor și problemelor
comune pe care le-au identificat”, Nicoleta Chiriță – CeRe, Coordonator Program Organizare Comunitară

În documentul atașat găsiți detalii despre grupurile de cetățeni și organizațiile care au participat la târg.
CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică este organizația care încurajează cetățenii și ONG-urile
să aibă o voce puternică în fața autorităților publice, să ia atitudine și să se implice în decizii cu impact direct
asupra lor sau asupra comunităților pe care le reprezintă.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului “Lideri pentru comunitate”, finanţat prin granturile SEE 2009 –
2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul a demarat în luna martie 2014 și se va derula pe o perioadă
de 12 luni, având un buget total de 36 417,00 €. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia
oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org
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