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INTRODUCERE
La finalul lui 2021, în București existau sau activaseră până de
curând în jur de 28 de grupuri civice. Inițiate începând cu 2009-2010 în
urma programului de organizare comunitară dezvoltat de CeRe: Centrul
de Resurse (CeRe) pentru participare publică, grupurile civice din București
reprezintă expresia civismului la firul ierbii și a activismului urban local, de
proximitate.1 Fiecare dintre aceste grupuri are obiective clare ce vizează
creșterea calității vieții în cartierele în care activează: protejarea spațiilor
verzi, reabilitarea urbană, prelungirea unor linii de transport în comun,
oprirea unor construcții ilegale, aer mai curat, un spațiu verde îngrijit
corespunzător, oprirea unor activități ale primăriilor care nu luau în calcul
nevoile cetățenilor, locuri de joacă mai curate și multe altele. De mai bine de
10 ani, sute de bucureșteni din diferite comunități s-au aliat și au descoperit
că, împreună, cu o documentare riguroasă, insistență și reziliență, pot
schimba lucrurile mici și enervante care le generează stres zi de zi.
În proiectul de cercetare desfășurat între decembrie 2021 și
septembrie 2022 ne-am propus, pe de o parte, să realizăm o cartare vizuală
și spațială a grupurilor civice care activează în București de peste un deceniu,
incluzând cele mai importante acțiuni ale acestora, și, pe de altă parte,
să explorăm istoria, motivațiile și rezultatele demersurilor lor, relațiile cu
autoritățile și specialiștii, precum și dinamicile din interiorul comunităților pe
care le reprezintă.
În cercetarea prezentă am pornit de la ipoteza că grupurile civice din
București reprezintă un actor important și relevant care apară spațiul public
atunci când nimeni altcineva nu o mai face. Totodată, suntem conștienți că
cetățenii implicați civic sunt sub o presiune constantă, iar demersurile lor nu
pot fi susținute fără ajutor din partea autorităților locale. Sperăm ca această
cercetare să le arate atât locuitorilor orașului cât și autorităților că doar
împreună putem contribui la un oraș mai bun pentru toți locuitorii săi.
1

Începând cu 2009 au
fost active în București
28 de grupuri civice.

https://cere.ong/grupuri-civice-si-organizatii-grassroots-din-romania/

METODE DE CERCETARE
Cartografierea grupurilor civice din București a implicat utilizarea de
metode interdisciplinare pentru a surprinde și înțelege un fenomen social
complex, prezent de puțin timp în spațiul public. Metodologia de cercetare
folosită a combinat metode cantitative pentru realizarea unei cartări vizuale
și spațiale a acțiunilor grupurilor civice, cu metode calitative pentru a explora
istoria, motivațiile și rezultatele activităților grupurilor civice, relațiile cu
autoritățile și specialiștii, precum și dinamicile din interiorul comunităților.
Inventarul acţiunilor comunicate public şi desfăşurate de grupurile
civice de la înfiinţare până în decembrie 2021 s-a realizat în mediul online,
prin consultarea paginilor de social media și a articolelor de presă. Prin
analiza activităților s-au trasat limitele teritoriale de interes ale grupurilor
civice în cartierele unde activează. În paralel, informațiile s-au verificat
prin intermediul interviurilor și a chestionarelor cu liderii grupurilor civice.
Cercetarea a beneficiat și de experiența și istoria de implicare civică a celor
2 autori, amândoi membri ai unui grup civic și colaboratori cu diverse alte
grupuri civice.
Cele 7 interviuri semi-structurate cu lideri/e sau inițiatori/e de grupuri
civice s-au concentrat pe de o parte pe explorarea istoriei grupurilor, și pe de
alta parte au aprofundat teme definitorii pentru activismul urban civic local.
Temele de discuție au fost: cartierul, istoria grupului, organizarea internă,
acțiunile și activitățile desfășurate, conflicte interne, relația cu autoritățile,
rețele civice, rolul și colaborarea cu arhitecți și profesioniști urbani, spațiu
public ca spațiu comun, rolul grupurilor civice.
Un chestionar online cu întrebări deschise, care cuprindea aceste
teme, a fost completat de către alți 9 lideri/e sau inițiatori/e de grupuri civice.
Pentru a putea avea și o perspectivă de ansamblu asupra istorie
grupurilor civice, a contextului în care acestea au apărut, a condițiilor în
care ele activează, a relației cu autoritățile, dar și pentru a vedea ce viitor
are acest fenomen civic, au fost realizate și 2 interviuri semi-structurate
cu reprezentante ale celor două organizații non-guvernamentale cu roluri
în formarea și susținerea grupurilor civice din București, CeRe: Centrul de
Resurse pentru participare publică și Fundația Comunitară București.

Sute de cetățeni își
revendică dreptul la
oraș.

ANALIZĂ
În ultimii ani, în contextul urban local au apărut moduri noi de
revendicare și de modelare a unui oraș mai democratic, mai colaborativ
și mai incluziv. Seria de acțiuni și proiecte ale unor profesioniști urbani,
activiști și cetățeni obișnuiți se înscrie într-un fenomen global de chestionare
a felurilor în care este construit mediul urban și de reclamare a dreptului
de a participa la producerea orașului. În cadrul acestei mișcări mai largi
de angajament civic se înscriu și grupurile civice informale din București,
care au apărut ca o reacție la dispariția, închiderea și privatizarea continuă
a resurselor publice. Pentru aceste grupuri, orașul este o resursă comună,
deschisă tuturor, iar spațiile publice sunt apărate, protejate și coproduse ca
spații comune pentru comunitate. Grupurile civice revendică dreptul de a
participa la procesele de luare a deciziilor care influențează mediul în care
trăiesc – în special spațiile publice – și dreptul de a apropria spații urbane
pentru bunăstarea comunității.
Grupurile civice au apărut în urma inițierii de către CeRe a
programului de organizare comunitară. Pentru cei de la CeRe, societății
civile locale îi lipsea în anii 2000 componenta de activism la firul ierbii, de
implicare a oamenilor în viața comunității din care fac parte. Astfel, în 2009,
CeRe implementează proiectul „Înapoi la rădăcini”, prin care organizatori
comunitari au intrat în contact cu cetățeni din două cartiere din București:
Lacul Tei și Drumul Taberei ascultând problemele oamenilor și identificând
persoane interesate în a încerca colaboreze pentru a acționa împreună.
Ulterior, în următorul an, programul s-a extins în alte patru cartiere:
Grivița-Titulescu, Callatis-Drumul Taberei, Maica Domnului și Dristor.1 În
următorii ani, numărul grupurilor civice a crescut constant, datorită validării
modelului de organizare comunitară și a succeselor înregistrate de aceste
prime grupuri. Numărul grupurilor civice a crescut odată cu un nou val de
angajament civic și politic, născut după seria de proteste din 2013–2015
inițiate în urma mișcării împotriva proiectului minier de la Roșia Montana și a
tragediei din Clubul Colectiv.
1
CeRe a fost printre primele organzații non-guvernamentale din România care au început să
implementeze programe de organziare comunitară.
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ANALIZĂ
În prezent, unele dintre aceste grupuri sunt foarte active, reacționând
constant la probleme legate de viața comunității, organizând diferite acțiuni
și evenimente, fac petiții, protestează, pledează pentru cartiere mai bune.
Există o corelație teritorială între distribuția geografică a grupurilor în
interiorul orașului, angajamentul politic în timpul alegerilor locale și nivelul
veniturilor percepute. Mai mult de o treime dintre grupurile civice – 11 din
28 – sunt în Sectorul 1, o zonă preponderent de clasă mijlocie, și sectorul
cu cea mai mare prezență la vot la alegeri. Există doar 6 grupuri în raioanele
sudice – 3, 4 și 5 – o parte a orașului care este istoric mai dezavantajată. În
„celălalt oraș”,2 o zonă care reprezintă o treime din suprafața totală a orașului
și are aproximativ o treime din populația orașului, mai există doar 3 grupuri
active. Distribuția în oraș reflectă și caracteristicile istorice urbane ale
Bucureștiului. Trei sferturi dintre grupurile civice – 21 din 28 – sunt situate
în cartierele mari din afara inelului central al orașului, cartiere cu o densitate
mare a populației, iar aproape jumătate dintre acestea – 13 din 28 – în marile
ansambluri de locuințe mixte construite în perioada socialistă.
Aproape toate aceste grupuri sunt organizate informal, cu o structură
orizontală, în care membrii sunt încurajați să preia conducerea pe un model
de coproprietate, lucru care în practică s-a dovedid totuși greu a fi realizat.
Majoritatea membrilor sunt cetățeni din clasa de mijloc, cu nivel ridicat de
educație, iar mulți dintre cei activi sunt mame tinere care sunt motivate de
dorința de a avea un oraș mai bun pentru copiii lor.

2
În urma analizelor istorice, sociale, geografice și economice, autorii cărții „Celălalt oraș. Locuri
și povești din București-Sud” propun o separare mentală a părților sudice ale Bucureștiului de nordul
mai înstărit.

Evenimente
comunitare și
culturale,
proteste, petiții,
propuneri publice.

Grupul de inițiativă
civică Cișmigiu

Grupul de inițiativă
civică Kiseleff

Grupul de inițiativă
civică “Eu trăiesc întrun Chibrit”

Grupul de inițiativă
civică Lacul Tei

Grupul de inițiativă
civică ÎnCotroceni Oameni, Idei, Povești

CONCLUZII

Implicare civică

Capital civic

O privire de ansamblu peste rezultatele
grupurilor civice ne arată un București cu
zeci de oameni implicați civic și sute de
acțiuni cu obiective îndeplinite: anularea
construirii unor clădiri pe spațiul verde,
recâștigarea pentru folosirea publică
a unor zone din parcuri, oprirea unor
proiecte problematice ale autorităților,
asfaltarea aleilor, înfiinţarea unor locuri de
parcare, amenajarea parcurilor şi a unor
grădini urbane, evenimente comunitare.

Numărul grupurilor civice diferă de la un
sector la altul. Cele mai multe grupuri, 11
la număr, sunt active în Sectorul 1, urmat
de Sectorul 2 cu 6 grupuri şi Sectorul
6, cu 5 grupuri. În aceste sectoare, la
alegerile locale din 2012, 2016 şi 2020
s-a înregistrat o prezenţă la vot mai mare
decât în Sectoarele 3 şi 5, unde există 1,
respectiv 2 grupuri. Numărul iniţiativelor
şi prezenţa la vot reprezintă indicatori ai
capitalului civic.

Comunitate și
spațiu public

Civism vs. capital politic

Coagularea grupurilor civice s-a produs în
jurul a două concepte: apărarea spaţiului
public şi apartenența la o comunitate.
Cetăţenii apară spaţiul public fie de
neglijenţa administraţiei locale, fie de
indiferenţa altor locuitori, ambele situaţii
fiind generatoare de conflicte. Ideea de
comunitate a adunat la un loc oamenii
care se simţeau “la fel”, din aceeaşi
categorie socială, dornici de conexiune cu
vecinii de bloc, de cartier.grădini urbane,
evenimente comunitare.

Dinamica relației dintre cetățeni
și administrație se învârte în jurul
campaniilor electorale. Percepţia
cetățenilor activi este că importanța
cetățeanului în relația cu administrația
locală crește pe măsură ce se apropie
campania și scade apoi constant după
alegeri. Tensiunea vine din faptul că
cetățenii se simt folosiți de politicieni
pentru creșterea capitalului politic.

CONCLUZII

Etape de inițiere

Liderii grupurilor civice

Există două perioade relevante în apariția
grupurilor civice din București: prima,
începând cu 2009-2010, când la nivelul
Capitalei CeRe a iniţiat un program de
organizare şi activare comunitară şi a
doua, începând cu 2015-2016, când la
nivelul societății poate fi observată o
creștere a nivelului de implicare civică.
Cetățenii au simțit un imbold de ”a face
ceva”, de a începe o schimbare pe strada
sau în cartierul lor.

Liderii grupurilor se simt adesea singuri
sau nesusţinuţi în activitatea lor din grup
şi acuză perioade recurente de oboseală
extremă în timp ce ceilalţi membri au
aşteptarea ca ei să se implice constant.
Cei mai mulţi dintre cetățenii activi au
un loc de muncă full-time, iar resursele
de energie şi timp investite în activitatea
grupului, echivalează, practic, cu un job în
sine, dar neplătit.

Geografia participării

Colaborarea cu specialiștii

Distribuirea geografică a grupurilor
civice în București reflectă caracteristicile
urbane și sociale istorice ale Bucureștiului.
Pe de o parte, aproape jumătate dintre
grupurile civice s-au constituit în cartierele
dense de blocuri construite în perioada
socialistă, unde există un mix de populație
în ceea ce privește veniturile și în care
condițiile de locuire sunt considerate
decente. Pe de altă parte, în cartierele
sărace, aflate la periferie și în special în
sudul și estul orașului, nu există coagulate
inițiative civice.

Grupurile civice sunt şi un depozitar
al bunelor practice în comunitate sau
în administraţie. Înainte de a discuta,
negocia sau face propuneri către
administraţia locală, cetățenii consultă
specialişti. Unii apelează la specialiştii din
interiorul comunităţii, alţii la oamenii pe
care îi cunosc. Activiştii spun că au mai
multă încredere în expertiza specialiştilor
consultaţi de ei decât în cei ai primăriilor.

CONCLUZII

Spațiul public ca bun comun

Grija față de spațiul public

Cetățenii din grupurile civice bucureștene
se raportează la spațiul public din
proximitatea casei sau din zone în care
petrec mai mult timp din zi, cum sunt
parcurile, ca la un teritoriu personal, dar
în același timp comun, pe care simt nevoia
să îl conserve sau să îl îmbunătățească. Ei
ajung să se identifice cu spaţiile apărate
pentru că acestea sunt legate de istoria şi
memoria lor personală și colectivă.

Grija față de spațiul public este vizibilă
din acțiunile pe care le inițiază, cu scopul
de a creşte calitatea vieţii: stoparea
construcțiilor ilegale, amenajarea unor
alei, amenajarea unor parcuri, desființarea
unor festivaluri gălăgioase, conservarea
unor parcuri sau zone istorice, construirea
unor străzi, grădinărit alături de vecini.

Organizare orizontală

Cercuri de implicare

Grupurile civice au caracter informal, cu
structură orizontală, în care membrii sunt
încurajați să ia inițiativa după un model de
co-ownership. În cele mai multe grupuri
deciziile iniţiale sunt luate într-un nucleu
de 3-5 oameni, care discută apoi cu restul
cetățenilor din grup, care sunt informați
prin email, chat-uri sau evenimente
comunitare.

Modelul de funcţionare şi organizare
a grupurilor cuprinde trei cercuri de
implicare: primul, al iniţiatorilor, format
din 3-5 oameni, care investesc cel mai
mult timp şi resurse în grup; al doilea, de
până la 10 oameni, printre care se află şi
specialiști din diferite domenii; al treilea,
care cuprinde şi peste 200 de oameni,
care se activează punctual, pe rând sau
simultan, în funcţie de temă.

CONCLUZII

Deschidere și participare

Implicare

Cele trei cercuri de implicare sunt
relevante atât în conservarea cât și în
funcționarea grupului. Cu cât primele
două cercuri sunt mai deschise şi cetăţenii
din al treilea cerc au acces la decizie
sau sunt mai des consultaţi, cu atât
participarea lor în grup creşte, sunt mai
activi și cu mai multe acțiuni întinse pe
perioade mai lungi de timp.

Există grupuri unde deciziile se iau prin
vot, prin consultarea tuturor membrilor.
Implementarea acțiunilor se face prin
asumare personală, în funcție de timpul
disponibil şi abilitățile fiecăruia. Implicarea
este voluntară și neremunerată. Cu
toate acestea, membrii care se implică în
acțiuni se așteaptă să primească sarcini și
îndrumare similare unui job, spun liderii
grupurilor.

Valori comune

Inițiatorii grupurilor civice

Scopurile comune care ţin de proximitatea
locuirii, vecinătatea de cartier, dar şi
frecventarea aceluiaşi spaţiu public sunt
elemente importante în coagularea
grupurilor civice. Valorile comune, precum
respectul față de natură, incluziunea
socială și corectitudinea sunt cele care
ţin oamenii împreună şi îi ajută să se
organizeze.

Iniţiatorii grupurilor civice sunt cel mai
frecvent femei, cu copii, educate, cu venit
stabil, pentru care motivaţia principală
este aceea de a lăsa o lume mai bună
pentru cei mici. O altă categorie de
iniţiatori este a tinerilor de până în 35
de ani, cu profesii liberale și statut social
confirmat, care îşi întăresc capitalul social
prin implicare civică.

CONCLUZII

Întâlniri fizice vs. interacțiune
virtuală
Primele grupuri civice apărute în
2009-2010 şi-au bazat organizarea
şi comunicarea pe întâlniri fizice.
Interacțiunea față în față a ajutat atât
în coagularea unui nucleu stabil de
organizare, cât și în atragerea și activarea
altor membri. Pentru grupurile apărute
după 2015-2016, principalul agregator a
fost mediul online - rețelele de socializare
și chat-urile. În acest caz, organizarea are
loc preponderent în spaţiul virtual.

Conflicte
Conflictele apar atunci când leadership-ul,
modul de luare a deciziilor sau direcțiile
de acțiune sunt contestate de unii
membri. Conflictele de acest tip au dus fie
la plecarea din grup a contestatorului, fie
la spargerea grupului în două. Disputele
mai apar şi de la organizarea sarcinilor,
ocazie care poate fi şi o oportunitate de a
crea proceduri şi de a consolida grupul.

Apatie civică
Apatia civică, invocată de o parte dintre
liderii grupurilor şi remarcată în primul
an după alegerile locale din 2020, este
cauzată, pe de o parte, de contextul
pandemic -  spațiul public care era un
element de coagulare a comunităţilor
a devenit deodată inaccesibil şi chiar
periculos pentru întâlniri fizice - şi pe
de altă parte, de dezamăgirea pe care
cetăţenii spun că o simt faţă de noile
echipe ale administraţiei locale.

REZULTATE
Datele rezultate în urma cartografierii grupurilor civice au fost
sintetizate în site-ul web www.bucuresticivic.ro. Site-ul conține o pagină de
început în care este reprezentată poziționarea teritorială a grupurilor civice
în București, o serie de criterii de selectare a grupurilor civice și ilustrarea
grafică și prin text a concluziilor cercetării. Fiecare grup civic are o pagină
dedicată, care conține informații detaliate despre grup, citate extrase din
interviurile și chestionarele cu liderii de grup, o listă cu cele mai importante
acțiuni, proiecte și evenimente în care grupurile au fost implicate, și o listă cu
aparițiile media.
Cartografierea grupurilor civice reprezintă prima clasificare și
reprezentare grafică a fenomenului civismului din București. Site-ul web va
fi actualizat periodic de către echipa proiectului, și va funcționa astfel ca o
arhivă în continuă construcție a acțiunilor grupurilor civice. Site-ul va ajuta
la înțelegerea fenomenului civic urban local și va contribui la conștientizarea
rolului pe care grupurile civice îl au în producerea orașului ca un bun comun
al tuturor.
Cartografierea grupurilor civice este un prim pas dintr-un proces
mai amplu și de lungă durată în încercarea de a demonstra rolul important
pe care implicarea civică îl are în crearea unui oraș mai colaborativ și mai
echitabil, care să răspundă nevoilor cât mai multora dintre locuitorii săi.
Cercetarea în profunzime și extinsă a acțiunilor civice în spațiul public
poate contribui la crearea bazelor unor politici publice ale administrație
locale orientate spre colaborarea cu cetățenii activi pentru dezvoltarea și
regenerarea cartierelor orașului.

Implicare civică.

www.bucuresticivic.ro
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