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Crăciunul şi Anul Nou sunt momente de răscruce pentru cei ce-şi petrec iarna sub cerul liber.
Pentru majoritatea românilor, iarna vine cu atmosfera feerică a Sărbătorilor, cu bucuria celor dragi adunaţi în jurul
bradului, cu mese îmbelşugate, cu emoţiile de Revelion, cu dorinţe şi planuri pentru noul an.
Pentru cei pentru care „cămin” înseamnă, de fapt, „strada” - adică locul de unde nu sunt izgoniţi de semenii lor sau de
autorităţi -, anotimpul rece vine însă cu cea mai sumbră ameninţare: riscul de a muri de frig.
De 20 de ani în stradă
Potrivit statisticilor organizaţiei Samusocial, circa 200-300 de oameni ai străzii - din cei 5.000 care îşi duc traiul de peo zi pe alta în Capitală -, mor în fiecare iarnă.
„Cifrele explică oarecum de ce prima zăpadă nu poate fi un motiv de bucurie pentru a ceşti oameni, ci doar unul care
le amplifică teama de a nu mai su pra vieţui încă un an”, explică specialiştii.
„Nu am avut niciodată un brad de Crăciun, adică unul care să fie al meu, în casă. Mă bucur doar de brazii de prin
oraş, de luminiţe şi mai văd pomii de Crăciun pe geam
, în casele oamenilor”, spune Sandu, care trăieşte pe străzi de la 10 ani, de pe vremea lui Ceauşescu.
Acum, are 30 de ani şi nicio perspectivă. În tot acest timp a învăţat totuşi ceva: viaţa este „o junglă, supravieţuieşte
cine este mai tare”. „Sunt din anul 1989 pe străzi. Am plecat de acasă din cauza părinţilor, m-au bătut şi am aflat că
voiau să mă vândă, aşa că am zis că este mai bine pe străzi. Aveam 10 ani”, povesteşte Sandu.
„Acum, dorm pe unde apuc - sub cerul liber, printre cartoane sau pe la Gara de Nord - şi mănânc din mila oamenilor
şi din ce mai primesc de la fundaţii”, îşi rezumă tânărul prezentul.
Este bucuros însă că în prag de Sărbători a primit de la echipa Samusocial un sac de dormit şi, odată cu el, speranţa
că ar putea trece cu bine şi de iarna lui 2009. În fiecare zi vine la centrul
asociaţiei din Piaţa Leu, din sectorul 6 Bucureşti, pentru o baie caldă, o masă, medicamente. Sau doar pentru un sfat
bun.
„De Sărbători este bine şi pentru noi, că ne mai dă lumea la biserică de pomană, e multă mâncare. Iar de Revelion,
merg şi eu în fiecare an la petrecerile în aer liber, mă bucur şi eu cu ceilalţi oameni, că e gratis”, spune Sandu.
„Noaptea dorm în tren”
„Sandu este mai tânăr, poate merge la Revelioanele în aer liber din Capitală...”, oftează cu invidie domnul Ştefan. El
are 62 de ani şi a rămas fără casă din 1994, când a considerat că este mai bine să le lase totul copiilor.
„Aveam un apartament pe Strada
Răscoalei, în Bucureşti. După divorţ, soţia a rămas cu tot, pentru că avea copiii, a vândut apartamentul şi şi-a găsit
alt bărbat, în Iaşi. Acum copiii au 32 şi 33 de ani, dar nu mă pot baza pe ei... de 15 ani nu i-am mai văzut, le-a interzis
mama lor. Aşa că noaptea dorm în tren, iar ziua stau prin Bucureşti. Muncesc la oamenii care au nevoie de ajutor, la
cărat, în Obor, la aprozar, unde este nevoie, pentru 10 lei pe zi”, îşi spune oful bărbatul.
Aşteaptă anul 2011 ca să poată ieşi la pensie, după 28 de ani de muncă la cooperative, pe „TVuri” - vestitele
minidubiţe comuniste.

Cu tot carnetul de partid, de care era foarte mândru, Revoluţia l-a lăsat fără salariu şi de atunci nu l-a mai angajat
nimeni cu carte de muncă. Sărbătorile îl găsesc în trenul „care-i ţine de cald noaptea”, conchide el, repetând apoi
obsesiv: „Nu am cu ce să trăiesc!”.
De veghe la Podul
Barasab
„Unii în tren, alţii la datorie...”, îl întrerupe domnul Gheorghe, sigur pe el. Motivul: chiar dacă doarme şi el pe unde
apucă, are, cel puţin, un contract de muncă. Parafat, semnat, „conform legii”...
Domnul Gheorghe păzeşte Pasajul Basarab şi câştigă 640 de lei pe lună, plus cinci bonuri de masă, dar este cam
supărat că şeful a aranjat tura în aşa fel încât omul străzii a stat de veghe şi de Crăciun, şi va sta şi de Revelion.
Iar domnul Gheorghe nu-l va ierta pe şeful său pentru asta, mai ales că-şi cunoaşte foarte bine drepturile de salariat:
vorbeşte ca un profesionist despre preaviz, ştie exact cum şi când să-şi dea demisia, dar şi despre condiţiile în care
poate beneficia, legal, de concediu medical
.
Legea retrocedărilor l-a aruncat în stradă pe domnul Gheorghe, cu 12 ani în urmă. Mai exact în 1997, când era
„chiriaş de vilă” în Capitală. „Primăria era obligată să-mi plătească chirie cinci ani, dar am primit banii doar trei luni.
Am fost aruncaţi în stradă şi eu, şi soţia mea. Ea nu a rezistat însă frigului, a murit în iarna anului 1999, şi am rămas
singur. Acum dorm pe unde apuc”, povesteşte bărbatul în vârstă de 57 de ani.
La Pasajul Basarab stă de pază şi câte 24 de ore, dar spune că nu asta ar fi problema, ci faptul că „nu are condiţii”,
trebuie să stea afară, în frig. „Cine dă şpagă stă la căldură. Eu însă trebuie să stau în frig şi suflă un vânt dinspre
Dâmbo vi ţa....”, povesteşte omul.
Dacă nu ar fi fost de serviciu în zilele de Sărbători, ar fi avut şi el parte de un meniu bogat. „Cel puţin o masă
copioasă”, spune el cu convingere.
„Trăiam mai bine ca boierii, mă duceam la cimitir şi acolo se lăsa cu multă carne, cârnaţi... ce să mai, multă mâncare.
Dar, lasă, că biserica e vizavi de pasaj... Mă duc eu acolo şi-mi iau de toate...”, îşi face domnul Gheorghe planul de
bătaie.

INDEZIRABILII
N-au acte, nu primesc nici ajutor
Autorităţile nu se arată prea dispuse să le uşureze viaţa oamenilor străzii. Problemele încep cu actele de identitate pe care cei mai mulţi nu le au -, şi se termină cu ajutoarele de care ar trebui să beneficieze.
Asta susţin oficialii Samusocial, potrivit cărora, principalii vinovaţi de piedicile pe care asistenţii sociali le întâmpină în
încercarea de a-i reda societăţii pe aceşti oameni sunt funcţionarii. Asta întrucât, în lipsa unor acte de identitate,
«clienţii» centrelor nu pot beneficia de niciunul dintre ajutoare.
„Noi le oferim o baie caldă, tratament medical, consiliere psihologică, îi ajutăm să-şi găsească un loc de muncă. Din
păcate, autorităţile eliberează cu mare greutate actele de identitate, consideră că nu le merită, că e vina lor că au
ajuns în stradă”, explică Ramona Ivănuş, asistent social într-unul din centrele Samusocial.
Fără acte - spune ea - o parte dintre aceşti homleşi pierd chiar şi „chiria de urgenţă”, de care ar putea beneficia,
pentru că primăria plăteşte doar dacă oamenii vin cu contracte de chirie înregistrate.

