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JURNAL DIN VULTURILOR 50

C

Nicoleta Viºan & FCDL

Echipa proiectului – Nicoleta Viºan, Carolina Vozian, Michele Lancione,
Ioana Florea, Ioana Vlad, Erin McElroy, Veda Popovici – dedicã acest
volum tuturor celor care au fãcut Vulturilor 50 ce este astãzi: un simbol al
unei lupte radicale ºi neînfricate, purtatã de un grup solidar de persoane
ce s-au întâlnit în afara spaþiilor ºi practicilor activismului profesionist.
Dintre aceste persoane dorim sã le menþionãm în special pe: Cristina
Oprea, Marian Ursan, Irina Zamfirescu, Ana Mohr, Marian Mandache,
Vasile Gâlbea, Florina Presadã, Dana Vlãsceanu, Roxana Marin, Stela
Chiorea, Dragoº Iancu. În plus, acest volum este îndatorat ºi celorlalte
persoane membre FCDL actuale sau din trecut fãrã de care forþa ºi eficienþa luptei Vulturilor 50 nu ar fi fost aceeaºi: Ioana Bãlãnescu, Gabriela
P., Victor Vozian, Alex Horghidan, Cristina Eremia, Andrei ªerban, Nuþi
Marinescu, Cornelia Ioniþã, Gabriela Dumitru, Elena Radu, Mãdãlina
Brânduºe, Laura Sandu, Dan Cârjan, Miºa Dumitriu, David Schwartz,
Roland Ibold.
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Încadrat în mai largul spectru de activitãþi al Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire, acest proiect este o unealtã de informare, mobilizare ºi organizare pentru oricine vrea sã ia parte activã la lupta împotriva evacuãrilor.
Dincolo de a fi pur ºi simplu relatarea unei poveºti, Jurnal din Vulturilor 50
este menit sã contribuie la – ºi chiar sã stârneascã – un proces de politizare:
sperãm cã dupã ce citeºti aceastã carte sã te avem alãturi. În prim-planul
acestui volum stã povestea Nicoletei Viºan despre desfãºurarea taberei de
protest ºi a felului în care s-a coagulat lupta noastrã mai departe. A doua
parte a acestui volum, Mai mult decât o mãrturie: lupta din Vulturilor 50 în
contextul miºcãrii pentru locuire ºi a perspectivei critice asupra retrocedãrilor este un
text menit sã contextualizeze lupta din Vulturilor 50 în mai larga miºcare
pentru dreptate locativã ºi sã articuleze, pornind mai ales de la experienþa
acestei lupte, o analizã criticã în privinþa retrocedãrilor din România ºi
dintr-un context mai larg, esteuropean. Scris de Veda Popovici ºi editat de
FCDL, textul reprezintã o viziune colectivã atât asupra luptei comunitãþii
Vulturilor 50 cât ºi asupra muncii membrelor ºi membrilor FCDL împotriva injustiþiei locative. A treia parte a acestui volum – Ghidul Luptei Împotriva
Evacuãrilor – este un document practic, menit sã ofere sfaturi ºi idei concrete pentru persoanele ce vor sã se opunã evacuãrilor. Scris de Ioana Vlad cu
sprijinul juridic al avocatului Bogdan Timofti ºi editat de FCDL, Ghidul este
împãrþit în trei secþiuni ºi se adreseazã persoanelor ce se aflã în pragul unei
evacuãri, persoanelor ce vor sã sprijine pe alþii ce trec printr-o evacuare ºi
persoanelor ce lucreazã la o reprezentare mediaticã a unei evacuãri. La
finalul volumului gãseºti un eseu fotografic menit sã redea vizual o micã
parte dintr-o experienþã colectivã lungã ºi complexã. Realizat de Michele
Lancione în strânsã comunicare cu comunitatea, eseul ilustreazã ºi o
metodã ce face parte din strategia mai largã a luptei din Vulturilor 50: auto-reprezentarea mediaticã. Astfel, eseul este propus (ºi) ca o alternativã
a reprezentãrilor normalizate din media, ce deseori depolitizeazã luptele
evacuaþilor sau chiar reproduc stereotipuri dezumanizante.

