Petr Torak 0:05
Bună seara, Dennis Ah, și vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest mentorat și la un
proiect care are ca scop inspirația tinerilor romi de aici din Regatul Unit, dar și de oriunde altundeva,
deoarece acest lucru va fi eficientizat și disponibil pentru toți tinerii oameni. Și, știi, scopul acestui
proiect este de a-i motiva să le arate că este posibil să realizezi ceea ce știi, ce au făcut și au realizat
alți oameni în viața lor. Așadar, vă mulțumesc cu adevărat pentru timpul acordat și pentru că ne-ați
împărtășit povestea dvs. și câteva sfaturi, cum pot realiza oamenii. Deci, să începem atunci, așa că
prima întrebare acum, ne puteți spune, vă rog, un pic despre dvs., știți poate de unde sunteți, din ce
oraș și din ce țară?

Denisa Gannon 1:00
Bine, bine. Numele meu este denisa. Și sunt originar din Republica Cehă. Dar locuiesc în Marea
Britanie de 14 ani acum. Și sunt originar dintr-un orășel care se numește Novy Bicov și că sunt lângă
Hradec Kralove. Și eu sunt navabi Romani, așa că știi că sunt din Nevada Rom. Deci, în context ceh,
sunt din Olazsky Romove. Și da, așa și am venit în Marea Britanie și am devenit cam avocat. Chestii
amuzante.

Petr Torak 1:52
Este absolut genial, evident o realizare uimitoare. Deci, dacă te întorci în Republica Cehă, așa. Deci,
cred că dacă ai crescut în Republica Cehă, așa că ai trecut prin toate astea, știi, de la școli și, eventual,
ceva experiență de muncă, așa cum este să trăiești în Republica Cehă?

Denisa Gannon 2:12
Ei bine, viața mea în Republica Cehă a fost cam cam haotică, aș spune. Deci, știi, eu provin dintr-o
familie care este ca, știi, ei, evident, îți plac, știi, toată familia I cicatrice, știi, în, în Republica Cehă.
Așa a fost, știi, și am divorțat și eu. Și am avut, ca, știi, un fiu de trei ani. De fapt, când am decis să
mă mut în Marea Britanie, motivul pentru care am decis să mă mut, nu a existat un singur motiv, au
existat mai multe motive pentru care să mă mut. Așadar, primul a fost divorțul meu, știi, nu a existat
niciun viitor pentru mine, atunci, a fi femeie de etnie romă, știi, dintr-o familie tradițională sau cu
cicatrice în Republica nu prea ajută. Pentru că, evident, căutam un fel de muncă. Dar nu am avut
mare succes. Așa că m-am confruntat cu anumite probleme, cum ar fi fost capabil să arăt experiențe
bune pe CV-ul meu sau la un interviu, dar imediat ce, știi, îmi arăt fața la locul de muncă, știi, evident,
eu Știți, mi sa spus că postul vacant tocmai a fost îndeplinit și nu mai sunt locuri de muncă
disponibile. Deci, știi, dacă mi-au spus pur și simplu, mă vor suna înapoi. Desigur, nu au făcut-o
niciodată, deși am considerat că interviul a fost destul de reușit. Atunci. Am fost am avut o Maturita,
așa că este ca un nivel. Așa că a fost într-un moment în care mă aflam într-o Republica Cehă, ceea ce
era destul de neobișnuit pentru femeile rome să aibă de fapt o astfel de calificare, o astfel de
calificare educațională și, chiar dacă eu aveam o maturită, nu era suficient. Pentru mine, fiind o
femeie de etnie romă, chiar și cu Maturita, nu a fost suficient să am un loc de muncă. Și am căutat
niște locuri de muncă interesante. Căutam locuri de muncă foarte simple. Ca, știi, doar să lucrez
într-un magazin sau să fiu într-adevăr ca un agent de curățenie, dar nici măcar nu am reușit să fac
asta sau chiar să-mi placă, să știi, o chelneriță simplă sau, știi, orice fel de, din păcate, nu nu este. Nu

sunt capabil să nu mă simt bine. Am fost capabil. Dar, din păcate, nu am avut succes cu aplicațiile
mele datorită experienței mele de romi.

Petr Torak 5:27
Și atunci când ai spus acum 14 ani, ai venit în Marea Britanie, înainte de a veni în Marea Britanie,
care erau așteptările tale? Care era așteptarea dvs., știți, în ceea ce privește ceea ce veți face în
Marea Britanie, lucrări și chestii de acest gen?

Denisa Gannon 5:40
Ei bine, eu, știi, simplu, foarte simplu. Doar căutam de lucru. Și asta a fost. Nu intenționam să devin
avocat. Nu am venit în Marea Britanie cu intenția, am ajuns să devin avocat. Nu, asta nu a fost, asta
nu mi-ar trece niciodată prin minte. Dar tocmai am venit în Marea Britanie și știi, am reușit doar să
am o slujbă de curățenie. Și am fost foarte fericit pentru că, știi, am avut o slujbă. Și am fost capabil
să am grijă de fiul meu și de mine. Și știi, de aceea mă mut și încep să locuiesc în Marea Britanie. Și
știi, că așa a început totul.

Petr Torak 6:23
Asta e uimitor.

Denisa Gannon 6:24
Și obișnuiam să lucrez ca agent de curățenie. Și știi, asta a fost tot.

Petr Torak 6:29
Da, aveam de gând să întreb, așa că ai început să lucrezi ca agent de curățenie? Cum ați știut că a
fost posibil să știți de la un curat la locul de muncă pentru a ajunge la avocat, avocatul dvs. știți, Care
a fost călătoria? Ca? Ce a implicat?

Denisa Gannon 6:42
Ei bine, ce implică? Bine. Ei bine, când am venit în Anglia, aveam foarte, foarte puțină engleză.
Foarte, foarte puțin, chiar înțeleg destul de puțin, știi, foarte puțin. Dar, știi, în meseria mea,
vorbeam cu colegii de muncă și am început să învăț engleza. Și mi-am dat seama destul de curând,
știi, există mai multe oportunități. Deci, practic, mi-am dat seama, nu trebuie să stau toată viața mai
curată. De ce nu, de ce nu știu, poate că încerc să fac altceva? Așadar, mă înscriu la un curs de
coafură. Pentru că, evident, la acel moment, știi, părinte monoparental, mă antrenez, știi, cupa aici,
poate este o carieră alternativă bună pentru mine. Așa că mă înscriu la cursul NVQ și încep să fac
acest curs cu normă întreagă. Dar a trebuit să lucrez încă cu jumătate de normă în serviciul de
curățenie. Pentru că, evident, știi, fiind student, nu aveam dreptul, știi, la niciun fel de sub știi, să-mi
păstrez un job cu normă parțială ca curățenie și să fac cursuri de coafură cu normă întreagă. Așa că

am făcut asta, am trecut de asta. Și am vrut să fac nivelul doi, bar, din păcate, mi s-a spus într-un fel
politicos că s-ar putea să nu fiu cel mai bun coafor. Deci, probabil că nu știi, aș putea să mă tund, dar
nu prea bine. Așa că au sugerat că poate nivelul doi nu este cea mai bună opțiune pentru mine. Așa
că am fost cam stricat pentru că m-am gândit cu adevărat, Doamne, ce voi face acum, chiar m-am
văzut frizer. Și îmi doream foarte mult să mă tund și să lucrez într-un salon și să știi, să fii coafor. Și
aș putea vedea cu adevărat acest lucru pentru mine în viitor. Dar mi-au cam tăiat visul, așa că eram
destul de rupt. Așa că m-am dus să văd un consilier de carieră la facultate. Și m-a întrebat ce fel de
educație am din țara mea de origine din Republica Cehă. Și i-am arătat diploma mea de maturită. Și
mi-a spus, de ce îți pierzi timpul aici, nu trebuie să faci asta. Puteți merge la universitate cu asta. Și a
fost absolut șocant, pentru că habar n-am că pot face asta. Așa că te-am dus să știi broșura și o
analizez și aleg să aleg să fac legea.

Petr Torak 8:29
Asta e uimitor.

Denisa Gannon 9:29
Și asta am făcut. Așa că mă înscriu în dreptul drept și la Universitatea de la Universitatea Munford
din Leicester. De fapt, cursul meu a fost drepturile omului și justiția socială. Aceasta a fost diploma
de drept pe care am făcut-o când am început universitatea, ei bine, știi, a fost o experiență destul de
puternică, trebuie să spun, știi, mi-am dat seama că engleza mea nu era încă suficient de bună. Mă
luptam cu engleza, dar am reușit să trec primul an. Și, bine, trebuie să spun, ca, știi, nu am avut, ca,
știi, o experiență anterioară cu o educație britanică superioară. Nu am avut deloc educație în Anglia.
Așadar, experiența mea, primul an universitar, a fost un fel de minte slabă, cum ar fi, știi, mintea
suflătoare, într-adevăr. Dar am fost foarte entuziasmat Oricum, a fost atât de incitant să spun chiar,
da, sunt studenți la drept.

Petr Torak 11:17
Și cum te-au acceptat colegii tăi? știi, a existat vreo problemă cu faptul că erai romă și femeie? Ce
știau ei de fapt ce înseamnă romii și ce este? se comportau Bine?

Denisa Gannon 11:31
Nu cred că aveau idee ce sunt romii. Dar a fost complet irelevant. Pentru că nimeni nu era interesat
de ea, ce fel de fundal ești. Știi, simt că am fost tratați într-un fel egal, dar, sincer să fiu, am stat mai
mult cu migranții, un fel de echipaj, mai degrabă decât, știi, britanici, în special persoane private,
educate. Deci, da, deci cam, știi, la uni, mi-am dat seama, știi, există, într-adevăr, există acest tip de
distincție, dar a fi un model a fost complet irelevant. Nimeni nu era interesat de asta. Dar când am
menționat pe cineva, chiar și lectorii sunt romi, erau ca, oricum, știi, avem, avem aici atât de mulți
oameni cu medii diferite, încât, să știi, să fii rom nu este nimic special aici. Ești, știi, ești unul dintre
studenți, studenți ca oricare altul

Petr Torak 12:44
Te-a ajutat acest lucru să te concentrezi mai mult pe studiul tău, pentru că, evident, unii oameni pe
care îi cunosc, în Republica Cehă și în alte țări, atunci când trebuie să se gândească, știi, dacă
oamenilor le plac sau nu, sau dacă îi acceptă, nu se pot concentra pe deplin asupra studiului lor.
Deci, cred, știi, că ai libertatea în Marea Britanie de a studia, a fost mult mai ușor.

Denisa Gannon 13:06
Nu, a fost, da, da, știu la ce te referi, da, m-am simțit cam relaxat, evident, pentru că nu mă puteam
gândi că sunt rom, nu pot face asta. Și nu pot face asta, știi, am fost tratat complet la fel ca orice alt
student. Și asta a fost un fel de, știi, un sentiment relaxant pentru că mi-am dat seama, știi, depinde
doar de mine ce voi face cu diploma. Așa că am realizat curând că am nevoie de note bune, dacă nu
voi avea note bune, nu am reușit niciodată să devin avocat. Și nu are rost să faci licență în drept și să
nu devii avocat. Așa gândeam eu. Dar, desigur, asta, știți, colegii mei studenți, știți, erau o mulțime
de oameni, de fapt făceau licența în drept, dar nu voiau să devină avocați. Au vrut doar să o facă,
pentru că știu că este un grad bun. Așa că, în mintea mea, știi, accentul meu a fost să devin avocat.
Deci pentru asta mă pregăteam. Și așa îmi tratam pregătirea. Așa că știam, știi, am nevoie de cel
puțin două, o notă la toate disciplinele mele, altfel, să devin avocat, este imposibil cu alte note, așa
că, în ciuda faptului că am întâmpinat toate acele dificultăți în primul meu an. Știi, am reușit să-mi
termin studiile cu un nivel ridicat. Și vreau doar să menționez în experiența mea la primul examen, la
gradul meu, așa că, evident, primul meu examen a fost într-o lege penală. Ei bine, am eșuat, desigur,
am fost absolut șocat pentru că am învățat atât de mult și memorez atâtea lucruri. Și pur și simplu
nu puteam înțelege de ce am eșuat. Așa că m-am dus să-mi văd prelegerea și l-am întrebat: De ce am
eșuat? Ce s-a întâmplat? Și mi-a spus, ei bine, ai scris multe lucruri despre dreptul penal. Și văd că
aveți o cunoaștere foarte bună a tot ceea ce învață. Dar de fapt nu mi-ai răspuns la întrebare. Asta a
fost ca, știi, că a fost ca și cum, aș știi, aș fi stat acolo. Și am fost ca, Wow, asta a fost complet
Absolut. Trebuie să schimb totul. Ceea ce am învățat până acum, pentru că în Republica Cehă,
învățarea se face doar prin memorare, deci tot ce memorezi, gata, dacă poți memora tot ce poți, ești
bine. Dar asta este ceea ce m-am gândit la primul meu examen, de fapt, m-am gândit ca, știi, dacă
memorez totul și mulți să-l scriu, pe o hârtie, o voi face bine. Dar asta a fost, știi, nu a fost cazul.
Așadar, a trebuit să schimb complet totul, tot ceea ce am învățat până acum. Și trebuie să învăț noul
mod de a-mi răspunde la examene și modul în care învăț. Dar la sfârșitul celui de-al treilea an, am
avut rezultatele examenelor pe 17. Deci, știi, clasa întâi, așa că am reușit. Bine, până la urmă.

Petr Torak 16:58
Și cum a fost cu familia ta? Știi, cum părinții tăi din, te știi, unde te sprijină în decizia ta de a merge la
universitate? Cum a fost pentru ei?

Denisa Gannon 17:07
Oh, da, ei m-au susținut întotdeauna, să știi, pe mine să studiez și pe mama și tata. Nu știu să
citească și să scrie, dar mi-au spus mereu să învăț. Îmi spuneau întotdeauna Chara, tu îți cauți drama.
Deci, am încheiat, știi, când au auzit că vreau să merg la universitate, așa că știi, așa că a trebuit să le
explic, mă duc la o școală mare. Și au fost fericiți. Au fost bine cu asta. Da.

Petr Torak 17:40
Și pentru mulți, știi, tineri cu care vorbesc, în special domnișoare, se îngrijorează, știi, una, în mod
evident, așteptările comunității, dar și gestionarea familiei, știi, poate copil, știi, la vârsta ta, tu Știi, și
poate având un iubit sau un soț, cum ai reușit, să știi, să ai grijă de propriul tău copil și familie și să ai
potențial un loc de muncă și să studiezi și universitatea? A fost posibil să punem totul împreună?

Denisa Gannon 18:09
Da da da. Ei bine, dacă aveți față de voi, puneți totul împreună, știți, nu există, nu există de fapt o
alegere, trebuie doar să o faceți, dar nu am văzut niciodată copiii ca un obstacol în a face unii, tu știu,
carieră sau chiar având un soț sau un iubit pentru a avea o carieră. Trebuie doar să mergi și să o faci.
Asta cred cu adevărat, am avut un băiețel, când încep universitatea, trebuie să spun că avea deja șase
ani, știi când am început universitatea, așa că mergea la școală. Deci știi, a mers la școală, așa că
mami a mers la școală. Deci, știi, și atunci când termin, îl iau de la școală. Deci, dar trebuie să spun
că, știi, calendarul meu, știi, eu chiar, eram foarte, foarte ocupat. Și au o mulțime de lucrări de caz și,
știi, o mulțime de muncă și de învățat de făcut în timpul cursului meu universitar. Știi, chiar a trebuit,
ca, știi, să număr în fiecare minut, să știi, pentru a crede că fac asta, într-adevăr am fost foarte
concentrat

Petr Torak 19:30
Și câți ani studiai?

Denisa Gannon 19:31
Ei bine, aceasta este o întrebare bună. Ei bine, diploma este de trei ani. Deci sunt trei ani la uni. Și
apoi, dacă vrei să devii avocat, trebuie să faci cursul de practică juridică. Aceasta este o calificare
postuniversitară cu normă întreagă sau parțială. Așa că va trebui să faceți acest lucru și apoi, în zilele
mele, trebuie să aveți un contract de instruire încă doi ani. Așa că am reușit, așa că am terminat
studiile în 2012. În același an, am început cursul de practică juridică. Și îmi termin calificările și
educațiile juridice atunci, mi-am găsit contractul de formare în 2018. Și mi-am găsit contractul de
formare printr-o organizație numită Legal Education Foundation, care este o organizație caritabilă cu
sediul în Londra. Ajută oamenii pe care doresc să devină avocați, dar ar dori să devină avocați în
domeniul juridic și asistență juridică, adică în domeniul asistenței juridice, sau știți, asistență socială și
justiție socială. Și am reușit să intru în acest schemă, schema se numește justiție prima părtășie. Și
organizația mea de găzduire, așa cum știi, unde a fost instruirea efectivă, se află în Centrul de
Avocatură Coventry. Așadar, acum este cunoscut ca un centru de avocatură din Anglia și este practic
o organizație caritabilă care oferă reprezentare legală și consiliere juridică cu sarcina noastră juridică.

Petr Torak 21:37
Și asta lucrați în prezent?

Petr Torak 21:39
Scuze,

Petr Torak 21:40
asta lucrai acum?

Denisa Gannon 21:42
Da, încă lucrez pentru centrul de drept al Angliei. Și lucrez acum ca avocat în domeniul imigrației.
Deci, sunt asistent juridic calificat, avocat în domeniul imigrației. Deci, aceasta este o acreditare
specială. Așadar, pe lângă calificarea mea, ca avocat, a trebuit să fac o altă acreditare prin
intermediul Societății de avocatură pentru a putea oferi sfaturi privind asistența juridică în materie
de imigrație.

Petr Torak 22:14
Bine. Deci, gândindu-vă la legale și confirmați că cunoașteți acest fundal și unde vă aflați acum, unde
vă vedeți peste 10 ani?

Denisa Gannon 22:24
Bine, este destul de interesant. Ei bine, vreau să fiu judecător acum. Deci regulile sunt că trebuie să
fii calificat timp de cinci ani. Și apoi puteți începe să aplicați pentru funcții judiciare similare. Și, de
asemenea, trebuie să fii capabil să fii cetățean, ceea ce încă nu sper, voi deveni unul, într-o zi.

Denisa Gannon 23:00
În acest moment, da. Dar în acest moment sunt calificat de trei ani. Așa că sunt post calificat acum
trei ani. Așa că trebuie să mai aștept încă doi ani pentru a-mi începe cererile judiciare. Dar, între
timp, sper cu adevărat să am un fel de practică juridică proprie pentru a putea oferi sfaturi juridice în
propriul meu tip de expertiză.

Petr Torak 23:39
Oh, bine. Trimitem noroc evident planurilor tale de viitor. Sunt planuri foarte, foarte bune. Imi
place. Va fi, probabil, primul judecător rom din lume.

Denisa Gannon 23:51
Ei bine, sper că va fi destul de distractiv de făcut.

Petr Torak 23:54
Deci, ce înseamnă pentru tine să fii rom?

Denisa Gannon 23:59
Da, vorbesc Da. Eu sunt. fluenta Romaness. Da. Da, așa că încă mă bucur să vorbesc romane. Și,
știi, este doar asta, nu știu, este doar, știi, toate tradițiile pe care le avem. Și, știi, toți părinții mei mă
învață. Știi, toate lucrurile pe care le cresc în Navic Bicov și asta e, știi, toate acele lucruri m-au ajutat
de fapt aici, în Marea Britanie, să fiu independentă și să-mi urmăresc visul de a deveni avocat. Deci,
știi, părinții mei sunt de fapt inculti, știi, nu au mers niciodată la școală. Știi, ei nu au avut niciodată
nici o educație. Dar, știi, suntem șase frați, dar au reușit să ne crește, știi, în adulți independenți.
Aveți grijă, știți, suntem capabili să avem grijă de noi și de copiii noștri. Deci, ceea ce încerc să spun,
deși fără nicio educație, au reușit să ne ridice pe noi toți la un standard absolut strălucitor. Asa de

Petr Torak 25:14
Mhh, este uimitor. Vedeți că rolul femeilor rome se schimbă în societate în aceste zile?

Denisa Gannon 25:22
Am multe întrebări. Știți, prin intermediul rețelelor de socializare, tinerii îmi pun întrebări despre
cum devin avocat, cum l-am finanțat și cum am reușit să fac asta, dacă îi pot sfătui sau poate dacă
pot sugera ceva care îi poate ajuta . Știi, pot vedea, cum, știi, um, știi, lucrurile dintr-o comunitate se
schimbă, știi, copiii, ei și-au dorit cu adevărat să se descurce bine în școli. Și au un mare potențial de
a face, știi, tot ce vor.

Petr Torak 26:07
Și aceasta este de fapt ultima mea întrebare despre ceea ce tocmai ai spus: Ce le-ai spune tuturor
tinerilor, știi, despre care ai menționat, știi, ce sunt acei tineri romi care gândesc și ascultă poveste și
gândindu-se ce ar putea face? Ce le-ați recomanda? Care ar fi sfatul tău?

Denisa Gannon 26:27
Ei bine, știi, când îmi încep licența în drept, știi, evident, cu experiența mea, nu mi-am dat seama că,
la vremea respectivă, știi, a fi migrant, monoparental, a fi femeie, a fi din clasa muncitoare , știi, asta
a fost de fapt toate barierele pentru mine să devin avocat. Dar, știi, doar ignor asta. Și pur și simplu,
știi, am continuat și am spus că, da, voi fi într-o zi avocat, oricât ar costa. Deci, știi, dacă chiar te
gândești să faci ceva, fă-o. Nu vă gândiți bine la toate barierele. Bine, trebuie să fii realist încă. Da.
Așa că știu, de exemplu, nu pot deveni un cântăreț, pentru că asta nu ar funcționa deloc pentru mine,
da, dar, știi, primul meu vis se zdrobește, am vrut să fiu coafor acel vis Ca și cum știi că a dispărut. Și,
însă, am găsit altul și acesta a funcționat. Deci, știți, dacă un lucru nu funcționează, poate altul o va
face. Și, știi, al doilea lucru, ceea ce vreau să sugerez, mai ales despre examene, știi, dacă eșuezi, nuți face griji, vei relua examenul și te vei descurca și mai bine, pentru că, știi, eșuez la primul meu

examen, dar, știi, asta nu. Asta nu mi-a influențat, cum să spun asta, entuziasmul meu în legătură cu
subiectul, știi, eram ca oh, bine, am eșuat, dar voi relua examenul și o voi descurca foarte bine. Și voi
face tot ce costă să fac mai bine. Deci asta este, aceasta este abordarea dacă nu reușiți examenul.

Petr Torak 28:26
Este absolut adevărat. Este uimitoare Denisa, mulțumesc foarte mult. A fost foarte minunat să
vorbesc cu tine și foarte inspirat ceea ce tocmai ai spus. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Sper,
evident, să rămân în contact și să ne revedem în curând. Și sunt sigur că, dacă știi dacă vreun tânăr
are vreo întrebare pentru tine, au dreptate să pună?

Denisa Gannon 28:49
Da, sigur. Da. Sunt ca, știi, sunt destul de fericit să răspund la orice întrebare dacă cineva este foarte
interesat de asta. Sunt bucuros să răspund la orice întrebare.

