Petr Torak 0:00
Bună dimineața Artur și.

Artur Conka 0:06
Buna dimineata

Petr Torak 0:07
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la acest scurt interviu pentru motivarea platformei
pentru ca tinerii să o acceseze și să vadă modelele pozitive ale romilor care trăiesc în Marea Britanie.

Artur Conka 0:20
Plăcere

Petr Torak 0:21
Vă mulțumim, așa că, pentru a începe să aveți acest interviu, ne puteți spune, vă rog, un pic despre
dvs. de unde proveniți și care a fost experiența dvs.? De la acasă?

Artur Conka 0:32
Da, sigur. Deci sunt originar din Slovacia. M-am născut în partea de est a Slovaciei Kosice. Cand mam născut Locuiam într-o comunitate numită Lunik 9 una dintre cele mai mari comunități de romi
din Europa la acea vreme. Așa că am fost crescuți, știi, vreau să spun, pentru experiența mea în
sărăcie. Cu toate acestea, generația părinților mei, au trăit în lux, pentru că a existat comunismul și
au avut muncă și tot așa. Deci este o perioadă foarte diferită. Așa că am fost m-am născut, m-am
născut într-un deceniu diferit, în care era multă sărăcie. Deci, a fost ca o despărțire de favoare
pentru ei pentru experiența lor, știți, între a avea, a avea totul și a nu avea mult atunci când a avut
loc Revoluția de catifea și ulterior s-a destrămat comunismul. Deci da, atât de practic, m-am născut
acolo. Și îmi amintesc pentru a fi chiar un copil, sălbatic. Am mers la școală, deși nu foarte mult.
Pentru că atunci tatăl meu și mama mea au decis să se mute în Germania, de acolo, și să aibă o viață
mai bună. Așa că ne-am mutat în Germania când aveam vreo 4 sau 5 ani. Și apoi fratele meu s-a
născut acolo, s-a născut în Germania. Și au locuit acolo de aproximativ doi ani. Și apoi am decis
atunci să ne mutăm în Olanda pentru un an. Și de acolo, ne-am mutat apoi în Franța. Și apoi Belgia,
pentru că familiile noastre extinse s-au cam mutat. Așa că am urmărit și apoi ne-am stabilit în Marea
Britanie în 1998. Și apoi am venit, aveam șapte, opt ani când am ajuns în Marea Britanie. Așadar,
primul nostru loc în care am stat a fost în Tottenham, destul de amuzant într-un pat și micul dejun
înainte de a fi fost înainte să fim mutați de Consiliu pe banda Turnpike din nordul Londrei, pe care am
rămas-o la noi, cu unchiul nostru pentru vreo șase luni. Și așa da, și apoi da, și de atunci, știi, sunt
aici de 20 de ani acum 23 de ani? Dumnezeu a trecut 23 de ani. Da. Și am venit la școală aici. Mi-am
făcut diploma aici. Am călătorit în toată lumea cu munca mea. Așa că au fost 23 de ani foarte
progresivi până acum. Da.

Petr Torak 3:16
Uau, este o călătorie foarte uimitoare. Și ai bine călătorit atunci. Deci, întorcându-ne în Slovacia, să
presupunem că ai spus că erai foarte tânăr când erai mic când ai părăsit Slovacia, dar discuțiile
despre tine sau familia ta au încetat să mai vorbească despre dificultățile cu care s-au confruntat
acolo?

Artur Conka 3:35
Da, au făcut-o. Adică, s-au confruntat cu ocuparea forței de muncă, nesiguranță, discriminare,
rasism, chiar și chiar. Adică nu am făcut-o pe vremea când eram copil, pentru că nu mi-am dat seama
ce este discriminarea instituțională în educație. Dar mai târziu, în viață, mi-am dat seama că era
pentru că eram despărțiți de restul copiilor. Deci, toți copiii romi erau în clase separate. Așadar,
viața lor a fost cam dificilă după comunism și s-a întâmplat revoluția dezvoltată. Deci totul a fost
bine. Pentru că înainte de comunism, deci, în era comunistă, ei lucraseră, aveau locuri de muncă, că
mijloacele de trai, aveau, știi, locuințe bune, știi, erau bine. Tatăl meu a avut propria afacere și a
angajat 20 de oameni în era comunistă. Așa că era, știi, acolo câștiga mulți bani. Cred că atunci a
început să se prăbușească, după aceea. Deci, așa cum spun, este o experiență foarte diferită pentru
ei, deoarece au avut ambii au avut două experiențe ale ambelor monede. Știi, una fiind în a avea
totul și cealaltă pentru nu.

Petr Torak 4:46
Da, văd foarte,

Artur Conka 4:48
Pentru experiența mea de copil, deși știi, nu știam ce este sărăcia. Nu știam ce locuiește într-un bloc
fără ferestre și, în mizerie și umezeală, și apoi având gunoi și deșeuri umane și cealaltă parte, știi, pe
partea opusă a clădirii, nu Nu știu ce era sărăcia până când am îmbătrânit.

Petr Torak 5:17
Bine. Și atunci te-ai mutat în cele din urmă în Marea Britanie.

Artur Conka 5:22
Da

Petr Torak 5:22
Așa că ați trecut prin asta în ordinea școlii primare, secundare.

Artur Conka 5:26
Da

Petr Torak 5:26
Și apoi ai spus, ți-ai făcut și diploma, poți să-mi spui mai multe despre ceea ce era să-ți placă să
studiezi la universitate?

Artur Conka 5:35
A studia la universitate a fost minunat, pentru că îți oferă foarte bine independență, ceea ce este cel
mai important lucru. Pentru că cred că este foarte important ca tinerii adulți să meargă și să
părăsească cuibul și să aibă propria independență, deoarece vă permite să vă dezvoltați ca ființă
umană. Vă permite să explorați diferite lucruri, vă oferă oportunități de a vă face prieteni buni,
prieteni pe tot parcursul vieții, știți, vă permite să vă extindeți cunoștințele despre restul lumii.
Așadar, experiența mea a fost întotdeauna pozitivă, a fost o muncă grea. Pentru că, știi, studierea,
am luat studiile foarte în serios, pentru că, știi, nu mi s-ar fi dat șansa, nu cred că aș mai fi trăit în
Slovacia, de studii care sunt la nivel de diplomă sau urmează la Universitate. Deci, știi, partea că
oportunitățile au fost într-adevăr, știi, nu am luat asta de la sine. Și, da, și apoi, prin sistemul meu de
educație până la gradul meu, a fost, a fost greu, dar a fost bine. Adică, am studiat fotografia și
cunoștințele și filmarea și mi-au permis să fac ceea ce fac acum. Știi, a existat și foarte mult sprijin,
adică marele lucru este că studiezi în Marea Britanie, dacă nu ești, în sine, discriminat din cauza etniei
sau sexului tău, chiar nu ai asta. Știi, nu vezi, nu prea o vezi. Știți, există o mulțime de amestecuri
culturale mixte în universități, ceea ce este foarte important. De exemplu, țin acum cursuri la
universitate. Și avem studenți care lucrează în cadrul echipelor, sunt toți din diferite părți ale lumii.
Știți, dar toți au acest obiectiv foarte comun: studierea acestui grad pe care toți îl vor să facă și vor să
lucreze în echipă. Deci, cred, cred că asta mi-a dat universitatea, mi-a dat nu doar abilități practice și
abilități educaționale, ci mi-au oferit abilitățile de viață de care aveam nevoie. Așadar, l-aș
recomanda cu tărie. Întotdeauna recomand oricui să meargă la universitate. Dar știi, marele lucru
despre această țară este că, știi, există atât de multe oportunități pe care nu le dai seama până nu
îmbătrânești, ca nici un petar, că există atât de multe oportunități pe care aș fi putut să le fac altfel.
Știi, aș fi putut să-mi fac ucenicia, aș fi putut face o calificare bazată pe abilități, nu ar fi trebuit să fac
o diplomă la universitate. Și pur și simplu nu cred că ar fi fost așa. Dacă aș mai trăi în Slovacia. Nu
cred că ar fi avut acel program în loc. S-ar putea sa gresesc. Nu, dar cred că această țară chiar acordă
prioritate oamenilor care oferă oportunități în orice vor să facă. În mod surprinzător, pentru că știți,
trebuie să fie cei mai mulți oameni cred, ei bine, Marea Britanie este un sistem ierarhic foarte
instituțional bazat pe clase, în unele cazuri, pentru că știți, dacă aveți bani, dar asta este oriunde în
lume, nu este acea? Dreapta? Deci, cred că, dintr-o perspectivă educațională de stat privată, știți,
cred că ați avut întotdeauna oportunități de a face orice doriți. Nu există nici o cale, nu există
bariere. Știi, dacă eșuezi, GCSE-ul tău îl poate relua. Dacă nu reușești nivelul tău, îl poți relua. Unde
altundeva în lume că ai ocazia, nu bani, bani, nu? Și dacă te gândești bine, ei bine, nu vreau să-mi fac
animalele, dar vreau să fac electrotehnică, de exemplu, pot merge la facultate și o fac, nu-i așa? Sunt
atât de multe oportunități. Și cred că tinerii studenți chiar trebuie să înțeleagă asta. Pentru că nu
există alte oportunități nici în altă parte a lumii. Stiu.

Petr Torak 9:08
Absolut. Sunt total de acord cu tine. Și ce zici de familia ta? Cum au perceput faptul că intri în uni?

Artur Conka 9:15
Și suntem foarte fericiți și sunt foarte mândru și fericit. Eu sunt singurii care au făcut acest grad în
familia mea. Deci sunt foarte fericiți, da, adică, adică, acum, evident, verii mei și nepoții mei au mers
cu toții la universități și nepoate. Deci, dar da, vreau să spun, din perspectiva mea, cred că au fost
foarte mândri de faptul că am mers la universitate, există întotdeauna o minte deschisă că educația a
fost întotdeauna cel mai important lucru. Asta pentru că, în unele familii, nu există, știți, unele familii
nu au această prioritate, prioritățile lor pentru ca copiii să își facă nivelul de educație de bază și să
meargă la muncă și să câștige bani, ceea ce este de înțeles. Dreapta. Știi, dacă tu, știi, există
oportunități în ceea ce privește antreprenoriatul și posibilitatea de a-ți înființa propria afacere pentru
a câștiga bani. Categoric. Și susțin asta. Dar, de asemenea, cred că este important ca copiii să-l
completeze, cel puțin să-și completeze GCSE-urile, acesta este cel mai important lucru, să-ți
completezi GCSE-ul, atunci poți să știi 16, 17 lumea ta este strida ta, să ieși și să faci ce vrei .

Petr Torak 10:19
Absolut și așa cum ați spus, frumusețea este că, în Marea Britanie, ocazia este să puteți studia
Universitatea și în etapa ulterioară. Deci nu trebuie să ai 18 ani.

Artur Conka 10:26
Desigur

Petr Torak 10:26
Puteți să o faceți la vârsta de 60 de ani. Știți, deci există întotdeauna această fereastră deschisă de
oportunitate.

Artur Conka 10:34
Da, sigur.

Petr Torak 10:35
Bine, deci ți-ai terminat studiile? Și ce zici de munca ta? Cum te-a condus diploma?

Artur Conka 10:42

Ei bine, așa cum am spus, m-a determinat să călătoresc în jurul lumii. M-a determinat să lucrez în
domeniul meu ca regizor și ca producător comercial. Așa că primesc reclame acum. Și cu clienți de
renume, de asemenea regizez și filmez. Așa că m-a condus la ceea ce fac acum. Dar vreau să spun,
este o muncă grea, nu știi, nu este ușor. Fiind ceea ce fac. Acum, mi-a luat mult timp să ajung unde
sunt. Și încă încerc să ajung unde trebuie. Cred că studierea oricărei forme de artă a unei diplome,
este, este o adevărată provocare, deoarece cred că este nevoie de mult mai mult pentru a urca scara
salarială pe scară, succesul în carieră decât sunteți, dacă studiați pentru a fi inginer sau doctor sau
orice altceva, știi, cred că ar fi mult mai ușor pentru oameni să urce pe acel tip de scară economică
socială decât pentru artiști, practic. Deci a fost greu. Dar a fost o provocare bună. Cu toate acestea,
există zile, săptămâni și luni, m-am gândit, ei bine, nu cred că ar fi trebuit să fac o diplomă. Cred că ar
fi trebuit să fac ceva diferit. Dar m-am lipit de el. Pentru că mi-am dat seama că am petrecut 10 ani
din viața mea lucrând spre locul unde sunt, de ce să pierd și să încep de la capăt.

Petr Torak 12:03
Absolut perseverența este un lucru important.

Petr Torak 12:06
Da, foarte bine

Petr Torak 12:06
Deci asta le spun tinerilor noștri, așa că. Deci ai menționat că ai călătorit prin munca ta, care a fost
cea mai interesantă destinație pe care ai vizitat-o?

Artur Conka 12:17
Ei bine, înainte de COVID, probabil că era Boston, în Statele Unite, la Universitatea Harvard. Am fost
invitat să fac o prezentare despre rolul mass-media, împreună cu colegul meu de atunci, George Ely.
Așa că am prezentat acest caz despre importanța reprezentării în noi cu noi în mass-media. Deci a
fost cu adevărat interesant. Și apoi, și apoi, ca un an, și apoi, ca și în acel an, nu am vrut să pun o
pestă, opiniei secolului, diversitate pentru un curs de vară și o prezentare. Și așa da, vreau să spun,
mă duc înainte și înapoi, practic, anul acesta, am fi vrut să spun că am fost întoarsă la Budapesta. Și
trebuia să mă întorc la Berlin, de la festivalurile de film. Dar din nou, asta a fost anulat. Deci, cu
munca mea, da, călătoresc. Dar îmi place să călătoresc mai mult. Îmi place să vizitez țările asiatice
din Asia de Sud ar fi uimitor. Și întoarce-te în Statele Unite acum. Pentru că este, știi, noul
președinte și tot. Cred, cred că mă voi întoarce anul viitor, probabil o voi face, vreau să merg și
probabil să merg mai întâi la LA, Los Angeles, pentru a-mi construi cariera acolo. Cel puțin un an
pentru a-mi construi clienții și cariera, cred că ar fi foarte bine pentru progresul meu.

Petr Torak 13:55
Și asta este, cred, atât de uimitor, știi, că încerc mereu să le arăt și tinerilor că lucrăm cu asta, știi,
mintea și recompensa noastră s-au deschis atât de mult. Știi, îmi amintesc când eram un copil mic,

știi, ca eu să plec de la liberec când am crescut la Praga, care este cam o oră de mers cu mașina, cel
mai mult ca, wow, știi, ca, asta a fost sfârșitul lumea. Știi, pentru mine, acela a fost cel mai
interesant lucru pe care mi-l imaginez. Și acum, brusc, tinerii au ajuns să aprecieze și văd că se
schimbă, știți, pe rețelele de socializare, văd tineri călătorind în Turcia și Egipt și în multe țări
interesante. Deci se schimbă, dar lumea se va deschide tuturor acestor oportunități.

Artur Conka 14:33
Sunt de acord. Sunt de acord. Lumea este deschisă atâtea oportunități, deoarece știți mai mult, nu
mai trăim într-o societate totalitară. Frontierele sunt deschise, astfel încât ni se permite să călătorim
oriunde dorim. Știi, asta e ceea ce am încercat să le spun studenților este ca, știi, tu, ai un pașaport și
știi, poți călători oriunde vrei, doar, știi, doar Fă-o și fă-o chiar fă-o în condiții de siguranță. Acesta
este cel mai important lucru. Dar știi, mergi să o faci și să călătorești.

Petr Torak 15:09
Puține întrebări despre felul aspectului romilor. Deci sunteți romi din Slovacia? Ce, ce înseamnă
pentru tine să fii rom?

Artur Conka 15:23
Ei bine, dintr-o perspectivă culturală este cu adevărat interesant, la fel și din punct de vedere etnic,
pentru că este, știi, un grup de nișă, interesant, fascinant de oameni care au călătorit din, din India în
Europa și în întreaga lume. Limba este foarte unică, este amestecată între atât de multe limbi
diferite. Este relativ redactat recent. Deci, mai sunt multe de învățat despre limba noastră. Este
aproape ca un Da, este ca și cum, un grup de antropologi tocmai au găsit o nouă specie de ființe
umane într-un anumit sens, știi, vor doar să o studieze și să înțeleagă diversitatea culturală a acesteia
și este destul de frumos cam așa. Academia este foarte, foarte nouă. Și, știți, a trecut doar în ultimii
10, 15 ani, 20 de ani despre care oamenii au început să scrie, Ian Hancock, dr. Adrian Marsh, Doamne
atâtea, despre care am vorbit recent despre cultura noastră și cât de diversă este și cât de
complicată este în Europa și Estul Europei, în Sud, în Vest sau orice altceva din lume, cât de
complicate suntem. Un exemplu este că a fost realizat un studiu potrivit căruia un grup de romi
japonezi care trăiau în Japonia au imigrat. Deci, atât de diversă este cultura noastră. Dar, evident,
există, de asemenea, și celălalt aspect: stigmatizarea rasismului, etc., care a fost construită în ultimii
cinci, 600 de ani de către europeni. Deci, cred că încă trebuie lucrat. Și, din păcate, așa a fost
întotdeauna cazul oricărei minorități din acea epocă a timpului. Pentru că, știți, predominant, în acea
perioadă de timp, comerțul cu sclavi era foarte proeminent în societatea culturală. Deci, occidentalii
albi ar vedea întotdeauna mai jos pe oricine care să nu aibă acea culoare și cultură, etnie, etc. lumea.
Dreapta? Deci, cred că este important să ne unim și să ne împărtășim reciproc cunoștințele,
prietenia etc. Deci da, așa că pot să ghicesc că asta este asta? Totuși, ceea ce simt că sunt rom, știi,
sunt aici de atât de mult timp. De asemenea, simt că nu mai sunt slovacă. Ceea ce este, ceea ce este
interesant, pentru că nu m-am mai întors niciodată cu adevărat îndeajuns încât să simt că este țara
mea.

Petr Torak 18:25

Hmm, da, cred. Mulți oameni vorbesc despre această identitate divizată între, știi, fiind britanici,
romi, slovaki. Da, totul face parte din identitatea noastră. Dar da, unele sunt mai proeminente decât
celelalte.

Artur Conka 18:41
Cred că pentru mine este mai mult Germania, fiindcă locuiam acolo când eram copil. Așa că am
amintiri foarte bune despre asta. Totuși, cred că consider că este casa mea, pentru că am călătorit
acolo atât de des. Deci da.

Petr Torak 18:56
Văd. Bine. Și mai vorbești romanos?

Artur Conka 19:00
Da, da. Deci, vorbitor cu atenție.

Petr Torak 19:05
Bine, deci ultima întrebare. Evident, ați avut deja, știți, multe tipuri de inspirație pentru sfaturi
pentru tineri în ceea ce privește educația. Dar care ar fi ultimul dvs. tip de recomandare pentru toți
acei tineri care vor asculta acest videoclip?

Artur Conka 19:23
Muncește din greu. Asta voi spune că lucrează din greu și studiez din greu. Nu contează dacă vrei să
mergi la universitate și tot trebuie să muncesc din greu. Ai acel obiectiv și gândește-te mereu la acel
obiectiv.

Petr Torak 19:37
Absolut, sunt complet de acord cu tine. Și este un mesaj foarte puternic, deoarece asta este exact
ceea ce le spunem tinerilor, știi, ajungi, știi, gândește-te la obiectivul tău, unde vrei să fii și, știi, și
apoi urmează doar modul în care știi, iar dacă nu, dacă sunt prieteni care îți vor spune, Oh, nu face
asta sau dacă există diferite obstacole, te vei concentra doar asupra obiectivului tău.

Artur Conka 20:00
Da, foarte bine

Petr Torak 20:03

Deci, de acord, Artur vă mulțumesc foarte mult și sper să vă revedem în curând

Petr Torak 20:11
Veți

