Ladislav Demeter 0:05
Peter, îți mulțumesc că m-ai invitat. Apreciez foarte mult să fiu aici.

Petr Torak 0:08
Mulțumesc.

Ladislav Demeter 0:08
Mă bucur să fii aici să vorbești și să vorbești despre unele lucruri la care vei răspunde, cum ar fi să
mă întrebi.

Petr Torak 0:14
Absolut și chiar mă rog pentru că suntem prieteni de ceva timp. Și am făcut destul de multe lucruri
împreună. Deci, este foarte plăcut să te revăd, chiar dacă este doar prin felul virtual, dar este plăcut
să te văd.

Ladislav Demeter 0:27
Da. 100% Da.

Petr Torak 0:29
Așadar, pentru a începe acest scurt interviu, aș vrea să întreb mai întâi despre voi știți, voi înșivă,
știți, cine sunteți, de unde proveniți de la acest gen de lucruri?

Ladislav Demeter 0:38
Da, așa că salut pe toata lumea care va urmări acest videoclip. Numele meu este Ladislav Demeter.
Și sunt din Slovacia. Am 20 de ani. Și am trăit în Marea Britanie cea mai mare parte a vieții mele.
Așa că am venit în Marea Britanie probabil în 2004 sau 2005 cu tatăl meu. Și când ne-am mutat aici,
tatăl meu a vrut doar să găsească noi oportunități pentru familia noastră, cum ar fi să facă ceva mai
bun decât să fim doar în Slovacia, pentru că nu era foarte bine pentru noi în acel moment. Am venit
aici. Am călătorit literalmente în cea mai mare parte a Regatului Unit pentru că, în primul rând,
locuiam în Bradford, ca la nord de Hartford. Ne-am mutat în sud cu familia mea. Am stat acolo
aproximativ trei, patru ani în Portsmouth. Apoi ne-am întors la Bradford. Apoi am trăit din nou în
Portland până la Corby, care se află în Northhamptonshire, la aproximativ o oră distanță de
Peterborough și apoi de la Peterborough, am licuit în Birmingham. Și acum locuiesc în Cambridge.

Petr Torak 1:42
Am zis bine,ai calatorit atunci

Ladislav Demeter 1:44
Da, o mulțime de călătorii aici o mulțime de călătorii de când eram copil. Da.

Petr Torak 1:48
Deci, întorcându-mă la copilăria ta. Deci ai spus că ești din Slovacia. Și unde anume in Slovacia?

Ladislav Demeter 1:56
Straske, este ca un orășel din Slovacia. În partea de est a Slovaciei. Deci, este format din
aproximativ patru sau cinci mii de oameni în total. Deci este ca un oraș mic.

Petr Torak 2:08
Văd. Și care sunt amintirile tale din Slovacia, de la școală și de la orice altceva?

Ladislav Demeter 2:15
Amintiri au fost unele bune. Și apoi am luat unele rele. De exemplu, când eram copil, totul era cam
în regulă, pentru că nu știam totul așa cum se întâmplă. Ca și cum, eram în primul, al doilea, al
treilea, al patrulea an, mă jucam literalmente cu copii, având doar prieteni și lucruri de genul acesta.
Dar când am ajuns la punctul în care obișnuiam să-mi placă, de exemplu, o școală secundară ca în
Marea Britanie, parcă nu mă descurcam prea bine. Ca atunci când m-am întors acolo, probabil ca 11,
poate 10, 9, ca profesorii, așa cum vorbeau cu mine, comparativ cu alți studenți din mediul slovac,
dar nu din comunitatea de romi, a fost puțin diferit pentru că sunt ca și cum ar fi, acordând mai
multă atenție faptului că le acordă note mai bune pentru ei, și nu pentru tine. Și așa ceva. Da, la fel
ca profesorii, de exemplu. Am avut o sesiune de engleză și făceam teste. Și am fost în acel moment
când trebuie să vorbești slovacă și apoi la sfârșitul rezultatelor, profesorul a fost așa așa cum avem
notele și în Slovacia, ca și aici, ai ca ABCD așa îmi amintesc . Și parcă ai avea 12345 de la unul la cel
mai bun doi și 5 ca cel mai rău. Așadar, majoritatea elevilor din clasă au primit unul sau doi și eu am
fost cel care a ajuns cu clasa a patra. Și apoi mă gândeam doar cum este posibil acest lucru pentru
care mă simt grozav atunci când știu cum să vorbesc cu profesorul în mod corespunzător în limba
engleză, iar ceilalți dintre ei au primit prima clasă. Deci, ce s-a întâmplat este că i-am spus asta
tatălui meu, tatăl meu a încercat să vorbească cu profesorii și apoi la sfârșit au fost ca în regulă, îl
putem lăsa să refacă testul și atunci am fost ca și cum nu aș vrea să verific poți să-mi vorbești,
întreabă-mă orice întrebări dorești atunci când vine vorba de engleză sau matematică sau
matematică, cum ar fi engleza cu orice și apoi o putem face. Apoi am făcut-o, dar totuși nu am
primit nota dorita, nu am primit-o și am fost, da, doar că nu este o experiență foarte bună, în general,
profesorii de acolo, unii dintre oameni, cum ar fi tinerii din Slovacia, unii dintre ei. era într-adevăr
mai ales prieteni cu ei, erau câțiva acolo jos ca și cum ai fi ca Oh, nu vrem să fim cu tine pentru că tu
esti rom și apoi vrem doar să fim separați ca acest fundal alb pe care îl au ei. Și apoi, mai degrabă
decât voi toți suntem amestecați și au existat niște oameni buni care au vrut să le placă, oh, hai să
fim toți împreună, cred că depinde în mare măsură de părinții lor, deoarece părinții lor sunt cei care

au această idee Nu fii prieten cu asta. Fii prieten cu asta și o să te descurci bine în viață, pentru că
asta nu este bine pentru tine. Da.

Petr Torak 4:39
Da absolut și atunci părinții tăi au decis să se mute în Marea Britanie. Deci a fost în principal datorită
educației? Sau a fost din cauza muncii?

Ladislav Demeter 4:49
În ceea ce privește alte lucruri, în 2004, recent mutate, a fost din cauza ca părinții mei să-și găsească
un loc de muncă și așa ceva. Evident, se gândeau la viitorul nostru. Dar pe atunci aveam doar patru
ani. Așa că tatăl meu încerca să profite cât mai bine de oportunitățile sale pentru a putea obține un
loc de muncă iar pt copil o viață mai bună . Apoi i-a plăcut, când împlineam 12, 13, 15 ani, m-a pus la
școală, mergea la diferite școli cu mine, vizitând profesori diferiți, să vadă cum o fac, la fel, cand am
implinit varsta de 15, 16 ani,atunci el și-a pus tot efortul în mine și a încercat să-mi faca viitorul foarte
bun pentru mine, ceea ce, la fel ca el, pentru că mă descurc foarte bine chiar acum. Și, sperăm, cred
că voi continua să fac la fel de bine, așa cum fac acum. Și, da, vom vedea ce se va întâmpla. Dar la
început, tata a vrut să aibă și o bună familie stabilă. Așa, la fel cum îți place să fii bun mental ca
financiar și orice altceva. Și apoi, din acel pas, treceți la pasul următor de a vă ajuta copilul și chestii
de genul acesta. Deci, așa a lucrat tatăl meu.

Petr Torak 5:56
Asta, e foarte bine. Și, foarte evident, cel mai bun mod de a face asta genial. Deci, cum a fost
experiența ta de a fi, știi, în școlile slovace și de a fi brusc la școlile din Marea Britanie? Știi, cum a
fost experiența ta cu tine, cu ceilalți copii din școală cu profesorii? Cum o găsești?

Necunoscut 6:13
Deci diferența Era majoră, era o diferență masivă, masivă, așa că, așa că am intrat în școli, am mers
la școli, am început în școala primară. Și mi-am făcut și mulți prieteni precum Aaron, cum ar fi,
prietenoși cu mine, sau profesori, apoi tuturor le plac și elevii, cum ar fi, pentru că prima mea zi, nu
știu, ca fiecare copil, o fac , de parcă aș fi plâns pentru că este prima ta zi de școală, nu știi cum va fi.
Și, ca și cum, nu m-au lăsat afară, au venit și la mine în hangout și mi-au spus că va fi în regulă, du-te,
o să ai prieteni care nu se vor preocupa de tot. Pentru că, din experiența mea anterioară, ca atunci
când am început școala în Slovacia, nu prea aveam prieteni la început sau altceva. Și eram la fel ca și
cum aș fi, poate unul sau doi prieteni. Dar aici, întreaga clasă este practic plină de prietenii tăi. Cum
ar fi, dacă cineva vrea, pentru că vine la școală, sau așa nu a venit la școală astăzi, sau nu voi fi
nimeni. Dar acolo, dacă cineva nu venea, erau literalmente toți cei care erau împreună. Deci a fost
diferit. De asemenea, profesorii au venit la mine, au privit în altă parte că lucrez, au petrecut 20-30
de minute bune cu mine, cum ar fi, alți cupluri de la începutul a două săptămâni văd unde pot să mă
pună cum merg studiile mele să fiu la ce mă pricep și la ce sunt rău cum se poate îmbunătăți. Și
rețineți că era încă când eram copil. La fel și ei au fost relația care încearcă să caute și viitorul meu.

Așadar, diferența în obținerea sprijinului de către profesori și de către elevi este complet diferită,
precum slack nu este stânga. Și apoi partea engleză este mai mult în dreapta.

Petr Torak 7:39
Hmm, da. Și asta este, evident, mulți, aș spune că toți elevii romi, dar nu numai romii, ci multe alte
minorități experimentează, știi, atenția pe care o primești ca elev, știi, de către profesorii tăi și de toți
ceilalți este absolut uimitor. Și, evident, îi ajută pe elevi să progreseze la nivelul următor și să
vorbească despre următorul nivel de educație, pentru ce a fost pentru tine. Te-ai gândit să intri în
uni? Și ce faci acum în ceea ce privește educația suplimentară?

Ladislav Demeter 8:08
Deci, acesta este anul 2000. La fel ca 2026, 17 ish. Am început să studiez când locuiam în Corby, am
început la facultate. Și la facultate, făceam servicii publice. Deci, dacă vreun tânăr de aici vrea să
încerce să se alăture sectorului public, ca și cum ai începe la facultate, asigură-te că primești servicii
publice. Este un curs care are like, ideea despre like, toate ca despre armată despre Royal Navy,
Royal Marines, poliție, pompieri, paramedici și orice altceva. Așa că îți dau o idee despre ceea ce fac,
trebuie să facă studierea lor, făcând niște sarcini, scriind eseuri și lucruri care prezintă. Și mergeam la
nivelul trei al serviciilor publice la nivelul trei al doilea an, care este ca anul comparativ cu opt niveluri
din școlile secundare. Și apoi mi-am dat seama, oh, vreau să fiu, vreau să încerc să mă înscriu în
poliție. Și acesta este, acesta este principalul motiv pentru care colegiul mi-a dat o idee sau vreau să
fiu în poliție de acum, pentru că l-am văzut într-un mod care așa cum mi-am dorit să fie văzut. Și apoi
de acolo, am fost ca și cum, voi începe și uni, pentru că cred că acum este importantă diploma în
acest gen de vârstă pentru orice tânăr, pentru că dacă ai o diplomă uni chiar acum, oamenii au și
uniune deci are o idee mai bună despre orice, de parcă probabil va fi potențialul care va crește
probabil mult mai mult decât studentul care îi place sau solicitantul care nu are diploma. Și atunci nu
este vorba doar despre faptul că ai doar oh, am nevoie de acest grad și este o bucată de hârtie
pentru a face acest lucru. Această diplomă îți va oferi atât de mult în viața ta, încât nu ți-ai imagina
niciodată cât de mult îți poate oferi atâtea teorii și lucruri de genul ăsta, încât vin cu ele, cum a
început totul ca înainte. Habar n-aveam când a început poliția ca niciodată ca în serviciile publice. Și
acum, chiar și fără să mă gândesc, publicul este ca primul și a fost în 1829. Și asta e tot așa, dacă nu
știu asta pentru că am studiat la universitate pentru că mi-au spus să fac asta, fă asta. Și apoi faci
cercetări de unul singur. Deci, nu există cercetări independente de genul acesta, veți afla despre tot
mai multe. Așa că da, și acum sunt în al doilea an și merge destul de bine.

Petr Torak 10:19
Și astfel poți repeta ce subiect studiezi?

Ladislav Demeter 10:22
Studiez criminologia.

Petr Torak 10:24
Criminologie, asta e uimitor.

Ladislav Demeter 10:26
Da.

Petr Torak 10:27
Asta e foarte bine. Deci mai avem încă unul sau doi ani?

Ladislav Demeter 10:32
Așa că acum, um, am toate de acum înainte până în aprilie. Și apoi am terminat al doilea an pe care
l-am început în septembrie și am terminat următorul în aprilie, de asemenea, al treilea an. Și apoi,
când am terminat diploma de BAC, voi face și masteratul, care va fi un alt an. Și apoi, după aceea,
probabil mă voi alătura cu normă întreagă, undeva în sectorul public din poliție, încercând să obțin,
dar habar n-am unde vreau să fiu.

Petr Torak 11:03
Asta e uimitor. Și vorbind despre poliție, vă cunosc în mod evident dorința. Și te-ai menționat că țiai dat seama că vrei să fii ofițer de poliție. Și astfel ne puteți spune ceva mai mult despre dorința dvs.
de a lucra pentru poliție? Și ce faci în legătură cu această dorință?

Ladislav Demeter 11:17
Deci chiar acum, așa cum se explică. Așa că felul în care a fost stilat a fost cu tatăl meu, el a spus că
vreau să faci treaba asta. Și am să te ajut să ajungi acolo. Așa cum vă puteți aminti, în 2017, am fost
prima dată când ne-am întâlnit pe mine, pe tine și pe tatăl meu, iar apoi tatăl meu a fost cel care a
contactat-o spunându-vă că vreau să ajutați dacă puteți ajuta fiul meu și atunci tu chiar ai fost cel
care m-a ajutat să ajung acolo unde eram la specialități, mi-ai dat ideea. Și m-am uitat la toate. Și
am aplicat pentru specialități, precum știi, trec și totul. Am făcut acest lucru pentru că am fost
special în ultimii ani, dar nu am făcut prea mult nimic. Din cauza rănii mele la picior. A fost oribil. Nu
am putut face nimic timp de un an. Așa că am avut pe cineva care m-a pus neoperativ, nu a putut
face nimic în legătură cu asta. Și acum, că totul este sortat, o fac din nou. Și, sperăm, după ce am
terminat universitatea, m-am alăturat ofițerilor de poliție cu normă întreagă. Dar chiar acum avem
situația COVID și totul este puțin dificil. Nu știm ce se poate întâmpla în orice moment.

Petr Torak 12:25
Absolut, este o dificultate, dar sunt sigur că te vei descurca bine, știi, ai acest entuziasm și acest
impuls. Știi, și am admirat întotdeauna acest lucru, știi, de când ne-am întâlnit cu tatăl tău, această

unitate, te-am făcut să știi să realizezi și asta este ceva ce, știi, sperăm prin acest proiect să
transmiteți altor tineri, să știți, pentru a avea dorința de a merge și de a-și atinge visul. Deci aia e. Și
așa, am vorbit despre studiile tale despre slujba ta. Ce-ți mai place la Marea Britanie? Există ceva
special pe care l-ați menționa

Ladislav Demeter 13:01
Despre Marea Britanie? Da, există o mulțime de acolo, ca și cum, în mod obivient, vremea nu va fi la
fel de mare pentru că acum, habar n-am ce se întâmplă, ninge, apoi e soare, apoi plouă. Dar, așa
cum îmi place, îmi place oamenii, în special oamenii care trăiesc în Marea Britanie, aveți oameni care
vin din toată țara, aveți cineva din Europa de Est, apoi aveți unii mai ales în Cambridge, aveți oameni
care vin din Asia , Africa și granița sudică au venit și din Statele Unite doar pentru a studia și apoi vă
întâlniți cu toți acești oameni. Și atunci îți dai seama că vin dintr-o țară atât de mică, într-o țară mai
mare, văzând oamenii cum ar fi trebuit să fie viețile pentru că am când vorbesc cu cineva, primul
lucru care îmi vine în minte este că trebuie să ai empatie și pentru ei deoarece sunt din diferiți
oameni din diferite țări. Așa că au trecut prin ceva ce știi, nici măcar nu știi despre ce tocmai am
învățat, așa cum este, este o experiență bună pentru viață să fie rău tuturor oamenilor noi și nu cred
că aș întâlni atât de mulți oameni cât ați făcut deja dacă nu aș veni la universitate, pentru că am
întâlnit deja sute de sute de oameni. De asemenea, când vine vorba de mâncare în Marea Britanie,
este foarte frumos, de asemenea, pentru că ai atât de multe produse de luat masa, precum și
restaurante și chestii de genul acesta. Deci, da, o mulțime de lucruri care să vă placă despre Marea
Britanie trebuie doar să le aflați chiar acum. Nu eram întotdeauna doar blocat în camera mea, fie că
îmi place să fac uni online, fie că îmi fac antrenamentele de poliție și apoi să mă întorc acasă. Deci,
nu există prea multe lucruri pe care să le poți experimenta chiar acum, pentru că este pur și simplu,
totul este foarte rău. Știu din cauza situației în care suntem cu toții.

Petr Torak 14:33
Absolut. Dar știți, lăsând deoparte tipul situației actuale și gândindu-vă că, sperăm, totul se va
termina foarte curând. Unde te-ai vedea în 10 ani?

Ladislav Demeter 14:47
10 ani, sunt 10 ani lungi. Este un fel, întotdeauna a trebuit să planific și știi, pentru că atunci când
ne-am întâlnit aveam 17 ani de la ei și ți-am spus că intenționez să plec uni să mă alătur poliției cu
normă specială cu normă parțială, așa că În 10 ani am Sper că mă văd cu, probabil că am un masterat
în criminologie, probabil că lucrez într-o forță de poliție din Cambridgeshire, probabil pentru tot
timpul. Și, ca și cum mi-aș obține gradul sau ca a fi ca sergent sau în poliție, sau nu știu, poate aplica
pentru departamentul de detectivi sau ceva de genul acesta. Dar, deocamdată, pentru ca noi, să
răspundem la întrebarea unde mă văd peste 10 ani, este dificil pentru că este o majoritate, este, sunt
10 ani, cum ar fi, este acum, am 20 de ani. din viața mea deja despre care vorbim. Dar în următorii
cinci ani, dacă pot să spun, mă văd terminându-mi studiile universitare, obținându-mi masteratul și
lucrând la poliție cu normă întreagă 100%, indiferent de ce se întâmplă, voi ajunge mereu, mereu, să
o fac. Și știu cu adevărat că nu mă poate opri nimic pentru că am avut o rană la picior timp de un an,
ia-l ca exemplu. Aș fi putut fi ca într-o zi atât de mult timp, cum ar fi, dacă nu va funcționa sau așa
ceva? Am fost ca, Nu, voi face rănirea asta, sau voi face exerciții, mă voi asigura că totul este atât de

bine și voi continua cu ceea ce făceam la început. Voi termina ceea ce am început, nu o voi lăsa doar
la mijloc, sau îmi va plăcea accidentarea pentru un an. Și am spus, nu, nu așa funcționează.

Petr Torak 16:12
E o atitudine bună, da genială. Și, evident, ați menționat la început că sunteți din fundalul aromelor.
Ce știi, ce înseamnă să fii rom?

Ladislav Demeter 16:26
Oamenii ar putea crede că nu suntem mulți dintre noi. Dar când te gândești la comunitatea de romi,
ai romi din toată lumea, ai romi din diferite țări. Și pentru mine, fiind rom și să fiu în această poziție
în care încerc să vorbesc cu tinerii și cu oamenii pentru a le oferi, pentru că felul în care oamenii văd
romii este deși trebuie să facem este că nu putem face asta cu adevărat Romani, dar asta este greșit,
dar încerc să schimb mentalitatea romanilor ca nu, și poate în unele țări, cum ar fi Slovacia, când tu
romi sau eu nu putem face asta, pentru că nu pot înțelege, oamenii știu asta și nu este nimic de
ascuns. Pentru că odată ce locuiți o dată, nu aveți ocazia să o faceți. Pur și simplu nu poți. Și este cu
adevărat dificil. Unii oameni în care cunosc atât de mulți oameni, în Slovacia, care studiază romanii și
au studiat la universități au terminat universitatea și încă nu au un loc de muncă. Deci, nu aveți nimic
de făcut. Dar, odată ce te afli într-o țară care ți-a arătat, îți dă like ca farfuria că trebuie să faci ceva în
legătură cu asta și 100% o vei lua și îți mulțumesc și voi încerca să fac tot posibilul pentru asta.
Așadar, înapoi la întrebarea de a fi romi este cu adevărat unic pentru mine. Sunt foarte mândru de
unde sunt. Nu mă jenează când oamenii mă întreabă, unde merg? Ei bine, pentru că atunci când
oamenii se uită la mine, fie că ești român, fie că eu folosesc de ce pentru că oamenii știu mai ales
românește sau poate ca, nu știu, poloneză. Sunt ca, nu, sunt din Slovacia. Sunt din comunitatea de
romi. Și apoi intră subiectele întregi, cum ar fi: Ce este greșit când încerc să le explic și așa le place,
să le cunoască. Deci, da, este cu adevărat unic. Și într-adevăr, nu voi regreta niciodată că sunt romă,
nu.

Petr Torak 17:57
Absolut. Este un lucru foarte special, ceva foarte special, cu care să fii mândru. Și vorbești romanos?

Ladislav Demeter 18:04
Nu, acesta este cel mai jenant lucru la mine. Atunci când oamenii mă întreabă, vorbești limba ta?
Sunt ca, nu. Și atunci sunt ca și cum am fost, De ce? Pentru că aveți multe familii în comunitatea de
romi, iar familia mea așa cum am fost crescută, așa că nu vorbim niciodată cu adevărat această
limbă. Și mai ales pentru că așa străbunicul meu străbunic, felul în care a fost crescut, nu vorbea
niciodată limba respectivă. Am unii dintre membrii familiei care îi plac un muzician și alte lucruri de
genul acesta, și cântă melodii romi pe care le cunosc, pentru că le învață. Dar nu am avut niciodată
ocazia să-mi placă să stau jos și, la fel ca să petrec câteva săptămâni încercând să învăț limba, pentru
că sunt ocupat tot timpul. Dar când știu ca cuvintele de bază, cel puțin așa cred. Dar nu chiar pe
deplin vorbind romano.

Petr Torak 18:53
Nimic care să-ți fie rușine de Ladislav, știi, eu personal am avut în mod evident aceeași situație,
pentru că bunicii mei când au venit, știi, în timpul regimului comunist, era cam interzis, era de
așteptat ca oamenii să se asimileze și ei vor să nu vorbească limba și nu o vor transmite mai departe
copiilor lor. Și a fost același caz cu mine. Deci, suntem un fel de consecințe ale asimilării, știi, și așa
că nu este ușor, dar da, evident, știi, enervând mintea Longborough, care este un instrument
strălucit. Dar nu este nimic de care să ne fie rușine, pentru că nu este vina noastră. Asa de,

Ladislav Demeter 19:28
da.

Petr Torak 19:30
Deci, ca ultimă întrebare, ce ați recomanda? Ce sfaturi le-ați oferi altor tineri romi, băieți și fete care
se gândesc la viitorul lor despre cariera lor? Ce le-ați recomanda?

Ladislav Demeter 19:45
Ascultă întotdeauna părinții tăi. Nu contează ce, ascultă întotdeauna părinții tăi. Motivul pentru
care sunt în această poziție în care mă aflu chiar acum este din cauza părinților mei. Părinții mei nu
ar exista. Nu am nicio idee în viața mea, ce aș face pentru că ei sunt cei care știu mai mult decât tine,
iar tu niciodată nu încerci niciodată să fii mai inteligent decât ei, pentru că știu care este cea mai
bună cale. Și dacă spuneți, nu faceți acest lucru, ci faceți acest lucru, singurul lucru pe care și-l doresc
este cel mai bun, deoarece nu există niciun părinte în întreaga lume care să vrea ceva cu adevărat rău
pentru copil, pentru că nu așa este pentru că este al lor, tu ești copilul lor. Așa că ei te iubesc ar fi
trebuit să încerci să obții tot ce e mai bun din tine sună la fel pentru tatăl meu, mă gândeam înapoi și
poate mă gândeam uneori Să lucrez normal. Deci, mama a spus: Nu, nu vei lucra așa, vei face asta.
Și va fi mai bine pentru tine. Și este pentru că până acum totul merge atât de bine pentru mine.
Deci, dacă vei asculta întotdeauna părinții tăi și vei face ceea ce vor ei să faci. Evident, când ei vor să
faci ceva și tu nu vrei să faci sau nu vrei să faci asta, atunci totul este despre tine. Dar cel mai bun
sfat pe care ți-l pot oferi din experiența mea și unde chiar acum, în poziția mea, este întotdeauna săți asculți părinții, indiferent de ce.

Petr Torak 20:59
Asta e uimitor. Este foarte puternic și ceva foarte, foarte important. Știi, pentru că în societatea în
care trăim, în prezent, știi, respectul față de părinți, bătrâni, este destul de des, știi, dispare, știi, din
celelalte comunități în care trăim. Nu vedem atât de mult respect pe cât am fost obișnuiți să ne
întoarcem în comunitățile noastre pe care le știm când eram mai închise. Deci, acest lucru este
foarte, foarte important. Și sunt complet de acord cu tine. Deci nu, mulțumesc foarte mult. Asta
este tot pentru acest interviu. Mă bucur foarte mult că ați venit la acest interviu și că ați transmis un
mesaj atât de important și puternic tuturor tinerilor dvs. romi care vor asculta acest lucru. Așadar,
mulțumesc Ladislav. Evident, ai tot sprijinul meu, știi, știi oricând ai nevoie de el. Așa că sunt aici și
pentru voi și aștept cu nerăbdare să vă văd în uniformă de poliție foarte curând.

Ladislav Demeter 21:48
Da, mulțumesc, mulțumesc.

