Petr Torak 0:05
Bună dimineața Erika, Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest videoclip care își
propune să motiveze și să inspire tinerii romi.

Erika Orackova 0:15
Buna dimineata

Petr Torak 0:17
Bună dimineața ce faci?

Erika Orackova 0:19
Bine mulțumesc. Dar despre tine?

Petr Torak 0:21
Sunt bine multumesc. Dreapta. Deci, să începem cu prima noastră întrebare. Ai putea să ne spui un
pic despre tine? Locul dvs. de origine, deci de unde sunteți și originea dvs.

Erika Orackova 0:38
Așa că am venit din Slovacia. Și am venit în Marea Britanie în 2006. Aveam 19 ani când am venit în
Marea Britanie.

Petr Torak 0:48
Bine. Și de unde sunteți în Slovacia?

Erika Orackova 0:51
Este un oraș mic numit sabinov, lângă Presov.

Petr Torak 0:55
Oh minunat. Bine. Și care a fost experiența dvs. de a locui în țara de origine din Slovacia.

Erika Orackova 1:02

Deci, vin dintr-un oraș mic. Să-i spunem oraș. Așa că oamenii ne cunoșteau pe noi, pe mine și pe
sora mea. Obișnuiam să mergem la o școală muzicală pe care obișnuiam să cântăm la pian. Așa că
eram destul de cunoscuți. Așadar, între grupul de oameni care ne cunoștea, aș spune că nu există
rasism pentru că știau cine suntem eu și sora mea.

Petr Torak 1:28
Deci, ce ai spus că ai venit în Marea Britanie la 19 ani? Ai venit pe cont propriu sau cu familia? Și
care a fost motivul pentru care ai venit în Marea Britanie?

Erika Orackova 1:38
Așa că am venit la sora mea. Și am venit să rămânem cu prietenii de familie. Era mai degrabă o
vacanță de vară. Dar apoi eu și sora mea am decis să rămânem și am știut că vreau să studiez în
Marea Britanie.

Petr Torak 1:53
Și ce ai decis să studiezi?

Erika Orackova 1:55
Așa că am decis să studiez dreptul, așa că am făcut o diplomă în afaceri și drept, a fost la
Universitatea Cambridge Anglia Ruskin. Asta va fi, am terminat-o în 2011. Și apoi am avut doi ani de
decalaj. Practic, aveam nevoie de un timp pentru a economisi bani pentru ultimul an, numim doar
curs de practică juridică. Și acesta este un curs de un an. Și am terminat-o în 2014. Și a fost la
Universitatea Leicester De Montfort. A fost deci patru ani, împreună, studiul, universitatea

Petr Torak 2:37
Cum a fost să studiezi la universitate pentru tine?

Erika Orackova 2:39
Uhh, partea de început, evident, pentru că am studiat engleza în Slovacia, doar în Slovacia. Și apoi
am început afaceri și drept, evident, este foarte diferită engleză. Deci primul an a fost foarte dificil.
A trebuit să învăț dicționarul, dar apoi s-a îmbunătățit.

Petr Torak 2:59
Bine, și ce-i cu colegii tăi studenți? Cum te-au cam văzut ca pe o femeie romă, au înțeles de fapt ce
înseamnă romii și ce acceptă să te accepte?

Erika Orackova 3:11
Evident, suntem în Marea Britanie, există multe naționalități diferite. Deci știți, ei nu au luat în
considerare cine este totul. Practic întotdeauna doar studenți aici.

Petr Torak 3:22
Și ce zici de familia ta? Cum au reacționat la faptul că studiați la universitate?

Erika Orackova 3:27
Așadar, părinții mei sunt doriți, mă susțineau mereu. Au vrut să studiez. Și întotdeauna mă sprijină
și mă ajută mereu să studiez când eram la școala primară, făceau teme cu mine. Și, evident, ei erau
cei care doreau să studiez și mă împingeau și pe mine. Vreau să merg la universitate. Așadar, aș
spune că acest lucru a fost foarte util, deoarece am avut o familie pe care o susțineau tot timpul.

Petr Torak 3:52
Asta este foarte important. Bine, și ce vă place la Marea Britanie? Ați menționat, evident, că ați
avut ocazia să studiați ce mai este ceva ce ați menționa și care vă place?

Erika Orackova 4:04
Deci aș spune că Marea Britanie este o țară, care îți permite să faci orice vrei. Deci toată lumea are
aceeași oportunitate. Deci aș spune că acesta este principalul beneficiu atunci când veniți în Marea
Britanie. Și lucram și studiam în același timp. Nu cred că va fi asta, voi putea face asta în Slovacia
pentru a lucra și a studia în același timp.

Petr Torak 4:28
Bine, și ce înseamnă să fii rom?

Erika Orackova 4:33
Hm, aș spune că ești romă și dacă vrei să realizezi ceva, va trebui să faci mai mult de 100%, așa este
întotdeauna orice faci, trebuie să arăți mai mult. Și cred că acest lucru este de așteptat, indiferent
dacă vă aflați în Slovacia sau în Marea Britanie. Întotdeauna trebuie să faceți mai mult de 100%, asta
este ceea ce se așteaptă.

Petr Torak 4:56
Sunt total de acord cu tine. Și ultima întrebare pe tema romilor Ați spune că rolul femeilor rome în
societate se schimbă? Și dacă da, este definitiv sau ce se deschide cu privire la rolul femeilor, femeile
rome?

Erika Orackova 5:13
Așa că, încet, cunosc mai multe femei rome din toată Marea Britanie. Și văd că studiază și studiază
politica, studiază, vor să devină asistenți sociali. Așa că pot vedea schimbarea, ei vor să facă diferite
sarcini. Și sunt dispuși să petreacă acel timp suplimentar studiind și fac jonglerii între familie și copii,
așa că pot face asta. Știu că o prietenă este la o universitate, vrea să devină profesor, are doi copii
mici și este încă capabil să o facă.

Petr Torak 5:49
asta e uimitor. Și asta este de multe ori îngrijorarea multor femei rome pe care le cunoașteți, fetele
care se gândesc cum pot realiza cariera mea, dacă va trebui să fiu gospodină, va trebui să am grijă de
copiii mei, de soțul meu, de comunitate și de așteptările familiei Femeile rome sunt ușor diferite de
bărbații pe care îi cunoașteți, deci ați spune că este posibil să o realizați?

Erika Orackova 6:13
Da, evident, dar când ești femeie, este dificil, trebuie să dai prioritate, așa că am avut doi ani de
decalare după ce m-am căsătorit. Am avut un copil Fiul meu va avea acum cinci ani, așa că da, am
avut doi ani de decalaj și apoi am ați găsit un loc de muncă pentru că, atunci când doriți să deveniți
avocat, trebuie să faceți doi ani de practică, trebuie să obțineți un contract de instruire. Așa că am
așteptat acest lucru timp de doi ani și tocmai m-am calificat luna trecută, așa că da, durează ceva
timp și cred că punctul principal nu este să te oprești pentru că poți lua o pauză, dar va fi ușor să spui
că este prea târziu acum. lasă-l, dar nu punctul principal este doar să continui și poți oricând să faci o
pauză, dar trebuie să termini ceea ce ai început.

Petr Torak 7:04
Și, ultima întrebare Bine, așa că ai menționat că ai studiat o universitate de drept, deci ce meserie
faci acum?

Erika Orackova 7:15
Deci, contractul de formare pe care îl făceam într-o mică firmă de familie era legea familiei și
principalele cazuri cu care mă ocupam erau proceduri de îngrijire, deci sunt cazuri în care asistenții
sociali iau copiii din familie, deoarece există un fel de neglijare sau alte probleme legate de familie și
apoi alte cazuri, cum ar fi răpirea, de exemplu, atunci când tatăl duce copilul în altă țară și dorim ca
copilul să fie înapoiat înapoi mamei, de exemplu, așa că da, în principal, cazuri familiale cu care am
avut de-a face.

Petr Torak 7:50
Asta este un domeniu foarte interesant al legii. Aș spune că trebuie să întâlnești prea multe familii
de romi și, de asemenea, trebuie să fie foarte important pentru familiile de romi, cred că atunci când

sunt capabili, într-o situație atât de tragică, să vorbească în limba lor maternă și să vadă femeia de
etnie romă pe care o cunoști în situație trebuie să fie absolut uimitor pentru ei.

Erika Orackova 8:11
Da, am avut un client care nu putea să explice totul în limba slovacă, așa că a trebuit să folosească
limba romă. Așa că am găsit-o ca ceva nou, ca și cum unii oameni nu pot explica totul în limba
slovacă sau cehă, așa că preferă în romi.

Petr Torak 8:30
Și la 10 ani de astăzi, unde te vezi?

Erika Orackova 8:35
Deci, evident, vreau să fiu avocat cu experiență. Aș putea face și alte legi diferite și poate un pic de
criminal în viitor. Dar, în primul rând, vreau să devin foarte încrezător și experimentat în dreptul
familiei.

Petr Torak 8:50
Bine. Și, în sfârșit, care ar fi mesajul dvs. pentru toți tinerii romi care ascultă acest videoclip?

Erika Orackova 8:59
Deci poate că principalul tău lucru este doar să studiezi când ești tânăr. Nimeni, nimeni nu îți va lua
asta când mă refer la cunoștințele pe care le înveți. Acesta este cel mai important lucru de studiat
când ești tânăr și nu renunți niciodată. Chiar și când îmbătrânești, poți începe oricând când ești mai
mare, să studiezi.

Petr Torak 9:20
Absolut, da, educația este cheia. Este o frază pe care o auzim tot timpul, dar cred că este absolut
cheia. Și, așa cum le-ai spus părinților tăi, știi, sprijinirea ta a fost cheia pentru ca tu să vezi
importanța educației și apoi să urmezi drumul, așa că da, absolut. Bine. poligraf bine. Și da,
mulțumesc foarte mult, Erica. Și, evident, vom rămâne în legătură cu tot ce este mai bun pentru
munca și familia ta și pentru orice altceva și așteptăm cu nerăbdare să te revedem

Erika Orackova 9:52
Multumesc, la fel si tie.

