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MYSLÍTE SI, ŽE VÁS SA TO NETÝKA?

talita je však na bode nula, pretože 
sa mnohí nevedia postarať ani 
o seba, nie to o svoje deti. Niet 
sa čomu potom čudovať, že 14 

– 15ročné dievčatá sú tehotné a 
mladí chlapci vo väzení.

FON:  Tebe sa však podarilo  bez 
problémov zapadnúť do kolektívu 

„gadžov“, ako si to dokázala?
Erika:  Ja som sa nikdy 

nepovyšovala, ale ani 
neponižovala. Nerozdeľujem ľudí 

na Rómov a „nerómov“, ľudia sú 
dobrí a zlí.  Neodsudzujem ani 

špinavých ľudí, hoci je pravdou, 
že často si za svoju biedu môžu 

sami.

FON: Už si spomenula, že často 
sú mnohé rómske dievčatá vo 

veľmi mladom veku matkami a 
miesto štúdia sa starajú o deti. 

Ako sa ty pozeráš na túto „perspe-
ktívu“ rómskej slečny?

Erika:  Za to, že mnohé ešte deti 
sú rodičmi, podľa mňa môže 

výchova. Moja budúcnosť je asi 
takáto: skončiť strednú školu a 
pokračovať na vysokej, nájsť si 
dobrú prácu, vysnívanú lásku, 
vybudovať si domov a založiť 

rodinu.

FON: Naznačila si problém vo 
výchove. Čo tvoji rodičia, súro-

denci, výchova?
Erika:  Moji rodičia sú veľmi prísni 

a potrpia si na slušnom správaní. 
Bývame v centre mesta, do róm-

skej kolónie nechodievame často, 
niekedy sa stretávame. Po róm-

sky neviem, poznám iba pár slov, 
doma hovoríme slovensky. Vo 

svojom živote som vždy chcela 
niečo dosiahnuť. Mojím vzorom je 

moja švagriná, ktorá je učiteľkou 
biológie a chémie.

FON: Zažila si niekedy šikanu 
kvôli rómskemu pôvodu?

Erika:  Pravdupovediac, ani nie.
Všetci ťa vnímame ako veľmi 

spoločenskú a veselú dievčinu. 
Máš ty nejaké predsudky?

Áno, nemám rada vulgárnych 
ľudí.

FON: Keby si mohla, ako by 
si zmenila život Rómov v 

kolóniách?
Erika:  Keby som mohla, zrušila 
by som sociálne dávky a rôzne 
príspevky. Všetci ľudia by mali 

pracovať a svoju mzdu si zaslúžiť.

Erika, ďakujeme ti, že si sa s 
nami podelila o svoje myšlienky 

a odkryla kúsok svojho života 
a svojho ja. Držíme ti prsty, aby 

si svoje ambície využila nao-
zaj správnym smerom, aby sa ti 

splnilo všetko, čo si želáš.
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