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dAme Iz sILe

Življenje
diplomatove
žene
ni preprosto
Predsodki o Slovencih pogosto držijo, se namuznejo
Romunka Laura Jamšek, Francozinja Aurore Breton in
Črnogorka, mag. Jelena Milić. S prodornimi članicami
Slovenskega mednarodnega združenja žensk SILA
smo se sproščeno pogovarjali nekaj dni pred njihovim
najpomembnejšim dogodkom, že 21. mednarodnim
dobrodelnim bazarjem, ki bo potekal to soboto.
Sprašuje: katja cah
Foto: jože suhadolnik

T

akoj ko sedemo ob skodelici čaja, se
zasliši znana melodija, nastavljena
za zvonjenje mobilnika Laure Jamšek, tudi predsednice organizacije SILA.
Pesem, na katero v kultnem filmu Vonj
po ženski nepozabni tango zaplešeta Al
Pacino in njegova mlada soplesalka.
Izhodiščno vprašanje se je postavilo
samo od sebe: verjamete v pravo romantiko med žensko in moškim ali jo
lahko najdemo le v filmih in literaturi?
Laura: Odgovarjam kar s tangom, ki
ga rada plešem tudi sama, in mislim,
da je najboljši način, kako hoditi z moškim. To je tudi definicija tanga – hoditi v objemu, ko se lahko dogaja prava
romantika. Omogočeno ti je, da izraziš
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prav vsa čustva, a vedno v objemu. (Se
nasmehne.)
Aurore: Mene vedno najbolj očara, če
moški žensko spoštuje in je do nje prijazen. To je prava romantika.
Jelena: Sem romantična duša. Strinjam se z Lauro, v življenju se rada sprehajam z moškim, ko si slediva. Verjetno
je to stvar mentalitete, ampak pri nas je
ženska ponavadi pol koraka za moškim.
To mi ugaja, saj le tako prideš do pravega
cilja. Agresivne ženske mi niso všeč, ker
ubijajo pravo romantiko, v kateri je ženska vedno na prvem mestu. Kadar je nežna, vselej dobi, kar hoče.
Vse ste žene pomembnih, vplivnih
moških. Nam prosim zaupate, s čim se

poleg običajnih obveznosti še ukvarjate – poslovno gledano?
Laura: Ne bi bila rada identificirana
kot »žena od«. V prvi vrsti sem Laura.
Imam svojo preteklost, univerzitetno izobrazbo, svoje ambicije in cilje, govorim
pet jezikov (tudi slovensko, op. a.). Deset
let sem delala v mednarodnih družbah,
zdaj pa imam svoje podjetje. Morda sem
prav zaradi organizacijskih in vodstvenih
sposobnosti postala tudi predsednica
združenja SILA. V Sloveniji sicer živim
že enajsto leto.
Aurore: V poslovnih vodah sem bila
že v Parizu kot direktorica prodaje mednarodnega podjetja. Lani mi je mož, prav
tako zaposlen v mednarodnem podjetju,
rekel, da se bomo preselili v Slovenijo,

