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Bi lahko izpostavile očitne kulturne 
razlike med Slovenijo in svojo domo-
vino, kar zadeva vsakodnevno komu-
nikacijo?
Laura: V Romuniji imamo drugačno 

raven kulture oblačenja. Že na sprehodu 
po ulici v prestolnici srečaš več elegantno 
oblečenih žensk, podobno kot v Italiji 

in Franciji. Saj so tudi Slovenke urejene, 
vendar bolj športno-elegantno.

Aurore: Priznam, da sem bila tudi 
sama nad tem kar precej presenečena. 
Kot bi bili meščani v resnici prebivalci z 
bližnjih gora. Tudi velikih ulic, na kate-
rih bi si ena za drugo sledile prodajalne 
z zares elegantnimi oblačili, ni – z izjemo 
peščice butikov.

Jelena: Tudi jaz moram žal pritrditi 
povedanemu. Črnogorke in Črnogorci v 
Podgorici dajo veliko na urejenost. Pa še 
nekaj me čudi, kar zadeva življenjski stil 
v Sloveniji – koliko mladih je zapuščenih 
in tudi predebelih, čeprav se jih toliko 
ukvarja s športom in zdravo je. Tega res 
ne razumem.

Laura: In še nekaj – ko sem pri petin-
dvajsetih letih prišla v Slovenijo, so bile 
moje vrstnice večinoma še študentke, ki 
živijo pri starših. To me je zares šokiralo, 
saj sem sama takrat že končala fakulteto, 
imela sem službo, tudi kar nekaj delov-
nih izkušenj ter bila sem na svojem. Za-
skrbljeno so me spraševale, zakaj sem se 

tako mlada poročila. (Smeh.) Za nas je to 
nekaj normalnega.

Aurore: Imaš prav, in ko greš ven na 
kosilo, srečaš ogromno študentov, ki jedo 
skoraj zastonj na državne stroške. Ko sem 
bila sama študentka, nisem šla nikoli v 
restavracijo, ker je bilo predrago. Na hitro 
sem pojedla sendvič in se učila naprej. 
Prepričana sem, da se ti nikoli zares ne bo 
dalo hoditi v službo, če se najprej sam ne 
naučiš služiti denarja za svoje najosnov-
nejše potrebe. Mogoče je tudi zato pri vas 
tako velik delež brezposelnih.

Jelena: Slovenija nam je bila všeč že 
sama po sebi, prej smo sem hodili le do-
pustovat. Najprej smo bili polni predsod-
kov, da so Slovenci hladni in nedostopni, 

a zdaj mislim drugače, saj sem spoznala 
kar nekaj prijetnih ljudi. Kar pa me je 
res pustilo brez besed, je bilo, ko sem v 
kavarni ali slaščičarni vsakič znova opa-
zila, da si ljudje delijo račune. Moški niso 
džentelmeni tako kot pri nas, kjer je sa-
moumevno, da ženski plačajo pijačo. Pa 
večkrat sem videla, ko tudi sestra sestri ni 
plačala pijače, ampak sta prispevali vsaka 
svoj delež. To ločevanje zares težko razu-
mem in mi ni všeč.

Laura: To je bolj nemški stil.
Aurore: V nasprotju z rusko mentali-

teto.
Jelena: Verjetno.
Aurore: (Navdušeno.) Slovenija je prav 

zares na prelomnici med Zahodom in 
Vzhodom v samem središču Evrope. Vam 
lahko povem zgodbo?

Seveda.
Aurore: Lani ko sem sama potovala iz 

Ljubljane v Pariz – vsako leto si vzamem 
vikend zase – opremljena s kovčkom, so 
me moški na vašem letališču popolnoma 
prezrli, pa se nisem kaj dosti obremenje-
vala s tem. Dve uri pozneje na pariškem 
letališču je bilo povsem drugače – ne 
vem, zakaj, saj nisem bila nič drugače na-
pravljena in z istim kovčkom. Moški so 
mi pridržali vrata, me prijazno spraševa-
li: »Vam lahko pomagam? Želite prebrati 
časopis?« Ne moreš verjeti! Ja, ljubim Pa-
riz, toda tudi v Ljubljani v resnici ničesar 
prav zelo ne pogrešam.

Jelena: Slovenci so zelo zaprti, vse do-
kler ne začutijo bližine. Že v lokalih se 
opazi, kdo prihaja iz držav nekdanje Ju-
goslavije in kdo je čistokrvni Slovenec. 
Slovenci so zares edinstveni.

Laura: Jaz to zelo dobro vem, saj sem z 
enim poročena. (Smeh vseh.)

Ve imate v Sloveniji skupno misijo – 
spremeniti dosedanji dolgoletni sloves 
združenja SILA.
Laura: Tako je. Mednarodno združenje 

žensk SILA, nevladno neprofitno organi-
zacijo, so leta 1993 ustanovile žene amba-
sadorjev, da bi druga drugi pomagale pri 
navajanju na novo okolje. Naš cilj je, da bi 
bile v oporo vsem tujkam, ki se preselijo 
sem – ne glede na njihov starost, poklic 
in status.

Aurore: Najmlajša članica je stara tri-
indvajset let. Prepričana sem, tudi na 
podlagi lastnih izkušenj, da je SILA v tem 

na obisku

najboljša socialna mreža, sploh ko še ni-
kogar ne poznaš.

Laura: Na voljo imamo ogromno kori-
stnih informacij o najrazličnejših dejav-
nostih in storitvah. Zares se imamo lepo, 
zato opogumljamo vse tujke, ki še niso 
naše članice, naj se nam pridružijo.

Jelena: (Pokima.) Članarina je majhna, 
znaša le štirideset evrov, a zanjo dobiš ve-
liko, ne da bi nad teboj kdor koli izvajal 
pritisk. Prideš, če lahko! SILA ti takoj da 
občutek, da v novem mestu nisi sam, in 
lahko hitreje ter neobremenjeno najdeš 
svoj krog ljudi.

Kaj novega ste pripravile za letošnji 
tradicionalni dobrodelni bazar?
Laura: Še bogatejši kulturni program, 

saj nas kultura bogati. Imamo veliko 

udeleženk, več kot štirideset držav. Na 
odprtju dogodka na Gospodarskem raz-
stavišču bo govoril tudi častni gost, pred-
sednik države Borut Pahor. Med drugim 
bomo uživali v nastopu znane glasbenice 
Hannah Mancini.

Kakšen cilj ste si zadale, za kaj bo šel 
izkupiček dogodka?
Laura: Naš cilj je postavljen zelo visoko, 

ampak verjamemo, da ga bomo dosegle. 
Namreč, rade bi zbrale toliko denarja, da 
bomo z njim financirale deseterico pro-
jektov, ki smo jih izglasovale kot glavne 
med petintridesetimi prosilci. 

Aurore: Letos si želimo biti kar najbolj 
transparentni doslej – tako za naše čla-
nice kot medije. Vse je napisano na naši 
spletni strani.

Jelena: Doslej se ni vedelo, kam gre de-
nar in komu ter po kakšnem ključu so bili 
prosilci za pomoč sploh določeni. Zdaj bo 
drugače in to mi je zelo všeč. 

Aurore: Pa še nekaj je treba ponovno 
poudariti: vse delamo kot prostovoljke, 
tukaj nismo zato, da bi zaslužile.

Laura Jamšek: »V Romuniji imamo drugačno 
raven kulture oblačenja. Že med sprehodom po 
ulici v prestolnici srečaš več elegantno oblečenih 
žensk, podobno kot v Italiji in Franciji. Saj so tudi 
Slovenke urejene, vendar bolj športno-elegantno.«

Aurore Breton: »Lani mi je mož, prav tako 
zaposlen v mednarodnem podjetju, rekel, da se 
bomo preselili v Slovenijo, in morala sem pustiti 
službo, kar je bilo zame izredno težko. Navajena 
sem bila delati od osmih zjutraj do osmih zvečer, 
imela sem varuško, a sem kljub temu oboževala 
svoje delo.«


