najboljša socialna mreža, sploh ko še nikogar ne poznaš.
Laura: Na voljo imamo ogromno koristnih informacij o najrazličnejših dejavnostih 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 veliko, 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

SILA v slovenščini pomeni tudi moč.
Kje se skriva tista edinstvena moč ženske, s katero lahko spremeni svet na
bolje?
Aurore: V svobodi – da lahko rečeš, kar
misliš in čutiš. Sama se počutim svobodno.
Laura: V odkritosti. Najprej do sebe,
šele potem do drugih. V tem je najveličastnejša moč ženske.
Jelena: Sama sem bila rojena in vzgojena kot svobodna. Svoboda je zame nekaj
samoumevnega. Umrla bi, če bi me kdo
omejeval. Ne morete ljubiti, če niste svobodni, in kar sem dejala že na začetku našega
pogovora – ženska naj bo ženska! V tem je
njena največja moč, saj svet vidi z drugačne, dragocene perspektive. Tega, kar počne, morda ne vidimo, lahko pa občutimo.

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.«
udeleženk, več kot štirideset držav. Na
odprtju dogodka na Gospodarskem razstavišču bo govoril tudi častni gost, predsednik države Borut Pahor. Med drugim
bomo uživali v nastopu znane glasbenice
Hannah Mancini.

Glede bazarja naj povem še to, da bo
Črna gora letos enemu od srečnikov podarila vikend paket v Budvi za dve osebi
v maju!
Aurore: Dobro oglaševanje!
Jelena: (Široko nasmejano.) Hvala.

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 projektov, ki smo jih izglasovale kot glavne
med petintridesetimi prosilci.
Aurore: Letos si želimo biti kar najbolj
transparentni doslej – tako za naše članice kot medije. Vse je napisano na naši
spletni strani.
Jelena: Doslej se ni vedelo, kam gre denar 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.

Kaj pa bo na stojnicah vaših držav?
Aurore: Izobilje značilne francoske
hrane in vina pa tudi parfumov ter naše
glasbe. Vsega bo zadosti.
Laura: Žal ne bo sodelovala. (Smeh vseh
sogovornic.)
Jelena: Ona zadostuje. Če smem komentirati, morda to deluje, kot da je država nezainteresirana, vendar ni nujno
tako. Bazar vsako udeleženko precej
stane. Male države nimajo denarja za donacije na vseh veleposlaništvih. Nikogar
zato ne smemo gledati postrani.
Laura: Slovenija pa bo kljub hudi gospodarski krizi imela izjemno bogato
obloženo stojnico, za kar se že zdaj vsem
donatorjem iz srca zahvaljujem. To je še
ena lepa lastnost Slovencev – ko je treba,
stopite skupaj in si pomagate.

