❞ Priznam, tudi sama sem na
začetku nosila v torbici solzivec, a
ga k sreči nisem nikoli uporabila.
Nekaj neprijetnih pripetljajev, kot
so ogovarjanje na ulici, kratkoročno
sledenje in nepojasnjeni telefonski
klici, se je zgodilo v Istanbulu, s
sostanovalko pa sva celo 'zbirali'
telefonske številke taksistov.
Sara

tivne oziroma negativne stvari, ki vama pridejo najprej na
misel v vsakodnevnem življenju?
Jasmina: Na prvem mestu bi izpostavila gostoljuben odnos
Turkov do tujcev (pa naj bo le navidezen ali resnično iskren);
tudi če ne znajo tujega jezika, ti bodo skušali pomagati, z malo
znanja turščine pa še toliko bolj. Z vidika osebnega življenja je
negativna stran dejstvo, da smo v Ankari sami. Moja družina je
v Sloveniji, moževa pa živi v Bursi, ki je od Ankare oddaljena
350 kilometrov. Imamo tudi svoje podjetje, v katerem sva zaposlena oba z možem. Mož ogromno potuje, zato sva z Gabrom
veliko sama in takrat bi bila dobrodošla pomoč domačih. Posebnost je tudi šolski sistem – v Turčiji imajo državne in zasebne
šole. Nekatere najbolj obiskane vpisujejo le na podlagi žreba.
Imela sva srečo, da je bil žreb sinu naklonjen in smo ga lahko
vpisali na eno najstarejših in najbolj uveljavljenih šol v Ankari;
od približno 150 prijavljenih so vpisali le 45 otrok. Sin bo lahko
nadaljeval šolanje na tej francosko usmerjeni zasebni šoli turškega ministrstva za šolstvo do konca srednje šole. Z določenim
nivojem ocen se bo nato lahko brez sprejemnega izpita vpisal
na nekatere francoske univerze (tudi Sorbono), s sprejemnim
izpitom pa tudi na univerze v Turčiji.
Sara: Strinjam se z Jasmino, med pozitivnimi stvarmi bi nedvomno izpostavila zaupanje v ljudi in poštenje, če seveda ne
govorimo o prodajalcih na tržnici, ki radi uporabljajo svoje zvijače predvsem v trgovanju s tujci (turisti). Medtem ko v Sloveniji dobre namene in ravnanje neznancev velikokrat vzamemo z
veliko previdnosti, sta tukaj skrb za sočloveka in deljenje vsega,
kar imaš, skorajda norma. Ker se sama veliko potikam naokoli,
bi kot pozitivno izpostavila odlično organizirano mrežo udobnih avtobusov, s katerimi je premagovanje velikih razdalj v Turčiji precej lažje. Kot Slovenka v tujini sem ponosna, da veliko
sogovorcev ne meša Slovenije s Slovaško in jo zna celo umestiti
na zemljevid. Med negativnimi stvarmi si prvo mesto vsekakor
zasluži turška birokracija, ki je v kombinaciji z nenehno spreminjajočimi se pravili, uradi, raztresenimi po vsem mestu, in
prometnimi zamaški prava nočna mora. Pogrešam tudi več
zelenja v mestu in tek po bližnjem gozdu ter nekatere stvari iz
vsakdanjega življenja, predvsem pri hrani, v trgovinah recimo
ne najdeš bučnega olja ali domačih mesnin, ampak ob vsem
izobilju raznovrstnih turških dobrot in tradicionalnih sladic se
vseeno lahko kaj hitro zrediš. Ups, to je pa že četrta negativna
stvar. (smeh)

ONA 19

