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Vrouwen voor

Van Ventotene naar Europa

“Wij, de ontwortelde van Europa die “ons land vaker
veranderde dan onze schoenen” - zoals Brecht,
vertegenwoordiger van de ontwortelde, zei - ook wij hebben
niets anders te verliezen dan onze ketens in een verenigd
Europa, en dat is de reden waarom we federalisten zijn.”
Ursula Hirschmann, Noi senzapatria, Il Mulino 1993, vertaald uit het Italiaans.

José Manuel Barroso (PT)
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voorzitter van de Europese Commissie 2004 - 2012.
HAEU, INT 798 
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URSULA HIRSCHMANN

Links: Identiteitsdocument van Ursula Hirschmann, 1940. HAEU, AS 210;
Rechts: Ansichtkaart van Ventotene. HAEU, Fondo Ernesto Rossi.
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GELIJKE RECHTEN in Europa

Ursula Hirschmann (Berlijn
1913 - Rome 1991) was een activist,
militante antifascist en voorstander
van het Europese federalisme.
Ze bevorderde de clandestiene
verspreiding van het Manifest
Ventotene tijdens de oorlog en
organiseerde de eerste bijeenkomst
van de Europese Federalistische
Beweging in 1943. In de jaren 70 was
ze bij de oprichting van de groep
“Femmes pour l’Europe” betrokken.

Ursula Hirschmann
was getrouwd met Altiero
Spinelli, die ze voor het eerst
in Ventotene ontmoette. Eerder
was ze getrouwd geweest met
Eugenio Colorni, die tijdens de
oorlog was omgekomen.

GENDERGELIJKHEID

Luisteren

Jacqueline
Nonon (FR)
ambtenaar van de Europese
Commissie 1958 - 1980.
HAEU, INT 226

All the governments wanted the more important portfolios. And they were not sending
[...] women. And in fact, I wanted to have at least 9 or one third […] I had to push the
governments to send me women as candidates. […] but at the end we’ve got it.”

Gianluigi Valsesia (IT)
EU-ambtenaar 1962 - 2001.
HAEU, INT 288

“Et l’on devait faire tout ce qui est possible pour augmenter les taux de [la] présence
[féminine] qui étaient à l’époque extrêmement marginaux par rapport à la présence
masculine au sein des services communautaires.” 
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Altiero Spinelli tijdens een conferentie in Antwerpen,
1972. HAEU, AS 294 - Photo: Unknown.
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“Je me suis trouvée à la tête
d’un groupe de travail qu’on
a baptisé le groupe AD HOC
pour l’égalité des femmes
et c’est de là qu’est partie la
législation.”
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In 1976, het
toonaangevende
uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese
Gemeenschappen Defrenne
tegen Sabena vastgesteld dat het
beginsel van gelijke beloning
voor gelijk werk rechtstreekse
werking in de rechtsorde
van de lidstaten zal
hebben.

Boven - Van links naar rechts: Affiche voor de pre-verkiezingscampagne van
de Europese socialisten voor de vrouwen van Europa, 1994. HAEU, NDG 165;
Affiche van de tentoonstelling “Europe is Woman”, gehouden in Milaan
(Italië), januari-februari 1989.HAEU, FDLV 71; Uitspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1976. Gabrielle
Defrenne tegen Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
[Case 43/75]. HAEU, CJUE 412.

is een van de bepalende kwesties
van de afgelopen decennia en
een maatstaf voor kwaliteit van
een democratische samenleving.
Europese instellingen speelden een
belangrijke rol bij het bevorderen van
gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de beroepsbevolking en
genderevenwicht in besluitvorming.
De volledige gelijkheid van rechten
en kansen voor mannen en
vrouwen is nog lang niet bereikt en
vormt nog steeds een uitdaging
voor de Europese regeringen en
samenlevingen.

Beneden: Verkiezingsaffiche geproduceerd door het Europees Parlement,
1992. HAEU, NDG 58.
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FAUSTA DESHORMES LA VALLE

SIMONE VEIL

Europese activist voor vrouwenrechten

Een vrouwelijke leider voor het Europees Parlement

Fausta Deshormes La Valle (Napels
1927-Rome 2013) was een journalist die
zich met Europese kwesties bezighield. In
1976 werd ze benoemd tot hoofd van het
“Vrouweninformatiebureau”, opgericht
door de Europese Commissie. Ze
organiseerde veel initiatieven om vrouwen
bij het debat over gendergelijkheid en
Europese integratie te betrekken.

“Omdat het waar is; we leefden in een vacuüm,
niemand had met ons te maken, maar dat was
onze kracht. Net zoals toen ik de leiding over de
informatiedienst voor vrouwen had.” 
HAEU, INT 726 (Transcript van interview, vertaald uit het Frans)

Van links naar rechts: Fausta Deshormes La Valle in haar kantoor bij de Europese Commissie, circa 1979.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Fausta Deshormes La Valle tijdens de vergadering van de
hoofdredactrices van de vrouwenpers, april 1978. HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Affiche over de eerste
Europese verkiezingen. HAEU, CS 54.
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Simone
Veil
(Nice
1927 - Parijs 2017) was
een Franse advocaat en
politicus, minister van
Volksgezondheid en lid van
de Constitutionele Raad in
Frankrijk. Als overlevende
van het concentratiekamp
Auschwitz-Birkenau
werd ze op 17 juli 1979
tot voorzitter van het
Europees
Parlement
gekozen, de eerste die
rechtstreeks werd gekozen.
Kijken

Verkiezing van Simone Veil als
voorzitter van het Europees
Parlement, 17 juli 1979.
© European Union 2019.

“Le Parlement Européen,
maintenant élu au suffrage
universel est désormais
porteur d’une responsabilité
particulière. Et pour relever
les défis auxquels l’Europe
est confrontée, c’est dans trois
directions qu’il faudra l’orienter,
l’Europe de la solidarité,
l’Europe de l’indépendance,
l’Europe de la coopération.”

Fausta Deshormes
La Valle bevorderde de
publicatie van de review
“Women of Europe”
(1977-1991), om een stem
aan Europese vrouwen in
de Gemeenschap te
geven.
Cover van het Bulletin
“Femmes d’Europe”, 1980,
nr. 14 (maart / april).
HAEU, FDE 389.
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Boven: Simone Veil bij het Europees Parlement, 17 juli 1979.
HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown.
Rechts: Uittreksel uit de toespraak van Simone Veil, voorzitter van het
Europees Parlement, bij de Europese Beweging ter gelegenheid van de
viering van de 30ste verjaardag van de Verklaring van Schuman,
9 mei 1980, met handgeschreven aantekeningen. HAEU, PE1 23056.

Na Simone Veil
was Nicole Fontaine
de tweede vrouw die in
1999 tot voorzitter van het
Europees Parlement
werd verkozen.

Nicole Fontaine
© Communautés
européennes 1999.
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