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“Même si la situation actuelle n’est 
pas très rose, c’est le moins qu’on puisse 
dire, je crois qu’il faut toujours rappeler 
les fondamentaux, […] c’est quand même 
la Communauté de paix qui est à l’origine de 
la construction européenne, il ne faut 
jamais l’oublier. ”

“I think there was a clear link and inspiration, 
not only from the élite because there was a lot of 

migrants, Portuguese working in France, 
Switzerland, in Germany, in Great Britain. 

The idea of Europe in Portugal was considered a 
very good and positive idea.” 

“I had been in University at the 
moment of Irish accession, so it was 

deeply topical and everybody felt, this 
was a historical change. […] So, it was 
an opportunity both to be involved in 

something that was new for my 
country and for me personally, too.” 

HAEU, INT 238 

“Le but final que moi je considérais comme 
important, c’était de créer un espace 
européen où les gens vivraient en paix, 
d’abord, pourraient bénéficier du fait d’un 
développement économique plus facile et 
plus important que si les pays étaient restés 
individuellement indépendants.” 

HAEU, INT 875

“... to be a part of that 
multi-national, multi-lingual, 
multi-ethnical, multi-religion, 
multi... character place.  
A unique one in the world. It is 
so fascinating, so enriching.”

гражданите. Историческият 
архив на Европейския съюз е 
хранилище на разнообразни 
програми за устна история, 
които събират гласовете на 
главните герои от европейските 
институции. В тази селекция 

на европейските политици и 
служители е не само скъпоценен 
материал за изследователите, 
но и достъпен източник за 

от интервюта може да чуете 
бивши представители на ЕС, 
които споделят защо са избрали 
Европа и какво означава Европа 
за тях.

“Since the beginning of my University 
studies, the two political love affairs of 

my life were democracy in Spain and the 
construction of Europe.” 

Председател на Европейския 
парламент 2012 - 2017 г.

Генерален секретар на Европейската 
комисия 2005 - 2015 г.

длъжностно лице в Евратом 1960 - 1967 г. и в 
Европейската комисия 1967 - 1998 г.

Председател на Европейската комисия 
2004 - 2012 г.

длъжностно лице в ЕС 
1984 - 2009 г.

Председател на Европейския парламент
1989 - 1992 r.
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е основополагащ принцип на 
европейската интеграция, залегнал 
в учредителните договори. В 
резултат на това, днес, гражданите 
на ЕС са обект на равно третиране с 
гражданите на съответната страна 
по отношение на достъпа до работа 
и условията на труд. В същото време, 
хармонизирането на националните 
режими на социална политика е 
непрекъснато предизвикателство 
за европейските институции, 
поради традиционните исторически 
различия и социално-културен 
пейзаж в държавите-членки.

СВОБОДНОТО 
ДВИЖЕНИЕ
НА РАБОТНИЦИ

Работници и
ЕВРОПЕЙСКА 

ИДЕНТИЧНОСТ

Миньори в Централна Сицилия (Италия), 1962г.
HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown

Миньори в открита въглищна мина, 1958 г.
HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown 

Първи европейски паспорти, издадени 
от ЕОВС, 1953 г. HAEU, CEAB02 
122 – Photos: ERSC/USI and 
unknown authors 

ПРАВА на работниците 

Извадка от Директива 2004/58/ЕО. Официален вестник на 
Европейския съюз, L 158/77, 30.04.2004 г. 

Жаклин Нонон (FR)
длъжностно лице в Европейската 

комисия, 1958 - 1980 г.
HAEU, INT 226

“La libre circulation, qui touchaient 
des tranches de populations comme 
les travailleurs migrants. Quand on 
a fait le règlement, moi j’ai trouvé ça 
très important, que les travailleurs 
puissent circuler comme ça. La 
libre circulation des travailleurs 
c’était presque plus important que 
la circulation des monnaies si vous 
voulez. Les monnaies c’était important, 
mais que les hommes puissent faire 

l’Europe en circulant!”

Решение на Съда на Европейските общности от 15 октомври 1969 г.: Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG срещу Salvatore Ugliola.
HAEU, CJUE 306 

През 1969 г., Съдът 
на Европейските общности 

отсъжда, че работник-мигрант, 
прекъснал своя договор, за да отбие 

военна служба в страната си на произход, 
е в правото си да изисква включването на 

въпросния период при изчисляване 
на пенсионните му права.

Директива 
2004/38/ЕО на 

Европейския парламент и на 
Съвета неотдавна въведе правото 

на гражданите на Съюза и членовете 
на техните семейства да се движат 

и пребивават свободно на 
територията на държавите-

членки.

Фабриция Бадуел Глориозо 

(Перуджа 1927 - 2017) е синдикалист, 

част от италиански и европейски 

асоциации и институции. През 

1978 г. тя е избрана за Председател 

на Европейския икономически 

и социален комитет (ЕИСК), 

консултативен комитет, влючващ 

работодатели, синдикалисти и 

представители на организации 

на гражданското общество. 

Тя е първата жена, избрана за 

ръководител на институционален 

орган на Европейските общности.

Подкрепа за правата на работниците

Фабриция 
БАДУЕЛ 
ГЛОРИОЗО

Плакат за събитието “Tour pour l’emploi ‘97” (фр., “Обиколка за заетостта ‘97”), създаден от 
Европейската конфедерация на профсъюзите. HAEU, NDG 451 

Плакат за възможностите за работа в Европа.
HAEU, NDG 341

Плакат „Свободно движение“, създаден от Европейския парламент.
HAEU, NDG 284  

Свободно движение 
       В ЕВРОПА

Фабриция Бадуел Глориозо по време на 163-ата пленарна сесия на 
ЕИСК, Брюксел, 29-30 ноември 1978 г.
HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown

Фабриция Бадуел Глориозо по време на синдикални дейности в Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), вероятно 1952 г.
HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown

Фабриция Бадуел Глориозо, 17 октомври 1978 г. HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown

„Западна Европа има впечатляващо културно 
наследство, има опита и производствения потенциал 
на огромна индустриализирана зона […] Западна 
Европа също така се радва на исторически създалата 
се култура на силни работнически движения“
Извадка от встъпителната реч на Фабриция Бадуел Глориозо пред ЕИСК, 17 октомври 1978 г. (превод от италиански)
HAEU, FBG 70

РАБОТНИЦИТЕ
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Плакат за изборите, създаден от 
Европейския парламент, 1992 г.
HAEU, NDG 58

е един от най-обсъжданите 
въпроси през последните 
десетилетия и е измерител за 
качеството на всяко демократично 
общество. Европейските институции 
играят важна роля за насърчаване 
на равното третиране на мъжете 
и жените на работното място 
и баланса между половете в 
процеса на вземане на решения. 
Все още далеч от желания краен 
резултат, пълното равенство 
на правата и възможностите за 
мъжете и жените продължава да 
бъде предизвикателство пред 
европейските правителства и 
общества.

Фауста Дезорм Ла Вале 
(Неапол 1927-Рим 2013) е журналист, 
посветен на европейски въпроси. 
През 1976 г. тя е назначена за 
ръководител на „Службата за 
информация на жените“, създадена 
от Европейската комисия. Тя 
организира много инициативи 
за включване на жените в дебата 
за равенството между половете и 

европейската интеграция.

„Защото е истина, живяхме във вакуум, никой не 
се занимаваше с нас, но това беше нашата сила. 
Точно както беше, когато аз поех отговорността за 
информационното обслужване на жените.“ 

HAEU, INT 726 (Препис от интервю, превод от френски)
Европейски активист за правата на жените

От Вентотене до Европа

Фауста Дезорм Ла Вале в офиса си в Европейската комисия, около 1979 г.
HAEU, FDLV 70  - Photo: Unknown

Алтиеро Спинели на конференция в Антверпен, 1972г.
HAEU, AS 294 - Photo: Unknown

Пощенска картичка на Вентотене, 
fondo Ernesto Rossi 

Документ за самоличност на Урсула Хиршман, 1940г.
HAEU, AS 210  

Корица на бюлетина “Femmes d’Europe”, 1980 г., N ° 14 
(март/април). HAEU, FDE 389

Плакат на изложбата „Европа е жена“, проведена в Милано (Италия), януари-февруари 
1989 г.  HAEU, FDLV 71 

Решение на Съда на Европейските общности от 8 април 1976 г. Gabrielle Defrenne 
срещу Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.  

HAEU, CJUE 412

Плакат от предизборната кампания на европейските социалисти насочен към 
жените на Европа, 1994 г. HAEU, NDG 165

Фауста 

ДЕЗОРМ 
ЛА ВАЛЕ

Урсула

ХИРШМАН

Фауста Дезорм 
Ла Вале насърчава 

публикуването на списанието 
„Жените на Европа“ (1977-
1991 г.), за да даде глас на 

европейските жени в 
Общността.

Урсула Хиршман 
(Берлин 1913-Рим 1991) е активист, 
антифашист и привърженик 
на европейския федерализъм. 
Тя подпомага тайното 
разпространение на Манифеста 
от Вентотене по време на войната 
и организира първата среща 
на Европейското движение на 
федералистите през 1943 г. През 70-
те години тя участва в създаването 
на групата „Femmes pour l’Europe“ 

(фр., “Жени за Европа”).

Жозе Мануел Барозу (PT)
Председател на Европейската комисия 2004 - 2012 г.
HAEU, INT 798

Джанлуиджи Валсесия (IT)
длъжностно лице е ЕС 1962-2001 г.

HAEU, INT 288

“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.”

“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”  

„Ние, насилствено откъснатите от Европа, които „сменяхме 
страната си по-често отколкото обувките“ - както заяви 
Брехт, представител на насилствено откъснатите от родните 
си места - ние, също нямаме какво да губим, освен нашите 
вериги в една обединена Европа, и това е причината да 
бъдем федералисти“ 
(Урсула Хиршман, Noi senzapatria, Il Mulino 1993, превод от италиански)

През 1976 
г. основополагащото 
решение на Съда на 

Европейските общности Defrenne 
срещу Sabena установява, че 

принципът на равно заплащане 
следва да има пряко действие в 

правния ред на държавите-
членки.

Урсула Хиршман 
е омъжена за Алтиеро 

Спинели, когото за първи път 
среща във Вентотене. Преди това 
е съпруга на Еудженио Колони, 

който е убит по време на 
войната.

VIII

Жаклин Нонон (FR) 
длъжностно лице в Европейската 
комисия, 1958 - 1980 г.  HAEU, INT 226 

“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”

Жени за 
РАВНИ ПРАВА в Европа

Плакат за първите европейски избори.
HAEU, CS 54 

Фауста Дезорм Ла Вале на срещата на главните редактори на пресата за жени, април 1978 г.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

Дамски лидер в Европейския парламент

Симон Вейл в Европейския парламент, 17 юли 1979 г. HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown

Откъс от речта на Симон Вейл, 
председател на Европейския 

парламент, пред Европейското 
движение по повод честването на 

30-годишнината от декларацията на 
Шуман, 9 май 1980 г., с ръкописни 

бележки. HAEU, PE1 23056  
Никол Фонтен
© Communautés européennes 1999

Симон 

ВЕЙЛ

След Симон 
Вейл, Никол Фонтен е 

втората жена, избрана за 
председател на Европейския 

парламент през 1999 г.

Симон Вейл 
(Ница 1927 - Париж 2017) е 
френски юрист и политик, 
министър на здравеопазването 
и член на Конституционния 
съвет на Франция. Оцеляла от 
концентрационния лагер Аушвиц-
Биркенау, тя е избрана на 17 юли 1979 
г. за председател на Европейския 
парламент, първия пряко избран в 

историята.

Избор на Симон Вейл за председател на Европейския парламент, 
17 юли 1979 г.
© 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”

ЖЕНИ

РАВЕНСТВОТО 
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
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МЛАДЕЖ

са група, за която ЕС изработва 
конкретни политики, като 
водещата програма „Еразъм“, 
например. В същото време, 
те активно изразяват своята 
идея за Европа чрез младежки 
организации и движения, още 
от самото начало на процеса 
на европейска интеграция. 
Как децата и младите хора 
възприемат европейското 
пространство е измерител за 
въздействието на европейските 
политики, но също така и 
подробен план за бъдещето на 
Европа.

за 
федерална ЕвропаМЛАДЕЖТА

Жорж Ренки (ФР)
длъжностно лице в Европейската комисия 1958 - 1992 г.

HAEU, GR 149

Un due tre. Eu-ro-pa! 
Music: Tchaikovsky 
- Chanson Italienne - 
Op.39 n ° 15

Паоло Клароти (IT)
длъжностно лице в Европейската комисия 1959 - 1996 г.

HAEU, INT 124  

  “Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus 
vite possible. […] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes 
spécifiquement jeunes qui se rattachent à la construction europénne et de créer 

une conscience europénne des jeunesses politiques.”
 

Un due tre Eu ro pa… 
Un due tre Eu ro pa… 
Se mi guardi 
ti faccio scoprir 
cosa sono dentro di me. 
nei ricordi di infanzia 
passata 
dai miei nonni a me. 
Se guardi dentro di me 
vedrai storie sconosciute 
ma tutti i personaggi 
uniti a te con dei fili Europa.

  “J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne 
européenne de la jeunesse qui était une campagne 
lancée par le mouvement européen italien qui était 

à ses débuts à l’époque.”

Мануел Марин Гонсалес (ES)
Заместник-председател на Европейската комисия 1986 - 1999 г.
HAEU, INT 631

 “… pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que 
fue pionero en su género, y que confirmó a nivel europeo algo tan 
importante como las autonomías de las universidades que fue el 
programa Erasmus” 

Международен лагер за европейска младеж в Лорели, Германия, 1951г.
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown 

Списание „Soleil Levant“ (фр., “Изгряващо слънце”) на асоциацията „Pro 
Pace“, младежка секция, на лагера в Лорели. HAEU, AM 195 

Дейности на Movimento Federalista Europeo (MFE) в централата му във Флоренция, Италия, юни 1996 г.
HAEU, SP 85 – Photo: Unknown

Тържества, организирани от Европейския съюз по повод включването на общо един милион студенти по програма “Еразъм”. 
© European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

Бюлетин на Европейския 
младежки форум.

HAEU, JD 981

Плакати за образователни програми на ЕС, създадени от Европейската комисия,
HAUE NDG 8 and NDG 101

Плакат, създаден от Европейската комисия.
HAEU, NDG 468 

Откъс от реч на Жак Делор, председател на Европейската комисия, по време 
на конференцията, организирана от Le Monde, съвместно с ЕИО и Université 
de la Sorbonne, на 2 март 1988 г., на тема „Образованието в основата на 
европейския проект“. HAEU, JD 72 

Плакат, създаден от Европейската 
комисия. HAEU, NDG 289

Средно училище, февруари 2020 г. Средно училище, декември 2019 г.Основно училище, март 2019 г.

МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА в ЕС

Как 
МЛАДИТЕ ХОРА 

възприемат ЕС

Програмите 
„Еразъм“, „Сократ“ и 

„Леонардо“, стартирани от 
Европейската комисия между 80-те и 

90-те години на миналия век, целят да 
насърчат иновациите, обучението, 
сътрудничеството и мобилността 

в образованието.

Лагерът Лорели 
е една от многобройните 

инициативи, организирани от 
младите европейци в началото 

на 50-те години.

Рисунки на 
ученици от начални и средни 

училища в рамките на семинарите, 
проведени по образователната 

програма HAEU. Обсъжданите теми 
са: индивидуалната перспектива за 

Европейския съюз, свободното 
движение на хора и 

декларацията Шуман.

„За мен, Европа е континент, свързан с много 
нишки“, начално училище, март 2019 г.

МЛАДИТЕ 
ХОРА
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