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ЖЕНИ

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.

РАВЕНСТВОТО 
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Жени за 
РАВНИ ПРАВА в Европа

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

Избор на Симон Вейл за председател на Европейския парламент, 
17 юли 1979 г. © European Union 2019.

“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.”

“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.” 
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Ляво: Плакат за изборите, създаден от Европейския парламент, 1992 г. HAEU, NDG 58.
Дясно: Решение на Съда на Европейските общности от 8 април 1976 г. Gabrielle Defrenne срещу Société 
anonyme belge de navigation aérienne Sabena.  HAEU, CJUE 412.

Европейски активист за правата на жените

от Вентотене до Европа

дамски лидер в Европейския парламент

ФАУСТА ДЕЗОРМ ЛА ВАЛЕ

УРСУЛА ХИРШМАН

СИМОН ВЕЙЛ

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.

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”).

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.

Ляво: Фауста Дезорм Ла Вале в офиса си в 
Европейската комисия, около 1979 г. HAEU, FDLV 70 - 
Photo: Unknown.
Дясно: Фауста Дезорм Ла Вале на срещата на 
главните редактори на пресата за жени, април 1978 
г. HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Плакат за първите 
европейски избори.  HAEU, CS 54.

„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).

Фауста Дезорм 
Ла Вале насърчава 

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

европейските жени в 
Общността.

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.

 Никол Фонтен 
© Communautés européennes.

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

След Симон 
Вейл, Никол Фонтен 

е втората жена, избрана 
за председател на 

Европейския парламент 
през 1999 г.

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)

От ляво на дясно: Документ за самоличност на Урсула Хиршман, 1940г. 
HAEU, AS 210. Пощенска картичка на Вентотене, fondo Ernesto Rossi; Алтиеро 
Спинели на конференция в Антверпен, 1972г. HAEU, AS 294 - Photo: Unknown.

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.

Джанлуиджи
Валсесия (IT)

длъжностно лице е ЕС 
1962 - 2001 г.

HAEU, INT 288   

Жозе Мануел 
Барозу (PT)

Председател на Европейската 
комисия 2004 - 2012 г.

HAEU, INT 798  

“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.”  

“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.”
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Ляво: Плакат от предизборната кампания на европейските социалисти насочен към жените на Европа, 1994 г. HAEU, NDG 165 .
Дясно: Плакат на изложбата „Европа е жена“, проведена в Милано (Италия), януари-февруари 1989 г. HAEU, FDLV 71.
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