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MULHERES

é uma das problemáticas marcantes das 
últimas décadas e uma forma de aferir da 
qualidade de uma sociedade democrática. 
As instituições europeias desempenharam 
um papel significativo na promoção da 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres na força de trabalho, e  no equilíbrio 
entre homens e mulheres na tomada de 
decisões. Ainda longe de ser completamente 
alcançada, a plena igualdade de direitos e 
oportunidades entre homens e mulheres 
continua a representar um desafio para os 
governos e  para as sociedades europeias.
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Mulheres pela 
IGUALDADE DE DIREITOS na Europa

Jacqueline Nonon (FR)
Jacqueline Nonon (FR) Funcionária 
da Comissão Europeia em1958 - 1980. 
HAEU, INT 226   

Eleição de Simone Veil como Presidente do Parlamento Europeu, 
17 de Julho de 1979. © 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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Esquerda: Cartaz eleitoral produzido pelo Parlamento Europeu, 1992. HAEU, NDG 58
Direita: Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 8 de Abril de 1976. Gabrielle Defrenne contra Société 
anonyme belge de navigation aérienne Sabena. HAEU, CJUE 412

Ativista europeia pelos direitos da mulher

De Ventotene para a Europa

Uma líder feminina para o 
Parlamento Europeu

FAUSTA DESHORMES LA VALLE

URSULA HIRSCHMANN

SIMONE VEIL

Fausta Deshormes La Valle (Nápoles 1927-Roma 2013) foi uma 
jornalista empenhada nas questões europeias. Em 1976 foi 
nomeada Chefe do “Gabinete de Informação das Mulheres”, 
criado pela Comissão Europeia. Organizou diversas iniciativas 
para envolver as mulheres no debate sobre a igualdade entre 
género e a integração europeia.

Ursula Hirschmann  (Berlim 1913-Roma 1991) foi uma activista, militante 
anti-fascista e defensora do federalismo europeu. Promoveu a circulação 
clandestina do Manifesto de Ventotene durante a guerra e organizou o 
primeiro encontro do Movimento Federalista Europeu em 1943. Nos anos 
70, esteve envolvida no lançamento do grupo “Femmes pour l’Europe”. 

Simone Veil (Nice 1927-Paris 2017) foi uma advogada e política 
francesa, Ministra da Saúde e membro do Conselho Constitucional 
em França. Sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz-
Birkenau. Foi eleita em 17 de Julho de 1979 Presidente do Parlamento 
Europeu, a primeira a ser eleita por sufrágio direto.

Esquerda: Fausta Deshormes La Valle no seu gabinete 
na Comissão Europeia, por volta de 1979. 
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown
Direita: Fausta Deshormes La Valle na reunião dos 
chefes de redação da imprensa feminina, em Abril de 
1978. HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Cartaz das 
primeiras eleições europeias. HAEU, CS 54

Capa do Boletim 
“Femmes d’Europe”, 1980, 

N°14 (Março/Abril). 
HAEU, FDE 389

“Porque é verdade, vivemos num vazio, ninguém se ocupava 
de nós, mas essa era a nossa força”. Tal como quando assumi o 
serviço de informação das mulheres.”
HAEU, INT 726 (Transcrição da entrevista, traduzido do francês).

Fausta Deshormes La 
Valle promoveu a publicação 

da revista “Mulheres da Europa” 
(1977-1991) a fim de dar voz 
às mulheres europeias na 

Comunidade.

  Em 1976, 
o acórdão pioneiro 

do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias 

Defrenne/Sabena estabeleceu 
que o princípio da igualdade de 
remuneração deveria ter efeito 

direto na ordem jurídica dos 
Estados-Membros. 

Nicole Fontaine 
© Communautés européennes 

Esquerda: Simone Veil no Parlamento Europeu, 
17 de Julho de 1979. HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown
Direita: Excerto do discurso de Simone Veil, Presidente 
do Parlamento Europeu, no Movimento Europeu, por 
ocasião da celebração do 30.º aniversário da Declaração 
Schuman, 9 de Maio de 1980, com notas manuscritas.  
HAEU, PE1 23056

Depois de Simone 
Veil, Nicole Fontaine foi a 

segunda mulher a ser eleita 
Presidente do Parlamento 

Europeu, em 1999.

Nós, os desenraizados da Europa que “mudámos de país mais vezes 
do que de sapatos” - como Brecht, representante dos desenraizados, 
afirmou - também nós nada mais temos a perder numa Europa unida 
do que as nossas correntes e é por isso que somos federalistas.”
(Ursula Hirschmann, Noi senzapatria, Il Mulino 1993, traduzido do italiano)

Da esquerda para a direita: Documento de identificação de Ursula 
Hirschmann, 1940. HAEU, AS 210; Postal de Ventotene. 

HAEU, fondo Ernesto Rossi;  Altiero Spinelli, numa conferência 
em Antuérpia, 1972. HAEU, AS 294 - Photo: Unknown

Ursula Hirschmann 
era casada com Altiero 

Spinelli, que conheceu  em 
Ventotene. Anteriormente tinha 

sido casada com Eugenio 
Colorni, morto durante a 

guerra.

Gianluigi Valsesia (IT)
funzionario europeo 

1962 - 2001. 
HAEU, INT 288   

José Manuel 
Barroso (PT)

presidente della Commissione 
europea 2004 - 2012. 

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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Esquerda: Cartaz da campanha pré-eleitoral dos Socialistas Europeus para as mulheres da Europa, 1994. HAEU, NDG 165 .
Direita:  Cartaz da exposição “Europe is Woman” realizada em Milão (Itália), Janeiro-Fevereiro de 1989. HAEU, FDLV 71


