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Pionirji EU
Pionirji, ki so pomagali graditi 
današnjo Evropo
Vizionarski voditelji, opisani v tej knjižici, od odpornikov in preživelih holokavsta 
do politikov in celo filmske zvezde, so bili navdih za oblikovanje Evrope, v kateri 
živimo danes. Pionirji EU so raznolika skupina ljudi s skupnim višjim ciljem: 
ustvariti mirno, združeno in uspešno Evropo.

Številni med njimi so si po grozotah dveh svetovnih vojn prizadevali za ustavitev 
konfliktov v Evropi ter za spodbujanje miru in solidarnosti med ljudmi. Bili so 
zagovorniki temeljnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija: svoboda, 
demokracija in enakost, spoštovanje človekovega dostojanstva, človekovih 
pravic in pravne države ter solidarnost in zaščita vseh v družbi.

Ta knjižica je namenjena kronološki predstavitvi vpliva njihovih prispevkov 
k temeljem Evropske unije. Prizadevali so si za mir in blaginjo ter izkoreninjenje 
socialne izključenosti in diskriminacije. Pomagali so razviti sisteme, ki so privedli 
do gospodarske stabilnosti in nazadnje enotne valute ter zagovarjali bogato 
kulturno zgodovino Evrope.

Brez njihovega zagona in domišljije ne bi živeli na območju miru in stabilnosti, 
ki ga predstavlja sodobna Evropa.

Te kratke biografije so le vzorec celotnih člankov, ki so na voljo na spletu na 
naslednjem naslovu:
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/
eu-pioneers_sl

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers_sl
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers_sl
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Jean Monnet
1888–1979
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Jean Monnet se je želel po izbruhu prve svetovne vojne leta 1914 pridružiti 
francoski vojski, vendar so ga zaradi zdravstvenih razlogov zavrnili. Da bi kljub 
temu služil svoji državi in koristil vojnim prizadevanjem Francije, se je na vlado 
obrnil s predlogom za boljše usklajevanje prevoza vojnih zalog. Njegov predlog je 
bil sprejet in francoski predsednik ga je imenoval za gospodarskega posrednika.

Ker je med vojno pokazal izjemno sposobnost, je bil ob ustanovitvi Društva 
narodov leta 1919 pri 31 letih imenovan za namestnika generalnega sekretarja 
Društva narodov. Ko je leta 1923 umrl njegov oče, se je Monnet vrnil v svoj 
rojstni kraj Cognac in uspešno znova postavil na noge propadajoče družinsko 
podjetje.

Ob začetku druge svetovne vojne je Monnet postal predsednik francosko-
britanskega odbora, ki je bil ustanovljen za združevanje proizvodnih zmogljivosti 
obeh držav. Britanska vlada ga je poslala v Združene države, da bi nadzoroval 
nakup vojnih zalog. Navdušil je ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta 
in kmalu postal eden od njegovih najbližjih svetovalcev. Predsednika je pozval, 
naj razširi proizvodno zmogljivost za vojaško opremo v Združenih državah, še 
preden so vstopile v vojno.
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Leta 1943 je Monnet postal član Francoskega komiteja nacionalne osvoboditve, 
francoske vlade v izgnanstvu v Alžiru. Takrat je izrecno izrazil svojo vizijo 
enotne Evrope, ki bi ohranjala mir. Na zasedanju komiteja 5. avgusta 1943 je 
Monnet izjavil: „V Evropi ne bo miru, če bodo države ponovno vzpostavljene na 
podlagi nacionalne suverenosti ... Evropske države so premajhne, da bi lahko 
svojim narodom zagotovile potrebno blaginjo in socialni razvoj. Zato se morajo 
povezati v federacijo ...“

Po vojni so mednarodne napetosti naraščale, zato je Monnet spoznal, da je 
treba sprejeti konkretne ukrepe za evropsko enotnost, in s svojo ekipo začel 
pripravljati koncept Evropske skupnosti. Francoski minister za zunanje zadeve 
Robert Schuman je 9. maja 1950 v imenu francoske vlade predstavil Schumanovo 
deklaracijo.

Bistvo deklaracije, ki jo je predlagal in pripravil Monnet, je bila pobuda o enotnem 
upravljanju celotne nemške in francoske proizvodnje premoga in jekla v okviru 
ene Visoke oblasti. Osnova pobude je bilo prepričanje, da je mogoče preprečiti 
morebitne vojne v prihodnosti, če proizvodnjo premoga in jekla skupaj upravljata 
dve najmočnejši državi Evrope. Deklaracijo so podprle vlade Belgije, Nemčije, 
Italije, Luksemburga in Nizozemske in postala je temelj Evropske skupnosti za 
premog in jeklo (ESPJ), predhodnice Evropske gospodarske skupnosti in pozneje 
Evropske unije.

Hiša Jeana Monneta v Franciji je zdaj muzej in delovno okolje za gostujoče šolske skupine.
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Konrad Adenauer, ki so ga njegovi sodržavljani leta 2003 v raziskavi izbrali za 
„najpomembnejšega Nemca vseh časov“, si je neutrudno prizadeval za združeno 
Evropo in trajni mir med narodi. Evropa, kakršno poznamo danes, ne bi bila 
mogoča brez zaupanja drugih evropskih držav, ki si ga je pridobil, da so sledile 
njegovemu in nemškemu vodstvu.

Svoja stališča je oblikoval na podlagi svojih izkušenj z vojno. Pri tridesetih letih 
je bil ob izbruhu prve svetovne vojne namestnik župana Kölna. Kljub težavam, 
ki jim je bil priča, mu je uspelo ohranjati delovanje mesta za civiliste in vojsko, 
ki ga je uporabljala kot glavno oskrbovalno in transportno bazo za nemške sile.

Leta 1917 je postal župan Kölna, vendar je bil leta 1933 po sporu z nacistično 
stranko, ker za Hitlerjev obisk mesta ni želel okrasiti s svastikami, odstavljen 
s položaja. Adenauer je bil opozorjen, da je v nevarnosti, zato se je zatekel 
v samostan, kjer je ostal, dokler nevarnost ni minila. Režim ga takrat sicer ni 
štel za tako nevarnega, kljub temu pa so ga nacisti večkrat aretirali. Bil je zaprt 
in uvrščen na sezname za deportacijo, vendar mu je uspelo preživeti vojno.
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Konrad Adenauer
1876–1967
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Ko so bili nacisti poraženi, si je Adenauer prizadeval za uresničitev svojih 
ciljev, tj. za spravo Nemčije z njenimi nekdanjimi sovražnicami, zlasti Francijo, 
in vzpostavitev trajnega miru v Evropi. 15. septembra 1949 je bil izvoljen za 
kanclerja Zvezne republike Nemčije (Zahodna Nemčija). V naslednjih letih je 
svojo državo popeljal v Svet Evrope (1951) in zagotovil, da je imela Zahodna 
Nemčija zelo pomembno vlogo pri ustanovitvi Evropske skupnosti za premog 
in jeklo (1952). Ta organizacija je bila ustanovljena za preprečevanje nadaljnjih 
konfliktov z nadzorovanjem panog, ki so bile v središču evropskega vojnega 
kolesja. Leta 1955 je Adenauer Zahodno Nemčijo popeljal tudi v zvezo NATO, 
kar je bil morda dotlej največji znak, da se je Nemčija vračala na mednarodno 
prizorišče.

Adenauerjevo prepričanje, da bi se lahko tesna povezava med Zahodno Nemčijo 
in Francijo izkazala za podlago za trajni mir in stabilnost v Evropi, je leta 1963 
privedlo do podpisa Elizejske pogodbe, znane tudi kot pogodba o prijateljstvu. 
Z njo je bila potrjena sprava med državama ter postavljen trden temelj za 
odnose, ki so končali stoletja dolgo rivalstvo. Adenauerjeva vizija glede vloge 
njegove države v združeni Evropi je zagotovila, da je Nemčija postala svobodna 
in demokratična družba, kakršno poznamo danes.
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Konrad Adenauer v mestni hiši v Rimu 25. marca 1957 ob podpisu Rimskih pogodb, s katerima 
sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo.
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Novinarka in političarka Louise Weiss je bila od 20. let prejšnjega stoletja do 
svoje smrti leta 1983 vpliven glas v francoskih in mednarodnih zadevah. Med 
prvo svetovno vojno je delala v poljskih bolnišnicah, kar jo je zelo zaznamovalo. 
Vse življenje je posvetila iskanju miru, sprva s pisanjem za različne časopise, 
nato pa s prizadevanji za volilno pravico žensk. Med drugo svetovno vojno je 
pomagala rešiti na tisoče judovskih otrok pred nacisti in se pridružila francoskemu 
odporniškemu gibanju.

Po vojni je potovala po svetu ter za ugledne francoske revije in časnike napisala 
veliko člankov o vodilni vlogi, ki bi jo Zahod in zlasti Evropa lahko imela pri 
spodbujanju demokratičnih vrednot po svetu. Na podlagi tega prepričanja se je 
tudi med hladno vojno zavzemala za Evropo kot protiutež Združenim državam 
in Sovjetski zvezi.

Leta 1971 je ustanovila fundacijo Louise Weiss, ki vsako leto osebi ali instituciji, 
ki se je najbolj zavzemala za napredek na področju „znanosti o miru“, podeli 
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Louise Weiss
1893–1983
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nagrado Louise Weiss. Med dosedanjimi dobitniki nagrade so Václav Havel, 
Helmut Schmidt in Simone Veil.

Louise Weiss je nato delovala na evropski ravni in bila leta 1979 izvoljena za 
evropsko poslanko. Na nastopnem govoru v Parlamentu je vse Evropejce pozvala, 
naj se združijo na podlagi skupne kulture in ne le skupnih gospodarskih interesov.

Umrla je leta 1983 pri starosti 90 let kot najstarejša evropska poslanka. 
Parlament je pozneje po njej imenoval svojo glavno stavbo v Strasbourgu, in 
sicer v spomin na njeno vseživljenjsko podporo evropskim vrednotam.

Louise Weiss je bila julija 1979 izvoljena v Evropski parlament, s čimer 
je pri 86 letih postala najstarejša evropska poslanka.
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Italijanski politik Alcide De Gasperi je bil zadnji predsednik vlade Kraljevine 
Italije in prvi predsednik vlade Italijanske republike. Po drugi svetovni vojni je 
nadzoroval oblikovanje nove demokracije v Italiji ter gospodarsko obnovo države 
in njen ponovni vstop na mednarodno politično prizorišče.

De Gasperi je pomagal povezati Nemčijo in Francijo po skoraj stoletje trajajočemu 
konfliktu. Po koncu vojne si je De Gasperi dejavno prizadeval za združevanje 
Evrope, saj je bil prepričan, da se le tako lahko preprečijo prihodnji konflikti. 
Imel je jasno vizijo o združeni Evropi, ki ne bi nadomestila posameznih držav, 
ampak bi jim omogočala medsebojno sodelovanje.

„Prihodnosti ni mogoče graditi s silo ali željo po osvajanju, ampak z vztrajanjem 
pri demokraciji, konstruktivnim duhom dogovora in spoštovanjem svobode,“ je 
povedal v govoru leta 1952 ob prejemu nagrade Karla Velikega za prispevek 
k združevanju Evrope. To je bilo v bistvu sporočilo, ki ga je predal voditeljema 
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Alcide De Gasperi
1881–1954
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Nemčije in Francije, ko je začel posredovati v sporih v podporo pozivu Roberta 
Schumana z dne 9. maja 1950 k oblikovanju združene Evrope.

De Gasperijevo delo je prispevalo tudi k ustanovitvi Evropske skupnosti za 
premog in jeklo, tj. organizacije, ki je dejansko odpravila zmožnost medsebojnega 
vojskovanja evropskih narodov. Leta 1954 so bila njegova prizadevanja nagrajena, 
ko je bil imenovan za predsednika parlamentarne skupščine navedene skupnosti.

Poleg vloge pri ustanavljanju Sveta Evrope je De Gasperi dosegel še enega od 
svojih ciljev, ki je bil zagotoviti Italiji osrednjo vlogo na mednarodnem prizorišču, 
ko se je njegova država pridružila preostalim petim ustanovnim članicam 
Skupnosti. De Gasperi je imel tudi širšo vizijo – o mednarodnem sodelovanju 
kot temelju miru. Prispeval je k pridružitvi Italije Marshallovemu načrtu in njeni 
vključitvi v zvezo NATO.

Govor Alcideja De Gasperija v Parizu 21. aprila 1954.
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Potem ko je bil Robert Schuman med prvo svetovno vojno iz zdravstvenih 
razlogov oproščen služenja vojaškega roka, je bil med drugo svetovno vojno 
dejaven kot član francoskega odporniškega gibanja, nazadnje pa so ga ujeli 
nacisti in ga zaprli. Za las se je izognil deportaciji v koncentracijsko taborišče 
Dachau in pobegnil v vichyjsko Francijo, kjer se je po nemški okupaciji tudi tega 
dela države uspešno skrival še naslednja tri leta, ko je bila za njegovo prijetje 
razpisana nagrada.

Med obema vojnama se je začel dejavno ukvarjati s politiko, pri čemer je poklicno 
pot v javni službi začel kot izvoljeni predstavnik regije Moselle v francoskem 
parlamentu. Rodil se je kot nemški državljan v Luksemburgu, leta 1919, ko je 
bila pokrajina Alzacija - Lorena vrnjena Franciji, pa je postal francoski državljan.

Po vojni se je Schuman vrnil v domačo politiko in zasedal več pomembnih 
položajev, vključno s položajem predsednika vlade in ministra za zunanje zadeve. 
Bil je glavni pogajalec pri sklepanju pomembnih pogodb in uresničevanju pobud, 
kot so ustanovitev Sveta Evrope, Marshallov načrt in zveza NATO. Namen vseh 
teh pogodb in pobud je bil okrepiti sodelovanje med zahodnimi zavezniki in 
povezati Evropo.
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Robert Schuman
1886–1963
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Schuman je najbolj znan po Schumanovi deklaraciji, v kateri je predlagal združitev 
gospodarskih interesov. Prepričan je bil, da če bodo evropski narodi povezani, 
vojna „ne bo le težko verjetna, ampak dejansko nemogoča“.

V sodelovanju z Jeanom Monnetom je pripravil Schumanov načrt, ki ga je 
predstavil 9. maja 1950. Ta dan danes velja za rojstni dan Evropske unije, ki 
ga vsako leto praznujemo kot „dan Evrope“. V spremnem govoru je predlagal 
skupni nadzor nad proizvodnjo premoga in jekla, najpomembnejših surovin za 
industrijo orožja.

Manj kot leto pozneje, 18. aprila 1951, je šest ustanovnih držav (Belgija, Nemčija, 
Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) podpisalo Pariško pogodbo. Z njo 
je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, ki je bila prva 
nadnacionalna skupnost v Evropi. Ta prelomna organizacija je utrla pot Evropski 
gospodarski skupnosti in pozneje Evropski uniji.

Robert Schuman, na sredini, v pogovoru z Ludwigom Erhardom, na levi.
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Simone Veil je preživela nacistično taborišče. Njeno otroštvo in travmatske 
izkušnje med drugo svetovno vojno so spodbudili njeno zavezanost združeni 
Evropi, ki ni nikoli usahnila.

Njen politični vzpon se je začel že na začetku njene poklicne poti na področju 
prava. Leta 1974 se je kot ministrica za zdravje pridružila francoski vladi 
predsednika Giscarda d’Estainga. Kmalu po imenovanju se je začela boriti za 
legalizacijo splava v Franciji. Njena dolga bitka se je končala šele, ko je njena 
prizadevanja podprla opozicija državne skupščine in je bil leta 1975 sprejet 
zakon o splavu. Ta zakon, ki je postal splošno znan pod imenom „la loi Veil“ 
(zakon Veil), je veljal za izjemen dosežek.

V nadaljevanju politične kariere je postala bolj zavezana ideji o Evropi brez 
sporov in zatiranja. Zato je leta 1979 sprejela predlog predsednika Giscarda 
d’Estainga, da vodi listo njegove stranke na prvih neposrednih volitvah v Evropski 
parlament.

Simone Veil je bila izvoljena v Parlament in izbrana za njegovo predsednico. 
Tako je postala prva ženska na čelu katere koli institucije EU. Dve leti pozneje je 
prejela nagrado Karla Velikega, ki se podeljuje za prispevke h krepitvi evropskega 
povezovanja.
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Simone Veil
1927–2017
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Po 14 letih v Evropskem parlamentu se je Simone Veil leta 1993 vrnila v francosko 
politiko, kjer je kot državna ministrica, pristojna za zdravje in socialne zadeve, 
delovala do leta 1995. Leta 1998 je bila imenovana v francoski ustavni svet.

Leta 2008 je bila izvoljena v Académie Française kot ena redkih žensk, ki so 
imele to čast. Na slavnostnem meču, ki se izdela za vsakega člana akademije, 
je bilo vgravirano troje stvari: številka njene tetovaže iz Auschwitza 78651, 
slogan francoske republike „svoboda, enakost, bratstvo“ in slogan Evropske 
unije „združeni v raznolikosti“.

Umrla je leta 2017, leta 2018 pa so bili njeni posmrtni ostanki preneseni v pariški 
mavzolej Panteon. Simone Veil je šele peta ženska, ki je bila deležna te časti.

Simone Veil, novoizvoljena predsednica Evropskega parlamenta,  
prejema stoječe ovacije po govoru junija 1979.
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Ko je francoski zunanji minister Robert Schuman leta 1950 predlagal oblikovanje 
organizacije, ki bi evropskim državam dejansko preprečevala medsebojno 
vojskovanje, je luksemburški zunanji minister Joseph Bech z navdušenjem 
podprl njegov predlog.

Bech je trdno verjel v doseganje stabilne in uspešne Evrope prek tesnejšega 
gospodarskega sodelovanja.

Bech, ki je zbežal iz Luksemburga, ko so ga zasedli nacisti, da bi v Londonu 
služil svoji vladi v izgnanstvu, je v ustanovitvi Evropske skupnosti za premog 
in jeklo poleg orodja za preprečevanje nadaljnjih uničujočih konfliktov, kot 
je bila druga svetovna vojna, videl tudi priložnost za to majhno državo, da 
pusti pečat v novi Evropi. Imel je pomembno vlogo pri ustanovitvi carinske 
unije Beneluksa, tj. zveze izgnanih vlad Belgije, Luksemburga in Nizozemske, 
leta 1944. V 50. letih prejšnjega stoletja je postal eden od vodilnih pobudnikov 
evropskega povezovanja.
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Joseph Bech
1887–1975
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Joseph Bech je junija 1955 predsedoval konferenci v Messini, na podlagi katere 
je bila pozneje sprejeta Rimska pogodba, s katero je bila ustanovljena Evropska 
gospodarska skupnost, predhodnica današnje Evropske unije. V središču razprav 
na konferenci je bil memorandum, ki so ga predložile tri države Beneluksa, 
vključno z Bechom kot predstavnikom Luksemburga. Ta dokument je povezal 
francoske in nizozemske načrte za nove dejavnosti na področjih prometa in 
energije, zlasti jedrske, ter splošni skupni trg pod vodstvom skupnega organa 
z ustreznimi pooblastili.

Bech je leta 1959 odstopil s položaja ministra za zunanje zadeve in leta 1964 
končal svojo politično pot.

Francoski zunanji minister Robert Schuman, luksemburški minister za zunanje zadeve 
Joseph Bech in belgijski predsednik vlade Paul-Henri Spaak na prvem zasedanju 

Posvetovalne skupščine Sveta Evrope 10. avgusta 1949 v Strasbourgu.
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Marga Klompé je bila znanstvenica in učiteljica, ki se je med drugo svetovno vojno 
pridružila nizozemskemu odporniškemu gibanju. Leta 1948 je postala članica 
nizozemskega parlamenta in sodelovala pri pogajanjih o Splošni deklaraciji 
Združenih narodov o človekovih pravicah.

Marga Klompé je postala prva ženska članica skupne skupščine Evropske 
skupnosti za premog in jeklo, predhodnice današnjega Evropskega parlamenta, 
ki je prvič zasedala leta 1952.

Leta 1955 je bila imenovana v delovno skupino skupščine, ki se je osredotočala 
na izboljšanje izvajanja in razširitev pristojnosti Evropske skupnosti za premog 
in jeklo ter vzpostavitev enotnega trga, ki se je razširil tudi zunaj sektorja 
premoga in jekla. Leta 1956 je zapustila skupščino ter se pridružila nizozemski 
levosredinski vladni koaliciji, ki jo je vodil predsednik vlade Willem Drees, in 
tako postala prva ministrica na Nizozemskem.
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Eden od njenih največjih dosežkov kot ministrice za socialno delo je zakon 
o univerzalni pomoči, ki je nadomestil prejšnji zakon o pomoči revnim. Zakonodaja, 
ki je začela veljati leta 1965, je uvedla univerzalno socialno zaščito.

Med letoma 1966 in 1971 je bila ministrica za kulturo, šport in socialno delo 
v vladi Pieta de Jonga. Leta 1971 je prejela naziv državne ministrice. Ta naziv 
se na Nizozemskem podeljuje zaslužnim politikom ob koncu kariere.

Po koncu politične kariere se je Marga Klompé še naprej borila za mednarodno 
sodstvo in socialno odgovornost, vključno s kritiko apartheida v Južni Afriki. 
Marga Klompé je bila globoko verna katoličanka. Papež Pavel VI. jo je imenoval 
za predsednico nizozemske nacionalne komisije za pravosodje in mir. Bila je tudi 
soustanoviteljica unije katoliških diplomantk in službe katoliških prostovoljk.

Marga Klompé z namestnikom predsednika vlade Janom de Quayjem (levo) in direktorjem službe za socialne 
zadeve Janom Verhoevenom (desno) med razpravo v predstavniškem domu 16. januarja 1967.

© Nijs, Jac. De, državni arhiv Nizozemske / Anefo
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Ko pomislimo na Winstona Churchilla, nam najprej pade na misel impozantna 
osebnost, ki v zrak moli dva prsta kot simbol zmage in puha dim iz cigare. Ta 
splošna predstava pa je le en vidik nekdanjega oficirja, vojnega poročevalca in 
britanskega premierja, ki je združil državo med bombardiranjem.

Pogosto je spregledano, da je bil Winston Churchill zavezan ideji evropskega 
povezovanja in da je med prvimi pozval k ustanovitvi „Združenih držav Evrope“. 
Bil je eden od številnih voditeljev, ki so bili na podlagi vojnih izkušenj prepričani, 
da lahko mir zagotovi samo združena Evropa.

Njegov poziv k skupnemu boju z dne 4. junija 1940, „Borili se bomo na obalah“, 
je ena od njegovih najbolj znanih izjav. Še en govor, ki je včasih spregledan, pa 
je njegov nagovor na Univerzi v Zürichu leta 1946. V njem je Evropejce pozval, 
naj pozabijo na grozote iz preteklosti in svojo pozornost usmerijo v prihodnost. 
Dejal je, da je prvi korak pri ponovnem oblikovanju „evropske družine“, ki bo 
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pravična, sočutna in svobodna, ustvariti „nekakšne Združene države Evrope. 
Samo tako bo stotine milijonov delovnih ljudi ponovno uživalo v preprosti sreči 
in upanju, ki dajeta smisel življenju.“

Churchill je bil s svojim pozivom eden od prvih državnikov, ki so se zavzemali za 
evropsko povezovanje, s katerim bi preprečili ponovitev grozot obeh svetovnih 
vojn. Prvi korak naj bi bil ustanovitev Sveta Evrope.

Leta 1948 se je v Haagu na velikem kongresu Evrope sestalo 800 delegatov 
iz vseh evropskih držav, Churchill pa je bil častni predsednik. Po tem kongresu 
je bil 5. maja 1949 ustanovljen Svet Evrope, njegovega prvega zasedanja pa 
se je udeležil tudi Churchill.

Predsednik Posvetovalne skupščine Sveta Evrope Paul-Henri Spaak, francoski politik Paul 
Reynaud, predsednik britanske vlade Winston Churchill in francoski zunanji minister Robert 

Schuman na seji Posvetovalne skupščine v Strasbourgu 11. avgusta 1950.
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Dva od najbolj prepoznavnih evropskih političnih voditeljev 20. stoletja sta bila 
morda tudi dva voditelja, za katera si nihče ne bi mislil, da bosta tako tesno 
sodelovala. Nemški kancler Helmut Kohl in francoski predsednik François 
Mitterrand sta se rodila in odraščala v obdobju grozovitih vojn.

Kohl in Mitterrand sta si neutrudno prizadevala za krepitev stikov med Francijo 
in Nemčijo v povojnem obdobju in poudarjala pomen miru med narodi pri 
evropskem povezovanju. Simbolična in ganljiva fotografija voditeljev, ki se 
držita za roke na slovesnosti 22. septembra 1984 ob 70. obletnici začetka prve 
svetovne vojne, je obšla svet.

Helmut Kohl
1930–2017

in

François Mitterrand
1916–1996
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Helmut Kohl

Helmut Kohl se je rodil leta 1930 v mestu Ludwigshafen v Nemčiji. Najprej 
je delal na akademskem področju, nato pa se preusmeril v podjetništvo in 
pozneje v politiko. Potem ko je bil leta 1959 izvoljen za voditelja lokalne 
sekcije nemške Krščanskodemokratske unije (CDU) v svojem rodnem mestu, 
se je hitro povzpel do visokih položajev v lokalni in regionalni politiki. Najprej 
je bil ministrski predsednik dežele Porenje - Pfalška (najmlajši izvoljeni vodja 
vlade v Nemčiji), nato predsednik stranke CDU, preden se je začel potegovati 
za položaj kanclerja Zahodne Nemčije.

Leta 1982 je po izdaji nezaupnice na predlog CDU padla vlada. Kohl je bil 
v bundestagu izvoljen za kanclerja, leto pozneje pa je utrdil svoj položaj na 
oblasti, ko je z veliko večino zmagal na zveznih volitvah leta 1983.

Kohl se je morda najbolj zapisal v spomin po svojih prizadevanjih za enotno 
Nemčijo. Bil je prvi kancler, ki je uradno sprejel predsednika Vzhodne Nemčije. 
Po padcu berlinskega zidu pa si je odločno prizadeval za združitev obeh Nemčij. 
Po hitrem podpisu in ratifikaciji pogodbe v obeh parlamentih leta 1990 je bila 
Nemčija po 45 letih ponovno združena, Kohlova vizija združene Evrope se je 
tako začela uresničevati.

Helmut Kohl nagovarja poslance Evropskega parlamenta v Strasbourgu 
po padcu berlinskega zidu 22. novembra 1989.
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François Mitterrand

François Mitterrand se je rodil leta 1916 v francoskem departmaju Charente. 
Njegovo politično prepričanje ima korenine v francoski nacionalistični desnici. 
V drugi svetovni vojni se je boril na fronti, leta 1940 pa so ga ujeli Nemci. Po 
pobegu iz ujetništva je nekaj časa delal za francoski vichyjski režim, nato pa 
je preoblikoval svoje politično prepričanje in se usmeril levo ter se pridružil 
francoskemu odporniškemu gibanju. Povezal se je z drugimi vojnimi ujetniki 
in člani francoskih oboroženih uporniških skupin, nato pa pobegnil v London.

Po vojni je Mitterrand utrdil svoj položaj na levici kot nasprotnik Charlesa de 
Gaulla, nato pa postal vodja francoske socialistične stranke. Leta 1981 je bil 
izvoljen za predsednika in francosko levico vodil celih 23 let.

Mitterrand je v funkciji predsednika podpiral širitev EU in se zavzemal za pristop 
Španije in Portugalske. Prav tako je podpiral tesnejše povezovanje EU in se 
zavzemal za sprejetje Enotnega evropskega akta leta 1986, ki je postavil prve 
pravne temelje evropskemu enotnemu trgu.

François Mitterrand in Helmut Kohl na slovesnosti v spomin na francoske in nemške vojake, ki so padli 
med obema svetovnima vojnama, na pokopališču Douaumont v Verdunu v Franciji 22. septembra 1984.
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Znamenita fotografija Kohla in Mitterranda v Verdunu, prizorišču ene od najdaljših 
bitk prve svetovne vojne, ponazarja, kaj so Nemčija, Francija in Evropa dosegle 
po koncu obeh svetovnih vojn.

Leta 1988 sta voditelja prejela nagrado Karla Velikega kot priznanje za izjemne 
prispevke na področju nemško-francoskih odnosov. Nagrada se podeljuje za 
prizadevanja na področju evropskega povezovanja.

Kohl je bil kancler 16 let, kar je dlje kot kateri koli nemški voditelj v 20. stoletju. 
Podobno je bil Mitterrand predsednik Francoske republike 14 let, kar je najdaljši 
predsedniški mandat v zgodovini Francije. Kohl in Mitterrand sta umrla leta 2017 
oziroma leta 1996, potem ko sta več desetletij služila svojima državama in 
Evropi.

Prihod Françoisa Mitterranda, predsednika Francoske republike, na zasedanje 
Evropskega sveta v Strasbourgu v Franciji 12. decembra 1989.
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Nizozemski politik Johan Willem Beyen je druge evropske voditelje prepričal, 
da so podprli njegov načrt za celostno gospodarsko sodelovanje. Sredi 50. let 
prejšnjega stoletja, ko je Beyen pripravljal svoj predlog za carinsko unijo, se 
je zavedal, kako težko bo prepričati zadržane oblasti v njegovi matični državi 
Nizozemski, pa tudi v preostali Evropi, da sprejmejo intenzivnejše evropsko 
povezovanje.

Sprejetje Schumanove deklaracije 9. maja 1950 ter poznejša ustanovitev 
Evropske skupnosti za premog in jeklo leta 1952 sta bila prelomna dogodka 
med okrevanjem Evrope po vojni, vendar so bili številni voditelji v Skupnosti 
previdni pri nadaljnjem povezovanju, zlasti kar zadeva gospodarstvo. Beyen je 
bil prepričan, da je napočil pravi čas za še večje sodelovanje med evropskimi 
narodi.

Bistvo njegovega načrta je bilo prepričanje, da je potrebno celostno povezovanje, 
tj. ne le sodelovanje na področju premoga in jekla, ampak tudi vzpostavitev 
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skupnega trga za vse proizvode, podobno kot s sporazumom držav Beneluksa 
(Belgije, Luksemburga in Nizozemske), podpisanim leta 1944.

S predstavitvijo „Beyenovega načrta“ na konferenci v Messini leta 1955 je 
uveljavil svoje prepričanje, da politične enotnosti, na katero je upala večina 
udeležencev (če že ne vsi), ni mogoče doseči brez skupnega trga s skupno 
odgovornostjo za gospodarsko in socialno politiko. Na koncu je po sprejetju 
tega načrta šest držav marca 1957 podpisalo Rimski pogodbi ter ustanovilo 
Evropsko gospodarsko skupnost in Evropsko skupnost za atomsko energijo.

Vprašanje je, kako bi evropsko povezovanje napredovalo brez Beyena. Njegov 
načrt, ki je dal nov zagon za evropski projekt, ko je bilo to najbolj potrebno, je 
pomagal oblikovati Evropsko unijo, kakršno poznamo danes.

Johan Willem Beyen (skrajno levo) z Gaetanom Martinom iz Italije, Josephom Bechom  
iz Luksemburga, Antoinom Pinayjem iz Francije, Walterjem Hallsteinom iz Nemčije  

in Paulom-Henrijem Spaakom iz Belgije na zasedanju šestih držav članic Evropske skupnosti 
za premog in jeklo na konferenci v Messini, ki je potekala od 1. do 3. junija 1955.
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Ursula Hirschmann se je rodila v judovski družini srednjega razreda v Berlinu. 
Leta 1932 se je pridružila mladinski organizaciji nemške socialdemokratske 
stranke v odpor proti naraščajočemu vplivu nacistov. Po tem, ko je spoznala 
Eugenia Colornija, mladega italijanskega filozofa in socialista, s katerim se 
je pozneje poročila, se je pridružila skrivni protifašistični opoziciji v domovini 
svojega moža.

Ko je bil ta aretiran in so ga poslali v zapor na otok Ventotene, mu je sledila 
tudi ona. Na otoku Ventotene sta zakonca spoznala Ernesta Rossija in Altiera 
Spinellija. Slednji je bil soavtor leta 1941 objavljenega Ventotenskega manifesta 
za „svobodno in združeno Evropo“, ki na splošno velja za izhodišče evropskega 
federalizma.

Manifest je bil načrt za demokratično Evropsko unijo, ki bi jo zgradili po vojni. 
V manifestu so avtorji pozvali k prekinitvi s preteklostjo Evrope in vzpostavitvi 
novega političnega sistema s prestrukturiranjem politike in z obsežno socialno 
reformo. Ursula Hirschmann je manifest pretihotapila v celinsko Italijo in ga 
tam pomagala širiti. Manifest so v velikem številu brali pripadniki italijanskega 
uporniškega protinacističnega gibanja.
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Ko je Ursula Hirschmann zapustila Ventotene, je prišla v Milano, kjer je s Spinellijem 
in drugimi aktivisti leta 1943 ustanovila gibanje Movimento federalista europeo 
(evropsko federalistično gibanje). V Milanu je avgusta navedenega leta potekalo 
prvo srečanje za ustanovitev federalističnega gibanja, ki je privedlo do odobritve 
šestih temeljev federalizma, zasnovanih na otoku Ventotene.

Colornija so leta 1944 v Rimu umorili fašisti. Ursula Hirschmann se je naslednje 
leto poročila z Altierom Spinellijem. Skupaj sta zbežala v Švico, kjer sta si 
prizadevala za internacionalizacijo evropskega federalističnega gibanja. Ursula 
Hirschmann je sodelovala pri organizaciji prvega mednarodnega federalističnega 
kongresa, ki je potekal v Parizu leta 1945.

Njena politična zavezanost tudi po koncu druge svetovne vojne ni usahnila. 
Leta 1975 je v Bruslju ustanovila združenje Femmes pour l’Europe (ženske 
za Evropo).
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Paul-Henri Spaak, ki je bil med prvo svetovno vojno nemški ujetnik, med drugo 
svetovno vojno pa belgijski zunanji minister v izgnanstvu, je bil še eden od velikih 
pionirjev EU, ki so bili priča grozodejstvom najbolj krvavega stoletja v Evropi.

Po opustošenju, ki ga je za seboj pustila druga svetovna vojna, je Spaak 
v gospodarskem in političnem sodelovanju videl priložnost za ponovno zgraditev 
Evrope. Ko je bil med vojno v izgnanstvu v Londonu, je skupaj s sogovorniki iz 
Nizozemske in Luksemburga pripravil izredno ambiciozen projekt: ustanovitev 
carinske unije med Belgijo, Nizozemsko in Luksemburgom.

Leta 1944 se je načrt uresničil in nastala je carinska unija Beneluksa. Znotraj 
teh treh držav naj bi bil zagotovljen prost pretok denarja, ljudi, storitev in blaga. 
Carinska unija naj bi bila navdih za nadaljnje evropsko povezovanje.
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Spaak je menil, da je povezovanje držav z zavezujočimi pogodbami najučinkovitejše 
sredstvo za zagotovitev miru in stabilnosti. Za te cilje si je prizadeval tudi kot 
predsednik prvega zasedanja Združenih narodov v polni sestavi (1946) in kot 
generalni sekretar zveze NATO (1957–1961).

Na konferenci evropskih voditeljev v Messini leta 1955 so tri države Beneluksa 
predstavile predlog za vzpostavitev skupnega trga ter povezovanje na področju 
prometa in jedrske energije. Spaakovo poročilo je bilo osnova za medvladno 
konferenco o skupnem trgu in Euratomu leta 1956 ter pripravo Rimskih pogodb, 
podpisanih 25. marca 1957, o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in 
Evropske skupnosti za atomsko energijo (1958). Spaak je podpisal pogodbo 
v imenu Belgije.

Paul-Henri Spaak se rokuje z Jeanom Monnetom.
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Grška igralka in političarka Melina Merkuri se je vsega lotevala z ognjem in 
strastjo. V mladih letih se je izkazala kot gledališka in filmska igralka, nato kot 
borka proti fašistični hunti, ki je leta 1967 prevzela nadzor nad Grčijo, ter kot 
političarka, ki se je zavzemala za zaščito in spodbujanje kulture.

Melina Merkuri je bila vodilna gledališka igralka v Grčiji, preden je postala 
mednarodna filmska zvezda. Potem ko je skupina desničarskih vojaških častnikov 
leta 1967 prevzela oblast v Grčiji, se je začela politično udejstvovati. Melina 
Merkuri je kmalu postala ena najuglednejših voditeljic gibanja, ki se je iz tujine 
zavzemalo za strmoglavljenje hunte. Zaradi tega ji je brigadir Stilianos Patakos 
odvzel grško državljanstvo. Njen slavni odgovor na odvzem državljanstva je 
bil: „Rojena sem bila kot Grkinja in umrla bom kot Grkinja. Patakos se je rodil 
kot fašist in bo umrl kot fašist.“

Melina Merkuri je pogosto potovala in vodila kampanjo proti diktaturi, ozaveščala 
o razmerah v Grčiji ter pozivala k osamitvi in odstranitvi polkovnikov. Zaradi 
svojega nasprotovanja režimu je bila žrtev poskusa atentata v Italiji, vendar 
se ni uklonila in je nadaljevala boj proti hunti vse do njenega padca leta 1974.
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Po ponovni vzpostavitvi demokracije se je vrnila v Grčijo, kjer je pomagala 
oblikovati vsegrško socialistično gibanje (PASOK) in se dejavno vključila v žensko 
gibanje. Leta 1977 je bila izvoljena v grški parlament. Ko je njena stranka 
leta 1981 zmagala na volitvah, je bila Melina Merkuri imenovana za ministrico 
za kulturo. To funkcijo je opravljala osem let in v tem času postavila kulturni 
resor v ospredje grške politike.

Eden od njenih največjih dosežkov je bila pobuda evropskih prestolnic kulture. 
Kot prve so ta naziv leta 1985 prejele Atene. Pobuda je bila oblikovana po 
srečanju ministrov za kulturo desetih držav članic EU, ki ga je sklicala med 
prvim grškim predsedovanjem Svetu leta 1983.

Med drugim grškim predsedovanjem Svetu leta 1988 se je Melina Merkuri 
v obdobju velikih sprememb začela zavzemati za dialog in sodelovanje z državami 
vzhodne Evrope. Po koncu hladne vojne in padcu železne zavese je bila vodilna 
pobudnica pobude za evropski mesec kulture, osredotočen zlasti na srednje- in 
vzhodnoevropske države.

Melina Merkuri v pogovoru z novinarji pred imenovanjem  
prve evropske prestolnice kulture v Atenah leta 1985.
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Walter Hallstein si je kot prvi predsednik Evropske komisije (1958–1967) 
prizadeval za oblikovanje skupnega trga in tesno evropsko povezovanje.

Kancler Konrad Adenauer je Hallsteina zaradi njegove zavezanosti združeni 
Evropi, izkušenj in strokovnega znanja imenoval za vodjo zahodnonemške 
delegacije, ki je na Schumanovi konferenci leta 1950 sodelovala v pogajanjih 
o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

Hallstein si je kot državni sekretar na nemškem ministrstvu za zunanje zadeve 
sprva pridobil mednarodni ugled s „Hallsteinovo doktrino“ iz 50. let prejšnjega 
stoletja, ki je oblikovala zahodnonemško zunanjo politiko za prihodnja leta. Vendar 
si je svoje mesto med pionirji EU zagotovil z delom na področju evropskega 
gospodarskega povezovanja.
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Hallstein je bil vnet zagovornik združitve Evrope z oblikovanjem Evropske 
gospodarske skupnosti. Prvi koraki k uresničitvi gospodarskega povezovanja 
so bili narejeni na konferenci v Messini leta 1955.

Čeprav si je Hallstein sprva prizadeval za obsežno in čim hitrejše povezovanje, 
je kmalu spoznal, da bi v tedanjih političnih razmerah postopno združevanje 
trgov držav članic prineslo največje koristi za vse. Leta 1958 je bil Hallstein 
imenovan za prvega predsednika Komisije Evropske gospodarske skupnosti. 
Svoj mandat je nastopil z enim ciljem: vizijo združene Evrope, kot je določena 
v Schumanovi deklaraciji z dne 9. maja 1950.

Walter Hallstein (skrajno desno) nazdravlja z Robertom Schumanom (skrajno levo) in drugimi.
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Altiero Spinelli je bil eden od avtorjev Ventotenskega manifesta, enega prvih 
dokumentov, ki je pozval k ustanovitvi združene Evrope in oblikovanju evropske 
ustave. Skupaj z drugimi političnimi zaporniki italijanskega fašističnega režima 
je med letoma 1927 in 1943 na otoku Ventotene manifest skrivaj spisal na 
cigaretni papir. Spinelli je bil zaradi svojih dejavnosti v italijanski komunistični 
partiji zaprt na ukaz posebnega fašističnega sodišča Benita Mussolinija.

Po drugi svetovni vojni je v Italiji ustanovil gibanje Movimento federalista 
europeo (evropsko federalistično gibanje). V 40. in 50. letih prejšnjega stoletja je 
bil vnet zagovornik federalistične ideje o združeni Evropi. V 60. letih prejšnjega 
stoletja je ustanovil Inštitut za mednarodne zadeve v Rimu. Med letoma 1970 
in 1976 je bil član Evropske komisije. Leta 1979 je bil izvoljen za poslanca 
v Evropskem parlamentu.
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Spinelli je leta 1980 skupaj z drugimi federalistično usmerjenimi poslanci 
Evropskega parlamenta ustanovil „Krokodilji klub“, ki so ga poimenovali po 
restavraciji v Strasbourgu, v katero so pogosto zahajali. Cilj kluba je bila nova 
evropska pogodba. Člani kluba so v Evropskem parlamentu vložili predlog 
o ustanovitvi posebnega odbora za pripravo predloga nove pogodbe, ki bi bila 
dejansko evropska ustava, čeprav se ni imenovala tako.

Evropski parlament je 14. februarja 1984 z veliko večino sprejel in potrdil 
osnutek pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, imenovan tudi Spinellijev načrt.

Čeprav nacionalni parlamenti pogodbe niso potrdili, je ta dokument postal 
podlaga za Enotni evropski akt iz leta 1986, ki je utrl pot za ustvarjanje enotnega 
trga, in Maastrichtsko pogodbo iz leta 1992, s katero je bila ustanovljena 
Evropska unija.

Uvodno zasedanje konference o industriji in družbi v Skupnosti v Benetkah 20. aprila 1972  
(od leve proti desni): Marcel Mart, luksemburški minister za gospodarstvo; Altiero Spinelli;  

Vittorio Cini, grof mesta Monselice; Yves Le Portz, predsednik Evropske investicijske banke.
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Leonilde „Nilde“ Iotti je bila med drugo svetovno vojno članica odporniškega 
gibanja. Po vojni je zasedala pomemben položaj v italijanski komunistični stranki 
in bila glavna ustanoviteljica Zveze italijanskih žensk. Po uvedbi volilne pravice 
žensk leta 1945 je Nilde Iotti uživala veliko podporo pri ženskih volivkah in 
bila naslednje leto izvoljena v ustavodajno skupščino, parlamentarno zbornico, 
pristojno za pripravo nove ustave Italijanske republike. Odgovorna je bila za 
pripravo ustavnega besedila o družinski politiki.

Leta 1948 je bila izvoljena v poslansko zbornico italijanskega parlamenta. Bila 
je prva ženska in prva komunistka z visokim položajem v Italiji, saj je leta 1979 
postala predsednica poslanske zbornice, na čelu katere je ostala do leta 1992.

Vso svojo poklicno pot se je zavzeto borila za pravice žensk. Njena prizadevanja 
za uvedbo zakonov o razvezi in splavu, ki je bila med glavnimi prednostnimi 
nalogami ženskega gibanja, so obrodila sadove. Nilde Iotti je mlajše članice 
komunistične stranke spodbujala k upoštevanju stališč katoliških žensk pri 
razpravah o teh temah.
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Kot političarka se je zavezala ideji o pravični in enakopravni Evropi ter svoj boj 
za splošno volilno pravico razširila na evropsko raven. Leta 1969 je postala 
poslanka Evropskega parlamenta in se kot njegova članica ves čas zavzemala 
za neposredne volitve v Evropski parlament, na katerih bi evropski državljani 
neposredno volili svoje predstavnike. Bila je prepričana, da bo Parlament 
neomajen, če ga bodo izvolili državljani ter bo deloval v njihovem imenu.

Trud Nilde Iotti in njenih sodelavcev je bil poplačan z organizacijo prvih 
neposrednih volitev v Evropski parlament leta 1979. Kmalu zatem se je zaključilo 
njeno desetletno sodelovanje s Parlamentom, v okviru katerega je bila dejavna 
tudi v njegovem odboru za zunanje zadeve. Njena zavezanost Evropi pa se s tem 
še ni končala. Leta 1997 je bila izvoljena za podpredsednico Sveta Evrope, 
organizacije za človekove pravice, ki vključuje 47 držav članic.

Nilde Iotti med volitvami predsednika Evropskega parlamenta leta 1979.

©
 E

vr
op

sk
a 

un
ija



42

Nicole Fontaine si je že od samega začetka svoje parlamentarne kariere v rodni 
Franciji prizadevala za Evropo državljanov, pri čemer se je osredotočala na 
projekte v zvezi z izobraževanjem mladih in vzajemnim priznavanjem akademskih 
kvalifikacij, ter projekte, povezane s pravicami žensk in enakostjo spolov.

Bila je druga ženska predsednica Evropskega parlamenta (1999–2002), kot 
prepričljiva političarka in zavzeta zagovornica Evrope pa si je zastavila cilj 
spremeniti delovne metode Parlamenta, da bi se institucija približala evropskim 
državljanom.

V svojem prvem govoru kot predsednica na zasedanju Evropskega sveta v finskem 
Tampereju oktobra 1999 je poudarila pomen upoštevanja vsakodnevnih skrbi 
državljanov. Zavzela se je za „ambiciozen pristop, da bi Uniji zagotovili listino 
o temeljnih pravicah“. Decembra 2000 je podpisala Listino o temeljnih pravicah 
v imenu Evropskega parlamenta.

Njene diplomatske spretnosti so bile vsesplošno priznane. Leta 1999 jo je tednik 
The Economist opisal kot „iskalko soglasja, graditeljico koalicij, konciliatorko ..., 
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ki so ji zapleteni hodniki Evrope povsem domači. Zbirala je medstrankarsko 
podporo in z nasmehom gradila kompromise.“

Nicole Fontaine si je neutrudno prizadevala za dialog in mir. Uspelo ji je združiti 
predsednika izraelskega in palestinskega parlamenta za zgodovinski stisk rok 
v Strasbourgu leta 2000. Aprila 2001 je na obisk v Strasbourg povabila poveljnika 
Ahmada Šaha Masuda, podpredsednika Afganistana, da bi spregovoril o razmerah 
v svoji državi. Posebej jo je skrbela stiska afganistanskih žensk. Mesec pozneje 
je v Evropski parlament povabila tri ženske, ki so skrivaj pobegnile iz Kabula, 
da bi pričale o svojih izkušnjah. Srečanje je opisala kot enega „najbolj ganljivih 
trenutkov“ svojega predsedovanja.

Nicole Fontaine je za svojo predanost evropskim idealom prejela številne 
nagrade, vključno z medaljo Roberta Schumana in priznanjem Commandeur 
dans l’Ordre National du Mérite (komandant Nacionalnega reda za zasluge).

Srečanje Nicole Fontaine s tremi Afganistankami, ki so naskrivaj zapustile Kabul, 
da bi protestirale proti obravnavi žensk v svoji domovini, 3. maja 2001.
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Sicco Mansholt je bil kot član nizozemskega odporniškega gibanja med drugo 
svetovno vojno priča posledicam hude lakote, ki je zajela njegovo državo ob 
koncu vojne. Mansholt, ki je bil pred vojno kmetovalec, je svoje izkušnje uporabil 
v novi vlogi kot minister za kmetijstvo v nizozemski povojni vladi.

Zaradi velikega pomanjkanja hrane in nevarnost krize je Mansholt sprejel številne 
ukrepe za hitro obnovo preskrbe s hrano, hkrati pa se je zavedal potrebe po 
modernizaciji kmetijstva, da bi se preprečilo pomanjkanje hrane v prihodnosti. 
Določil je najnižje cene za najpomembnejše kmetijske proizvode ter jih dopolnil 
z uvoznimi davki in izvoznimi spodbudami.

V širšem okviru je bil Mansholt prepričan, da mora Evropa postati prehransko 
samozadostna in da je treba zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano po dostopnih 
cenah za vse.

Leta 1950 je pripravil načrt za skupni trg kmetijskih proizvodov v Evropi pod 
nadzorom nadnacionalnega upravnega organa. Načrt je bil pozneje uporabljen 
kot osnova kmetijske politike Evropske gospodarske skupnosti.
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Mansholt je svoje načrte za skupno kmetijsko politiko uresničil, potem ko 
je leta 1958 postal evropski komisar za kmetijstvo v prvi Evropski komisiji. 
Mansholtovi načrti so sprva naleteli na nasprotovanje kmetov in njihovih 
političnih predstavnikov, ki so bili prepričani, da bi skupni pristop ogrozil njihov 
obstoj in preživetje omogočil samo velikim kmetijam.

Med pogajanji o skupni evropski politiki je bilo treba premagati veliko ovir, vendar 
je Mansholt vztrajal in leta 1968 je Komisija objavila „Memorandum o reformi 
skupne kmetijske politike“, imenovan tudi Mansholtov načrt. Temelj načrta je 
bila teza, da je za razcvet kmetijstva potrebna posodobitev kmetovanja. Tako 
naj bi zagotovili produktivnost, evropskim kmetom pa omogočili, da postanejo 
samozadostni.

Sicco Mansholt na seji Evropskega parlamenta v Bruslju junija 1987.
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Ylva Anna Maria Lindh je bila ena najvplivnejših osebnosti v sodobni švedski 
politiki. Politično se je začela udejstvovati že zelo zgodaj. Rodila se je leta 1957. 
Študirala je pravo na univerzi v Uppsali, leta 1982 pa je bila izvoljena v parlament. 
Dvanajst let pozneje je postala ministrica za okolje.

Leta 1998 je bila imenovana za zunanjo ministrico vlade Görana Perssona. 
Mediji so jo imenovali Perssonova kronska princesa, saj naj bi si predsednik 
vlade prizadeval, da bi ga nasledila na čelu stranke in pozneje države.

Veljala je za zelo neposredno osebo, ki je lahko zelo odkrito izražala svoje 
kritike, zlasti kadar je šlo za človekove pravice. V Moskvi je izrazila ostro kritiko 
ruskih ukrepov v Čečeniji; odločno je podpirala soobstoj dveh držav kot rešitev 
spora na Bližnjem vzhodu in močno nasprotovala politiki tedanjega izraelskega 
predsednika vlade Ariela Šarona do Palestincev. Nasprotovala je napadu na Irak 
brez soglasja Združenih narodov in ostro obsodila ravnanje Združenih držav 
Amerike z zaporniki v zalivu Guantanamo.
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Anna Lindh je imela pomembno vlogo pri krepitvi vloge Švedske v Evropski uniji, 
ko je med švedskim predsedovanjem Svetu leta 2001 predsedovala sestankom 
zunanjih ministrov. Ko je leta 2001 v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji 
(zdaj Severna Makedonija) grozila vojna, je kot glavna odposlanka Evrope 
odigrala ključno vlogo pri približevanju različnih zunanjepolitičnih stališč držav 
članic EU, kar je omogočilo usklajeno ukrepanje in pomagalo preprečiti vojno.

Anna Lindh se je vso svojo kariero odločno zavzemala za Evropo. Leta 2003 je 
bila med vodji kampanje pred švedskim referendumom o sprejetju evra. Anna 
Lindh je bila 10. septembra 2003, tri dni pred referendumom, v Stockholmu 
žrtev napada z nožem. Dan pozneje je umrla.

Anna Lindh, ministrica za zunanje zadeve, in Göran Persson, predsednik švedske vlade,  
na slovesnosti ob podpisu pristopne pogodbe z novimi državami članicami EU 16. aprila 2003.
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Kje lahko dobim dodatne informacije

Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. 
Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani:  
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sl

S točko Europe Direct lahko stopite v stik:

– s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri 
ponudniki lahko klic zaračunajo),

– s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali

– po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: 
https://europa.eu. Oglejte si tudi Splošno poročilo o vseh dejavnostih EU v letu 2020.

Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s https://op.europa.eu/sl/
publications ali jih tam naročite.

Pomoč in nasvete za državljane in državljanke ter podjetja EU najdete na spletišču 
Tvoja Evropa: https://europa.eu/youreurope/index.htm.

Za izobraževalna gradiva, igre in kvize obiščite Kotiček za učenje:  
https://europa.eu/learning-corner/home_sl

Obiščite Mladinski portal: https://europa.eu/youth/EU_sl

Evropska komisija v vaši državi:  
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-
member-states_sl

Evropski parlament v vaši državi:  
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/liaison-offices-in-
your-country

Mreža evropskih potrošniških centrov:  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-
your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_sl
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