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Луиз Вайс: През целия си живот
тя се бори за европейските ценности
и правата на жените (1893-1983 r.)
Журналистка и политик, Луиз Вайс е влиятелна личност по отношение
на теми, свързани с Франция, и международни въпроси от 20-те години
на миналия век до своята смърт през 1983 г. Преживяното по време на
работата в полеви болници по време на Първата световна война оставя
дълбок отпечатък в нея. Тя посвещава своя живот на мира, на първо
място чрез работата си за няколко вестника и след това чрез своята
отдаденост на каузата за избирателно право на жените. Тя вярва, че
предоставянето на жените на право на глас ще спомогне за
предотвратяване на надвисналата заплаха от Втора световна война.
По време на войната тя помага за спасяването на хиляди еврейски деца
от нацистите и се присъединява към френската съпротива. След
Втората световна война тя популяризира идеята за Европа като
контрапункт на великите сили в Студената война.

През 1979 г., на 86-годишна възраст, е избрана за член на Европейския
парламент и изнася встъпителната реч на първото му заседание. След смъртта ѝ Европейският
парламент нарича основната си сграда в Страсбург на нейно име като признание за нейното
постоянно застъпничество за европейските ценности.

Луиз Вайс е родена в Арас (Па дьо Кале, Франция) на 25 януари
1893 г. и е най-голямото от шест деца в протестантско-еврейско
семейство от горната средна класа. Нейният баща, Пол-Луи Вайс,
е минен инженер, а майка ѝ Жан произхожда от видния
и влиятелен род Жавал от Елзас.
Жан подкрепя желанието на дъщеря си да се образова и Луиз
се справя отлично в училище. През 1914 г. тя успешно полага
изпита agrégation, предназначен за желаещите да се
присъединят към държавната администрация. Тя получава
степени по литература от университетите в Париж и Оксфорд,
преди Първата световна война да заеме основно място
в мислите ѝ.

Тъй като желае да се включи във военните усилия, Вайс се
връща във Франция, за да създаде малка военна болница
в Бретан за ранени френски войници и да основе дом за
бежанци. Когато войната приключва, Луиз отива в Швейцария,
за да се грижи за бивши френски военнопленници и пише
изложение за отношението към тях в германските затворнически
лагери във вестник Le Radical под псевдонима Луи Льофран.
За нея журналистиката е средство за „водене на война срещу
войната“ и тъй като по това време във Франция жените са
изключени от политиката, тя използва писането като начин за
изразяване на своите възгледи и популяризиране на важните
за нея ценности, като мира и равенството. През януари 1918 г.
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тя основава заедно със своя колега журналистът и издателят
Хиасинт Филуз, седмичното списание L’Europe Nouvelle. Скоро
то става важно и уважавано списание по международни
въпроси. Също така, през 1919 г. тя става кореспондент на
парижкия ежедневник Le Petit Parisien.
Тя продължава да бъде застъпник за мир, но нейният
пацифистки уклон започва да се разколебава, когато Хитлер
идва на власт в Германия през 1930-те години на миналия
век. Политиката на помирение на Обществото на народите
тревожи Вайс, която започва да подкрепя използването на
сила за гарантиране на мира и в резултат на това се отказва
от ролята си в L’Europe Nouvelle през 1934 г. Нейното
внимание се насочва към правата на жените и особено към
избирателното право на жените, които според нея биха могли
да спомогнат за предотвратяването на война. Тя създава
нова организация, La Femme Nouvelle, която е насочена към
осигуряване на право на глас за жените.
Когато войната с Германия става неизбежна, Вайс — като един
от малкото журналисти, отделящи значително внимание на
преследванията на политически дисиденти и евреи от
нацистите — използва своето влияние, за да убеди френския
министър на външните работи Жорж Боне да създаде
държавно финансиран комитет за бежанците през декември
1938 г., за да се помогне на евреите, бягащи от нацистите. Тя
помага също за осигуряване на френски визи за хиляда
еврейски деца бежанци от Германия и Австрия след погрома
през Кристалната нощ и разрешение за няколкостотин
бежанци, които са блокирани на борда на трансатлантическите
кораби „Сейнт-Луис“ и „Фландрия“, за да се установят временно
във Франция, след като им е било отказано влизане в САЩ.

След войната Вайс предприема многобройни пътувания
в целия свят, продължили почти десетилетие, по време на
които пише множество статии за известни френски вестници
и списания за водещата роля, която Западът, и в частност
в Европа, биха могли да изиграят за утвърждаване на
демократичните ценности в света. Това убеждение я кара да
популяризира Европа като контрапункт на Съединените щати
и Съветския съюз по време на Студената война.
През 1971 г. тя създава фондация „Луиз Вайс“, която
присъжда годишна награда на човека или институцията,
допринесли най-много за напредъка на „науката за мира“.
Сред лауреатите на наградата са Вацлав Хавел, Хелмут Шмид
и Симон Вейл.
Вече насочила вниманието си към Европа, Вайс успешно
участва в изборите за Европейски парламент през 1979 г.
и изнася встъпителната реч на първото му заседание на
възраст 86 години. В речта си тя призова всички европейци
да се обединят въз основа на обща култура, а не само на
общи икономически интереси.
Луиз Вайс остава член на Европейския парламент и е
неговият най-възрастен член до смъртта си през 1983 г.,
когато е на 90 години. След нейната смърт Европейският
парламент нарича основната си сграда в Страсбург на нейно
име като признание за нейното постоянно застъпничество
за европейските ценности.
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Когато Франция попада под нацистката окупация през
1940 г., животът на Вайс и семейството ѝ става все по-труден
и опасен. Когато нейният брат едва избягва арест през
1943 г. поради подозрения за подпомагане на съпротивата,
Луиз излиза в нелегалност и се присъединява към каузата
на съпротивата, като редактира нелегалния вестник La
Nouvelle République.

Луиз Вайс разговаря с члена на Европейския парламент Пиер
Пфлимлен в Страсбург, през 1981 г.

