
Πρώτα χρόνια 

Γεννηθείσα το 1913, η νεαρή Ούρσουλα Χίρσμαν ανακάλυψε την 
πολιτική και τον ακτιβισμό συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που διορ-
γάνωναν το σοσιαλιστικό κόμμα και το γερμανικό σοσιαλιστικό 
δημοκρατικό κόμμα στη γενέτειρά της, το Βερολίνο.

Το 1932, η πορεία της νεαρής Εβραίας φοιτήτριας Οικονομικών 
πήρε μια πιο ριζοσπαστική στροφή με τη συμμετοχή της σε κομμου-
νιστικές αντιστασιακές ομάδες. Ένα χρόνο μετά, λόγω των εντεινό-
μενων διώξεων των αντιπολιτευόμενων ομάδων από τους Ναζί, 
η Ούρσουλα Χίρσμαν μετακόμισε μαζί με τον αδελφό της Αλμπέρ 
(μετέπειτα διακεκριμένο οικονομολόγο και πολιτικό επιστήμονα) στο 
Παρίσι. Αυτό αποτέλεσε το ξεκίνημα μιας μακράς εξορίας και σημείο 
καμπής για τη μεταστροφή της προς τον ευρωπαϊκό φεντεραλισμό.

Κατά την παραμονή τους στο Παρίσι, αυτή και ο Αλμπέρ συνάντη-
σαν τον Εουτζένιο Κολόρνι, έναν νεαρό Ιταλό φιλόσοφο και σοσι-
αλιστή, τον οποίον είχαν προηγουμένως γνωρίσει στο Βερολίνο. 
Η Χίρσμαν ακολούθησε τον Κολόρνι στην Ιταλία και τον παντρεύ-
τηκε το 1935.

Το ζευγάρι συμμετείχε ενεργά στο αντιφασιστικό κίνημα στην Ιτα-
λία. Ωστόσο, ο ριζοσπαστικός αυτός ακτιβισμός οδήγησε στη σύλ-
ληψη και την εξορία του Κολόρνι, στο νησί Βεντοτένε. Η Χίρσμαν 
έλαβε την άδεια από τις αρχές να ακολουθήσει τον Κολόρνι στο 
Βεντοτένε, όπου συνάντησαν άλλους αντιφασίστες διανοουμένους, 
μεταξύ των οποίων τον Αλτιέρο Σπινέλι και τον Ερνέστο Ρόσι.

Η Ούρσουλα Χίρσμαν γεννήθηκε σε μια μεσοαστική εβραϊκή οικογένεια στο 
Βερολίνο. Το 1932 έγινε μέλος της οργάνωσης νεολαίας του σοσιαλδημοκρατι-
κού κόμματος που αντιστάθηκε στην άνοδο των Ναζί. Μετά τη συνάντηση και τον 
γάμο της στη συνέχεια με τον Εουτζένιο Κολόρνι, έναν νεαρό Ιταλό φιλόσοφο και 
σοσιαλιστή που ζούσε εξόριστος στο Παρίσι στα μέσα της δεκαετίας του 1930, 
η Χίρσμαν συμμετείχε ενεργά στην παράνομη αντιφασιστική αντίσταση στην 
πατρίδα του, την Ιταλία.

Όταν ο Κολόρνι συνελήφθη και φυλακίσθηκε στο νησί Βεντοτένε, η Χίρσμαν τον 
ακολούθησε. Εκεί συνάντησαν τον Ερνέστο Ρόσι και τον Αλτιέρο Σπινέλι, οι οποίοι, 
το 1941, συνέταξαν το Μανιφέστο του Βεντοτένε «για μια ελεύθερη και ενωμένη 
Ευρώπη», το οποίο θεωρείται ευρέως ως η απαρχή του ευρωπαϊκού φεντεραλι-
σμού. Το μανιφέστο ήταν ένα σχέδιο για μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση που 
θα μπορούσε να δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο. Η Χίρσμαν μετέφερε κρυφά το 
μανιφέστο στην ηπειρωτική Ιταλία και συνέβαλε στη διάδοσή του. 

Τον Αύγουστο του 1943 στο Μιλάνο, ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κινήματος Ευρωπαίων Φεντεραλιστών 
μαζί με τον Σπινέλι που είχε διαφύγει από το Βεντοτένε. Το 1975, η Χίρσμαν ίδρυσε την Ένωση «Femmes pour 
l’Europe» (Γυναίκες για την Ευρώπη) στις Βρυξέλλες.

Ούρσουλα Χίρσμαν: αγωνίστρια κατά του 
φασισμού και υπέρμαχος του ευρωπαϊκού 
φεντεραλισμού (1913‑1991)
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Η γέννηση του ευρωπαϊκού φεντεραλι-
σμού

Καρπός της κοινής τους βούλησης ήταν τελικά το Μανιφέστο του 
Βεντοτένε του1941, «για μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη». 
Γραμμένο κρυφά σε τσιγαρόχαρτο, το μανιφέστο αποτέλεσε συγ-
χρόνως πολιτική διακήρυξη και σχέδιο για μια δημοκρατική ομο-
σπονδία της Ευρώπης. Το μανιφέστο έκανε έκκληση για ρήξη με το 
παρελθόν της Ευρώπης με στόχο να διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό 
σύστημα μέσω της αναδιάρθρωσης της πολιτικής και εκτεταμένων 
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

Αφού διέφυγε από το Βεντοτένε, η Ούρσουλα κατόρθωσε να μετα-
φέρει το κείμενο του Μανιφέστου στην ηπειρωτική Ευρώπη, και 
βοήθησε στη σύνταξη και τη διάδοσή του. Το Μανιφέστο μελετή-
θηκε ευρέως από όσους αγωνίστηκαν στην ιταλική αντίσταση κατά 
των Ναζί. Η Χίρσμαν μετακόμισε στο Μιλάνο και το 1943 ίδρυσε, 
μαζί με τον Σπινέλι και άλλους ακτιβιστές, το Ευρωπαϊκό Φεντερα-
λιστικό Κίνημα (Movimento Federalista Europeo), ενώ οι συμμαχι-
κές δυνάμεις εισέρχονταν στην Ιταλία από τον Νότο. Στο Μιλάνο, 
τον Αύγουστο του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνά-
ντηση για τη σύσταση του φεντεραλιστικού κινήματος, με αποτέλε-
σμα την έγκριση των έξι πυλώνων της ομοσπονδιακής σκέψης που 
διαμορφώθηκαν στο Βεντοτένε.

Ο Εουτζένιο Κολόρνι δολοφονήθηκε από φασίστες στη Ρώμη το 
1944. Τον επόμενο χρόνο, η Χίρσμαν παντρεύτηκε τον Αλτιέρο Σπι-
νέλι. Διέφυγαν στην Ελβετία, όπου εργάστηκαν μαζί για τη διεθνο-
ποίηση του Ευρωπαϊκού Φεντεραλιστικού Κινήματος, γεγονός που 
είχε σαν αποτέλεσμα τη συμμετοχή της Χίρσμαν στη διοργάνωση 
του πρώτου διεθνούς ομοσπονδιακού συνεδρίου, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Παρίσι το 1945. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε τελικά στη 
Ρώμη.

Η πολιτική δέσμευση της Χίρσμαν συνεχίστηκε και μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1975 ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες η ένωση 
Association Femmes pour l’Europe (Γυναίκες για την Ευρώπη), ένα 
κίνημα που έφερε σε επαφή γυναίκες τόσο από φεμινιστικούς όσο 
και από πολιτικούς κύκλους και εξακολουθεί να προωθεί την ισό-
τητα των φύλων.

Η Ούρσουλα Χίρσμαν απέκτησε τρεις κόρες, τη Σίλβια, τη Ρενάτα και 
την Εύα με τον πρώτο σύζυγό της Εουτζένιο Κολόρνι, και τρεις 
κόρες με τον Αλτιέρο Σπινέλι: την Ντιάνα, τη Σάρα και την Ιταλίδα 
δημοσιογράφο και βουλευτή Μπάρμπαρα Σπινέλι. Τον Δεκέμβριο 
του 1975, η Χίρσμαν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, από την οποία 
ουδέποτε ανέκαμψε πλήρως. Πέθανε το 1991 σε ηλικία 77 ετών.
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