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Ursula Hirschmann: Fasismin vastustaja
ja eurooppalaisen federalismin perustaja
(1913‑1991)
Ursula Hirschmann syntyi keskiluokkaiseen juutalaisperheeseen Berliinissä.
Vuonna 1932 hän liittyi sosiaalidemokraattisen puolueen nuorisojärjestöön
vastustaakseen natsien vallan lisääntymistä. 1930-luvun puolivälissä hän oli
maanpaossa Pariisissa, jossa hän tapasi italialaisen Eugenio Colornin ja avioitui hänen kanssaan. Hirschmann alkoi toimia aktiivisesti Italian salaisessa antifasistisessa vastarintatyössä.
Kun Colorni pidätettiin ja vangittiin Ventotenen saarelle, Hirschmann seurasi puolisoaan. Ventotenessä he tapasivat Ernesto Rossin ja Altiero Spinellin, jotka
yhdessä kirjoittivat vuonna 1941 Ventotenen manifestin ”vapaan ja yhtenäisen
Euroopan puolesta”. Ventotenen manifestin julkaisemista pidetään eurooppalaisen federalismin alkuna. Manifestissa hahmoteltiin demokraattinen Euroopan
unioni, joka voitaisiin perustaa sodan jälkeen. Hirschmann salakuljetti manifestin Manner-Italiaan ja auttoi sen levittämisessä.

Elokuussa 1943 Hirschmann oli Milanossa mukana perustamassa Euroopan federalistista liikettä Ventotenestä paenneen Altiero Spinellin ohella. Vuonna 1975 Hirschmann perusti Brysselissä Association Femmes
pour l’Europe -järjestön.

Lapsuus ja nuoruus
Ursula Hirschmann syntyi vuonna 1913. Kiinnostuttuaan politiikasta ja aktivismista hän alkoi käydä sekä sosialistisen puolueen
että Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen tilaisuuksissa kotikaupungissaan Berliinissä.
Taloustiedettä opiskellessaan hän kääntyi radikaalimpaan suuntaan ja lähti mukaan kommunististen vastarintaryhmien toimintaan vuonna 1932. Vuotta myöhemmin, kun natsit kiristivät
otettaan oppositioryhmistä, Ursula Hirschmann ja hänen veljensä
Albert (josta myöhemmin tuli tunnettu taloustieteilijä ja politiikan
tutkija) muuttivat Pariisiin. Tästä alkoi Ursula Hirschmannin pitkä
maanpako. Samalla hänen kiinnostuksensa eurooppalaiseen
federalismiin alkoi voimistua.

Pariisissa hän ja Albert tapasivat Eugenio Colornin. Colorni oli nuori
italialainen filosofi ja sosialisti, jonka Hirschmannit olivat tunteneet jo Berliinissä. Ursula Hirschmann muutti Colornin kanssa Italiaan, ja he avioituivat vuonna 1935.
Italiassa he osallistuivat aktiivisesti fasismin vastaiseen liikkeeseen. Tämä radikaali aktivismi johti kuitenkin Colornin pidätykseen,
ja hänet karkotettiin Ventotenen saarelle. Ursula Hirschmann sai
viranomaisilta luvan seurata Colornia Ventoteneen, jossa he tapasivat muitakin fasismin vastaisia intellektuelleja, kuten Altiero Spinellin ja Ernesto Rossin.

Eurooppalaisen federalismin synty
Ventotenessä Hirschmann tovereineen laati vuonna 1941 Ventotenen manifestin vapaan ja yhdentyneen Euroopan puolesta.
Manifesti kirjoitettiin salaa savukepaperille. Se oli paitsi poliittinen
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julistus myös hahmotelma demokraattisesta Euroopan liittovaltiosta. Manifestissa haluttiin tehdä pesäero menneisyyteen ja luoda
Eurooppaan uusi poliittinen järjestelmä ja toteuttaa suuri yhteiskunnallinen uudistus.
Hirschmann pakeni Ventotenestä, onnistui tuomaan manifestin
käsikirjoituksen Italian mantereelle ja auttoi sen levittämisessä.
Manifesti sai paljon lukijoita italialaisten vastarintataistelijoiden
keskuudessa. Hirschmann saapui Milanoon ja perusti yhdessä Spinellin ja muiden aktivistien kanssa eurooppalaisen federalistisen
liikkeen (Movimiento Federalista Europeo) vuonna 1943, kun liittoutuneiden joukot alkoivat työntyä Italiaan etelästä käsin. Saman
vuoden elokuussa järjestettiin Milanossa federalistisen liikkeen
kokous, jossa hyväksyttiin liikkeen kuusi perusajatusta. Ne oli luonnosteltu jo Ventotenessä.

Hirschmannin poliittinen toiminta ei päättynyt toiseen maailmansotaan. Vuonna 1975 hän perusti Brysseliin eurooppalaisten naisten järjestön (Association Femmes pour l’Europe), jossa oli mukana
sekä feminismistä että politiikasta kiinnostuneita naisia. Järjestö
toimii edelleen ja tekee työtä sukupuolten tasa-arvon hyväksi.
Ursula Hirschmannilla oli ensimmäisestä avioliitostaan Eugenio
Colornin kanssa kolme tytärtä, Silvia, Renata ja Eva. Toisesta avioliitostaan Altiero Spinellin kanssa hänellä oli niin ikään kolme tytärtä,
Diana, Sara ja Barbara. Journalistina työskennellyt Barbara Spinelli
on toiminut edustajana Euroopan parlamentissa. Joulukuussa 1975
Ursula Hirschmann sai aivoverenvuodon, josta hän ei koskaan täysin toipunut. Hän kuoli 77 vuoden ikäisenä vuonna 1991.

Fasistit murhasivat Eugenio Colornin Roomassa vuonna 1944. Seuraavana vuonna Ursula Hirschmann avioitui Altiero Spinellin kanssa.
He pakenivat Sveitsiin, jossa he työskentelivät eurooppalaisen federalistisen liikkeen kansainvälistymisen hyväksi. Hirschmann oli
mukana myös järjestämässä federalistien ensimmäistä kongressia
Pariisissa vuonna 1945. Myöhemmin Hirschmann ja Spinelli asettuivat asumaan Roomaan.
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