
Üdvözöljük kedves olvasóinkat, a mai rovatunkban Simone Veil elnöknővel tartott interjúnkról 

olvashatnak itt.  

- Szép estét kívánunk Elnökasszony!  

- Ön túlélte a holokauszt tragédiáját. Milyen Európát képzelt el 1945 után? 

- Gyermekkorom alatt sok traumát éltem át, ezért is fogalmazódott meg bennem ilyen 

hamar is a gondolat, hogy a kontinenst egyesíteni kell. Meg voltunk győződve arról, 

hogy ha az 1945-ös győzteseknek nem sikerül gyors és teljes megbékélést elérni 

Németországgal, akkor a már így is kettészakadt, kelet és nyugat között megosztott 

Európa sebei soha nem gyógyulnának be, és a világ egy újabb, a korábbiaknál még 

pusztítóbb konfliktus felé sodródna.  

 

- Miért nem próbált meg annak idején megszökni a táborból?  

- Ennek több oka is volt. Egyrészt a Gestapo megfenyegette az elhurcoltakat, hogy ha 

valaki megszökik akkor mindenkit kivégeznek. Másrészről pedig lehetetlen lett volna.  

 

- A családtagjaival mi történt?  

- Emlékszem, hogy az érettségi vizsga előtt egy nappal történt az egész. Elhurcoltak, és 

soha többé nem láthattam a 6 tagú családomat. Gondoljon bele, milyen nehéz lehet egy 

16 éves lánynak, ha ilyen korán elszakítják őt a szüleitől. 

 

- Lépjünk most egy kicsit előre az időben. Mi ösztönözte, hogy létrehozza a Veil-

törvényt? 

- Lényegesnek tartottam, hogy ha már valaki rákényszerül e tragikusan nehéz döntésre, 

azt megfelelő egészségügyi körülmények és törvényben előírt keretek között tehesse 

meg. Egyaránt támadták a szélsőséges vallási csoportok (keresztények, zsidók egyaránt) 

és saját kormányom képviselői is. A harc végül sikeres lett, és 1975-ben hatályba is 

lépett ez a törvény. 

 

- A sok szörnyűség után, hogy tudott ilyen pozitív maradni? 



- Már a háború után úgy gondoltam, és a mai napig is azon az állásponton vagyok, hogy 

ha nem akarunk újabb háborút és borzalmakat, el kell ásni a csatabárdot.  

 

- Mi vezette a sikerhez? 

- Az imént említettek segítettek közelebb az Európai Parlament elnöki székéhez. Úgy 

voltam vele, hogy a több évtizede húzódott viszály NSZK és Franciaország között 

tönkre fogja tenni az EGK-t, ezért is próbáltam gyors és mielőbbi megoldást találni.  

 

- Mit gondol, milyen tulajdonságai alapján választották meg Önt az Európai Parlament 

elnöknőjévé?  

- Én egy nagyon határozott embernek tartom magam, emellett sokszor visszahallottam az 

őszinte és szókimondó tulajdonságaimat is. A vezetéshez való sikerhez az egyik 

legfontosabb tulajdonság szerintem, ha valaki magabiztos és ragaszkodó. 

Természetesen rengetegen lesznek, akik nem akarnak majd az oldaladra állni és ebben 

semmi rossz nincs, csak lássuk magunk előtt a célt, amit el akarunk érni. Ezt egy jin- 

janghoz tudnám hasonlítani, minden rosszban van valami jó és minden jóban van valami 

rossz. Vagyis mindig lesznek ellenségeid és támogatóid is. 

 

- Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást! Köszönjük, hogy teljes őszinteséggel 

és alázattal tudott válaszolni a feltett kérdésekre! További sikerekben gazdag pályafutást 

és életet kívánunk Önnek! A mielőbbi viszontlátásra!  

 

 

       a Francia Központi Lap Szerkesztősége 

        (FKLSZ) 
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