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Откъс от Декларацията на Шуман
Декларацията на Шуман е произнесена от френския министър на външните работи Робер
Шуман на 9 май 1950 г. С нея се предлага създаването на Европейската общност за въглища и
стомана, като нейните членове ще обединят производството си на въглища и стомана. Това е
начин да се предотврати бъдеща война между Франция и Германия като се спре надпреварата
за природни ресурси, особено в региона на Рур.
„Обединяването на производството на въглища и стомана веднага ще създаде база за
икономическо развитие като първа стъпка към европейска федерация и ще промени съдбата
на регионите, отдадени дълго време на производството на оръжия, на които те самите найчесто бяха жертви.“
Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Откъс от Прессъобщение – „Нобеловата награда за мир за 2012 г. за Европейския съюз“

„Норвежкият Нобелов комитет реши Нобеловата награда за мир за 2012 г. да бъде връчена на
Европейския съюз (ЕС). Съюзът и неговите предшественици в течение на шест десетилетия
допринасят за успеха на мира и помирението, демокрацията и правата на човека в Европа. ...“
Източник: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Уеб 25 август 2015 г.
Цитат от Ларкин, Малта, на 23 години.
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„Моите баби и дядовци биха казали „мечта“. Моите родители биха казали „процес“. Аз
казвам, че това е моята ежедневна реалност!“
Това е един от печелившите текстове в състезанието, организирано от институциите на ЕС и от
Европейския младежки форум, за да се отбележи присъждането на Нобеловата награда за мир
на ЕС. Млади хора на възраст между 13 и 24 години бяха помолени да обяснят с кратък текст
какво означава за тях мира в Европа.
Източник: Уебсайт на Европейския съюз

Откъс от статия в английския уебсайт на „Шпигел онлайн“
„Предишни лауреати на Нобеловата награда за мир, като южноафриканския архиепископ
Дезмънд Туту, Марийд Магуайър от Северна Ирландия и Адолфо Перес Ескивел от Аржентина
също разкритикуваха решението на комитета, присъждащ наградата, като казаха, че ЕС
разчита на военна сила, за да установи сигурност. Амнести интернешънъл предупреди, че
лидерите на ЕС не трябва да „наслаждават на блясъка на наградата“, докато ксенофобията и
нетърпимостта все още нарастват сред 500-те милиона граждани на блока.“
Източник: www.spiegel.de, 10.12.2012 г.

2

Снимка на протест срещу Нобеловата награда за мир за 2012 г. в Дъбли

Жена държи плакат, разобличаващ значимото участие на държавите – членки на ЕС, в износа
на оръжие и друга военна техника по цял свят, по време на нощно бдение, организирано от
„Народното движение“ (Gluaiseacht an Phobail), ирландска група за натиск, пред бюрото на
Европейския парламент в Дъблин, в знак на протест срещу присъждането на Нобеловата
награда за мир за 2012 г. на Европейския съюз.
Източник: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Карикатура: „Европейска граница“

„Колкото по-цивилизовани (си мислим, че) ставаме, толкова по-силно се стремим да държим
другите навън.“ © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Карикатурата изобличава строгата политика на Европейския съюз по отношение на
имигрантите, чиято цел е да се спре притокът на мигранти без документи през външните
граници на Съюза, често с помощта на практики, които противоречат на Хартата на основните
права на ЕС.
Източник: Tиерд Ройардс, Cartoon Movement



Изненадахте ли се, че ЕС спечели Нобеловата награда за мир за 2012 г.? Защо да или
защо не?
Това промени ли по някакъв начин идеята ви за Европейския съюз? Как?
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