MATERIÁL č. 8
Úryvek ze Schumanovy deklarace
Dne 9. května 1950 zveřejnil francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman svou deklaraci.
Navrhl v ní vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, jehož členové by svou produkci uhlí
a výrobu oceli řídili společně. Byl to způsob, jak ukončit soupeření o přírodní zdroje, zejména
v Porúří, a zabránit tak další válce mezi Francií a Německem.
„Zavedení společné výroby uhlí a oceli bude mít za následek okamžité vytvoření společných základů
pro ekonomický rozvoj, jakožto první etapu Evropské federace, a změní situaci v oblastech, kde se
odedávna vyráběly zbraně pro války, jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy.“
Zdroj: internetové stránky Evropské unie

Úryvek z tiskové zprávy k udělení Nobelovy ceny míru za rok 2012 Evropské unii (EU)
„Norský výbor pro Nobelovu cenu rozhodl, že Nobelova cena míru za rok 2012 bude udělena
Evropské unii (EU). Unie a její předchůdci přispívají po více než šest desetiletí k šíření míru
a usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě (...).“
Zdroj: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25. srpna 2015.
Citace Larkina, 23 let, Malta

„Mí prarodiče by to považovali za sen. Rodiče by to označili jako proces. Pro mě to je skutečnost
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všedního dne!“
Jedná se o jeden z vítězných příspěvků do soutěže pořádané orgány EU a Evropským fórem mládeže
u příležitosti udělení Nobelovy ceny míru Evropské unii. Mladí lidé ve věku 13 až 24 let měli v podobě
krátkého textu vysvětlit, co pro ně znamená mír v Evropě.
Zdroj: internetové stránky Evropské unie
Výňatek z článku zveřejněného na anglických internetových stránkách deníku Spiegel Online
„Předchozí nositelé Nobelovy ceny míru, například jihoafrický arcibiskup Desmond Tutu, Mairead
Maguirová ze Severního Irska a Adolfo Pérez Esquivel z Argentiny rovněž kritizují rozhodnutí výboru
pro udělování Nobelovy ceny míru s poukazem na to, že EU při zajišťování bezpečnosti spoléhá na
vojenské jednotky. Organizace Amnesty International varovala přední představitele EU, aby
„neusnuli na vavřínech“, protože v tomto bloku s 500 miliony občanů jsou xenofobie
a nesnášenlivost stále na vzestupu“.
Zdroj: www.spiegel.de, 10. 12. 2012
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Fotografie z dublinského protestu proti Nobelově ceně míru za rok 2012

Během „svíčkového protestu“, který uspořádala irská aktivistická skupina Lidové hnutí (Gluaiseacht
an Phobail) před budovou Evropského parlamentu v Dublinu na protest proti udělení Nobelovy ceny
míru za rok 2012 Evropské unii, nese žena transparent odsuzující rozsáhlý vývoz zbraní a jiného
vojenského vybavení z Evropské unie do celého světa.
Zdroj: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatura: „Evropská hranice“

„Čím jsme (podle našeho názoru) civilizovanější, tím více se snažíme, aby k nám ostatní nemohli.“
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement

Tato karikatura odsuzuje přísnou imigrační politiku Evropské unie, jejímž cílem je zastavit příliv
migrantů, kteří bez dokladů překračují její vnější hranice. K tomu EU často používá postupy, které
jsou v rozporu s Listinou základních práv.
Zdroj: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement




Překvapilo vás, že EU získala Nobelovu cenu míru za rok 2012? Proč/proč ne?
Změnila tato skutečnost nějakým způsobem vaše názory na Evropskou unii? Jak?
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