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Uddrag af Schumanerklæringen
Schumanerklæringen blev præsenteret af den franske udenrigsminister, Robert Schuman, den 9. maj
1950. Den indeholdt et forslag om oprettelse af et europæisk kul- og stålfællesskab, hvor
medlemmerne skulle være fælles om fremstillingen af kul og stål. Dette var en måde at forebygge
endnu en krig mellem Frankrig og Tyskland på ved at standse konkurrencen om naturressourcer,
særlig i Ruhrområdet.
"Fælles kul og stålproduktion vil øjeblikkeligt sikre tilvejebringelsen af fælles grundlag for økonomisk
udvikling, første etape mod den europæiske føderation. Det vil ændre disse egnes skæbne, der
længe har været helliget fremstilling af våben til krige, som de selv bestandig har været ofre for."
Kilde: Den Europæiske Unions websted

Uddrag af pressemeddelelsen om Nobels fredspris 2012 til Den Europæiske Union (EU).

"Den Norske Nobelkomité har besluttet, at Nobels fredspris for 2012 skal tildeles Den
Europæiske Union (EU) Unionen og dens frontløbere har i over seks årtier bidraget til at fremme
fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa. (...)"
Kilde: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25. august 2015.
Citat af Larkin, 23 år, Malta
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Dette er et af de vindende bidrag til den konkurrence, som EU-institutionerne og Det Europæiske
Ungdomsforum organiserede for at markere tildelingen af Nobels fredspris til EU. Unge mellem 13
og 24 blev bedt om at forklare, hvad fred i Europa betyder for dem, i form af en kort tekst. "Mine
bedsteforældre ville have sagt "en drøm". Mine forældre ville have sagt "en proces". Jeg siger, at det
er min hverdag!"
Kilde: European Union website

Uddrag af en artikel i Deutsche Welle
"Tre Nobelprismodtagere har åbent sagt, at EU ikke fortjener prisen. Ærkebiskop Desmond Tutu, den
nordirske fredsaktivist Mairead Maguire og den argentinske borgerrettighedsaktivist Adolfo Pérez
Esquivel skrev for få dage siden i et fælles brev til Nobelkomitéen i Oslo, at unionen af stater for ofte
gik imod de værdier, som prisen repræsenterer. EU var "klart ikke blandt de fredsforkæmpere", som
Alfred Nobel havde i tankerne i 1895, da han oprindeligt opfandt prisen", stod der fortsat i brevet.
Kilde: Ralf Bosen, 10.12.2012, Deutsche Welle

2

Billede af en demonstration mod Nobels fredspris 2012 i Dublin

En kvinde holder et skilt, der fordømmer Den Europæiske Unions stærke involvering i eksport af
våben og andet militært udstyr over hele verden, under en nattevagt med levende lys organiseret af
People’s Movement (Gluaiseacht an Phobail), en irsk pressionsgruppe, uden for EuropaParlamentets kontorer i Dublin for at protestere mod tildelingen af Nobels fredspris 2012 til Den
Europæiske Union.
Kilde: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Tegning: "Europæisk grænse"

"Jo mere civiliserede, vi (tror, vi) er, jo mere ihærdigt forsøger vi at holde andre mennesker ude."
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement

Denne tegning fordømmer Den Europæiske Unions strenge immigrationspolitik, der søger at standse
strømmen af papirløse migranter over dens ydre grænser, ofte gennem praksis, der strider mod EU's
charter om grundlæggende rettigheder.
Kilde: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Er du overrasket over, at EU vandt Nobels fredspris i 2012? Hvorfor/ hvorfor ikke?
Har dette på nogen måde ændret din opfattelse af Den Europæiske Union? Hvordan?
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