ΠΗΓΗ 8
Απόσπασμα από τη Διακήρυξη Σούμαν
Η Διακήρυξη Schuman παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Robert Schuman
στις 9 Μαΐου 1950. Πρότεινε την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα τα
μέλη της οποίας θα διαχειρίζονταν από κοινού την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Αυτός ήταν
ένας τρόπος για να αποσοβηθεί ένας άλλος πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας θέτοντας τέλος
στον ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους, ιδίως στην περιοχή του Ρούρ.
«Η από κοινού διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα θα εξασφαλίσει αμέσως την
εγκαθίδρυση κοινών βάσεων οικονομικής ανάπτυξης, πρώτο στάδιο μιας Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας, και θα αλλάξει το πεπρωμένο αυτών των περιοχών που επί πολλά χρόνια
αφιερώθηκαν στην κατασκευή όπλων για πολέμους των οποίων υπήρξαν πάντα τα πρώτα θύματα.»
Πηγή: European Union website

Απόσπασμα από το «Ανακοινωθέν τύπου για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2012
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)»
«Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) Η Ένωση και οι πρόδρομοί της συμβάλλουν εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες
στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Ευρώπη. (...)»
Πηγή: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Διαδίκτυο 25 Αυγούστου2015.
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Λόγια του Larkin, Μάλτα, 23 ετών

«Οι παππούδες μου θα είχαν πει 'ένα όνειρο'. Οι γονείς μου θα έλεγαν 'μια διαδικασία'. Εγώ λέω
ότι είναι η καθημερινή μου πραγματικότητα!».
Αυτό είναι ένα από τα βραβευθέντα κείμενα στον διαγωνισμό που διοργάνωσαν τα όργανα της ΕΕ
και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας για να σηματοδοτήσουν την απονομή του Βραβείου Νόμπελ
Ειρήνης στην ΕΕ. Ζητήθηκε από νέους ηλικίας 13 έως 24 ετών να εξηγήσουν με ένα σύντομο
κείμενο το τί σημαίνει γι' αυτούς Ειρήνη στην Ευρώπη.
Πηγή: European Union website

Απόσπασμα από άρθρο στην αγγλική ιστοσελίδα του Spiegel Online
«Παλαιότεροι βραβευθέντες με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης όπως ο Νοτιοαφρικανικός
Αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου, η Mairead Maguire από την Βόρειο Ιρλανδία και ο Adolfo Pérez
Esquivel από την Αργεντινή έχουν επίσης ασκήσει κριτική για την απόφαση της επιτροπής ειρήνης,
δηλώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην στρατιωτική δύναμη για την αποκατάσταση της ασφάλειας. Η
Διεθνής Αμνηστία προειδοποίησε ότι οι ηγέτες της ΕΕ «δεν πρέπει να απολαμβάνουν την αίγλη του
βραβείου» ενόσω η ξενοφοβία και η μισαλλοδοξία εξακολουθούν να είναι σε έξαρση ανάμεσα στα
500 εκατομμύρια των πολιτών της ομάδας χωρών.
Πηγή: www.spiegel.de, 10.12.12
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Εικόνα από διαμαρτυρία κατά του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2012 στο Δουβλίνο.

Μια γυναίκα κρατά ένα πανό που καταγγέλλει την σημαντική εμπλοκή κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξαγωγές όπλων και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού σε ολόκληρο τον
κόσμο κατά τη διάρκεια ολονυχτίας με κεριά που διοργανώθηκε από το Λαϊκό Κίνημα (Gluaiseacht
an Phobail), μια Ιρλανδική ομάδα πίεσης, έξω από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Δουβλίνο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2012 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγή: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Γελοιογραφία: «Ευρωπαϊκά Σύνορα»

‘Όσο πιο πολιτισμένοι (νομίζουμε ότι) έχουμε γίνει, τόσο περισσότερο προσπαθούμε να
κρατήσουμε τους άλλους εκτός ’
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement

Αυτή η γελοιογραφία καταγγέλλει την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που επιδιώκει να ανακόψει την ροή των μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στα εξωτερικά της
σύνορα, καταφεύγοντας συχνά σε πρακτικές που έρχονται σε αντίθεση με τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Πηγή: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Σας εκπλήσσει το γεγονός ότι η ΕΕ έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012; Γιατί/γιατί όχι;
Έχει το γεγονός αυτό αλλάξει κατά κάποιο τρόπο την άποψή σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Με ποιο τρόπο;
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