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Väljavõte Schumani deklaratsioonist
Schumani deklaratsiooni esitas 9. mail 1950 Prantsusmaa tollane välisminister Robert Schuman. Ta
tegi ettepaneku luua Euroopa Söe- ja Teraseühendus, mille liikmed ühendaksid oma söe ja terase
tootmise. See oli vahend uue sõja ärahoidmiseks Prantsusmaa ja Saksamaa vahel, kuna sellega kadus
vajadus võidelda loodusvarade pärast, eriti Ruhri piirkonnas.
„Söe- ja terasetootmise ühendamine tagab majandusliku arengu ühiste aluste kohese tekke, mis
oleks Euroopa föderatsiooni esimene etapp, ning muudab nende regioonide saatust, mis on läbi
aegade olnud põhilised relvatootjad ja samal ajal nende relvade kõige sagedasemad ohvrid.”
Allikas: Euroopa Liidu veebisait

Väljavõte pressiteatest 2012. aasta Nobeli rahupreemia andmise kohta Euroopa Liidule (EL)
„Norra Nobeli komitee on otsustanud anda 2012. aasta Nobeli rahupreemia Euroopa Liidule (EL).
Euroopa Liit ja tema eelkäijad on üle 60 aasta aidanud edendada rahu ja leppimist, demokraatiat ja
inimõigusi Euroopas. (...)”
Allikas: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Veeb. 25.10.2015.
Tsitaat. Larkin, 23-aastane, Malta.
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„Mu vanavanemad oleksid öelnud, et see on „unistus”. Mu vanemad oleksid öelnud, et „protsess”.
Mina ütlen, et see on mu igapäevane tegelikkus!”
See on üks ELi institutsioonide ja Euroopa Noortefoorumi poolt Nobeli rahupreemia ELile andmise
puhul korraldatud võistluse võidutöödest. Noortel vanuses 13–24 paluti lühikese teksti vormis
selgitada, mida rahu Euroopas nende jaoks tähendab.
Allikas: Euroopa Liidu veebisait
Väljavõte Spiegel Online’i ingliskeelsel veebisaidil avaldatud artiklist
„Ka Nobeli rahupreemia varasemate aastate laureaadid, nagu Lõuna-Aafrika peapiiskop Desmond
Tutu, Mairead Maguire Iirimaalt ja Adolfo Pérez Esquivel Argentinast, on rahupreemia komitee
otsust kritiseerinud, väites, et EL toetub julgeoleku tagamiseks sõjalisele jõule. Amnesty
International hoiatas, et ELi juhid ei tohiks end „auhinna paistel soojendada”, kuna ksenofoobia ja
sallimatus on liidu 500 miljoni kodaniku seas endiselt tõusuteel.”
Allikas: www.spiegel.de, 10.12.2012
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Foto 2012. aasta Nobeli rahupreemia vastasest meeleavaldusest Dublinis

Naine hoidmas plakatit, mis mõistab hukka Euroopa Liidu liikmesriikide aktiivse osalemise relvade ja
muu sõjatehnika ekspordis üle kogu maailma. Foto on tehtud Iiri surverühma Gluaiseacht an Phobail
korraldatud meeleavaldusel Euroopa Parlamendi Dublini esinduse juures, kus protesteeriti
küünlavalgel 2012. aasta Nobeli rahupreemia Euroopa Liidule andmise vastu.
Allikas: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatuur „Euroopa piir”

„Mida tsiviliseeritumad me (enda arvates) oleme, seda jõulisemalt püüame teisi eemale hoida.”
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement

Selle karikatuuriga mõistetakse hukka Euroopa Liidu range immigratsioonipoliitika, millega püütakse
peatada dokumentideta migrantide sissevoogu välispiiridelt, kasutades võtteid, mis on sageli
vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.
Allikas: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Kas asjaolu, et EL sai 2012. aastal Nobeli rahupreemia, on teie jaoks üllatav? Miks on / miks
ei ole?
Kas see on kuidagi mõjutanud teie arvamust Euroopa Liidust? Kuidas?
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