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Ote Schumanin julistuksesta
Ranskan ulkoministeri Robert Schuman antoi Schumanin julistuksen 9. toukokuuta 1950.
Julistuksessa ehdotettiin, että perustettaisiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, jonka jäsenet
yhdistäisivät hiili- ja terästuotantonsa. Uusi sota Ranskan ja Saksan välillä estettäisiin lopettamalla
kilpailu luonnonvaroista erityisesti Ruhrin alueella.
”Yhdistämällä hiilen ja teräksen tuotannon valvonta varmistetaan välittömästi yhteinen perusta
taloudelliselle kehitykselle. Tämä merkitsee ensimmäistä askelta kohti Euroopan liittovaltiota ja
muuttaa tulevaisuuden suuntaa näillä alueilla, jotka ovat kauan keskittyneet takomaan aseita sotiin,
joiden uhreiksi ne ovat ennen muita päätyneet itse.”
Lähde: Euroopan unionin verkkosivusto

Ote lehdistötiedotteesta, joka koskee vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä
Euroopan unionille
”Norjan Nobel-komitea on päättänyt, että vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinto myönnetään
Euroopan unionille (EU). Unioni ja sen edeltäjät ovat yli kuuden vuosikymmenen ajan edistäneet
rauhaa, sovintoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. (...)”
Lähde: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014, internet, 25.8.2015
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Sitaatti: Larkin, Malta, 23 vuotta

”Isovanhempani olisivat sanoneet sen olevan ’unelma’. Vanhempani olisivat sanoneet sen olevan
’prosessi’. Minä sanon, että se on minun jokapäiväistä todellisuuttani!”
Tämä on yksi palkituista töistä kilpailussa, jonka EU:n toimielimet ja Euroopan nuorisofoorumi
järjestivät EU:n saaman Nobelin rauhanpalkinnon kunniaksi. Kilpailussa pyydettiin 13–24-vuotiaita
nuoria selittämään lyhyen tekstin muodossa, mitä rauha Euroopassa heille merkitsee.
Lähde: Euroopan unionin verkkosivusto

Ote Spiegel Onlinen englanninkielisellä verkkosivustolla olevasta artikkelista
”Myös aiemmat Nobelin rauhanpalkinnon voittajat, kuten eteläafrikkalainen arkkipiispa Desmond
Tutu, pohjoisirlantilainen Mairead Maguire ja argentiinalainen Adolfo Pérez Esquivel, ovat
arvostelleet Nobel-komitean päätöstä todeten, että EU käyttää sotilaallista voimaa turvallisuuden
ylläpitämiseen. Amnesty International varoitti, että EU:n johtajien ei tulisi ’paistatella palkinnon
loisteessa’ samanaikaisesti kun muukalaisviha ja suvaitsemattomuus lisääntyvät jatkuvasti unionin
500 miljoonan kansalaisen keskuudessa.”
Lähde: http://www.spiegel.de/, 10.12.2012
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Kuva Dublinissa järjestetystä
mielenosoituksesta

vuoden

2012

Nobelin

rauhanpalkinnon

vastaisesta

Nainen pitelee kylttiä, jossa tuomitaan EU:n jäsenmaiden laaja osallistuminen aseiden ja muun
sotakaluston vientiin eri puolille maailmaa. Irlantilainen painostusryhmä Gluaiseacht an Phobail
järjesti Euroopan parlamentin Dublinin-toimiston ulkopuolella hiljaisen kynttilämielenosoituksen
protestoidakseen sitä vastaan, että vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinto oli myönnetty EU:lle.
Lähde: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Pilapiirros: ”Euroopan raja”

”Mitä sivistyneemmiksi (omasta mielestämme) tulemme, sitä ankarammin yritämme pitää muut
ihmiset ulkopuolella.”
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement

Tässä pilapiirroksessa tuomitaan EU:n tiukka maahanmuuttopolitiikka, jolla pyritään pysäyttämään
paperittomien siirtolaisten kulku unionin ulkorajojen yli, usein EU:n perusoikeuskirjan kanssa
ristiriidassa olevin menettelyin.
Lähde: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement




Oletko hämmästynyt siitä, että EU sai vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinnon? Miksi? Miksi
et?
Onko tämä muuttanut jotenkin käsitystäsi EU:sta? Miten?
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