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Részlet a Schuman-nyilatkozatból
A Schuman-nyilatkozatot Robert Schuman francia külügyminiszter ismertette 1950. május 9-én. A
nyilatkozat az Európai Szén- és Acélözösség létrehozását javasolta, amelynek tagjai egyesítenék szénés acéltermelésüket. A természeti erőforrások feletti versenykezés megszüntetése – különösen a
Ruhr-vidéken – a Franciaország és Németország közötti további háborúk megelőzésének egyik módja
volt.
„A termelés egyesítése azonnal biztosítaná a gazdasági fejlődés valós közös alapjait, az európai
szövetség első lépését, és ezáltal megváltoztatná ezeknek a hosszú idő óta hadifelszerelések
gyártásának szentelt vidékeknek a sorsát, amelyek a fegyverkezés legelső áldozatai voltak.”
Forrás: az Európai Unió honlapja
Részlet a „A 2012. évi Nobel-békedíjat az Európai Uniónak ítélték” című sajtóközleményből
„A norvég Nobel-békedíj Bizottság úgy határozott, hogy a 2012. évi Nobel-békedíjat az Európai
Uniónak ítéli oda. Az Unió és vezetői több mint hat évtizede járulnak hozzá a béke és a megbékélés,
a demokrácia és az emberi jogok előmozdításához Európában. (...)”
Forrás: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 2015. augusztus 25.
Idézet Larkintól, 23 éves, máltai.
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„A nagyszüleim azt mondták volna, hogy ez egy álom. A szüleim azt mondták volna, hogy ez egy
folyamat. Én azt mondom, hogy ez a mindennapi valóság!”
Az EU Nobel-békedíjjal való kitüntetése alkalmából az uniós intézmények és az Európai Ifjúsági
Fórum által rendezett verseny egyik nyertesének írása. 13 és 24 év közötti fiatalokat kértek meg arra,
hogy röviden fogalmazzák meg írásban, mit jelent számukra az európai béke.
Forrás: az Európai Unió honlapja

Részlet a Spiegel Online angol nyelvű honlapjáról.
„Több korábbi Nobel-békedíjas, például a dél-afrikai Desmond Tutu érsek, az észak-írországi Mairead
Maguire és az argentín Adolfo Perez Esquivel is kritikával illette a békedíjat odaítélő bizottság
döntését, mondván, hogy az Unió a biztonság kialakítása érdekében katonai erőre támaszkodik. Az
Amnesty International arra figyelmeztetett, hogy az uniós vezetők nem „sütkérezhetnek a díj
dicsfényében", mivel az Unió 500 millió polgára körében még mindig emelkedőben van az
idegengyűlölet és az intolerancia."
Forrás: www.spiegel.de, 2012. december 10.
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Egy kép, amely a 2012. évi Nobel-díj elleni dublini tiltakozást ábrázolja

A Gluaiseacht an Phobail elnevezésű ír polgári kezdeményezésű népi mozgalom által az Európai
Parlament dublini irodái elé szervezett gyertyafényes virrasztáson az emberek az Európai Unió
Nobel-békedíja ellen tiltakoznak. A képen látható nő a kezében tartott táblával elítéli az EU
tagállamait, amiért hatékonyan részt vesznek rakéták és más katonai eszközök világméretű
exportjában.
Forrás: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatúra: „Európai határ” T2.S3.R7.IM3

„Minél civilizáltabbak vagyunk (vagy annak hisszük magunkat), annál keményebben próbálunk
másokat kiszorítani.”Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Ez a karikatúra elítéli az EU szigorú bevándorlási politikáját, amely gyakran az Európai Unió Alapjogi
Chartájával ellentétes gyakorlatokkal igyekszik feltartóztatni a dokumentumokkal nem rendelkező
migránsok külső határokon keresztül történő beáramlását.
Forrás: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement




Meglep, hogy az EU-nak ítélték oda a 2012. évi Nobel-békedíjat? Miért/miért nem?
Megváltoztatta ez valamiképpen az EU-ról alkotott elképzeléseidet? Hogyan?
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