MOKOMOJI PRIEMONĖ NR. 8
Šumano deklaracijos ištrauka
Šumano deklaraciją 1950 m. gegužės 9 d. pristatė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert'as
Schumanas. Joje pasiūlyta įkurti Europos anglių ir plieno bendriją, kurios nariai sujungtų anglių ir
plieno gamybą. Tokiu būdu, nutraukiant varžymąsi dėl gamtos išteklių, ypač Rūro baseine, siekta
užkirsti kelią dar vienam Prancūzijos ir Vokietijos karui.
„Bendra anglių ir plieno gamyba turėtų greitai užtikrinti galimybę kurti bendrus ekonominės raidos
pamatus – pirmąjį Europos federacijos etapą – ir pakeisti regionų, kurie ilgą laiką gamino karinę
amuniciją ir dažniausiai tapdavo karų aukomis, likimą.“
Šaltinis: Europos Sąjungos interneto svetainė

Pranešimo spaudai „2012 m. Nobelio taikos premija Europos Sąjungai (ES)“ ištrauka
„Norvegijos Nobelio komitetas nusprendė 2012 m. Nobelio taikos premiją skirti Europos Sąjungai
(ES). Sąjunga ir jos pirmtakai šešis dešimtmečius prisidėjo propaguojant Europoje taiką ir
susitaikymą, demokratiją ir žmogaus teises. (...)“
Šaltinis: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 2015 m. rugpjūčio 25 d.
23 metų amžiaus Larkino iš Maltos žodžiai.
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„Mano seneliai būtų tai pavadinę svajone. Tėvai – procesu. Aš sakau – tai mano kasdienis
gyvenimas!“.
Tai vieno iš ES institucijų ir Europos jaunimo forumo rengiamo konkurso, kuriuo buvo paminėtas
Nobelio taikos premijos skyrimas ES, laimėtojų mintys. 13–24 metų amžiaus jaunuolių buvo
paprašyta trumpai raštu paaiškinti, ką jiems reiškia taika Europoje.
Šaltinis: Europos Sąjungos interneto svetainė
Interneto svetainėje anglų kalba „Spiegel Online“ paskelbto straipsnio ištrauka
„Ankstesni Nobelio taikos premijos laureatai, pavyzdžiui, Pietų Afrikos arkivyskupas Demondas Tutu,
Maireadas Maguire'as iš Šiaurės Airijos ir Adolfo Perezas Esquivelas iš Argentinos, taip pat kritikavo
Nobelio taikos komitetą sakydami, kad ES, siekdama užtikrinti saugumą, remiasi karine jėga.
Organizacija „Amnesty International“ įspėjo, kad ES lyderiai neturėtų „mėgautis premijos spindesiu“,
kol ksenofobija ir netolerancija tebegyva tarp 500 milijonų šio bloko piliečių.“
Šaltinis: www.spiegel.de, 10.12.12
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Protesto prieš 2012 m. Nobelio taikos premiją Dubline nuotrauka

Per Liaudies judėjimo (gėl. Gluaiseacht an Phobail) – airių aktyvistų grupės – prie Europos
Parlamento biurų Dubline surengtą tylaus protesto prieš 2012 m. Nobelio taikos premijos suteikimą
Europos Sąjungai demonstraciją uždegant žvakes moteris laiko plakatą, kuriame smerkiamas
Europos Sąjungos valstybių narių vykdomas ginklų ir kitos karinės įrangos eksportas visame
pasaulyje.
Šaltinis: „Corbis“ © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatūra: „Europos siena“

„Kuo labiau civilizuoti (mūsų manymu) tampame, tuo smarkiau stengiamės neprisileisti kitų žmonių.“
Tjeerdas Royaardas, „Cartoon Movement“

Šioje karikatūroje smerkiama griežta Europos Sąjungos imigracijos politika, kurią vykdant siekiama
sustabdyti dokumentų neturinčių migrantų srautus prie jos išorės sienų dažnai tokiais būdais, kurie
prieštarauja ES pagrindinių teisių chartijai.
Šaltinis: Tjeerdas Royaardas, „Cartoon Movement“ © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Ar jus nustebino tai, kad ES 2012 m. gavo Nobelio taikos premiją? Kodėl? Kodėl ne?
Ar dėl to kaip nors pasikeitė jūsų požiūris į Europos Sąjungą? Kaip?
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