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Fragments no Šūmana deklarācijas
Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans nāca klajā ar šo deklarāciju 1950. gada 9. maijā. Deklarācijā
bija ierosināts izveidot Eiropas Ogļu un tērauda kopienu, tās dalībvalstīm apvienojot savu akmeņogļu
un tērauda ražošanu. Tādējādi, apturot sacensību par dabas resursiem, it sevišķi Rūras apgabalā,
tiktu novērsta iespēja, ka starp Franciju un Vāciju atkal varētu izcelties karš.
„Ogļu un tērauda ražošanas apvienošanai būtu nekavējoties jānodrošina kopēji pamati ekonomikas
attīstībai, kas būtu pirmais solis Eiropas federācijas izveidē un mainītu to reģionu likteni, kuri gadiem
ilgi ir ražojuši kaujas munīciju un ir pastāvīgi bijuši šīs munīcijas upuri.”
Avots: Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Fragments no paziņojuma presei par 2012. gada Nobela Miera prēmijas piešķiršanu Eiropas
Savienībai (ES)
„Norvēģijas Nobela prēmijas komiteja ir nolēmusi 2012. gada Nobela Miera prēmiju piešķirt Eiropas
Savienībai (ES). Savienība un tās priekšteči vairāk nekā sešu gadu desmitu garumā ir palīdzējuši
veicināt miera, samierināšanās, demokrātijas un cilvēktiesību attīstību Eiropā. (...)”
Avots: tīmekļa vietne Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014, 25.08.2015.
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„Mani vecvecāki būtu teikuši — sapnis. Mani vecāki būtu teikuši — process. Es varu teikt — miers
Eiropā ir mana ikdiena!”
Šis ir viens no apbalvotajiem darbiem konkursā, ko rīkoja ES institūcijas un Eiropas Jaunatnes forums,
atzīmējot Nobela Miera prēmijas piešķiršanu Eiropas Savienībai. Konkurss bija paredzēts jauniešiem
vecumā no 13 līdz 24 gadiem, kuru uzdevums bija uzrakstīt īsu tekstu, tajā formulējot, ko konkrēti
viņiem nozīmē miers Eiropā.
Avots: Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Fragments no Spiegel Online tīmekļa vietnē publicēta raksta
„Arī iepriekšējo gadu Nobela Miera prēmijas laureāti — Dienvidāfrikas arhibīskaps Desmonds Tutu,
Maireda Magvaira no Ziemeļīrijas un argentīnietis Adolfo Peress Eskivels — kritizē Miera prēmijas
komitejas lēmumu, norādot, ka drošības panākšanas jautājumā Eiropas Savienība paļaujas uz
militāru spēku. Organizācija Amnesty International brīdina, ka ES līderiem nevajadzētu „dusēt uz
saņemtās balvas lauriem” situācijā, kad Savienības 500 miljonu iedzīvotāju vidū joprojām aug
ksenofobija un neiecietība.”
Avots: www.spiegel.de, 10.12.2012.
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Attēls ar Dublinā notikušiem protestiem pret 2012. gada Nobela Miera prēmiju

Protestējot pret 2012. gada Nobela Miera prēmijas piešķiršanu Eiropas Savienībai, Īrijas aktīvistu
grupa „Tautas kustība” (Gluaiseacht an Phobail) sarīkoja svecīšu vakaru pie Eiropas Parlamenta ēkām
Dublinā. Attēlā redzamā protestu dalībniece tur plakātu, kurā Eiropas Savienības dalībvalstis tiek
kritizētas par vērā ņemamu iesaistīšanos ieroču un cita militāra aprīkojuma eksportā visas pasaules
mērogā.
Avots: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatūra „Eiropas robeža”

„Jo civilizētāki mēs (mūsuprāt) kļūstam, jo spēcīgāk cenšamies norobežoties no pārējiem.”
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Karikatūrā ir kritizēta Eiropas Savienības stingrā imigrācijas politika, kas paredz apturēt migrācijas
plūsmu, neļaujot migrantiem bez dokumentiem šķērsot ES ārējās robežas un bieži vien izmantojot
paņēmienus, kuri ir pretrunā ES Pamattiesību hartas principiem.
Avots: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Vai Tevi pārsteidza, ka Eiropas Savienībai 2012. gadā tika piešķirta Nobela Miera prēmija?
Kāpēc? / Kāpēc ne?
Vai tas mainīja Tavu viedokli par Eiropas Savienību? Kā?
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