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Silta mid-Dikjarazzjoni ta' Schuman
Id-Dikjarazzjoni ta' Schuman tressqet mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman fid9 ta' Mejju 1950. Fiha ġie propost il-ħolqien ta' Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, li l-membri
tagħha kellhom jiġbru flimkien il-produzzjoni tal-faħam u l-azzar tagħhom. Dan kien mod biex jiġi
evitat aktar ġlied bejn Franza u l-Ġermanja billi titwaqqaf il-kompetizzjoni għar-riżorsi naturali,
b'mod partikolari fir-reġjun tar-Ruhr.
"Il-ġbir flimkien tal-produzzjoni tal-faħam u l-azzar għandu jipprovdi minnufih għall-bini talpedamenti komuni għall-iżvilupp ekonomiku bħala l-ewwel pass fil-federazzjoni tal-Ewropa, u se
jibdel id-destin ta' dawn ir-reġjuni li ilhom żmien użati għall-manifattura tal-munizzjonijiet talgwerra, li tagħhom huma kienu l-aktar vittmi kostanti."
Sors: is-sit tal-Unjoni Ewropea

Silta minn "Il-Premju Nobel għall-Paċi 2012 lill-Unjoni Ewropea (UE) – Stqarrija għall-Istampa"
"Il-Kumitat Norveġiż tal-Premju Nobel iddeċieda li l-Premju Nobel għall-Paċi għall-2012 għandu
jingħata lill-Unjoni Ewropea (UE). Għal aktar minn sittin sena, l-Unjoni u l-prekursuri tagħha
kkontribwew għall-avvanz tal-paċi u r-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem flEwropa. (...)’
Sors: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 ta' Awwissu 2015.
Kwotazzjoni ta' Larkin, ta' 23 sena, minn Malta.

"In-nanniet tiegħi kienu jgħidu 'ħolma'. Il-ġenituri tiegħi kienu jgħidu 'proċess'. Jien ngħid li hi r-realtà
tiegħi ta' kuljum!".
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Din hija waħda mill-kontribuzzjonijiet rebbieħa għall-kompetizzjoni organizzata mill-istituzzjonijiet
tal-UE u l-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ biex jiġi ċċelebrat l-għoti tal-Premju Nobel għall-Paċi lill-UE.
Żgħażagħ fl-etajiet ta' bejn 13 u 24 sena ntalbu jispjegaw xi tfisser għalihom il-paċi fl-Ewropa flgħamla ta' kitba qasira.
Sors: is-sit tal-Unjoni Ewropea

Silta minn artiklu fuq il-verżjoni bl-Ingliż tas-sit Spiegel Online
"Rebbieħa preċedenti tal-Premju Nobel għall-Paċi, bħall-Arċisqof Sud Afrikan Desmond Tutu,
Mairead Maguire tal-Irlanda ta' Fuq u Adolfo Perez Esquivel tal-Arġentina wkoll ikkritikaw iddeċiżjoni tal-kumitat tal-Premju Nobel, u qalu li l-UE tuża l-forza militari biex tistabbilixxi s-sigurtà.
Amnesty International wissiet li l-mexxejja tal-UE m'għandhomx "iserrħu rashom li ngħataw ilpremju", meta l-ksenofobija u l-intolleranza fost il-500 miljun ċittadin tal-blokk għadhom qed
jiżdiedu."
Sors: www.spiegel.de, 10.12.12
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Ritratt ta' protesta kontra l-Premju Nobel għall-Paċi 2012 f'Dublin

Mara qed iżżomm kartellun li fih l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea huma akkużati b'involviment
qawwi fl-esportazzjoni ta' armi u tagħmir militari ieħor madwar id-dinja matul velja bix-xemgħat
organizzata mill-Moviment Popolari (Gluaiseacht an Phobail), grupp ta' pressjoni Irlandiż, barra luffiċċji tal-Parlament Ewropew f'Dublin, biex jipprotestaw kontra l-għoti tal-Premju Nobel għall-Paċi
2012 lill-Unjoni Ewropea.
Sors: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatura: "Fruntiera Ewropea"

"Aktar ma (naħsbu li) sirna ċivilizzati, aktar qed nagħmlu minn kollox biex l-oħrajn jibqgħu barra."
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Din il-karikatura tikkundanna l-politika stretta tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-immigrazzjoni, li
tipprova twaqqaf il-fluss ta' migranti irregolari fil-fruntieri esterni tagħha, ħafna drabi permezz ta'
prattiki li jikkontradixxu l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.
Sors: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement




Sorpriż(a) li l-UE rebħet il-Premju Nobel għall-Paċi fl-2012? Għaliex, jew għaliex le?
Dan biddel l-ideat tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea b'xi mod jew ieħor? Kif?
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