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BRON 8 
 
 
Passage uit de Schumanverklaring 
 
Op 9 mei 1950 presenteerde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, de 
Schumanverklaring. Hierin stelde hij voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te 
richten. De leden van deze gemeenschap zouden hun kolen- en staalproductie bundelen. Dit was 
een manier om verdere oorlogvoering tussen Frankrijk en Duitsland te voorkomen door ervoor te 
zorgen dat deze landen niet langer hoefden te vechten om natuurlijke hulpbronnen, met name in 
het Ruhrgebied.  
 
"Door de samenvoeging van de kolen- en staalproductie zullen onmiddellijk de gemeenschappelijke 
grondslagen voor de economische ontwikkeling, de eerste fase van de Europese 
volkerengemeenschap, worden gelegd en zal er een wending optreden in het lot van deze gewesten 
welke lange tijd oorlogswapens hebben moeten vervaardigen waarvan zij zelf regelmatig het 
slachtoffer zijn geweest." 
 
Bron: website van de Europese Unie 
 
 
 
Uittreksel uit de persmededeling ter gelegenheid van de toekenning van de Nobelprijs voor de 
vrede aan de Europese Unie (EU) in 2012 
 
"Het Noorse Nobelcomité heeft besloten de Nobelprijs voor de vrede in 2012 toe te kennen aan de 
Europese Unie (EU). De Unie en haar voorlopers hebben gedurende meer dan zes decennia 
bijgedragen tot de vooruitgang van vrede en verzoening, democratie en mensenrechten in Europa 
[...]." 
 
Bron: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Internet. 25 augustus 2015.  
 



 

2 

 

 
 
Citaat van Larkin uit Malta, 23 jaar. 
 

 
 
"Mijn grootouders zouden hebben gezegd: een utopie. Mijn ouders: een werk van lange adem. Voor 
mij is vrede de dagelijkse werkelijkheid!" 
Dit is één van de bekroonde inzendingen in het kader van een wedstrijd die de EU-instellingen en het 
Europese Jeugdforum naar aanleiding van de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de EU 
hebben georganiseerd. Jonge mensen tussen 13 en 24 jaar mochten in een korte tekst uitleggen wat 
vrede in Europa voor hen betekent.  
 
Bron: website van de Europese Unie 
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Persbericht, 12 oktober 2012, Toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de Europese Unie 
 
“Van Mairead Corrigan Maguire, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede (1976) 
 
Alfred Nobel was een visionair die geloofde in een gedemilitariseerde vreedzame wereld. In zijn 
testament liet hij zijn Nobelprijs voor de vrede na aan degenen die zich zouden inzetten voor 
"broederschap tussen landen", "afschaffing of vermindering van staande legers" en "het houden en 
bevorderen van vredescongressen". 
 
Volgens het testament van Nobel zou de vredesprijs moeten worden toegekend aan kampioenen 
van vrede, degenen die zich inzetten om militarisme te vervangen door een internationale op het 
recht gebaseerde orde en om nationale strijdkrachten af te schaffen. De visie en droom van Nobel 
was om de kracht van militarisme en oorlog te vervangen door de kracht van het recht. Ik geloof dat 
de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de Europese Unie niet in overeenstemming is 
met de criteria van de visie en geest van Alfred Nobel of zijn visie van een gedemilitariseerde 
vreedzame wereld. 
 
De Europese Unie heeft zich de afgelopen zestig jaar op veel manieren ingezet voor vrede en 
verzoening tussen landen, maar zij heeft jammer genoeg weinig gedaan voor de demilitarisering van 
Europa. Terwijl de EU zware bezuinigingsmaatregelen oplegt aan veel EU-landen, ondersteunt zij 
tegelijkertijd de groeiende militarisering van Europa door middel van haar steun aan de VS/NAVO 
(die schuldig zijn aan oorlogsmisdaden tegen Irak, Afghanistan, enz.). Zij blijft het beleid van 
Amerikaanse kernwapens, die in zes EU-lidstaten opgeslagen liggen, steunen. Zij steunt 
wapenverkoop door Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, enz.) aan landen in de hele 
wereld. In plaats van de mensenrechten voor landen als Palestina te bevorderen, heeft de EU Israël 
beloond door het een speciale handelsstatus en enorme subsidies (geld van de Europese 
belastingbetalers) voor militair onderzoek en wapens toe te kennen. Daarmee heeft zij het land in 
staat gesteld zijn illegale bezettings- en apartheidsbeleid in Palestina voort te zetten. 
 
Ik kan dit besluit om de vredesprijs aan de EU toe te kennen niet ondersteunen en ik roep de 
Zweedse stichting op om het Nobelcomité ter verantwoording te roepen voor het feit dat zij, voor de 
zoveelste keer, een politieke prijs heeft toegekend in plaats van mensen te steunen die dappere en 
vaak gevaarlijke standpunten innemen om de mensheid te helpen een einde te maken aan militaire 
internationale betrekkingen en een wereld te creëren waar conflicten op vreedzame wijze worden 
opgelost. 
 
Ik geloof dat de tijd is gekomen om het Nobelvredescomité te hervormen. Alle andere 
Nobelprijscomités bestaan uit mensen die deskundig zijn op hun specifieke terrein. Misschien is de 
tijd nu rijp om ook het Nobelcomité voor de vredesprijs samen te stellen uit mensen met ervaring op 
gebied van verzoening en internationaal recht. 
 
Mairead Corrigan Maguire, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede (1976)” 
 
Bron: The Peace People 
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Foto van een demonstratie in Dublin tegen de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de 
EU in 2012 
 

 
 
De People's Movement (Gluaiseacht an Phobail), een Ierse pressiegroep, organiseert voor de 
gebouwen van het Europees Parlement in Dublin een avondlijke betoging tegen de toekenning van 
de Nobelprijs voor de vrede 2012 aan de Europese Unie. Een vrouw houdt een bord op waarmee zij 
de aanzienlijke uitvoer van wapens en andere militaire uitrusting door de EU-lidstaten naar de rest 
van de wereld hekelt. 
 
Bron: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage 
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Spotprent: "European Border" (Europese grens) 
 

 
 
"Hoe beschaafder we (denken te) worden, hoe harder we proberen anderen buiten te houden." 
© Tjeerd Royaard, Cartoon Movement 
 
Deze cartoon stelt het strenge immigratiebeleid van de Europese Unie aan de kaak, waarmee zij 
immigranten zonder papieren wil beletten haar buitengrenzen over te steken. Daarvoor gebruikt ze 
vaak methodes die in strijd zijn met het EU-Handvest van de grondrechten. 
 
 
 

 Ben jij verbaasd dat de EU in 2012 de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen? 
Waarom/waarom niet? 

 Heeft deze prijs je opvattingen over de Europese Unie beïnvloed? In welke zin?  
 


