MATERIAŁ 8
Fragment Deklaracji Schumana
Deklaracja Schumana została zaprezentowana w dniu 9 maja 1950 r. przez ministra spraw
zagranicznych Francji Roberta Schumana. Zaproponowano w niej stworzenie Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali, której członkowie regulowaliby wspólnie produkcję tych dwóch surowców. Miało to
zapobiec ponownej wojnie między Francją i Niemcami dzięki powstrzymaniu konkurencji o zasoby
naturalne, szczególnie w Zagłębiu Ruhry.
„Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem zapewni natychmiastowe
powstanie wspólnych fundamentów rozwoju gospodarczego, pierwszego etapu Federacji
Europejskiej, i zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego były
najdłużej ofiarami”.
Źródło: Strona Unii Europejskiej

Fragment komunikatu prasowego dotyczącego przyznania Unii Europejskiej (UE) Pokojowej
Nagrody Nobla 2012
„Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać Pokojową Nagrodę Nobla za 2012 r. Unii
Europejskiej. Unia i jej prekursorzy wspierają od sześćdziesięciu lat pokój i pojednanie, demokrację i
prawa człowieka w Europie (...)”.
Źródło: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 25 sierpnia 2015 r.
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Wypowiedź Larkina, Malta, 23 lata.

„Moi dziadkowie powiedzieliby, że to marzenie. Moi rodzice powiedzieliby, że to proces. A ja mówię,
że to moja codzienność.”
Jedna ze zwycięskich wypowiedzi w konkursie zorganizowanym przez instytucje UE i Europejskie
Forum Młodzieży w związku z przyznaniem UE Pokojowej Nagrody Nobla. Poproszono młodych ludzi
w wieku 13–24 lata o wyjaśnienie za pośrednictwem krótkiego tekstu, czym jest dla nich pokój w
Europie.
Źródło: Strona Unii Europejskiej

Fragment artykułu z angielskiej wersji strony Spiegel Online
„Wcześniejsi laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, jak południowoafrykański arcybiskup Desmond
Tutu, Mairead Maguire z Irlandii Północnej i Adolfo Perez Esquivel z Argentyny, również skrytykowali
decyzję Komitetu Noblowskiego, stwierdzając, że UE zapewnia bezpieczeństwo przy użyciu sił
zbrojnych. Amnesty International ostrzegła, że przywódcy UE nie powinni «pławić się w blasku
nagrody», gdy tymczasem narasta ksenofobia i nietolerancja wśród 500 mln obywateli Unii.
Źródło: www.spiegel.de, 10.12.2012 r.
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Zdjęcie: Protest przeciwko Pokojowej Nagrodzie Nobla 2012 w Dublinie

Nocne czuwanie zorganizowane przez Ruch Ludowy (Gluaiseacht an Phobail), irlandzką grupę
nacisku, przed biurem Parlamentu Europejskiego w Dublinie w proteście przeciwko przyznaniu
Pokojowej Nagrody Nobla 2012 Unii Europejskiej. Kobieta trzyma planszę, która oskarża państwa
członkowskie Unii Europejskiej o znaczący udział w eksporcie broni i innego sprzętu wojskowego.
Źródło: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Rysunek: „Granica europejska”

„Im bardziej (wydaje nam się, że) się cywilizujemy, tym usilniej próbujemy trzymać innych z dala od
siebie”.
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Rysunek potępiający surową politykę imigracyjną Unii Europejskiej, której celem jest powstrzymanie
migrantów nieposiadających dokumentów przed przekraczaniem jej granic zewnętrznych, często
przy zastosowaniu praktyk niezgodnych z Kartą praw podstawowych UE.
Źródło: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement




Czy przyznanie UE Pokojowej Nagrody Nobla w 2012 r. było dla Ciebie zaskoczeniem?
Uzasadnij odpowiedź pozytywną lub negatywną.
Czy zmieniło to w jakikolwiek sposób Twoje wyobrażenie o Unii Europejskiej? Jak?
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