SETUL DE RESURSE NR. 8
Citat din Declarația Schuman
Declarația Schuman a fost prezentată de către ministrul francez de externe Robert Schuman la data
de 9 mai 1950. Aceasta propunea crearea unei Comunități Europene a Cărbunelui și Oțelului, ai cărei
membri urmau să își pună în comun producția de cărbune și oțel. Era o modalitate de a preveni alte
războaie între Franța și Germania prin încetarea competiției pentru obținerea resurselor naturale, în
special în regiunea Ruhr.
„Punerea în comun a producțiilor de cărbune și oțel va asigura imediat stabilirea unor baze comune
de dezvoltare economică, un prim pas către realizarea unei federații europene, și va schimba
destinele acelor regiuni care s-au dedicat în trecut fabricării muniției de război, dar care au fost, în
același timp, cele mai constante victime ale conflictelor.”
Sursa: Site-ul de internet al Uniunii Europene

Citat din „Premiul Nobel pentru Pace acordat în 2012 Uniunii Europene (UE) – comunicat de presă”
„Comitetul Nobel din Norvegia a decis ca Premiul Nobel pentru Pace în 2012 să fie atribuit Uniunii
Europene (UE). Uniunea și părinții săi fondatori au contribuit timp de peste șase decenii la
promovarea păcii și a reconcilierii, a democrației și a drepturilor omului în Europa [...].”
Sursa: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Internet 25 august 2015
Citat din Larkin, în vârstă de 23 de ani, Malta

„Bunicii mei ar fi spus că e « un vis ». Părinții mei ar fi spus că e « un proces ». Eu spun că e realitatea
mea de zi cu zi!”
Aceasta este una dintre contribuțiile câștigătoare ale concursului organizat de instituțiile UE și
Forumul European de Tineret pentru a marca data în care Uniunii Europene i-a fost decernat Premiul
Nobel pentru Pace. Li s-a cerut unor tineri cu vârste cuprinse între 13 și 24 de ani să explice printr-un
scurt text ce înseamnă pentru ei pacea în Europa.
Sursa: Site-ul de internet al Uniunii Europene

Fragment dintr-un articol de pe site-ul în limba engleză al publicației Spiegel Online
„Laureați anteriori ai Premiului Nobel pentru Pace, cum ar fi arhiepiscopul Desmond Tutu din Africa
de Sud, Mairead Maguire din Irlanda de Nord și Adolfo Pérez Esquivel din Argentina, au criticat, la
rândul lor, decizia Comitetului Premiului Nobel pentru Pace, spunând că UE se folosește de forța
armată pentru a instaura securitatea. Amnesty International a avertizat liderii UE că nu ar trebui « să
se culce pe laurii premiului » în timp ce xenofobia și intoleranța sunt în continuare în creștere în
rândul celor 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii.”
Sursa: www.spiegel.de, 10.12.12

Imagini de la un protest din Dublin împotriva Premiului Nobel pentru Pace 2012

O femeie poartă o pancartă care denunță implicarea considerabilă a statelor membre ale Uniunii
Europene în exportul de arme și alte echipamente militare în întreaga lume în cadrul unui priveghi la
lumina lumânărilor organizat de Mișcarea populară (Gluaiseacht an Phobail), un grup de presiune
irlandez, în fața Biroului de informare al Parlamentului European de la Dublin, pentru a protesta
împotriva decernării Premiului Nobel pentru Pace în 2012 către Uniunea Europeană.
Sursa: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage

Caricatură: „Granițele Europei”

„Cu cât mai civilizați (credem) că devenim, cu atât mai mult încercăm să le închidem ușa în nas
celorlalți.”
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Această caricatură denunță politica de imigrare strictă a Uniunii Europene, care urmărește să
oprească fluxul de migranți ilegali în afara granițelor sale externe, de multe ori, prin practici care
contravin Cartei drepturilor fundamentale a UE.
Sursa: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Sunteți surprins(ă) că UE a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2012? De ce/de ce nu?
V-a schimbat acest lucru în vreun fel concepțiile despre Uniunea Europeană? În ce mod?

