ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 8
Výňatok zo Schumanovej deklarácie
Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predložil svoju deklaráciu 9. mája 1950.
Navrhol v nej vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého členovia by združili
produkciu uhlia a ocele. Takto sa malo zabrániť ďalšej vojne medzi Francúzskom a Nemeckom, keďže
by sa zastavila hospodárska súťaž o prírodné zdroje, predovšetkým v Porúrí.
„Združenie produkcie uhlia a ocele by malo okamžite zaistiť spoločné základy pre hospodársky rozvoj
ako prvý krok k federalizácii Európy a zmeniť osudy oblastí už dlho zameraných na výrobu
prostriedkov na vedenie vojen, ktorých obeťami sa najčastejšie stávali.”
Zdroj: Webová stránka Európskej únie
Výňatok z tlačovej správy k udeleniu Nobelovej ceny za mier za rok 2012 Európskej únii (EÚ)
„Nórsky Nobelov výbor rozhodol, že Nobelovu cenu za mier za rok 2012 udelí Európskej únii (EÚ).
Únia a jej predchodcovia počas viac než šiestich desaťročí prispievali k presadzovaniu mieru a
zmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe. (...)”
Zdroj: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web 25. augusta 2015.

Citát 23-ročného Larkina z Malty.

„Moji starí rodičia by povedali - sen. „Moji rodičia by povedali - proces. A ja hovorím - to je moja
každodenná realita!”
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Toto je jeden z víťazných príspevkov súťaže, ktorú zorganizovali inštitúcie EÚ a Európske mládežnícke
fórum pri príležitosti ocenenia EÚ Nobelovou cenou za mier. Mladí ľudia vo veku 13 až 24 rokov mali
stručne písomnou formou vyjadriť, čo pre nich znamená mier v Európe.
Zdroj: Webová stránka Európskej únie

Výňatok z článku anglickej internetovej stránky Spiegel Online
„Bývalí laureáti Nobelovej ceny, ako juhoafrický arcibiskup Desmond Tutu, Mairead Maguirová zo
Severného Írska a Adolfo Perez Esquivel z Argentíny taktiež kritizovali rozhodnutie mierového výboru
dôvodiac, že EÚ sa pri budovaní bezpečnosti spolieha na vojenskú silu. Amnesty International
varovala, že poprední predstavitelia EÚ by sa nemali „vyhrievať v žiari ceny”, pretože v bloku 500
miliónov občanov naďalej narastá xenofóbia a netolerancia.”
Zdroj: www.spiegel.de, 10.12.12
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Fotografia z protestu proti Nobelovej cene za mier za rok 2012 v Dubline

Žena drží v ruke plagát odsudzujúci významné zapojenie členských štátov Európskej únie do
celosvetového vývozu zbraní a ostatnej vojenskej výbavy a vyjadruje ním svoj názor počas sviečkovej
manifestácie, ktorú zorganizovala írska nátlaková skupina Ľudové hnutie (Gluaiseacht an Phobail)
pred kanceláriou Európskeho parlamentu v Dubline na protest proti udeleniu Nobelovej ceny za mier
za rok 2012 Európskej únii.
Zdroj: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatúra: Európske hranice

Čím civilizovanejší (si myslíme, že) sme, tým viac sa snažíme ostatných vylúčiť.
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Karikatúra odsudzuje prísnu prisťahovaleckú politiku Európskej únie zameranú na zastavenie toku
neregulárnych migrantov na jej vonkajších hraniciach, často aj spôsobom, ktorý je v rozpore s
Chartou základných práv EÚ.
Zdroj: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Prekvapilo ťa, že EÚ získala Nobelovu cenu za mier za rok 2012? Prečo áno/prečo nie?
Zmenilo to nejako tvoje názory na Európsku úniu? Ako?
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