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Izvleček iz Schumanove deklaracije
Deklaracijo je 9. maja 1950 predstavil francoski minister za zunanje zadeve Robert Schuman in v njej
predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo, katere članice bi združile svojo
proizvodnjo premoga in jekla. Na ta način bi preprečili nadaljnje vojne med Francijo in Nemčijo, saj bi
zaustavili tekmovanje za naravne vire, zlasti v Porurju.
„Združevanje proizvodnje premoga in jekla mora kot prvi korak v zvezo Evrope takoj predvideti
postavitev skupnih temeljev za gospodarski razvoj in tako spremeniti usode teh regij, ki so bile dolgo
podvržene proizvodnji vojaškega streliva, zaradi katerega so najbolj trpele.“
Vir: Spletno mesto Evropske unije

Izvleček iz sporočila za javnost ob podelitvi Nobelove nagrade za mir za leto 2012 Evropski uniji
(EU)
„Norveški Nobelov odbor je odločil, da se Nobelova nagrada za mir za leto 2012 podeli Evropski uniji
(EU). Unija in njene predhodnice so v minulih šestih desetletjih prispevale k uveljavljanju miru in
sprave, demokracije in človekovih pravic v Evropi. /.../“
Vir: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Splet. 25. avgust 2015.
Citat Larkin z Malte, 23 let
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To je eden izmed nagrajenih prispevkov z natečaja, ki so ga pripravile institucije EU in Evropski forum
za mlade, da bi obeležile podelitev Nobelove nagrade za mir EU. Mlade od 13 do 24 let so povabili,
naj v kratkem besedilu pojasnijo, kaj jim pomeni mir v Evropi. „Moji stari starši bi rekli sanje. Moji
starši bi rekli proces. Zame je to vsakdanja resničnost.“
Vir: Spletno mesto Evropske unije
Izvleček članka na spletišču Deutsche Welle
„Trije dobitniki Nobelove nagrade za mir so odkrito dejali, da si EU ne zasluži nagrade. Unija držav je
prepogosto nasprotovala vrednotam, ki jih nagrada predstavlja, so pred nekaj dnevi v skupnem
pismu Nobelovemu odboru v Oslu zapisali nadškof Desmond Tutu, severnoirska mirovna aktivistka
Mairead Maguire in argentinski aktivist za človekove pravice Adolfo Pérez Esquivel. EU po njihovem
mnenju prav gotovo ni del tistih protagonistov miru, ki jih je imel Alfred Nobel v mislih leta 1895, ko
si je zamislil nagrado, je še pisalo v pismu.“
Vir: Ralf Bosen, 10.12.2012, Deutsche Welle
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Fotografija protestov v Dublinu proti Nobelovi nagradi za mir za leto 2012

Irska civilna pobuda People's Movement (Gluaiseacht an Phobail) je pred informacijsko pisarno
Evropskega parlamenta v Dublinu organizirala tihi protest proti podelitvi Nobelove nagrade za mir za
leto 2012 Evropski uniji, na katerem je ena izmed protestnic v rokah držala plakat, s katerim je
obsodila precejšnjo vpletenost držav članic Evropske unije v izvoz orožja in druge vojaške opreme po
vsem svetu.
Vir: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Karikatura: „Evropska meja“

„Bolj civilizirani ko (mislimo, da) postajamo, bolj si prizadevamo, da bi drugi ostali zunaj.“
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Karikatura obsoja ostro migracijsko politiko Evropske unije, katere namen je ustaviti dotok migrantov
brez dokumentov čez zunanje meje EU, pogosto z ravnanjem, ki krši Listino EU o temeljnih pravicah.
Vir: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement© Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Ali ste presenečeni, da je EU dobila Nobelovo nagrado za mir za leto 2012? Zakaj oziroma
zakaj ne?
Ali je to kakorkoli spremenilo vaše mnenje o Evropski uniji? Kako?
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