UNDERVISNINGSMATERIAL 8
Utdrag ur Schumandeklarationen
Schumandeklarationen presenterades den 9 maj 1950 av Frankrikes utrikesminister Robert
Schuman. Den innehöll ett förslag till en europeisk kol- och stålgemenskap som innebar att
medlemmarna skulle slå samman sin kol- och stålproduktion. Detta var ett sätt att hindra framtida
krig mellan Frankrike och Tyskland genom att stoppa konkurrensen om naturresurserna, särskilt i
Ruhrområdet.
"Sammanslagningen av kol- och stålproduktionen kommer omedelbart att möjliggöra upprättandet
av en gemensam grundval för ekonomisk utveckling som ett första steg mot en europeisk federation
och kommer att förändra framtiden för dessa områden som så länge har ägnat sig åt att producera
krigsmateriel som ofta vänts mot dem själva."
Källa: Europeiska unionens webbplats

Utdrag från pressmeddelandet i samband med att Europeiska unionen (EU) fick Nobels fredspris
2012
"Norska Nobelkommittén har beslutat att Nobels fredspris för 2012 ska tilldelas Europeiska unionen
(EU). Unionen och dess förgångare har i över sex decennier bidragit till att främja fred och försoning,
demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. (...)"
Källa: Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Webbsidan den 25 augusti 2015.
Uttalande från Larkin, Malta, 23 år.
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"Mina farföräldrar skulle sagt 'en dröm'. Mina föräldrar skulle sagt 'en process'. Jag säger att det är
min vardag!"
Det här är ett av de vinnande bidragen i den tävling som EU-institutionerna och Europeiska
ungdomsforumet organiserade för att uppmärksamma att EU fått Nobels fredspris. Ungdomar
mellan 13 och 24 år uppmanades att i en kort text förklara vad fred i Europa innebar för dem.
Källa: Europeiska unionens webbplats

Utdrag från en artikel på Spiegels engelska webbplats, Spiegel Online
"Tidigare mottagare av Nobels fredspris såsom den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu,
nordirländska Mairead Maguire och argentiske Adolfo Pérez Esquivel har också kritiserat
fredspriskommitténs beslut, och sagt att EU är beroende av militär styrka för att etablera säkerhet.
Amnesty International underströk att EU:s ledare inte skulle 'sola sig i glansen från priset' samtidigt
som främlingsfientlighet och intolerans fortfarande ökar bland unionens 500 miljoner medborgare."
Källa: www.spiegel.de, 10.12.12
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Bild på en protest i Dublin mot Nobels fredspris 2012

En kvinna håller en skylt som angriper EU-medlemsländernas omfattande inblandning i exporten av
vapen och annan militär utrustning. Denna vaka med levande ljus hade organiserats av Folkets
rörelse (Gluaiseacht an Phobail), en irländsk påtryckargrupp, utanför Europaparlamentets lokaler i
Dublin som en protest mot att Europeiska unionens hade tilldelats Nobels fredspris 2012.
Källa: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Teckning: "Europas gräns"

"Ju mer civiliserade vi (tror att vi) är, desto enträgnare försöker vi stänga andra människor ute."
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement
Denna teckning fördömer Europeiska unionens strikta invandringspolitik som försöker stoppa
inflödet av människor utan identitetshandlingar över de yttre gränserna, ofta genom metoder som
strider mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
Källa: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Är du förvånad över att EU fick Nobels fredspris 2012? Varför/varför inte?
Har detta ändrat din uppfattning om Europeiska unionen på något sätt? Hur?
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