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„С В Е Т О В Н И Я Т
не може да бъде гарантиран без
ТВОРЧЕСКИ УСИЛИЯ

МИР

”

О

Ханс-Герт Пьотеринг (DE)
Чуй

т самото начало, европейската интеграция се
стреми към укрепване на световния мир. Още
по време на Втората световна война, обединена
Европа беше разглеждана от някои като единствената
противоотрова срещу опасностите, породени от национализма.
Едно от най-забележителните постижения през последните
70 години на европейска интеграция е изкореняването
на възможността за война между европейските държави,
която продължително бележи историята на континента.

председател на Европейския парламент 2007 - 2009 г.
HAEU, INT 796 
“I never got to know my father, this is a psychological reason why I
became interested in the peaceful development of Europe. […] I think
that was the motivation, there should never be a war again between
European Countries.”

Маргарет Брусаско-Макензи (UK)
Чуй

длъжностно лице в Европейската комисия 1981 - 1999 г.
HAEU, INT 114
“On a eu cette génération des Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont connu ça et ont dit : «plus jamais».”

Демонстрация на френско-германската граница във Висбург, на 20 август 1950 г.
HAEU, GR 3.
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Манифестът от Вентотене
Манифестът „Към свободна и
обединена Европа“ е изготвен през
1941 г. от Алтиеро Спинели и Ернесто
Роси, когато са били заточени на
остров Вентотене, в Средиземно море,
от фашисткия режим. Впоследствие
той е редактиран от Еудженио Колони и
разпространен тайно с помощта на

Урсула Хиршман и Ада Роси.
Тези италиански интелектуалци и
политически активисти предвиждат
създаването на обединена и
свободна Европа, за да променят
историческия път, който за втори
път води европейските държави до
ръба на самоунищожението.

Проектът за

ЕВРОПЕЙСКА ОТБРАНИТЕЛНА ОБЩНОСТ
Ляво: Бележки от ръкописа на
речта на Фернан Деус, член на
Европейската асамблея (днес
Европейски парламент), пред
белгийския сенат на 3 март
1954 г. по повод предложението
за Европейска отбранителна
общност.
HAEU, FD 76.
Долу: Алчиде де Гаспери.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown.

Сътрудничество с

АФРИКА

Италианският
премиер Алчиде Де
Гаспери е сред най-активните
привърженици на Европейската
общност за отбрана. Проектът се
проваля през 1954 г., когато не
успява да бъде ратифициран
от френския парламент.

Ляво: Manifesto di Ventotene, с оригинални ръкописни бележки от Алтиеро Спинели, 1941г. HAEU, AS 3.
В средата: Документ за самоличност на Алтиеро Спинели. HAEU, AS 210.
Дясно: Портрет на Ернесто Роси. © Fondazione Ernesto Rossi.

П

o протежение както на
оста Изток-Запад, така
и на оста Север-Юг,
Европа е начело в насърчаването
на сътрудничество и диалог
с цел създаване на мирна
международна
общност.
Същевременно, в областта
на общата отбрана и външна
политика инициативите не
винаги са били успешни, още от
самото начало с отхвърленото
предложение за Европейска
отбранителна общност в
началото на 50-те години. Това
е тема, по която Европейският
съюз все още изпитва
затрунения да говори с един
глас на международната сцена,
тъй като държавите-членки
не са склонни да прехвърлят
суверенитета в тази област на
наднационално ниво.

Европейският
фонд за развитие бе
създаден през 1959 г. и все
още е основният източник
на помощ за развитие на
ЕС за страните от Африка,
Карибски и Тихоокеански
басейн (АКТБ).

Съединението на
Германия се състоя на 3
октомври 1990 г., по-малко
от година след падането
на Берлинската стена. За
първи път границите на
Европейската общност се
преместиха на Изток.

ПОГЛЕД НА ИЗТОК

по време на Студената война

Чуй
Херман ван Ромпьой (BE)
председател на Европейския
съвет 2009 - 2014.
HAEU, INT 885 

“I still think that the end of the
cold war, the collapse of the
Soviet Union, the fall of the Berlin
Wall, the opening of Central and
Eastern Europe and their entering
in the European Union was the
major event of the second half of
the last century.” 
Дясно: Берлинчани празнуват падането
на Берлинската стена на 9 ноември
1989 г. Photo: Lionel Cironneau.
Долу: Доклади на Комисията за
Централна и Източна Европа
на Европейското движение за
отношенията между Западна и Източна
Европа по време на Студената война,
1954-1960 г. HAEU, ME 2147.

Ляво: Отбелязване на подписването на първата Конвенция от Ломе между Европейската общност
и 46 страни от Африка, Карибски и Тихоокеански басейн (АКТБ) в Ломе (Того) на 28 февруари 1975
г. HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown.
Долу: Проект за развитие на хидро-земеделието на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в
Мадагаскар, 5 януари 1972 г. HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown.

ЕВРОПA
И ЕВРОПЕЙЦИТЕ
Poster_Peace_Bulgaro.indd 1

I
07/05/20 17:53

