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Schumanove deklaracije, kratke, a močne 
izjave francoskega zunanjega ministra Roberta 
Schumana, 9. maja 1950. Schuman je s svojimi 
tesnimi svetovalci pripravil osnutek deklaracije, 
ki jo je navdihnil Jean Monnet, in je s svojo 
vizijo skupne francoske in nemške proizvodnje 
premoga in jekla sprožila proces Evropske 
integracije. Proizvodnjo bi upravljala skupna 
"Visoka oblast", ki bi v okviru organizacije 
sodelovala z drugimi evropskimi državami. 
Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ) 
je bila ustanovljena leta 1951 v Belgiji, Franciji, 
Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in Zahodni 
Nemčiji: tedaj so se države članice prvič odločile 
za prenos nekaterih svojih suverenih pravic na 
novo nadnacionalno institucijo. 

Schumanova deklaracija je prelomnica v 
zgodovini Evrope. Zamisli in koncepti, ki so bili 
oblikovani v njej so bili kasneje  vključena v 
naslednje evropske pogodbe, začenši s Pariško 
pogodbo o ustanovitvi ESPJ leta 1951 do zadnje 
Lizbonske pogodbe leta 2007. Deklaracija ne 
vključuje le ciljev, kot so prizadevanje za mir, 
premagovanje rivalstva med narodi in doseganje 
vzajemne solidarnosti, ampak je ob enem  tudi 
osnova za tesnejše povezovanje držav članic na 
podlagi federalizma.

1950>2020: 70. obletnica Schumanove deklaracije" je 
namenjena ozaveščanju o pomembnosti Schumanove 
deklaracije v zgodovini evropskega povezovanja, 
spodbujanju razmišljanja o njenem pomenu 
v današnji Evropi ter razprave o zgodovini 
EU in njeni prihodnosti. Obiskovalca spodbudi, 
da se odpravi na pot po evropski zgodovini, ki se 
razvija v dveh ločenih, a medsebojno povezanih 
smereh.

  Prvi del razstave je razdeljen na pet tematskih 
sklopov, katerih vodilo so ključna gesla 
Deklaracije. Skozi nabor slik in dokumentov, ki jih je 
hrani Zgodovinski arhiv EU, lahko posameznik 
spozna razvoj nekaterih najpomembnejših 
političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih 
vidikov v zadnjih 70 letih evropske zgodovine. 
Z izposojo dokumentov na dom je posamezniku 
omogočeno tudi nadalje raziskovati tematske 
sklope. Drugi del omogoča stik z ljudmi, ki 
so bili vključeni ali kako drugače povezani s 
procesom evropskega povezovanja, in njihov 
vpogled na to, kaj pomeni biti Evropejec danes 
in kaj je to pomenilo včasih. Celotna razstava je 
podprta z multimedijsko vsebino preko QR kod, 
ki omogočajo posamezniku uporabo avdio in 
video vsebin na mobilnih napravah.
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Jacques Delors (FR)
predsednik Evropske komisije 1985 - 1995.
HAEU, INT 142 

Pierre Uri (FR)
 francoski ekonomist in bližnji sodelovec Jeana Monneta in sodelavec pri 
pogajanjih za Pariško pogodbo (1951), katera je ustanovila ESPJ. 
HAEU, INT 529 (Transcription)

   L’idée forte de Robert Schuman 
était la réconciliation.

    Le choix du charbon et de l’acier, 
c’était une très belle idée politique. 
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Ustanovni očetje Evropske unije:
Robert Schuman 
credit © Evropska unija 2012. 

Ustanovni očetje Evropske unije:
Jean Monnet 
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Robert Schuman in Jean Monnet  med sejo parlamentarne skuščine v Strasbourgu (Francija), 1958.
HAEU, JP 312 – Photo: Unknown.  
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