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9. KVĚTEN 1950

SCHUMANOVA DEKLARACE
ANOTACE:
Robert Schuman v deklaraci pronesené 9. května 1950 navrhl vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, které
mělo vést k další spolupráci a propojení západoevropských států. Skrze analýzu textu deklarace a dobových
karikatur žáci získají povědomí o počátcích evropské integrace.
DOPORUČENÝ VĚK:

14+

POMŮCKY:
–– PRAMEN I (text deklarace)
–– PRAMEN II (dobové karikatury)
–– zařízení s připojením k internetu
PRÁCE S TEXTEM A KARIKATURAMI
1. Rozdejte žákům PRAMEN I a dejte jim čas na přečtení textu.
2. Po pročtení zadejte, aby postupně odpověděli na následující otázky:
Jaký byl záměr a náplň organizace Evropské sdružení uhlí a oceli?
Proč Schuman považuje za klíčové německo-francouzské přátelství? Jaké byly jejich vztahy před druhou
a první světovou válkou a jaké jsou dnes?
Jak si Schuman průběh integrace představoval a co měla přinést?
Podařilo se Schumanovy návrhy uskutečnit?
3. Nechte žáky, aby si připravili odpovědi na otázky, a potom je společně projděte.
4. Rozdejte žákům PRAMEN II a nechte chvíli na prohlédnutí.
5. Vyzvěte žáky, aby přeložili texty na karikaturách, popsali zobrazené postavy a jejich činnost a objasnili,
jak ilustrace souvisí se Schumanovým projevem.
6. Na závěr se žáků ptejte, jestli jim přijde některá z karikatur aktuální a v čem.

[ 1 ] www.jsns.cz

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY
HISTORICKÉ VÝROČÍ
9. KVĚTEN 1950

PRAMEN I
Schumanova deklarace z 9. května 1950
„… Evropa se nevytvoří najednou nebo podle jednoho plánu. Uskuteční se naplňováním konkrétních cílů, vytvářejíc nejprve
skutečnou solidaritu. Sdružení evropských národů vyžaduje, aby se skoncovalo s letitým nepřátelstvím mezi Francií a Německem.
Cokoli se podnikne v tomto směru, se musí týkat především těchto dvou zemí.
Za tím účelem navrhuje francouzská vláda podniknout okamžitě kroky v jedné poněkud omezené, ale rozhodující oblasti.
Navrhuje podřídit celou francouzsko-německou výrobu uhlí a oceli společnému Vysokému úřadu jako organizaci otevřené účasti
jiných evropských zemí. Zavedení společné výroby uhlí a oceli bude mít za následek okamžité vytvoření společných základů pro
ekonomický rozvoj, jakožto první etapu Evropské federace, a změní situaci v oblastech, kde se odedávna vyráběly zbraně pro války,
jejichž oběťmi byly nejčastěji tyto oblasti samy.
Solidarita ve výrobě, k níž se takto dospěje, bude mít za důsledek, že jakákoli válka mezi Francií a Německem bude nejenom
nemyslitelná, nýbrž i prakticky nemožná. Vytvoření této mocné výrobní jednotky, otevřené pro všechny země, které budou chtít
se na ní podílet, schopné poskytnout všem zemím, jež bude zahrnovat, základní prvky průmyslové výroby za stejných podmínek,
položí reálné základy pro jejich hospodářské sjednocení.
Tato výroba bude nabídnuta celému světu, bez rozdílu či diskriminace tak, aby se přispělo ke zvýšení životní úrovně a k pokroku,
pokud jde o mírovou aktivitu. Se zvýšenými zdroji bude moci Evropa dosáhnout úspěchu při plnění jednoho ze svých základních
úkolů, a sice v rozvoji afrického kontinentu.
Takto bude možno dospět jednoduše a rychle ke splynutí zájmů, jež je nepostradatelné pro vytvoření ekonomického společenství,
a položí se základy pro existenci širšího a hlubšího společenství mezi zeměmi, jež dlouho rozdělovalo krvavé násilí. […]
Stanoveným úkolem Vysokého úřadu bude zajišťovat, a to v co nejkratší době, modernizaci výroby a zlepšení její kvality; dodávky,
a to za stejných podmínek, uhlí a oceli na francouzský a na německý trh, jakož i na trhy členských zemí; rozvoj společného exportu
do dalších zemí; vyrovnání a zlepšování životních podmínek pracujících v těchto průmyslových odvětvích… “
Schumanova deklarace z 9. května 1950. In: Oficiální internetové stránky Evropské unie [online]. Dostupné na:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_cs
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PRAMEN II

Autor: Leslie Gilbert Illingworth, 1950
Punch. or The London Charivari. 17.05.1950, No 5712; Vol. CCXVIII. London. In: CVCE.eu [online], Dostupné na:
http://www.cvce.eu/en/obj/cartoon_by_illingworth_on_the_importance_of_the_schuman_plan_17_may_1950-en-2b46c9544ea9-478f-b7ef-6ec0ebeab0b3.html
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Je to škoda, začneme bez něj.

Autor: Curry, 1950
Le Franc-Tireur. 05.06.1950. Paris. In: CVCE.eu [online]. Dostupné na: http://www.cvce.eu/obj/caricature_de_curry_
sur_le_refus_du_royaume_uni_de_participer_aux_negociations_sur_le_plan_schuman_5_juin_1950-fr-069ea09d-cdfb-4cde8cfc-0621586e16d9.html

[ 4 ] www.jsns.cz

