10 grudnia 2012 r. w Oslo wręczono Pokojową Nagrodę Nobla Unii
Europejskiej w dowód uznania dla roli, jaką UE odegrała w
szerzeniu pojednania i stabilizacji w Europie.
Unię Europejską uhonorowano za 60 lat przyczyniania się do pokoju,
pojednania, demokracji i ochrony praw człowieka w Europie.
Unia Europejska jest 21. organizacją międzynarodową, której przyznano Nobla
w dziedzinie pokoju od 1901 r.
Działania UE stanowią przykład „braterstwa między narodami” oraz są formą
„kongresów pokoju”, które Alfred Nobel wymienił jako jedno z kryteriów przyznania
nagrody w swoim testamencie z 1895 r.
Pokojowa Nagroda Nobla, ustanowiona ponad 100 lat temu przez
Alfreda Bernharda Nobla (1833-1896), szwedzkiego wynalazcę
dynamitu i przemysłowca, powstała wraz z czterema innymi
kategoriami nagród: w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii i
medycyny oraz literatury. Alfred Nobel dorobił się olbrzymiej
fortuny, a jako że nie posiadał potomków, majątek swój przeznaczył
w testamencie na utworzenie funduszu na coroczne nagrody w pięciu
dziedzinach. Za przyznawanie Pokojowej Nagrody odpowiada Norweski Komitet
Noblowski, natomiast za cztery pozostałe odpowiedzialna jest Szwedzka Akademia
Nauk.
Ogłoszenie laureata ma miejsce w październiku, natomiast specjalna gala, podczas
której nagroda jest uroczyście wręczana, odbywa się dorocznie w Ratuszu w Oslo w
dn. 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.
Życzeniem Alfreda Nobla było, aby Pokojowa Nagroda była przyznawana za
„ograniczenie działań militarnych” i „działalność na rzecz ogólnoświatowego pokoju”.
Z czasem do tych dwóch przesłanek dodano „szerzenie braterstwa między
narodami”.
Laureat Pokojowej Nagrody Nobla otrzymuje medal, dyplom
i nagrodę pieniężną. Medal zaprojektował wybitny rzeźbiarz
norweski, Gustav Vigeland, którego projekt wygrał konkurs w
latach 1901-02. Medal wykonany jest ze złota. Nagrodą
pieniężną jest pokaźna suma - w tym roku jej wysokość
wynosiła. 8 mln szwedzkich koron.
Nagrodę pieniężną (w wysokości 930 tys. euro) Unia Europejska przekaże na
projekty pomocy dzieciom będącym ofiarami wojen i konfliktów.
„Wszędzie na świecie Pokojowa Nagroda Nobla jest symbolem pojednania.
Otrzymana z jej tytułu nagroda pieniężna powinna zatem trafić do tych, którzy są

naszą największą nadzieją na przyszłość, a jednocześnie największą ofiarą
obecnych i minionych konfliktów – do dzieci” – wyjaśnił José Manuel Barroso przewodniczący Komisji Europejskiej.
Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, stwierdził, że poprzez
przyznanie Unii Europejskiej Nagrody Nobla uznano jej rolę jako „największej w
historii instytucji działającej na rzecz pokoju”. Następnie dodał, że „mieszkańcy
wszystkich państw członkowskich mogą być dumni, że są Europejczykami”.
Zdaniem przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso
nagroda ta stanowi „bardzo ważną wiadomość dla Europy – mówi o tym, że UE jest
czymś cennym, czymś, o co powinniśmy dbać dla dobra Europejczyków i dla dobra
całego świata”.
Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, oświadczył, że jest to
nagroda dla wszystkich Europejczyków. Otrzymują ją za to, że „Unia Europejska
zjednoczyła kontynent na drodze działań pokojowych i połączyła niegdysiejszych
zaprzysięgłych wrogów”.
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Oprócz nich do stolicy Norwegii przyjechało 21 szefów państw i rządów UE. Byli
wśród nich: premier Donald Tusk, prezydent Francji Francois Hollande i kanclerz
Niemiec Angela Merkel.
Towarzyszyli im laureaci konkursu na tekst lub rysunek ukazujący, co oznacza
pokój w Europie dla młodych ludzi: Ana Vicente (12 lat, Hiszpania), Elena
Garbujo (16 lat, Włochy), Ilona Zielkowska (21 lat, Polska) oraz Larkin Zahra (23 lata,
Malta)
Uroczystość wręczenia tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla dla Unii
Europejskiej rozpoczęła się przemówieniem przewodniczącego komitetu
noblowskiego Thorbjoerna Jaglanda.
„- Unia i jej prekursorzy od ponad 60 lat znacząco przyczyniają się do procesu
pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie”, ogłosił Przewodniczący
Norweskiego Komitetu Noblowskiego Thorbjørn Jagland. „Stabilizująca rola,
odegrana przez Unię Europejską pomogła przekształcić większość Europy z
kontynentu wojen w kontynent pokoju.”

Uroczystości towarzyszyło również szereg imprez na całym kontynencie:
- Relację z uroczystości wręczenia nagrody Nobla można było obejrzeć online na
żywo oraz w wielu miejscach publicznych w Europie i poza nią.
- Specjalnej gali w Ratuszu w Oslo towarzyszyło 10 grudnia szereg wydarzeń i
atrakcji m. in.: doroczny uroczysty koncert z okazji wręczenia Pokojowej Nagrody
Nobla, który gromadzi szereg utalentowanych artystów i gospodarzy koncertu z
całego świata Swą obecnością i występami oddają hołd Laureatowi. Każdego
roku publiczność ma przyjemność wysłuchać utworów reprezentujących szeroką
gamę gatunków: począwszy od muzyki klasycznej, a skończywszy na rapie.
- 10 grudnia w Kopenhadze odbył się z tej okazji uroczysty pochód przy świetle
latarek.
- W Bratysławie natomiast w dniach 7–11 grudnia można było z tej okazji obejrzeć
wystawę lub wziąć udział w koncercie.
- Biuro UE przy ONZ w Nowym Jorku zorganizowało zaś podświetlenie 11 grudnia
Empire State Building w kolorach flagi Unii – niebieskim i żółtym.
- W Brukseli, w Domu Historii Europejskiej można będzie obejrzeć medal
Pokojowej Nagrody Nobla, kiedy już zostanie wybity.
W opracowaniu wykorzystano materiały zawarte m.in. na stronach:
http://www.amb-norwegia.pl/news_and_events/komunikaty/Pokojowy-Nobel-dla-UniiEuropejskiej/
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-nobel/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121207_pl.htm
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