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В края на 40-те години поствоенна Европа е разделена на два лагера от 
едната и от другата страна на т.нар. Желязна завеса. Страните от 
Западна Европа са с разбити икономики и се борят с тежките 
последствия от двете световни войни. В този момент сред лидерите на 
започва да се прокрадва идеята за обединение, което да сплоти 
европейските държави, да ускори икономическото им възстановяване и 
да предотврати бъдещи военни конфликти между тях.

Емблематичен момент е речта на тогавашния френски външен министър 
Робер Шуман, която той държи пред Организацията на обединените нации 
(ООН). В нея той излага идеята си за създаване на това, което впоследствие 
се осъществява под наименованието Европейска общност за въглища и 
стомана, а с течение на времето прераства в днешния Европейски съюз.

Обединението на Европа не може да се случи отведнъж или придържайки 
се към само един план. Европа ще бъде изградена само чрез конкретни 
мерки и постижения, базирани на солидарността“, посочва Шуман в 
декларацията си, прочетена пред ООН на 9 май 1950-а година. 
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Кой празнува?

Денят се отбелязва в страните-членки на ЕС, но не само. 
Държави, които се надяват на бъдеща европейска 
интеграция, като Турция, Грузия, Сърбия или Украйна, 
също отбелязват празника. Дори в България той е 
въведен с постановление на правителството две години 
преди страната ни да се присъедини към Европейския 
съюз.

В България денят се отбелязва с редица тържествени 
прояви. Пред президентството се издига знамето на ЕС, 
а в речта си по повода президентът Румен Радев посочва 
като най-голямо постижение на Евросъюза опазването 
на мира повече от седем десетилетия. 



В останалата част на 
Европа
Малката държава Люксембург е родното място на Робер Шумен и 
9 май е обявен за официален неработен ден.

Денят се отбелязва  дори в евроскептичните държави, като 
Унгария, и дори във Великобритания, която е пред излизане от ЕС.

Редица управляващи и институции използат в социалните мрежи 
за поздрав. В официалния профил на Европейската комисия може 
да прочетете следното съобщение:

„Всичко започна като една мечта на малцина, а се превърна в 
надеждата на мнозина. ЕС е една успешна история за мира. 
История за общи ценности, цели, стандарти и политики, които 
допринасят за по-здрав съюз между всички европейци“.
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