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РЕСУРС 12 

 

Извадки от европейски вестници 
 
Извадки от „Le Figaro“, Франция (2014 г.) 
Пристанището в Кале е обсадено от мигранти 
От лятото насам пристанищните власти са изправени пред масово проникване на незаконни 
мигранти. Според оценки на полицията броят им достига 3000, като повечето от тях са от 
Еритрея. 
„Дивият запад“. Ситуацията е „извън контрол“. В района „цари беззаконие“. Пристанището в 
Кале и градът са „под обсада“, властите и жителите са отчаяни и считат, че ситуацията все 
повече се влошава, а броят на нелегалните мигранти и тяхната решимост да достигнат 
английското „Елдорадо“ продължават да нарастват. Въпреки неотдавнашното споразумение 
между Франция и Обединеното кралство за сътрудничество между двете правителства с цел 
подобряване на управлението на миграционния натиск върху Ламанша, в района има прояви 
на нарастваща агресивност и безпрецедентно поведение, като инцидентите и изблиците на 
емоции зачестяват.  
Източник: Le Figaro 
 
 
Извадка от „Proto Thema“, Гърция (2014 г.) 
Над 300 000 нелегални имигранти ще се опитат да достигнат до Гърция 
Страната е добре подготвена, за да се справи с последиците от събитията в Сирия и с вълните 
от имигранти, които ще се опитат нелегално да навлязат в нашата страна през морето. 
Министърът на търговския флот, Милитиадис Варвициотис, изрази опасенията си, че броят на 
сирийските имигранти, които пристигат в Гърция, ще нарасне драстично вследствие на 
неотдавнашните събития в Сирия.  Когато информира парламентарната комисия по въпросите 
на производството и търговията относно реформата в министерството на търговския флот, г-н 
Варвициотис изказа предположението, че броят на имигрантите, които ще се опитат да 
прекосят морските граници на страната, ще надвиши 300 000. Той също подчерта, че Гърция е 
подготвена да се справи с последиците от неотдавнашните драматични събития в Сирия. Той 
изтъкна, че министерството на търговския флот работи в тясно сътрудничество с други 
компетентни министерства и комисии, с цел да се предприемат всички необходими мерки и 
да се увеличи контролът с оглед на огромния натиск, който ще бъде предизвикан от наплива 
от имигранти, опитващи се да влязат в страната нелегално.  
Източник: PROTO THEMA 
 
 
Извадка от „Mail Online“, Обединено кралство (2006 г.) 
Секретен доклад предупреждава за миграционен срив във Великобритания 
Според секретен правителствен доклад, станал достояние на „The Mail on Sunday“, огромно 
нарастване на имиграцията през следващата година би могло да предизвика опустошителна 
криза в училищата, жилищното настаняване и социалните услуги във Великобритания. В 
документа се разкрива, че всички министерства са получили нареждане да изготвят планове за 
извънредни ситуации, чиито разходи възлизат на много милиони британски лири, и са били 
информирани, че обществените услуги са изправени пред бедствена ситуация вследствие на 
стотиците хиляди източноевропейци, които прииждат във Великобритания.  В него също така 
се отправя предупреждение, че евентуална радикална промяна в равнището на имиграция  

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/30/01016-20140930ARTFIG00338-le-port-de-calais-en-etat-de-siege-face-aux-migrants.php
http://www.protothema.gr/politics/article/414860/varvitsiotis-pano-apo-30000-suroi-metanastes-tha-prospathisoun-na-boun-stin-ellada/
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през следващата година би могла да влоши още повече положението, като предизвика остри 
антагонистични реакции в цялата страна.  Успоредно с тази информация „The Mail on Sunday“ 
разкрива, че новата имиграционна вълна предизвиква също толкова социални проблеми в 
Източна Европа, колкото и във Великобритания. Нашето проучване установи, че поляци 
изоставят децата си в местни детски домове, за да могат да отпътуват за Великобритания. Има 
сведения, че някои от тях са се самоубили, след като са били изоставени. Документът, чийто 
автор е служителката от министерството на вътрешните работи Джоан Райън, е озаглавен 
„Миграцията от Източна Европа: въздействие върху обществените услуги и сплотеността на 
общностите“.  
Източник: Daily Mail 
 

 Какви са преобладаващите нагласи по отношение на мигрантите и миграцията в тези 
статии? 

 Какви думи или фрази използват авторите, за да засилят емоционалното въздействие?  
Обградете/подчертайте тези думи или фрази. 

 Какво въздействие могат да окажат тези статии върху общественото мнение?  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-398232/Secret-report-warns-migration-meltdown-Britain.html

