MATERIÁL č. 12
Výňatky z evropských novinových článků
Výňatek z francouzského deníku „Le Figaro“ (2014)
Přístav Calais ve stavu obležení migranty
Přístavní orgány se od léta potýkají s masivním přílivem stovek ilegálních migrantů. Podle odhadů
policie jich je okolo 3000 a pocházejí převážně z Eritreje.
Je to jako na „divokém Západě“. Situace se dostává „mimo kontrolu“. Je to území „bezpráví“. Přístav
i město Calais jsou ve „stavu obležení“ a místní orgány a obyvatelé vyjadřují své zoufalství nad
pokračujícím se zhoršováním této situace v důsledku strmě rostoucího počtu ilegálních migrantů,
v nichž roste odhodlání dosáhnout vytouženého „El Dorada“ v Anglii. I když Francie nedávno
uzavřela se Spojeným královstvím dohodu o spolupráci, která má řízení migračního tlaku
způsobeného snahami o překonání Lamanšského průlivu zlepšit, v místě narůstají známky agresivity
a projevy nezákonného chování a množí se počet násilností a výbuchů hněvu.
Zdroj: Le Figaro

Výňatek z řeckých novin „Proto Thema“ (2014)
Do Řecka se pokusí dostat přes 30 000 ilegálních imigrantů
Řecko se dobře připravilo na důsledky vývoje v Sýrii a na vlny imigrantů, kteří se pokusí o ilegální
vstup do naší země námořní cestou. Ministr pro námořní dopravu Miltiades Varvitsiotis vyjádřil
obavy, že se v důsledku aktuálních událostí v Sýrii dramaticky zvýší počet syrských imigrantů, kteří se
budou chtít dostat do Řecka. Ministr Varvitsiotis při svém slyšení před parlamentním výborem pro
výrobu a obchod v souvislosti s reformou ministerstva pro námořní dopravu uvedl, že počet
imigrantů, kteří se pokusí překonat námořní hranice země, překročí 300 000 osob. Rovněž zdůraznil,
že Řecko je na důsledky aktuálních dramatických událostí v Sýrii připraveno. Zdůraznil, že
ministerstvo pro námořní dopravu úzce spolupracuje s ostatními ministerstvy a výbory s cílem
přijmout veškerá nezbytná opatření a posílit ostrahu hranic, aby bylo možné ustát obrovský tlak,
který vyvolá příliv imigrantů, kteří se budou pokoušet o ilegální vstup do země.
Zdroj: PROTO THEMA

Výňatek z novin „Mail Online“, Spojené království (2006)
Tajná zpráva varuje: migrace způsobí ve Velké Británii kolaps
Podle tajné vládní zprávy, kterou má Mail on Sunday k dispozici, by mohl masivní nárůst imigrace
v příštím roce způsobit ničivou krizi v britském školství a v oblasti bydlení a sociálních služeb. Podle
tohoto dokumentu bylo všem orgánům státní správy sděleno, že veřejným službám hrozí v důsledku
přílivu stovek tisíc Východoevropanů do Británie katastrofa, a bylo jim uloženo, aby vypracovaly
krizový plán s rozpočtem mnoha milionů liber. Zpráva rovněž varuje, že imigrace se v příštím roce
zvýší natolik, že by mohla v zemi vyvolat vlnu negativních reakcí. Tyto informace přicházejí
v okamžiku, kdy Mail on Sunday upozorňuje rovněž na skutečnost, že nová imigrační vlna způsobuje
velké sociální napětí nejen v Británii, ale v minimálně stejném rozsahu i ve východní Evropě. Naše
šetření odhalilo, že Poláci, aby mohli odjet do Británie, umisťují v Polsku své děti do dětských
domovů. Některé tyto děti po svém opuštění údajně spáchaly sebevraždu. Dokument, který máme k
dispozici, byl vypracován ministryní vnitra Joan Ryanovou a je nazván: „Migrace z východní Evropy:
Dopad na veřejné služby a soudržnost společnosti“.
Zdroj: Daily Mail
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Jaký postoj k migrantům a migraci v těchto článcích převažuje?
Jaká slova či věty autoři používají, aby zvýšili emocionální dopad?
Tato slova či věty označte/podtrhněte.
Jaký dojem by mohly tyto články vyvolávat ve veřejném mínění?
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