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Uddrag fra europæiske aviser
Uddrag fra "Le Figaro", Frankrig (2014)
Migranter skaber undtagelsestilstand i Calais' havn
Siden sommer har havnemyndighederne stået over for en massiv ulovlig indtrængen af hundredevis
af illegale migranter. Politistyrker anser antallet for at være 3.000, og de kommer hovedsagligt fra
Eritrea.
Det "fjerne vest". En situation som er "ude af kontrol". Et "lovløst område". I Calais er havnen og
byen "i undtagelsestilstand" til stor fortvivlelse for både myndigheder og indbyggere, som oplever,
hvordan situationen stadigt forværres, efterhånden som antallet af illegale indvandrere stiger
markant, og de bliver mere og mere fast besluttede på at nå det engelske "El Dorado". Til trods for
den for nyligt indgåede aftale mellem Frankrig og Storbritannien, som fastsætter rammerne for
samarbejde mellem de to regeringer for at forbedre håndteringen af migrationspresset på tværs af
kanalen, dukker nye aggressivitetsniveauer og ikke tidligere set adfærd op på stedet, hvor hændelser
og vold øges.
Kilde: Le Figaro

Uddrag fra "Proto Thema", Grækenland (2014)
Over 300.000 illegale indvandrere vil forsøge at nå Grækenland
Landet er godt klædt på til at håndtere konsekvenserne af udviklingen i Syrien og bølgerne af
indvandrere, som gennem kanalen vil forsøge at komme ulovligt ind i landet. Ministeren for den
græske handelsflåde, Miltiades Varvitsiotis, har udtrykt sin frygt for, at antallet af syriske
indvandrere, som kommer til Grækenland, vil stige dramatisk som følge af de seneste begivenheder i
Syrien. Da udvalget for produktion og handel i det græske parlament blev informeret om reformen
af ministeriet for handelsflåden, regnede Miltiades Varvitsiotis med, at antallet af indvandrere, der
ville forsøge at krydse landets maritime grænser, ville være over 300.000. Han understregede
ligeledes, at Grækenland var parat til at tackle konsekvenserne af de seneste, dramatiske
begivenheder i Syrien. Ministeriet for handelsflåden, understregede han, arbejder tæt sammen med
andre ministerier og udvalg, som er ansvarlige for at tage alle de nødvendige forholdsregler og
skærpe kontrollen for at kunne håndtere det enorme pres, der vil være en konsekvens af den
indvandretilstrømning, der forsøger at komme illegalt ind i landet.
Kilde: PROTO THEMA

Uddrag fra "Mail Online" Storbritannien (2006)
En fortrolig rapport advarer mod et migrationssammenbrug i Storbritannien
Ifølge en fortrolig regeringsrapport, som i søndags blev lækket til The Mail, vil en massiv stigning i
indvandringen næste år kunne udløse en voldsom krise i de britiske skoler, på boligmarkedet og i
forbindelse med velfærdsydelser. Rapporten afslører, at hvert ministerium har fået ordre til at
udarbejde nødplaner for flercifrede millionbeløb, efter at have fået at vide, at offentlige tjenester vil
blive ramt af en katastrofe, som er en konsekvens af de hundredetusinder østeuropæere, der vælter
ind i Storbritannien. I rapporten advares ligeledes mod, at et "kvantespring" i indvandringstallet
næste år vil kunne gøre tingene endnu værre og udløse en voldsom modreaktion i hele landet.
Afdækningen kommer som The Mail om søndagen afslørede, at den nye indvandringsbølge
forårsager lige så store sociale uroligheder i Østeuropa som i Storbritannien. Vi har i vores
undersøgelse fundet frem til, at polakkere efterlader deres børn på lokale børnehjem, så de selv kan
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rejse til Storbritannien. Nogle begik efter sigende selvmord, efter at de var blevet efterladt. Den
lækkede rapport, skrevet af indenrigsminister Joan Ryan, hedder: "Migration from Eastern Europe:
Impact on Public Services and Community Cohesion" (Migration fra Østeuropa: indvirkning på
offentlige tjenester og lokalsamfundets samhørighed).
Kilde: Daily Mail




Hvad er de fremtrædende holdninger til migranter og migration i disse artikler?
Hvilke ord eller sætninger benytter journalisterne til at øge den følelsesmæssige påvirkning?
Sæt ring om/understreg disse ord eller sætninger.
På hvilken måde kan disse artikler påvirke den offentlige holdning?
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