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Väljavõtted Euroopa ajalehtedest 
 
Väljavõte ajalehest Le Figaro, Prantsusmaa (2014) 
Calaisʼ sadam sisserändajate piiramisrõngas 
Suvest saadik seisavad sadamavõimud silmitsi sadade ebaseaduslike sisserändajate massilise 
pealetungiga. Politsei hinnangul on neid ligikaudu 3000 ning enamik neist on pärit Eritreast. 
„Metsik Lääs”. Kontrolli alt väljunud olukord. Piirkond, kus valitseb seadusetus. Ametivõimude ja 
kohalike meelehärmiks on nii Calaisʼ sadam kui ka linn sisserändajate piiramisrõngas ning olukord 
üha halveneb. Ebaseaduslike sisserändajate arv kasvab kiiresti ning nende otsus jõuda Inglismaa 
„eldoraadosse” on aina kindlam. Kuigi Prantsusmaa ja Suurbritannia sõlmisid hiljuti kokkuleppe, 
mille kohaselt kahe riigi valitsused teevad koostööd, et tulla paremini toime väinaülese 
rändesurvega, esineb kohapeal varasemast enam agressiivsust ja enneolematut käitumist, mistõttu 
on vahejuhtumite ja korrarikkumiste arv mitmekordistunud.  
Allikas: Le Figaro 
 
 
Väljavõte ajalehest Proto Thema, Kreeka (2014) 
Kreekasse püüab jõuda üle 300 000 ebaseadusliku sisserändaja 
Riik on hästi ettevalmistatud, et tulla toime Süüria sündmuste tagajärgedega ning massilise hulga 
sisserändajatega, kes püüavad meie riiki mere kaudu ebaseaduslikult siseneda. Laevandusminister 
Miltiades Varvitsiotis on väljendanud kartust, et hiljuti Süürias aset leidnud sündmuste tõttu 
suureneb Süüriast Kreekasse saabuvate migrantide arv järsult. Kui hr Varvitsiotis andis parlamendi 
tootmis- ja kaubanduskomisjonile teada laevandusministeeriumi reformist, prognoosis ta, et riigi 
merepiiri püüab ületada rohkem kui 300 000 sisserändajat. Ta rõhutas, et Kreeka on valmis Süürias 
hiljuti aset leidnud dramaatiliste sündmuste tagajärgedega toime tulema. Samuti toonitas ta, et 
laevandusministeerium teeb teiste ministeeriumide ja vastutavate komisjonidega tihedat koostööd, 
et võtta kõik vajalikud meetmed ja tõhustada kontrolli, et saada hakkama tohutu survega, mida 
põhjustab ebaseaduslikult riiki siseneda püüdvate migrantide vool.  
Allikas: PROTO THEMA 
 
 
Väljavõte võrguväljaandest Mail Online, Suurbritannia (2006) 
Salajane raport hoiatab, et Suurbritanniat võib tabada migratsioonikriis 
Ajalehele The Mail on Sunday lekkinud valitsuse salajase raporti kohaselt võib sisserände massiline 
suurenemine järgmisel aastal põhjustada raske kriisi Briti koolides ning eluaseme- ja 
hoolekandeteenuste valdkonnas. Dokumendist ilmneb, et kõigile valitsusasutustele anti käsk 
koostada miljonitesse naeladesse ulatuvad kavad erakorraliseks olukorraks. Enne seda oli neile teada 
antud, et Suurbritanniasse saabuvate sadade tuhandete idaeurooplaste tõttu võib avalikke 
teenuseid tabada katastroof. Raportis hoiatatakse ka, et sisserände hüppeline kasv järgmisel aastal 
võib olukorra veelgi hullemaks muuta ning kutsuda kogu riigis esile pahameele. Paljastus kattub 
ajaliselt The Mail on Sunday uudisega selle kohta, et uus sisserändelaine põhjustab Ida-Euroopas 
sama palju sotsiaalseid konflikte kui Suurbritannias. Küsimuse uurimisel selgus, et poolakad jätavad 
lapsi kohalikesse hoolekandeasutustesse, et nad saaksid ise Suurbritanniasse reisida. Väidetavalt 
sooritasid mõned neist lastest enesetapu, kui nad maha jäeti. Lekkinud dokumendi autor on 
siseminister Joan Ryan ning selle pealkiri on „Migration from Eastern Europe: Impact on Public  
 

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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Services and Community Cohesion” (Migratsioon Ida-Euroopast: mõju avalikele teenustele ja 
kogukondlikule ühtekuuluvusele).  
Allikas: Daily Mail 

 Milline suhtumine migrantidesse ja migratsiooni on nendes artiklites valdav? 

 Milliseid sõnu ja fraase on artiklite autorid emotsionaalse mõju suurendamiseks kasutanud?  
Tõmba nendele sõnadele ja fraasidele ring ümber või jooni need alla. 

 Kuidas sellised artiklid avalikku arvamust mõjutada võivad?  

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

