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Otteita eurooppalaisista sanomalehdistä 
 
 
Ote ranskalaisesta Le Figaro -sanomalehdestä (2014) 
Calais’n satama motissa siirtolaisten takia 
Satamaviranomaiset ovat kesästä lähtien olleet lujilla satojen laittomien siirtolaisten vyöryessä 
alueelle. Poliisin arvion mukaan tulijoita on ollut 3 000, suurin osa heistä Eritreasta. 
Kuin ”Villi länsi”. Tilanne on ”riistäytynyt käsistä”. Alue on ”lakien ulottumattomissa”. Calais’n 
satama ja kaupunki ovat ”motissa” ja viranomaiset ja asukkaat vaipumassa epätoivoon, sillä tilanne 
pahenee koko ajan, kun laittomien tulijoiden virta voimistuu ja he haluavat yhä itsepintaisemmin 
päästä Englannin ”eldoradoon”. Vaikka Ranskan ja Ison-Britannian hallitukset pääsivät äskettäin 
sopimukseen yhteistyöstä Kanaalin ylittävien siirtolaisvirtojen hallinnan parantamisesta, paikalla on 
saatu todistaa yhä julkeampia ja täysin uudenlaisia taktiikoita ja välikohtaukset ja yhteenotot 
lisääntyvät.  
Lähde: Le Figaro 
 
 
Ote kreikkalaisesta Proto Thema -lehdestä (2014) 
Yli 300 000 laitonta siirtolaista yrittää päästä Kreikkaan 
Maa on varautunut hyvin Syyrian tilanteen seurauksiin ja niiden siirtolaisten aaltoon, jotka yrittävät 
laittomasti päästä maahamme meriteitse. Merenkulkuministeri Miltiades Varvitsiotis pelkää, että 
Kreikkaan tulevien syyrialaisten siirtolaisten määrä kasvaa rajusti Syyrian viimeaikaisten tapahtumien 
vuoksi. Kertoessaan parlamentin tuotanto- ja kauppavaliokunnalle merenkulkuministeriön 
uudistuksesta ministeri Varvitsiotis arvioi, että yli 300 000 siirtolaista yrittää tulla maahan sen 
merirajojen yli. Hän korosti myös, että Kreikka on varautunut Syyrian viimeaikaisten dramaattisten 
tapahtumien seurauksiin. Hän painotti, että merenkulkuministeriö tekee tiiviisti yhteistyötä muiden 
asiasta vastaavien ministeriöiden ja valiokuntien kanssa toteuttaakseen kaikki tarvittavat 
toimenpiteet ja tehostaakseen valvontaa, jotta maahan laittomasti pyrkivien siirtolaisten tulvan 
aiheuttamista valtavista paineista selvitään.  
Lähde: PROTO THEMA 
 
 
 
Ote brittiläisestä Mail Online -lehdestä (2006) 
Salainen raportti varoittaa siirtolaisten romahduttavan Britannian 
Siirtolaisten määrän valtava kasvu ensi vuonna voi aiheuttaa tuhoisan kriisin Britannian kouluissa, 
asuntotilanteessa ja sosiaalipalveluissa, sanotaan The Mail on Sunday -lehdelle vuotaneessa 
hallituksen salaisessa raportissa. Asiakirja paljastaa, että kaikki julkishallinnon yksiköt on määrätty 
laatimaan usean miljoonan punnan hätäsuunnitelma sen jälkeen, kun niille oli kerrottu julkisten 
palvelujen olevan katastrofin partaalla satojentuhansien itäeurooppalaisten vyöryessä Britanniaan. 
Raportissa varoitetaan myös, että ”jyrkkä muutos” siirtolaisten määrässä ensi vuonna voisi pahentaa 
tilannetta entisestään ja aiheuttaa eri puolilla maata vihaisia vastareaktioita. Paljastus tuli 
julkisuuteen samaan aikaan, kun The Mail on Sunday kertoi uuden siirtolaisaallon kuohuttavan 
yhteiskuntaa Itä-Euroopassa yhtä paljon kuin Britanniassa. Tutkimuksemme mukaan puolalaiset 
hylkäävät lapsia paikallisiin hoitokoteihin voidakseen matkustaa Britanniaan. Joidenkin hylättyjen 
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lasten kerrotaan tappaneen itsensä. Vuotaneessa asiakirjassa, jonka on laatinut sisäministeriön 
parlamentaarinen valtiosihteeri Joan Ryan, käsitellään Itä-Euroopasta peräisin olevaa 
maahanmuuttoa ja sen vaikutusta julkisiin palveluihin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen.  
Lähde: Daily Mail 
 
 

 Millaisia asenteita kirjoituksissa on siirtolaisia ja siirtolaisuutta kohtaan? 

 Millaisin sanoin tai ilmauksin kirjoittajat tehostavat sanomaansa?  
Ympyröi tai alleviivaa nämä sanat tai ilmaukset. 

 Millaisia vaikutelmia kirjoitukset voivat herättää yleisössä?  
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