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Részletek európai újságokból
Részlet a „Le Figaro” című francia lapból (2014)
A calais-i kikötőt megszállták a migránsok
Nyár óta a kikötői hatóságoknak az illegális migránsok százainak tömeges behatolásával kell
szembenézniük. A rendőrség szerint nagyjából 3000-en vannak, és elsősorban Eritreából érkeznek.
A „Távol-Nyugat”. A helyzet ellenőrizhetetlenné vált. Törvényen kívüli területté. Calais-ban – a
hatóságok és a lakók legnagyobb kétségbeesésére – a kikötő és a város is megszállt területté vált. A
helyiek szerint a helyzet folyamatosan romlik, az illegális migránsok száma az egekbe szökött, és
egyre eltökéltebben törekednek arra, hogy elérjék az angol „Eldorádót”. A Franciaország és az
Egyesült Királyság közti közelmúltbeli megállapodás ellenére, amely együttműködést biztosít a két
ország között a Csalagútnál megnyilvánuló migrációs nyomás kezelésének javítására, a helyszínen az
agresszió új szintjei és soha nem látott viselkedési formák jelennek meg, az incidensek és a kitörések
száma pedig megsokszorozódott.
Forrás: Le Figaro

Részlet a „Proto Thema” című görög lapból (2014)
Több mint 300 000 illegális bevándorló próbálja elérni Görögországot.
Az ország felkészült a szíriai fejlemények következményeinek kezelésére és az országunkat tengeri
úton elérni szándékozó illegális bevándorlók hullámaira. A hajózásügyi miniszter, Miltiadész
Varviciotisz attól való félelmének adott hangot, hogy a Görögországba belépő szír bevándorlók
száma a közelmúltbeli szíriai események hatására drámaian meg fog nőni. Amikor a Parlament
Termelési és Kereskedelmi Bizottságát tájékoztatta a Hajózásügyi Minisztérium reformjáról,
Varviciotisz úr úgy becsülte, hogy az ország tengeri határain keresztül az országba belépni próbáló
bevándorlók száma meghaladja majd a 300 000-et. Hangsúlyozta továbbá, hogy Görögország készen
áll a közelmúltbeli drámai szíriai események következményeinek kezelésére. A Hajózásügyi
Minisztérium – hangsúlyozta – szorosan együttműködik a többi minisztériummal és az illetékes
bizottságokkal a szükséges intézkedések meghozatala és az ellenőrzés fokozása érdekében, hogy
sikerüljön kezelni a hatalmas nyomást, melyet az országba illegálisan belépni próbáló bevándorlók
nagy száma okoz majd.
Forrás: PROTO THEMA

Részlet a „Mail Online” című brit lapból (2006)
Titkos jelentés figyelmeztet a migráció következményeire Nagy-Britanniában
A bevándorlás következő években bekövetkező jelentős növekedése pusztító válságot idézhet elő az
iskolák, a lakhatás és a jóléti szolgáltatások területén – figyelmeztet a „The Mail”-nek vasárnap
kiszivárogtatott titkos kormányzati jelentés. A dokumentum szerint minden minisztérium utasítást
kapott, hogy dolgozzon ki több millió fontos vészhelyzeti terveket, miután olyan értesüléseket
kaptak, hogy a közszolgáltatások katasztrófával néznek szembe a Nagy-Britanniába betóduló több
százezer kelet-európai miatt. Arra is figyelmeztet, hogy a bevándorlási szint következő évi ugrásszerű
változása az eseményeket súlyosbítva akár dühödt válaszcsapásokat is kiválthat országszerte. A
közleményre azt követően került sor, hogy a „The Mail” vasárnap felfedte, a bevándorlás új hulláma
legalább akkora társadalmi viszályt okoz Kelet-Európában, mint Nagy-Britanniában. Nyomozásunk
szerint a lengyelek helyi gyermekotthonokba adják be gyermekeiket, hogy Nagy-Britanniába
utazhassanak. Néhány gyermek állítólag öngyilkosságot követett el, miután hátrahagyták. A
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kiszivárogtatott dokumentumot Joan Ryan belügyminiszter írta, a címe pedig „A kelet-európai
migráció hatása a közszolgáltatásokra és a közösségi kohézióra”.
Forrás: Daily Mail




Milyen a migrációhoz és a migránsokhoz való hozzáállás ezekben a cikkekben?
Milyen szavakat vagy kifejezéseket használnak a szerzők az érzelmi hatás fokozása
érdekében?
Karikázzátok be/Húzzátok alá ezeket a szavakat vagy mondatokat!
Milyen hatással lehetnek ezek a cikkek a közvéleményre?
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