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Fragmenti no Eiropas laikrakstiem
Fragments no laikraksta "Le Figaro", Francija (2014)
Kalē osta migrantu dēļ nonākusi aplenkuma stāvoklī
Kopš šīs vasaras iestādēm nākas saskarties ar simtiem nelegālo imigrantu masveida ielaušanos ostas
teritorijā. Policija lēš, ka bēgļu ir vairāk nekā 3000, un galvenokārt viņi ieradušies no Eritrejas.
"Mežonīgie rietumi". Situācija ir "ārpus kontroles". "Zona, kas ir ārpus likuma". Kalē osta un pilsēta
faktiski ir "aplenkuma stāvoklī", un iestādes un iedzīvotāji izmisīgi noraugās, kā stāvoklis nemitīgi
pasliktinās, jo arvien palielinās gan nelikumīgo bēgļu skaits, gan viņu apņēmība sasniegt "apsolīto
zemi" — Angliju. Neraugoties uz neseno nolīgumu starp Franciju un Apvienoto Karalisti, kas paredz
sadarbību starp abām valdībām pārrobežu migrācijas pārvaldības uzlabošanā, incidentu un konfliktu
skaitam strauji palielinoties, vietējiem nākas pieredzēt arvien augstāku agresivitātes līmeni un
bezprecedenta izturēšanos.
Avots: Le Figaro

Fragments no laikraksta "Proto Thema", Grieķija (2014)
Vairāk nekā 300 000 nelegālo imigrantu grib nokļūt Grieķijā
Valsts ir labi sagatavota, lai tiktu galā ar Sīrijas notikumu sekām un to imigrantu pieplūdumu, kuri
mēģinās nelegāli iekļūt mūsu valstī pa jūras ceļu. Kuģniecības ministrs Miltiades Varvitsiotis izteicis
bažas, ka neseno Sīrijas notikumu dēļ dramatiski pieaugs Grieķijā iekļuvušo Sīrijas imigrantu skaits.
Uzstājoties parlamenta Rūpniecības un tirdzniecības komitejā par Kuģniecības ministrijas reformu
M. Varvitsiotis minēja, ka valsts jūras robežu varētu mēģināt šķērsot vairāk nekā 300 000 imigrantu.
Viņš arī uzsvēra, ka Grieķija ir gatava pārvarēt neseno Sīrijas dramatisko notikumu sekas. Kuģniecības
ministrija cieši sadarbojas ar citām ministrijām un atbildīgajām iestādēm, veicot visus nepieciešamos
pasākumus un pastiprinot kontroli, lai tiktu galā ar milzīgo spiedienu, ko radīs imigrantu mēģinājumi
nelegāli iekļūt valstī, uzsvēra ministrs.
Avots: PROTO THEMA

Fragments no laikraksta "Mail Online", Apvienotā Karaliste (2006)
Slepens ziņojums brīdina par migrācijas katastrofu Lielbritānijā
Imigrācijas masveida pieaugums nākamgad varētu izraisīt postošu krīzi Lielbritānijas skolās, mājokļu
un labklājības pakalpojumu sistēmā, liecina noplūdis slepens valdības ziņojums, kurš nonācis "The
Mail on Sunday" rīcībā. Dokumentā atklāts, ka visiem valdības departamentiem ir uzdots izstrādāt
vairāku miljonu mārciņu vērtus ārkārtas plānus, jo tiek apgalvots, ka sabiedrisko pakalpojumu joma
pieredzēs katastrofu, jo simtiem tūkstošu austrumeiropiešu ieceļos Lielbritānijā. Tajā arī brīdināts, ka
imigrācijas līmeņa "straujš pieaugums" nākamgad varētu stāvokli vēl vairāk pasliktināt, izraisot
negatīvu pretreakciju visā valstī. Dokuments nācis gaismā vienlaikus ar "The Mail on Sunday"
publikācijām, kurās atklāts, ka jaunais imigrācijas vilnis rada vienlīdz lielas sociālās problēmas gan
Austrumeiropā, gan Lielbritānijā. Laikraksta pētījumā konstatējām, ka poļi pat nodod savus bērnus
vietējās aprūpes iestādēs, lai paši varētu doties uz Lielbritāniju. Ir ziņas, ka daži no pamestajiem
izdarījuši pašnāvību. Noplūdušajam dokumentam, ko sagatavojis iekšlietu ministrs Džons Raiens,
dots nosaukums "Migrācija no Austrumeiropas: ietekme uz publiskajiem pakalpojumiem un kopienu
kohēziju".
Avots: Daily Mail
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Kāda ir dominējošā attieksme pret migrantiem un migrāciju šajos rakstos?
Kādus vārdus vai frāzes autori izmanto, lai palielinātu rakstu emocionālo ietekmi?
Apvelciet/pasvītrojiet šos vārdus vai frāzes.
Kā šie raksti varētu ietekmēt sabiedrisko domu?
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