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Siltiet minn gazzetti Ewropej
Silta minn Le Figaro, Franza (2014)
Il-port ta' Calais assedjat mill-migranti
Mis-sajf 'l hawn, l-awtoritajiet tal-port kellhom iħabbtu wiċċhom ma' invażjoni ta' mijiet ta' migranti
illegali. Il-pulizija jikkalkulaw li l-għadd tela' għal madwar 3 000 persuna, ħafna minnhom mill-Eritrea.
Il-"Far West". "Tilfna l-kontroll" tas-sitwazzjoni. "Anarkija sħiħa". F'Calais, il-port u l-belt huma "taħt
assedju", u l-awtoritajiet u l-abitanti qatgħu qalbhom u qed jaraw is-sitwazzjoni sejra għall-agħar
kontinwament, hekk kif l-għadd ta' klandestini qed jiżdied u d-determinazzjoni tagħhom li jilħqu lIngilterra – "l-art imwiegħda" – qed tkompli tikber. Minkejja l-ftehim reċenti bejn Franza u r-Renju
Unit, li jipprevedi kooperazzjoni bejn iż-żewġ gvernijiet sabiex itejbu l-ġestjoni tal-pressjoni
migratorja fil-Kanal Ingliż, fil-port qed jiġu reġistrati livelli ġodda ta' aggressività u tipi ta' mġiba
mingħajr preċedent, filwaqt li l-inċidenti u l-konfrontazzjonijiet qegħdin jiżdiedu.
Sors: Le Figaro

Silta minn Proto Thema, il-Greċja (2014)
Aktar minn 300 000 immigrant illegali se jippruvaw jaslu l-Greċja
Il-pajjiż huwa ppreparat sew biex jiffaċċja l-konsegwenzi tal-iżviluppi fis-Sirja u l-mewġa wara l-oħra
ta' immigranti li se jippruvaw jidħlu illegalment f'pajjiżna bil-baħar. Il-Ministru tat-Trasport
Marittimu, Miltiades Varvitsiotis, esprima l-biża' tiegħu li minħabba l-avvenimenti reċenti fis-Sirja lgħadd ta' immigranti Sirjani li jidħlu fil-Greċja se jiżdied b'mod drammatiku. Meta kien qed jinforma
lill-Kumitat Parlamentari għall-Produzzjoni u l-Kummerċ dwar ir-riforma tal-Ministeru tat-Trasport
Marittimu, Varvitsiotis qal li jikkalkula li l-għadd ta' immigranti li se jippruvaw jaqsmu l-fruntieri
marittimi tal-pajjiż se jkun aktar minn 300 000. Enfasizza wkoll li l-Greċja kienet lesta tindirizza lkonsegwenzi tal-ġrajjiet drammatiċi ta' dan l-aħħar fis-Sirja. Saħaq li l-Ministeru tat-Trasport
Marittimu qiegħed jaħdem mill-qrib ma' ministeri u kumitati oħra responsabbli biex jieħdu l-miżuri
kollha meħtieġa u jintensifikaw il-kontroll sabiex il-pajjiż jiffaċċja l-pressjoni li se tinħoloq mill-influss
ta' immigranti li se jippruvaw jidħlu fil-pajjiż illegalment.
Sors: PROTO THEMA

Silta mill-Mail Online, ir-Renju Unit (2006)
Rapport sigriet iwissi dwar kollass migratorju fir-Renju Unit
Skont rapport sigriet tal-Gvern żvelat lil The Mail on Sunday, żieda qawwija fl-immigrazzjoni s-sena ddieħla tista' tikkawża kriżi devastanti fl-iskejjel, fl-akkomodazzjoni u fis-servizzi soċjali Brittaniċi. Iddokument jgħid li d-dipartimenti kollha tal-Gvern ġew ordnati jfasslu pjanijiet ta' emerġenza, bi spiża
ta' miljuni ta' liri sterlina, wara li ntqalilhom li s-servizzi pubbliċi se jħabbtu wiċċhom ma' sitwazzjoni
katastrofika minħabba l-mijiet ta' eluf ta' Ewropej tal-Lvant li mistennija jaslu fir-Renju Unit. Iwissi
wkoll li "żieda f'daqqa" fil-livell ta' immigrazzjoni s-sena d-dieħla tista' tkompli tgħarraq issitwazzjoni, b'mod li jwassal għal reazzjoni ta' rabja fil-pajjiż. Din l-aħbar waslet hekk kif The Mail on
Sunday żvelat li din il-mewġa ġdida ta' immigrazzjoni qed tikkawża kunflitti soċjali mhux fir-Renju
Unit biss, iżda anke fl-Ewropa tal-Lvant stess. Minn stħarriġ li għamilna, sibna li l-Pollakki qegħdin
iħallu t-tfal fl-istituti tal-post biex ikunu jistgħu jerħulha lejn ir-Renju Unit. Xi wħud allegatament
ikkommettew suwiċidju wara li baqgħu l-art. Id-dokument żvelat, miktub mill-Ministru tal-Intern
Joan Ryan, huwa intitolat "Il-migrazzjoni mill-Ewropa tal-Lvant: l-impatt fuq is-servizzi pubbliċi u fuq
il-koeżjoni tal-komunità".
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Sors: Daily Mail
 X'inhi l-attitudni dominanti lejn il-migranti u l-migrazzjoni f'dawn l-artikli?
 Xi kliem jew frażijiet jużaw l-awturi biex iqawwu l-impatt emozzjonali?
Issottolinja jew agħmel ċirku madwar dawn il-kliem jew frażijiet.
 X'influwenza jista' jkollhom dawn l-artikli fuq l-opinjoni pubblika?
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