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Fragmenten uit Europese kranten
Fragment uit Le Figaro, Frankrijk (2014)
Noodtoestand in de haven van Calais vanwege migranten
Sinds de zomer worden de havenautoriteiten geconfronteerd met een massale toestroom van
honderden illegale migranten. De politie schat dat het er 3 000 zijn, voornamelijk afkomstig uit
Eritrea.
Het "wilde Westen". Een "ongecontroleerde" situatie. Een "no-gogebied". De haven en het centrum
van Calais verkeren in een "noodtoestand", tot wanhoop van de autoriteiten en inwoners die de
situatie steeds verder zien verslechteren door het exploderende aantal illegale migranten en hun
groeiende vastberadenheid om het Engelse "El dorado" te bereiken. Ondanks de recente
overeenkomst tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die voorziet in samenwerking tussen de
twee regeringen om de migratiedruk op de Kanaalroute beter te beheersen, is er ter plaatse sprake
van toenemende agressiviteit, nog niet eerder vertoond gedrag en een verhoging van het aantal
incidenten en gewelduitbarstingen.
Bron: Le Figaro
Fragment uit Proto Thema, Griekenland (2014)
Meer dan 300 000 illegale immigranten zullen proberen Griekenland te bereiken
Het land is goed voorbereid op de gevolgen van de ontwikkelingen in Syrië en op de massale
toestroom van immigranten die zullen proberen ons land illegaal binnen te komen over zee. De
minister van Koopvaardij, Miltiades Varvitsiotis, heeft de vrees uitgesproken dat het aantal Syrische
immigranten dat Griekenland binnenkomt dramatisch zal stijgen vanwege de recente
gebeurtenissen in Syrië. Toen Varvitsiotis de parlementaire commissie voor productie en handel op
de hoogte bracht van de hervorming van het Ministerie van Koopvaardij, schatte hij het aantal
immigranten dat zal proberen de zeegrenzen van het land over te steken op meer dan 300 000. Hij
wees er tevens op dat Griekenland paraat stond om de gevolgen van de recente dramatische
gebeurtenissen in Syrië aan te pakken. Hij benadrukte dat het Ministerie van Koopvaardij nauw
samenwerkt met andere ministeries en commissies die belast zijn met het treffen van de nodige
maatregelen en het verscherpen van controles om het hoofd te bieden aan de enorme druk als
gevolg van de toevloed van immigranten die proberen illegaal het land binnen te komen.
Bron: Proto Thema
Fragment uit Mail Online, Verenigd Koninkrijk (2006)
Geheim verslag waarschuwt voor ineenstorting Groot-Brittannië wegens migratie
Volgens een geheim verslag van de regering dat naar The Mail on Sunday is gelekt, kan een
explosieve toename van de immigratie volgend jaar leiden tot een verwoestende crisis voor de
scholen, huisvesting en sociale voorzieningen in Groot-Brittannië. Uit het document blijkt dat alle
ministeries opdracht hebben gekregen om noodplannen van miljoenen ponden uit te werken, na te
hebben vernomen dat de overheidsdiensten worden geconfronteerd met een catastrofe als gevolg
van de honderdduizenden Oost-Europeanen die Groot-Brittannië binnenstromen. In het verslag
wordt er ook voor gewaarschuwd dat een plotselinge verandering in het immigratieniveau volgend
jaar de zaak nog erger kan maken, hetgeen in het hele land woedende reacties zal ontketenen. The
Mail on Sunday onthult dat de nieuwe immigratiegolf tot evenveel sociale conflicten leidt in OostEuropa als in Groot-Brittannië. Uit ons onderzoek blijkt dat Polen hun kinderen in plaatselijke
opvanghuizen dumpen om zelf naar Groot-Brittannië te kunnen reizen. Naar verluidt hebben
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sommige kinderen zelfmoord gepleegd nadat zij waren achtergelaten. Het uitgelekte document,
geschreven door minister Joan Ryan van Binnenlandse Zaken, heeft als titel "Migratie uit OostEuropa: gevolgen voor overheidsdiensten en samenhang in de maatschappij".
Bron: Daily Mail




Wat zijn in deze artikelen de heersende houdingen ten opzichte van migranten en migratie?
Welke woorden of zinnen gebruiken de schrijvers om de emotionele impact te vergroten?
Omcirkel/onderstreep deze woorden of zinnen.
Welk effect zouden deze artikelen kunnen hebben op de publieke opinie?
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