
   

 

 
 

MATERIAŁ 12 
 
Cytaty z europejskiej prasy 
 

 
Cytat z Le Figaro, Francja (2014) 
Port w Calais oblężony przez imigrantów 
Od lata władze portu stoją przed wyzwaniem, jakim jest masowy napływ nielegalnych imigrantów. 
Organy porządku publicznego szacują, że jest ich około 3 tys., głównie z Erytrei. 
„Dziki zachód”. Sytuacja „poza kontrolą”. „Obszar bezprawia”. Miasto i port w Calais przeżywają 
„stan oblężenia” ku rozpaczy władz i mieszkańców, którzy są świadkami stale pogarszającej się 
sytuacji. Liczba coraz bardziej zdeterminowanych imigrantów usiłujących przedostać się do 
angielskiego „El Dorado” rośnie w oczach. Pomimo zawartej niedawno umowy między Francją a 
Wielką Brytanią przewidującej współpracę obu rządów, której celem miało być lepsze zarządzanie 
presją migracyjną na Kanał La Manche, mnożą się przypadki niespotykanej dotąd agresji i 
bezprecedensowych zachowań prowadzących do licznych incydentów i wykroczeń.  
Źródło: Le Figaro 
 
Cytat z Proto Thema, Grecja (2014) 
Ponad 300 tys. nielegalnych imigrantów będzie próbowało dostać się do Grecji 
Nasz kraj jest dobrze przygotowany do radzenia sobie ze skutkami zmieniającej się sytuacji w Syrii i z 
falami imigrantów, którzy będą usiłowali nielegalnie dostać się morzem do Grecji. Minister 
gospodarki morskiej Miltiadis Varvitsiotis obawia się, że w związku z ostatnimi wydarzeniami w Syrii 
dramatycznie wzrośnie liczba syryjskich imigrantów próbujących przedostać się do Grecji. 
Przekazując Komisji Produkcji i Handlu informacje na temat reformy Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej, Miltiadis Varvitsiotis oszacował, że liczba imigrantów, którzy będą próbowali przekroczyć 
granicę morską Grecji, przekroczy 300 tys. osób. Podkreślił on również, że Grecja jest przygotowana 
do radzenia sobie z konsekwencjami ostatnich dramatycznych wydarzeń w Syrii. Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej, podkreślił Miltiadis Varvitsiotis, pozostaje w ścisłej współpracy z innymi 
ministerstwami i komisjami odpowiedzialnymi za podjęcie koniecznych kroków i zwiększenie 
kontroli, aby stawić czoła ogromnej presji, jaką wywołuje napływ imigrantów próbujących nielegalnie 
dostać się do kraju.  
Źródło: PROTO THEMA 
 
Cytat z Mail Online Wielka Brytania (2006) 
Poufny raport przestrzega przed kryzysem imigracyjnym w Wielkiej Brytanii 
Według poufnego rządowego raportu, do którego dotarł The Mail on Sunday, dramatyczny wzrost 
liczby imigrantów w przyszłym roku może wywołać poważny kryzys w brytyjskich szkołach, usługach 
budownictwa socjalnego i placówkach opieki społecznej. Z dokumentu dowiadujemy się, że 
wszystkie rządowe resorty mają za zadnie przygotować warte wiele milionów funtów plany 
kryzysowe po uzyskaniu informacji, że służby publiczne stoją w obliczu katastrofy w związku z 
napływaniem do Wielkiej Brytanii setek tysięcy imigrantów z Europy Wschodniej. Raport ostrzega 
również, że gwałtowny wzrost liczby imigrantów w przyszłym roku może spowodować ostry sprzeciw 
w całym kraju, co dodatkowo pogorszy sytuację. The Mail on Sunday podaje również, że nowa fala 
imigracji powoduje równie ostre konflikty społeczne w Europie Wschodniej, jak w Wielkiej Brytanii. 
The Mail on Sunday dowiedział się, że Polacy porzucają swoje dzieci w miejscowych domach dziecka, 
żeby móc wyjechać do Wielkiej Brytanii. Niektóre z tych opuszczonych dzieci podobno popełniły 
samobójstwo. Tytuł dokumentu autorstwa podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych 
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Joan Ryan, który przedostał się do prasy, brzmi „Migracja z Europy Wschodniej: wpływ na usługi 
użyteczności publicznej i spójność społeczną.”  
 
Źródło: Daily Mail 
 

 Jaki jest dominujący stosunek do migrantów i do kwestii migracji w zacytowanych 
fragmentach artykułów? 

 Jakich słów i wyrażeń używają autorzy, by zwiększyć ciężar emocjonalny?  
Podkreśl te słowa i wyrażenia w tekście. 

 Jakie wrażenie mogą wywrzeć te artykuły na opinii publicznej?  
 
 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-398232/Secret-report-warns-migration-meltdown-Britain.html

