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Excertos de jornais europeus

Excerto de «Le Figaro», França (2014)
Porto de Calais em estado de sítio face aos migrantes
Desde o verão, as autoridades portuárias têm sido confrontadas com a invasão de centenas de
migrantes ilegais. A polícia calcula que o número de migrantes, que provêm essencialmente da
Eritreia, ascenda a 3 000.
O «Far West». A situação está «fora de controlo». Uma «zona onde reina a anarquia». O porto e a
cidade de Calais estão «em estado de sítio», para desespero das autoridades e dos habitantes, que
assistem a uma contínua deterioração da situação devido à explosão do número de clandestinos e à
sua crescente determinação em alcançar o «El Dorado» inglês. Não obstante o acordo recentemente
concluído entre a França e o Reino Unido, que prevê a cooperação entre ambos os governos para
melhorar a gestão da pressão migratória no canal, aumenta o nível de agressividade no terreno e
surgem comportamentos inauditos, multiplicando-se os incidentes e os distúrbios.
Fonte: Le Figaro
Excerto de «Proto Thema», Grécia (2014)
Mais de 300 000 imigrantes ilegais tentarão chegar à Grécia.
O país está bem preparado para fazer face às consequências da situação na Síria e às ondas de
imigrantes que tentarão entrar ilegalmente no nosso país por via marítima. O ministro da Marinha
Mercante, Miltiades Varvitsiotis, manifestou o seu receio de que o número de imigrantes sírios que
chegam à Grécia aumente drasticamente devido aos recentes acontecimentos na Síria. Na sua
comunicação à Comissão da Produção e do Comércio do Parlamento sobre a reforma do Ministério
da Marinha Mercante, Miltiades Varvitsiotis estimou em mais de 300 000 o número de imigrantes
que tentaria passar as fronteiras marítimas do país. Salientou ainda que a Grécia estava preparada
para fazer face às consequências dos dramáticos acontecimentos recentemente registados na Síria.
O Ministério da Marinha Mercante, afirmou, está a cooperar estreitamente com outros ministérios e
comissões responsáveis pela adoção de todas as medidas necessárias e pelo reforço dos controlos
para fazer face à enorme pressão decorrente do fluxo de imigrantes que tentam entrar ilegalmente
no país.
Fonte: PROTO THEMA
Excerto de «Mail Online», Reino Unido (2006)
Relatório secreto alerta para o colapso migratório no Reino Unido
Segundo um relatório secreto do governo revelado ao jornal The Mail on Sunday na sequência de
uma fuga de documentos, um aumento maciço da imigração no próximo ano poderá ter efeitos
devastadores nas escolas e nos serviços de alojamento e assistência social do Reino Unido. O
referido documento revela que todos os departamentos do governo receberam instruções para
elaborar planos de emergência, de vários milhões de libras, depois de terem sido informados de que
os serviços públicos estão à beira da catástrofe devido às centenas de milhares de cidadãos da
Europa Oriental que chegam ao Reino Unido. O relatório alerta igualmente para o facto de que uma
variação brusca no nível da imigração no próximo ano poderá piorar ainda mais a situação,
desencadeando una reação violenta em todo o país. The Mail on Sunday revela que a nova onda de
imigração está a ocasionar tantos conflitos sociais na Europa Oriental como no Reino Unido.
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Segundo a nossa própria investigação, os polacos estão a abandonar os filhos em estruturas de
acolhimento locais, a fim de poderem viajar para o Reino Unido. Algumas das crianças ter-se-ão
suicidado por terem sido abandonadas. O relatório objeto de fuga, escrito por Joan Ryan, ministro
do Interior, intitula-se «Migração proveniente da Europa Oriental: impacto nos serviços públicos e
coesão entre as comunidades».
Fonte: Daily Mail




Quais são as atitudes preponderantes em relação aos migrantes e à migração nestes artigos?
Que palavras ou frases são utilizadas pelos jornalistas para intensificar o efeito emocional?
Sublinhe essas palavras ou frases.
Que impacto podem estes artigos ter na opinião pública?
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