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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 12 
 

Extrase din ziare europene 
 
Extras din„Le Figaro”, Franța (2014) 
Portul Calais luat cu asalt de migranți 
Începând cu această vară, autoritățile portuare s-au confruntat cu o pătrundere masivă a sute de 
migranți ilegali. Numărul acestora, veniți mai ales din Eritreea, este estimat de către forțele de 
poliție la circa 3 000 de persoane. 
„Vestul îndepărtat” O situație „ieșită de sub control”. O „zonă în afara legii”. La Calais, portul și 
orașul sunt „în stare de asediu”, spre disperarea autorităților și a locuitorilor, care văd cum situația 
se deteriorează în permanență, odată cu explozia numărului de pasageri clandestini și în urma 
determinării crescânde a acestora de a ajunge în „El Dorado-ul” englez. În pofida acordului recent 
încheiat între Franța și Regatul Unit cu privire la cooperarea dintre cele două guverne pentru a 
îmbunătăți gestionarea presiunii migrației din tunelul de sub Canalul Mânecii, pe teren crește nivelul 
de agresiune și apar tipuri de comportament fără precedent, iar incidentele și violențele se 
înmulțesc.  
Sursa: Le Figaro 
 
 
Extras din „Proto Thema”, Grecia (2014) 
Peste 300 000 de imigranți ilegali vor încerca să ajungă în Grecia 
Țara este bine pregătită să înfrunte consecințele situației din Siria și valurile de imigranți care vor 
încerca să intre în mod ilegal, pe mare, în țara noastră. Ministrul navigației, Miltiades Varvitsiotis, și-
a exprimat temerea cu privire la faptul că numărul de imigranți sirieni care intră în Grecia va crește 
substanțial, în urma evenimentelor recente din Siria. Cu ocazia informării Comisiei parlamentare 
pentru producție și comerț cu privire la reforma Ministerului Navigației, dl Varvitsiotis a estimat că 
numărul imigranților care vor încerca să treacă granițele maritime ale țării va fi de peste 300 000. El 
a mai subliniat că Grecia este pregătită să înfrunte consecințele recentelor evenimente dramatice 
din Siria. Ministerul Navigației, a subliniat el, lucrează îndeaproape cu alte ministere și comisii de 
resort pentru a lua toate măsurile necesare și a consolida controlul, în scopul gestionării presiunii 
enorme care va rezulta în urma afluxului de imigranți care vor încerca să intre în mod ilegal în țară.  
Sursa: PROTO THEMA 
 
 
Extras din „Mail Online” UK (2006) 
Un raport secret avertizează cu privire la colapsul migrator din Regatul Unit 
O creștere masivă a imigrației în anul care vine ar putea declanșa o criză devastatoare a școlilor, 
locuințelor și serviciilor sociale britanice, se spune într-un raport guvernamental secret divulgat 
ziarului „The Mail on Sunday”. Documentul dezvăluie faptul că fiecare departament al guvernului a 
fost însărcinat cu elaborarea unor planuri de urgență dotate cu mai multe milioane de lire, 
afirmându-se că serviciile publice se îndreaptă spre catastrofă ca urmare a intrării a sute de mii de 
est-europeni în Regatul Unit. Acesta mai avertizează că o „schimbare radicală” a nivelului imigrației 
în anul următor ar putea înrăutăți și mai mult situația, declanșând o reacție violentă în întreaga țară. 
În paralel cu această dezvăluire, „The Mail on Sunday” afirmă că noul val de imigrație generează și în 
Europa de Est la fel de multe conflicte sociale ca și în Regatul Unit. Din ancheta noastră a reieșit 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/30/01016-20140930ARTFIG00338-le-port-de-calais-en-etat-de-siege-face-aux-migrants.php
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că există polonezi care și-au abandonat copiii în centre locale de îngrijire pentru a se putea deplasa 
în Regatul Unit. Conform relatărilor, unii copii s-ar fi sinucis după ce au fost abandonați. Documentul 
divulgat, scris de ministrul de interne, Joan Ryan, este intitulat „Migrația dinspre Europa de Est: 
impactul asupra serviciilor publice și a coeziunii comunitare”.  
Sursa: Daily Mail 
 

 Care sunt atitudinile predominante cu privire la migranți și migrație în aceste articole? 

 Ce cuvinte sau fraze utilizează autorii pentru a spori impactul emoțional?  
Încercuiți/subliniați aceste cuvinte sau fraze. 

 Ce impresie ar putea produce aceste articole asupra opiniei publice?  

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

