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ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 12 
 

Úryvky z európskych novín 
 
Úryvok z Le Figaro, Francúzsko (2014) 
Prístav v Calais obliehaný migrantmi 
Od leta čelia orgány prístavu masívnemu vnikaniu stoviek nelegálnych migrantov do jeho areálu. 
Polícia ich počet odhaduje na 3 000, pričom pochádzajú najmä z Eritrey. 
„Ďaleký západ“. Situácia, ktorá sa „vymkla spod kontroly“. „Priestor bezprávia“. Mesto a prístav 
Calais sú „v stave obliehania“, z čoho sú zúfalé úrady a obyvatelia, keďže situácia sa neprestajne 
zhoršuje s prudko rastúcim počtom nelegálnych migrantov a ich zvyšujúcim sa odhodlaním 
dosiahnuť anglické eldorádo. Napriek nedávnej dohode Francúzska a Spojeného kráľovstva 
o medzivládnej spolupráci zameranej na lepšie zvládanie migračného tlaku v Lamanšskom prielive sa 
v tejto oblasti objavujú nevídané úrovne agresivity a druhy správania, pričom sa znásobuje množstvo 
potýčok a nepokojov.  
Zdroj: Le Figaro 
 
 
Úryvok z Proto Thema, Grécko (2014) 
Do Grécka sa pokúsi dostať vyše 300 000 nelegálnych prisťahovalcov 
Krajina je dobre pripravená na riešenie dôsledkov vývoja v Sýrii a vlny prisťahovalcov, ktorí sa 
pokúsia nelegálne dostať do krajiny cez more. Minister pre námorné otázky Miltiades Varvitsiotis 
vyjadril obavu, že počet prisťahovalcov zo Sýrie, ktorí prídu do Grécka, sa dramaticky zvýši 
v dôsledku nedávnych udalostí v Sýrii. Pri informovaní parlamentného výboru pre priemysel a 
obchod o reforme ministerstva pre námorné otázky Varvitsiotis odhadol, že počet prisťahovalcov, 
ktorí sa pokúsia prekročiť námorné hranice krajiny, bude vyše 300 000. Zdôraznil pritom, že Grécko 
je pripravené čeliť dôsledkom nedávnych dramatických udalostí v Sýrii. Rovnako prízvukoval, že 
ministerstvo pre námorné otázky úzko spolupracuje s ostatnými zodpovednými ministerstvami 
a výbormi s cieľom prijať všetky potrebné opatrenia a posilniť kontroly v záujme zvládnutia 
obrovského tlaku, ktorý vyvolá prílev prisťahovalcov snažiacich sa dostať do krajiny nezákonnou 
cestou.  
Zdroj: PROTO THEMA 
 
 
Úryvok z Mail Online, Spojené kráľovstvo (2006) 
Tajná správa varuje pred kolapsom súvisiacim s migráciou do Británie 
Podľa tajnej vládnej správy, ktorú získal The Mail on Sunday, by veľký nárast prisťahovalectva 
v budúcom roku mohol spustiť ničivú krízu v britských školách, bývaní a sociálnych službách. Podľa 
dokumentu dostalo každé ministerstvo príkaz vypracovať núdzové plány v hodnote mnoho miliónov 
libier po informácii, že verejné služby čelia katastrofe v dôsledku státisícov Východoeurópanov 
prichádzajúcich do Británie. Správa tiež varuje, že skoková zmena v úrovni prisťahovalectva 
v budúcom roku by mohla situáciu ešte zhoršiť a vyvolať hnevlivú reakciu v celej krajine. Toto 
odhalenie prichádza v čase, keď The Mail on Sunday uvádza, že nová vlna prisťahovalectva spôsobuje 
vo východnej Európe rovnako veľa sociálnych problémov, ako v Británii. Zistili sme, že Poliaci 
nechávajú deti v miestnych opatrovateľských ústavoch, aby mohli odísť do Británie. Niektoré deti 
údajne spáchali samovraždu po tom, ako zostali opustené. Uniknutý dokument vypracovaný 
ministerkou vnútra Joan Ryanovou nesie názov Migrácia z východnej Európy: vplyv na verejné služby 
a súdržnosť komunít.  
Zdroj: Daily Mail 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/30/01016-20140930ARTFIG00338-le-port-de-calais-en-etat-de-siege-face-aux-migrants.php
http://www.protothema.gr/politics/article/414860/varvitsiotis-pano-apo-30000-suroi-metanastes-tha-prospathisoun-na-boun-stin-ellada/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-398232/Secret-report-warns-migration-meltdown-Britain.html
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 Aké sú prevládajúce postoje k migrantom a migrácii v týchto článkoch? 

 Aké slová alebo spojenia autori používajú na zvýšenie emočného vplyvu?  
Zakrúžkujte/podčiarknite tieto slová alebo spojenia. 

 Ako môžu tieto články vplývať na verejnú mienku?  


