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Odlomki iz evropskih časopisov
Odlomek iz Figara, Francija (2014)
Calaijsko pristanišče „oblegano“ ob prihodu migrantov
Pristaniška uprava se od poletja sooča z množičnim vdorom več sto nezakonitih migrantov. Po
ocenah policije jih je okoli 3000, prihajajo pa predvsem iz Eritreje.
„Daljni Zahod“ Stanje je „ušlo izpod nadzora“. „Območje brez zakonov“. V Calaisu sta pristanišče in
mesto „pod obleganjem“, oblasti in prebivalce pa ob vse slabših razmerah navdaja obup, saj število
nezakonitih migrantov narašča, prav tako pa njihova odločenost, da bodo dosegli angleški El Dorado.
Kljub nedavnemu dogovoru Francije in Združenega kraljestva o sodelovanju njunih vlad, da bi lažje
obvladovali migracijski pritisk v Rokavskem prelivu, na terenu nasilje in ravnanje brez primere
dosegata nove ravni, incidentov in izgredov pa je vse več.
Vir: Figaro

Odlomki iz časopisa Proto Thema, Grčija (2014)
V Grčijo bo poskušalo priti čez 300 000 nezakonitih migrantov
Država je dobro pripravljena na pričakovane posledice dogajanja v Siriji in valove migrantov, ki bodo
v našo državo poskušali priti po morju. Minister za ladijski promet Miltiades Varvitsiotis je izrazil
bojazen, da se bo zaradi nedavnih dogodkov v Siriji število migrantov, ki bodo vstopali v Grčijo,
močno povečalo. Minister je v okviru poročanja parlamentarnemu odboru za proizvodnjo in trgovino
o reformi ministrstva za ladijski promet ocenil, da bo število migrantov, ki bodo poskušali prestopiti
državne meje na morju, preseglo 300 000. Poudaril je tudi, da se je Grčija pripravljena spoprijeti s
posledicami nedavnih dramatičnih dogodkov v Siriji. Poudaril je, da Ministrstvo za ladijski promet
tesno sodeluje z drugimi ministrstvi in pristojnimi odbori, da bi sprejeli potrebne ukrepe in okrepili
nadzor ter tako obvladali hud pritisk ob prihodu migrantov, ki bodo poskušali v državo vstopiti
nezakonito.
Vir: PROTO THEMA

Odlomek iz časopisa „Mail Online“, Združeno kraljestvo (2006)
Tajno poročilo svari pred migracijskim zlomom v Britaniji
Po navedbah tajnega vladnega poročila, ki je bilo razkrito v časopisu Mail on Sunday, bi lahko velik
porast priseljevanja naslednje leto sprožil hudo krizo v britanskih šolah ter sistemu stanovanjskih in
socialnih storitev. Dokument razkriva, da so morali na podlagi poročil, da sistemu javnih storitev
grozi katastrofa zaradi več sto tisoč Vzhodnoevropejcev, ki prihajajo v Britanijo, vsi vladni oddelki
pripraviti načrte za izredne ukrepe v višini več milijonov funtov. Dokument opozarja tudi, da bi lahko
naslednje leto stanje še poslabšala nenadna sprememba v obsegu priseljevanja, ki bo sprožila jezen
odziv po vsej državi. The Mail on Sunday poroča tudi, da novi val priseljevanja tako kot v Britaniji
povzroča družbena trenja tudi v Vzhodni Evropi. Po naših izsledkih Poljaki svoje otroke puščajo v
lokalnih skrbniških zavodih, da bi lahko odpotovali v Britanijo. Nekateri otroci naj bi po tem, ko so jih
starši zapustili, naredili samomor. Naslov razkritega dokumenta, ki ga je pripravila ministrica Joan
Ryan, je Priseljevanje iz Vzhodne Evrope: posledice za javne storitve in družbeno kohezijo.
Vir: Daily Mail
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Kakšen odnos do migrantov in migracij prevladuje v teh člankih?
S katerimi besedami ali izrazi pisci povečujejo čustveni učinek?
Obkroži/podčrtaj jih.
Kakšen vtis si lahko na podlagi teh člankov ustvari javnost?
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