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Utdrag ur europeiska tidningar 
 
Utdrag ur Le Figaro, Frankrike (2014) 
Hamnen i Calais belägrad av migranter 
Sedan sommaren har hamnmyndigheterna stått inför ett massivt inflöde av hundratals irreguljära 
migranter. Polisstyrkor uppskattar deras antal till 3 000, och de kommer främst från Eritrea. 
”Fjärran Västern”. En situation ”utom kontroll”. Ett ”laglöst område”. I Calais är hamnen och staden 
”under belägring” till myndigheternas och invånarnas förtvivlan. De ser en situation som förvärras 
alltmer i takt med att antalet irreguljära migranter kraftigt stiger och deras beslutsamhet att nå det 
engelska eldoradot fortsätter att öka. Trots avtalet nyligen mellan Frankrike och Storbritannien om 
samarbete mellan de två regeringarna i syfte att förbättra hanteringen av migranttrycket över 
Engelska kanalen bevittnar vi en allt större aggressionsnivå, och aldrig tidigare skådade beteenden 
börjar utspela sig på marken, där incidenterna och våldsutbrotten blir allt fler.  
Källa: Le Figaro 
 
 
Utdrag ur Proto Thema, Grekland (2014) 
Över 300 000 irreguljära immigranter kommer att försöka ta sig till Grekland 
Landet är väl förberett på hantera följderna av utvecklingen i Syrien och vågorna av immigranter 
som kommer att försöka ta sig in illegalt i vårt land sjövägen. Sjöfartsminister Miltiadis Varvitsiotis 
har uttryckt oro över att antalet syriska immigranter på väg in i Grekland kommer att öka dramatiskt, 
beroende på den senaste tidens händelser i Syrien. När han informerade parlamentsutskottet för 
produktion och handel om reformen av sjöfartsministeriet, uppskattade Varvitsiotis att antalet 
immigranter som förväntas försöka passera landets havsgräns kommer att ligga över 300 000. Han 
underströk också att Grekland stod redo att hantera konsekvenserna av den senaste tidens 
dramatiska händelser i Syrien. Sjöfartsministeriet, betonade han, arbetar nära tillsammans med 
andra ansvariga ministerier och utskott för att vidta alla nödvändiga åtgärder och höja bevakningen i 
syfte att hantera det stora tryck som kommer att orsakas av inflödet av immigranter som olagligen 
försöker ta sig in i landet.  
Källa: PROTO THEMA 
 
Utdrag ur Mail Online, Storbritannien (2006) 
Hemlig rapport varnar för migrationssammanbrott i Storbritannien 
En kraftigt ökad invandring nästa år skulle kunna orsaka en förödande kris i Storbritanniens skolor 
och i bostads- och välfärdstjänsterna, enligt en hemlig regeringsrapport som läcktes till The Mail på 
söndagen. Dokumentet avslöjar att varje regeringsdepartement har beordrats lägga fram 
beredskapsplaner i flermiljonpundsklassen efter att ha informerats om att den offentliga sektorn 
står inför en katastrof till följd av de hundratusentals östeuropéer som väller in i landet. Det varnar 
också för att en plötslig ökning av invandringen nästa år skulle kunna göra situationen ännu värre 
och leda till våldsamma återverkningar över hela landet. Offentliggörandet kommer efter att The 
Mail on Sunday avslöjat att den nya immigrationsvågen skapar lika stora sociala konflikter i 
Östeuropa som i Storbritannien. Vår undersökning fann att polacker dumpar sina barn på lokala 
barnhem för att kunna resa till vårt land. Vissa lär ha begått självmord efter att ha lämnats kvar. Det 
läckta dokumentet, skrivet av ministern vid inrikesministeriet Joan Ryan, har titeln Migration från 
Östeuropa: Följder för offentlig sektor och social sammanhållning.  
Källa: 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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 Vilka är de dominerande attityderna gentemot migranter och migration i artiklarna? 

 Vilka ord eller fraser använder skribenterna för att stärka den känslomässiga effekten?  
Ringa in/stryk under dessa ord eller fraser. 

 Vad kan de här artiklarna göra för intryck på den allmänna opinionen?  


