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MOKOMOJI PRIEMONĖ Nr. 12: 
 

Ištraukos iš Europos laikraščių 
 
Ištrauka iš laikraščio ‘Le Figaro’, Prancūzija (2014) 
Kalė uostas migrantų apgultyje 
Nuo vasaros uosto administracija susiduria su šimtais nelegalių migrantų, bandančių į jį patekti. 
Policija teigia, kad jų yra apie 3 000 ir kad daugelis jų – iš Eritrėjos. 
„Laukiniai vakarai“. Padėtis „nekontroliuojama“. „Čia neveikia jokie įstatymai“. Kalė miestas ir uostas 
„apsupti“, valdžios institucijos ir gyventojai prarado viltį, matydami nuolat blogėjančią padėtį, kai 
nelegalių migrantų vis daugėja ir jų pasiryžimas pasiekti angliškąjį „Eldorado“ vis auga. Nors 
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė neseniai susitarė užtikrinti abiejų šalių vyriausybių bendradarbiavimą 
siekdamos geriau suvaldyti migracijos per Lamanšo sąsiaurį srautus, čia agresyvumas pereina į 
aukštesnį lygį ir atsiranda anksčiau nematytos elgsenos tipų, daugėja incidentų ir protrūkių.  
Šaltinis: Le Figaro 
 
 
Ištrauka iš leidinio ‘Proto Thema’, Graikija (2014) 
Graikiją bandys pasiekti dugiau kaip 300 000 nelegalių migrantų. 
Šalis yra gerai pasirengusi reaguoti į įvykių Sirijoje pasekmes ir į nelegaliai į mūsų šalį per jūrą 
bandančių patekti imigrantų bangas. Laivybos ministras Miltiades Varvitsiotis išreiškė baimę, kad dėl 
naujausių įvykių Sirijoje labai padaugės į Graikiją atvykstančių imigrantų. Gamybos ir prekybos 
komitetą informuodamas apie Laivybos ministerijos reformą, M. Varvitsiotis teigė, kad šalies jūrinę 
sieną perkirsti bandys daugiau kaip 300 000 imigrantų. Jis taip pat pabrėžė, kad Graikija yra 
pasirengusi reaguoti į naujausius dramatiškus įvykius Sirijoje. Jis pabrėžė, kad Laivybos ministerija 
artimai bendradarbiauja su kitomis atsakingomis ministerijomis ir komitetais, siekdama taikyti visas 
reikalingas priemones ir sustiprinti kontrolę, kad būtų galima atremti milžinišką spaudimą, kurį sukels 
bandančių į šalį nelegaliai patekti imigrantų srautas.  
Šaltinis: PROTO THEMA 
 
Ištrauka iš ‘Mail Online’ JK (2006) 
Slapta ataskaita įspėja apie katastrofiškus migracijos padarinius Britanijoje 
Milžiniškas imigracijos išaugimas kitais metais galėtų sukelti daug žalos galinčią padaryti krizę 
Britanijos mokyklose, būstų ir socialinės apsaugos srityje – teigiama į laikraščio The Mail on Sunday 
rankas patekusioje slaptoje vyriausybės ataskaitoje. Iš dokumento paaiškėja, kad kiekvienam 
vyriausybės departamentui buvo įsakyta parengti daugelio milijonų svarų vertės skubaus reagavimo 
planus po to, kai pranešta, kad dėl šimtų tūkstančių iš Rytų Europos į Britaniją atvyksiančių migrantų 
viešųjų paslaugų padėtis taps katastrofiška. Taip pat įspėjama, kad kitais metais įvyksiantis lemiamas 
imigracijos pokytis reikalus gali net pabloginti ir visoje šalyje sukelti didelę neigiamą reakciją. Galų 
gale The Mail on Sunday praneša, kad nauja imigracijos banga sukelia tiek pat visuomenės ginčų Rytų 
Europoje, kiek Britanijoje. Atlikę tyrimą sužinojome, kad lenkai vaikus palieka vietinėse prieglaudose, 
kad galėtų atvykti į Britaniją. Kaip pranešama, kai kurie palikti vaikai nusižudė. Nutekintas 
dokumentas, kurį parengė Vidaus reikalų ministras Joanas Ryanas, pavadintas taip: „Migracija iš Rytų 
Europos: poveikis viešosioms paslaugoms ir bendruomenės sanglaudai“.  
Šaltinis: Daily Mail 

 Koks požiūris į migrantus ir migraciją vyrauja šiuose straipsniuose? 

 Kokius žodžius ar frazes naudoja autoriai, siekdami didesnio emocinio efekto?  
Apibrėžkite ar pabraukite šiuos žodžius ar frazes. 

 Kaip šie straipsniai gali paveikti viešąją nuomonę?  

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

