30 Dân Biểu kêu gọi quyền giám đốc Tony Phạm ngưng trục xuất người gốc Đông
Nam Á.
Viễn Đông

HOA THỊNH ĐỐN - Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày thứ Ba, 29
tháng 9, đã đưa một lá thư được 29 vị Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ cùng ký tên gửi
đến tân quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan, U.S. Immigration and
Customs Enforcement hay còn gọi tắt là ICE, kêu gọi cơ quan này ngưng giam giữ và
trục xuất người tỵ nạn gốc Đông Nam Á từ Việt Nam, Lào, và Campuchia đã sinh
sống nhiều năm tại Hoa Kỳ.
Lá thư của 30 vị Dân Biểu Hoa Kỳ được gửi đến ông Tony Phạm, người mới được bổ
nhiệm quyền giám đốc cơ quan ICE.
Ngoài các vị Dân Biểu, lá thư còn nhận được sự ủng hộ của gần 30 tổ chức tranh đấu
cho nhân quyền và quyền lợi người di dân.
Nội dung lá thư nhắc lại việc có hàng trăm ngàn người tỵ nạn gốc Đông Nam Á đã
đến Hoa Kỳ để tìm tự do sau Chiến Tranh Việt Nam và sự xâm chiếm của Cộng sản
tại các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia vào năm 1975.
Trong các gia đình tỵ nạn, có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã sinh sống trong
các khu dân cư nghèo, trị an không tốt, và thiếu thốn dịch vụ xã hội để giúp các gia
đình, trẻ em và thanh thiếu niên này vượt qua vết thương chiến tranh và nhanh chóng
thích ứng với đời sống mới.
Hậu quả là nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã lầm đường lạc lối, dẫn đến các hành
vi phạm pháp và bị tù tội. Tuy nhiên, sau nhiều năm, những thanh thiếu niên này đã
trưởng thành trong lao tù, đã hoàn tất thời gian thụ án và nay họ đã phục thiện, trở
thành những người đóng góp tích cực vào xã hội và cộng đồng.
Trong lá thư, các vị Dân Biểu Hoa Kỳ cũng đã nhắc đến Bản Ghi Nhớ năm 2008
được Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết. Nội dung bản ghi nhớ đó không cho phép trục xuất
hồi hương người tỵ nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ định cư trước năm 1995. Tuy nhiên,

gần đây nhất, cơ quan ICE đã trục xuất về Việt Nam 30 người Việt sinh sống nhiều
năm tại Hoa Kỳ, bao gồm những người đến Mỹ trước năm 1995.
Các trường hợp trục xuất tương tự do cơ quan ICE thi hành cũng đã và đang xảy ra
trong cộng đồng người Lào và Campuchia, tuy Hoa Kỳ không có ký kết bản ghi nhớ
nào với hai quốc gia Campuchia và Lào.
Kết thúc lá thư gửi quyền Giám Đốc Tony Phạm, các Dân Biểu Hoa Kỳ đã nhấn
mạnh: “Là một người tỵ nạn cùng với gia định trốn thoát quân cộng sản, chúng tôi
biết ông hiểu rất rõ về khó khăn của người Việt hải ngoại với vết thương cuộc chiến
và phải xa xứ bất đắc dĩ.
“Những cá nhân này và gia đình họ đã là người Mỹ và họ không còn cảm giác quen
thuộc với một nước mà họ đã trốn thoát khỏi. Họ có thể đã phạm sai lầm khi còn trẻ,
nhưng rất nhiều trong số họ đã thay đổi cuộc sống của mình.
“Chúng tôi kêu gọi ông hãy tôn trọng tinh thần và mục đích nhân đạo được thể hiện
trong Bản Ghi Nhớ Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2008, và ngưng trục xuất người tỵ nạn
gốc Đông Nam Á. Nếu làm khác hơn, có thể sẽ khiến hàng ngàn người tị nạn phải
quay trở lại các quốc gia mà họ đã trốn thoát nhiều năm trước, và khiến cho hàng
ngàn gia đình phải xa rời nhau, cũng như làm rối loạn đáng kể các cộng đồng di dân
và tị nạn trên khắp Hoa Kỳ.”
Ngoài chữ ký dẫn đầu của Dân Biểu Alan Lowenthal, còn có các Dân Biểu sau đây
đồng ký tên: Ami Bera, Donald S. Beyer, Jr., Joaquin Castro, Judy Chu, Gil Cisneros,
Lou Correa, Jim Costa, Al Green, Eleanor Holmes Norton, Pramila Jayapal, Ro
Khanna, Barbara Lee, Ted W. Lieu, Zoe Lofgren, Betty McCollum, James P.
McGovern, Grace Meng, Gwen Moore, Seth Moulton, Grace F. Napolitano, Ilhan
Omar, Ayanna Pressley, Linda T. Sánchez, Jan Schakowsky, Adam Smith, Jackie
Speier, Lori Trahan, Nydia M. Velázquez, và Bonnie Watson Coleman.
Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và quyền lợi người di dân đã ủng hộ lá thư
của các vị Bân Biểu gồm có: National Asian Pacific American Women's Forum
(NAPAWF), Southeast Asia Resource Action Center (SEARAC), OCA – Asian Pacific
American Advocates, Laotian American National Alliance, Khmer Anti-deportation
Advocacy Group (KhAAG), Alliance of Rhode Island Southeast Asians For Education,
Release MN8, Hmong Innovating Politics (HIP), NAPAFASA, Still Waters
Anti-trafficking Program, National Korean American Service & Education
Consortium (NAKASEC), CMAA (Cambodian Mutual Assistance Association),
UNAVSA, South Asian Americans Leading Together (SAALT), Empowering Pacific
Islander Communities (EPIC), PIVOT (Progressive Vietnamese American
Organization), The Advocates for Human Rights, Japanese American Citizens League,
VietRISE, Southeast Asian Freedom Network (SEAFN), Asian American Resource
Workshop (AARW), Southeast Asian American Education Coalition, Center for
Empowering Refugees and Immigrants (CERI), Vietnam Agent Orange Relief &
Responsibility Campaign, Long Beach Southeast Asian Anti-Deportation Collective,
Long Beach Immigrants’ Rights Coalition, Cambodian American Community Council
of WA State, và Northwest Immigrant Rights Project.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực thuộc

Địa Hạt 47, California bao gồm Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton,
Cypress, Buena Park, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Lakewood, Signal Hill,
Long Beach, và Avalon.
Viễn Đông

