Dự thảo luật ngoại kiều mới từ tháng 5 năm 2013 sẽ chặt chẽ hơn đối với tất cả

BỘ LUẬT NGOẠI KIỀU MỚI SẼ THAY ĐỔI NHỮNG GÌ ĐỐI VỚI THÀNH
VIÊN GIA ĐÌNH CÔNG DÂN SÉC
Tất cả các cặp tình nhân mà một trong hai là người ngoại
quốc (dù đã kết hôn hay chưa), hiện tại phải đối mặt với sự
nghi ngờ của các quan chức từ Bộ Nội Vụ và cảnh sát. Theo
họ mối quan hệ của những cặp tình nhân này là giả mạo hay
„có mục đich“. Công an ngoại kiều đến nhà kiểm tra xem
họ ngủ ở đâu, và hỏi hàng xóm về mối quan hệ của họ. Cặp
này phải đi phỏng vấn riêng, tại đó quan chức thẩm phán
họ, ví dụ về màu quân áo trong ngày cưới. Trong thời gian
điều tra, thường nhiều tháng hay có thể nhiều năm, người
ngoại quốc không được phép đi làm, không được có bảo
hiểm y tế công cộng và người công đân tiệp lại mất
quyền hưởng trợ cấp xã hội của nhà nước.
Cho dù sự ngược đãi đối với các gia đình hỗn hợp
này bị người bảo vệ nhân quyền và cả tòa án chỉ
trích, nhưng hiên nay Bộ Nội Vụ lại đề xuất thắt
chặt thêm:

Bạn không đồng ý?
Vậy hãy hỗ trợ tuyên bố Chúng tôi từ chối
bộ luật ngoài kiều mới trên jednej.cz

1. Sẽ được đưa ra – gọi là phân biệt đối sử lôn ngược, tức
là các thành viên gia đình của công dân séc sẽ có ít quyền
lợi hơn những gia đình người ngoại quốc dưới sự bảo vệ
của luật pháp EU: ví dụ như người vợ Ukrajina của công
dân séc sẽ có vị trí tồi tệ hơn người vợ Ukraina của công
dân Slovakia đang sống tại CH Séc.
2. Trong thời gian xác thực chồng (người ngoại quốc) sẽ
không có quyền ở tại CH Séc và họ có thể sẽ bị bắt buộc
phải chờ tại quốc gia xuất sứ của mình đến khi được quyết
định (như vậy sẽ không thể nào chứng minh được thực tế
của mối quan hệ đó).
3. Cả vợ và chồng đều phải trả lời tất cả các câu hỏi của
các quan chức, kể cả trong khi điều đó có thể gây ra nguy
cơ truy tố hình sự. Điều này trái với hiến pháp – đảm bảo
quyền cấm cưỡng bức nhận tội. Nếu không trả lời bất cứ
câu hỏi nào thì đơn của họ sẽ tự động bị từ chối.
4. Cư trú của vợ hay chồng công dân Séc sẽ bị phụ thuộc
vào ý kiến của cơ quan tình báo: nếu họ tuyên bố rằng họ
có thông tin chứng minh về sự nguy hiểm của người ngoại
quốc, thì cư trú của vợ hay chồng công dân Séc sẽ bị cắt
và không cần biện minh. Mà đôi vợ chồng này sẽ không có
cơ hội tìm hiểu thông tin hay khiếu nại lên tòa án.
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