Luật Di Trú của Tiểu Bang Arizona tại Georgia- Chúng ta không cókhả năng
chiệu đuoc!!
Tiểu bang Arizona gần đây đã cho ra một luật mới (SB 1070) vàluật này cho phép nhân
viên cảnh sát địa phương bắt giữ bất cứ ai- kể cả công dân hợp pháp vàngười dân họ nghĩ
là“bất hợp pháp.”

Luật này cũng cho phép công dân được kiện một nhân viên cảnh sát

hoặc cơ quan nếu họ tin rằng họ không kiểm soát việc nhập cư đến mức tối đa của pháp
luật. Mặc dùmột thẩm phán liên bang đã chặn quy định chủ yếu của SB 1070 bởi vìnóvi
phạm hiến pháp Mỹ, những người lập pháp của tiểu bang Georgia đang lập kế hoạch để
đưa ra một luật Arizona cho tiểu bang Georgia. Mặt dùkhông quan tâm đến tình hợp hiến
pháp, luật này đã dẫn đến tẩy chay ở tiểu bang Arizona vàmột mất mát to lớn cho nền
kinh tế của Arizona.
Chúng ta không cóđủ khả năng để chiệu thiệt hại cho nền kinh tế.

Arizona cho

đến nay đã bị thiệt hại $140 triệu vì đó là kết quả của SB 1070, vàmất mát màdự kiện sẽ
mất tổng cộng $750 triệu dựa trên một nghiên cứu độc lập do Trung Tâm Tiến bộ Mỹ nêu
ra. Với nền kinh tế không được tốt của tiểu bang Georgia, chúng tôi không cókhả năng
chiệu luật này vànhững luật màsẽ làm cho nền kinh tế ở tiểu bang này tồi tệ hơn.
Chúng ta không cókhả năng để mất mát trong vấn đề du lịch, Georgia đứng thứ
2 trong việc này. Arizona đã mất đi $45 triệu cho hội nghị chỉ trong vài tháng vừa qua.
Georgia làmột nơi thu hút khách cho hội nghị vàdu lịch. Trong năm 2008, chỉ một trung
tâm hội nghị ở Georgia- Georgia World Congress Center—kiếm được $2.6 tỷ, phần lớn số
tiền đến từ chi tiêu của khách du lịch (truy cập từ báo cáo của trung tâm UGA Selig). Một
mất mát về tài chánh sẽ không chỉ làm tổn thương các trung tâm hội nghị, nhưng sẽ làm
hại đến những kinh doanh địa phương vàlàm mất đi hàng ngàn công ăn việc làm cho
người dân lao động ở tiểu bang Georgia.
Chúng ta không thể chiệu những lời nói xấu cho công khai. Kể từ khi cóluật SB

1070, Arizona đã nhận được công khai xấu trên mặt nước nhàvàquốc tế như làmột tiểu
bang chống người nhập cư. Georgia tích cực làm việc để phát triển trên nên kinh tế, văn
hoá, vàkinh doanh thân thiện. Một luật tương tự như SB 1070 ở Georgia cókhả năng dẫn
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại các tiểu bang khác màít gây tranh cãi vànhiều hơn
nữa hiếu khách.
Chúng ta không cókhả năng chiệu đựng mất an toàn công cộng.

Các Hiệp hội

Lãnh Tụ Quốc Gia Thành Phố Chính, Hiệp hội Trưởng Công An của Arizona, vànhiều
lãnh đạo địa phương thực thi pháp luật trên toàn quốc da lên tiếng chống lại SB 1070 do
hiệu ứng tiêu cực nósẽ cónhiệm vụ chung của họ về an toàn công cộng, sự căng thẳng về
giới hạn tài nguyên, vàtiếp xúc không công bằng với các vụ kiện. Chúng tôi muốn hỗ trợ
đầy đủ khả năng cần bộ thực thi pháp luật của chúng tôi để xây dựng vàthiết lập sự tin
tưởng với cộng đồng, vàtập trung nguồn lực hạn chế của họ vào việc chống tội phạm so với
kiểm soát nhập cảnh, đó lànghĩa vụ vàvai tròcủa chính phủ liên bang.
Chúng ta không cókhả năng sử dụng tiền đóng thuế nhiều hơn cho việc kiểm
soát. Chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu làuy thác để kiểm soát việc nhập cư, vàchúng tôi đã trả
tiền cho việc này qua tiền thuế. Những luật kiểm soát nhập cư sẽ được thực hiện thìnhà
nước sẽ phải được hỗ trợ bởi một ngân sách riêng nhànước để kiểm soát- đào tạo cảnh sát,
trang bị dụng cụ phùhợp cho xe, vàbảo hiểm cho vụ kiện. Georgia hiện đang phải đối mặt
với một sự thiếu hụt $823 triệu ngân sách nhànước cho năm 2011, vàmột thiếu hút $2 tỷ
cho năm 2012 (Viên Chinh ngân sách Georgia, bài viết của tờ AJC). Chúng tôi không có
khả năng cắt giảm ngân sách hơn nữa về việc giáo dục con em của chúng tôi, lực lượng
cảnh sát của chúng tôi, hoặc các doanh nghiệp của chúng tôi để tài trợ cho các biện pháp
cưỡng chế nhànước màđược trả cho ở cấp liên bang.

Chúng ta không thể chiệu đựng sự xét hồ sơ chủng tộc trong tiểu bang của chúng
tôi một cách bất hợp lệ. Quy định của luật Arizona đã được ra lệnh cấm do một thẩm
phấn liên bang vìluật này bất hợp hiến pháp. Bạn không thể biết một người làcông dân
Mỹ bằng cách nhìn màu da của họ hoặc nghe giọng nói của họ. Georgia làmột trong
những tiểu bang cónhững dân tộc khác nhau vàtrong đó dân số người Á Châu đứng hạng
thứ 2 trong nước Mỹ (Khảo sát Các đối chiếu của cộng đồng năm 1999-2000). Những
người nhập cư đóng góp một phần của họ cho nền kinh tế vàdoanh nghiệp của Georgia và

chúng ta phải hoan nghênh vàyêu thương họ như làngười hàng xóm. Lịch sử Hoa Kỳ lâu
dài nhắc chúng ta lànên cósự công bằng xãhội để thông qua một cách tiếp cận nhân đạo
với dân đến nhập cư.
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