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Con của các binh sĩ và nhân viên Chính phủ Mỹ ở nước ngoài sẽ không được nghiễm
nhiên công nhận là công dân Mỹ kể từ ngày 29-10 tới, theo một chỉ thị mới trong chính
quyền ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt các quy định liên quan
đến nhập cư và nhập quốc tịch Mỹ - Ảnh chụp màn hình

Trong thông báo ngày 28-8, người phát ngôn của Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ khẳng định
ngay cả khi có cha mẹ là nhân viên Chính phủ Mỹ hoặc là các binh lính sĩ quan Mỹ ở hải ngoại,
những đứa trẻ được sinh ra bên ngoài lãnh thổ Mỹ và đang sinh sống ngoài Mỹ sẽ không được
mặc định trở thành công dân Mỹ nữa.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, mỗi năm chỉ có khoảng trên dưới 100 trường hợp trẻ
em là con của các binh sĩ Mỹ được sinh ra ở hải ngoại. Đây rõ là một con số tương đối ít.

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận đã làm việc với các cơ quan liên quan,
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đánh giá các tác động của chính sách mới đối với cơ quan này là rất nhỏ.

Với chỉ thị mới, chính quyền của Tổng thống Trump tiếp tục thể hiện thái độ cứng rắn trong
vấn đề nhập cư.

Theo Đài CNN, trước đây có nhiều cách để một đứa trẻ sinh ra sẽ có quốc tịch Mỹ, bao gồm
việc chúng được chào đời trên lãnh thổ nước này. Những đứa trẻ được sinh ra bên ngoài nước
Mỹ vẫn có được hưởng quyền công dân Mỹ nếu có cha mẹ quốc tịch Mỹ.

Chính sách mới quy định những đứa trẻ đang sống ở nước ngoài và có cha mẹ là nhân viên
Chính phủ Mỹ hoặc binh sĩ Mỹ sẽ không được xem là "đang cư trú tại Mỹ".

Cha mẹ của những đứa trẻ này sẽ phải nộp đơn xin quyền công dân để chính quyền xem xét,
không còn chuyện nghiễm nhiên nếu đáp ứng một số điều kiện như trước nữa.

Chính sách mới của chính quyền Trump đã vấp phải những chỉ trích và lo ngại sau khi được
đưa ra.

"Buộc người ta phải vượt qua những rào cản quan liêu vì những lý do không rõ ràng chỉ để con
cái họ nhập tịch thành công dân Mỹ là hành động gây bất lợi lớn cho những người đã cống hiến
cả cuộc đời để phục vụ nước Mỹ", ông Eric Rubin, chủ tịch một công đoàn đại diện cho các
nhân viên Mỹ ở hải ngoại, chỉ trích.

Theo báo Tuổi trẻ.
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