Chúng tôi xin yêu cầu chính phủ Nhật nghỉ
lại về luật xuất nhập quốc

Năm 2020 sẽ có đại hội thể thao Ôlympic tại Nhật,nên hiện nay đang có những chuẩn bị
được bắt đầu, tuy vậy đối với những người ngoại kiều sống ở Nhật vẫn phải gặp khó khăn và
gặp áp lực ở luật quản lý lưu trú.
Ngày 9 tây tháng 7 năm 2012 đã ra chế độ quản lý lưu trú mới ,theo đó Thẻ lưu trú, Thẻ
chứng minh vĩnh trú đặc biệt cũng đặt ra ,nhưng về hình sự phạt của luật đăng ký ngoại kiều
vẫn như trước chỉ chuyển qua là luật xuất nhập quốc và luật chứng nhận là người tị nạn . Về
Thẻ lưu trú bắt phải lúc nào cũng cầm theo , nếu vi phạm thì sẽ bị phạt dưới 200.000 yen .Kế
lại,cả hai thẻ đều bắt có nhiệm vụ phải trình ra, nếu vi phạm thì sẽ bị phạt 1 năm tù hay bị
phạt dưới 200.000 yen . Hơn nữa sau khi điều luật mới ra thì bắt đầu có nhiều trường hợp bị
tra tấn dai dẳng đối với những người không cầm theo Thẻ lưu trú, có cả trường hợp bị lấy dấu
tay và lấy mẫu DNA.
Ngoài ra còn thêm luật đối với người ngoại kiều kết hôn với người Nhật hoặc với người ở
vĩnh trú , nếu họ không giữ đúng vai trò là người vợ hay là người chồng trên 6 tháng hoặc di
chuyển địa chỉ mà không trình báo trong vòng 90 ngày thì Bộ trưởng tư pháp có quyền hủy
bỏ quyền lợi lưu trú của người ấy. Thật sự,theo thông báo của Bộ tư pháp đến năm 2014 đã có
49 trường hợp người ngoại kiều bị hủy bỏ quyền lưu trú.
Theo sự điều tra của tổ chức phi chính phủ thì trong 49 trường hợp này cũng có cả những
phụ nữ đã bị gặp bạo lực .Dù lúc nào chúng ta cũng chống lại chế độ để hủy bỏ quyền lưu trú
của người ngoại quốc được mạnh hơn ,mà chính phủ lại lấy lý do là chống lại việc gỉa mạo để
lấy quyền lưu trú nên đang trình dự án mới để được mở rộng thêm quyền lực hủy bỏ việc lưu
trú của người ngoại quốc lên quốc hội .
Tiếp đến,đối với người ngoại quốc lưu trú không chính thức sẽ bị chính quyền địa phương
không chấp nhận đăng ký dân cư, họ không được hưởng những phục vụ về đời sống,về hổ trợ
sức khoẻ,về lao động, về giáo dục của chính phủ. Thật sự,nếu không nhận được những phục
vụ này thì trên thực tế sẽ sinh ra nhiều khó khăn.
Khi từ năm 2009 lúc dự luật quản lý người ngoại quốc bị đề nghị mạnh hơn, chúng tôi đã
bài tỏ nổi lo sợ và sự tác hại của luật này.
Chính phủ Nhật lại còn quy định thời gian trong vòng 3 năm để cân nhắc sự thực hành
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chế độ mới, nếu cần sẽ nghiên cứu,thảo luận về biện pháp đặt điều khoản 61 bổ sung vào luật
xuất nhập quốc.
Tháng 7 năm 2015 tới đây là đúng 3 năm từ khi chế độ quản lý cư trú mới ra , chúng tôi
xin nhấn mạnh yêu cầu đến chính phủ Nhật xin xét lại 3 điều sau .
1 Xin yêu cầu phế bỏ luật rút lại quyền cư trú .
2 Xin yêu cầu phế bỏ chế độ,lúc nào cũng phải mang theo thẻ lưu trú.
3 Xin yêu cầu bỏ đi hình sự phạt, khi không trình báo.
Ngày 1 tây tháng 6 năm 2015
Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ)
Catholic Commission of Japan for Migrants, Refugees and People
on the Move (JCaRM)
National Christian Coalition for Basic Law on Foreign Residents (Gaikikyo)
http://repacp.org/aacp/changeImmigrationControl/index.php
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