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Nesten 50 småbarn fortsatt
skilt fra foreldrene i USA
etter at frist utløp

Hundrevis av amerikanere samlet ved en kirke i El Paso i Texas for å protestere mot praksisen med å skille barn fra foreldre som har kommet for å søke asyl. Foto: Matt
York / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )
Publisert: for 2 dager siden

NTB

Nærmere 50 barn under fem år
vil fortsatt være skilt fra
foreldrene når fristen USAs
myndigheter fikk for å
gjenforene dem med sine
foreldre, utløper tirsdag.
Ifølge en av myndighetenes advokater skulle 54 av
barna under fem år gjenforenes med sine foreldre
tirsdag, det vil si bare halvparten av de 102 barna
under fem år som amerikanske
grensemyndigheter tok fra foreldrene og sendte
til leirer og fosterhjem over hele USA.
En føderal dommer forlenget mandag fristen hun
hadde gitt Trump-administrasjonen til å
gjenforene de minste barna med sine foreldre i
ytterligere noen dager.
NYHETSVARSEL: Få de siste nyhetene først.

Myndighetene sa at de trengte mer tid til å
bekre e identiteten til alle barna og foreldrene deres.

Send sms NYHET START til 1963. (4 kr per mottatte
sms)

Tidligere denne måneden meldte New York Times at myndighetene hadde
problemer med å koble barna med de rette foreldrene, siden en del
dokumentasjon om foreldrene og barna er forsvunnet eller destruert ved en
feiltakelse.

Nesten 3.000 barn
De fleste av de små barnas foreldre fraktes til stedene der barna deres har vært
holdt i forvaring over hele USA, der de får tilbake barna sine og så er fri til å gå.
PROMOTION

med annonselenker

Trendalarm:
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Over 2.300 barn ble skilt fra sine foreldre da Trump-administrasjonen i vår
innførte en nulltoleransepolitikk mot migranter som krysset grensa til USA.
USAs helseminister Alex Azar sier det dreier seg om «under 3.000» barn til
sammen.
Nulltoleransepolitikken som Trump-administrasjonen innførte for det den
kalte en massiv innvandring, innebar at folk som kom til grensa uten riktig
dokumentasjon, skulle tiltales for ulovlig grensekryssing, selv om de kom for å
søke lovlig asyl.
Siden barn ikke kan settes i fengsel, var konsekvensen at barna deres ble tatt
fra dem og plassert i forvaring. De heldigste kom til en fosterfamilie, men
mange endte i inngjerdede leirer der de satt i det som mest lignet bur.

ODDSEN

Som følge av massive protester avsluttet myndighetene praksisen 20. juni, men
så mange barn er tatt og sendt rundt til hele USA, til dels med dårlig
dokumentasjon, at det har tatt tid å få kontroll over situasjonen.
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Fikk frist på to uker
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Mot slutten av juni ga dommer Dana Sabraw
myndighetene en frist på 14 dager til å
gjenforene de minste barna med sine foreldre,
og en frist på 30 dager til å gjenforene de øvrige
barna og deres foreldre. Den siste fristen utløper
26. juli.

Myndighetene ba senere dommer Dolly Gee
omgjøre en kjennelse fra 1997 om at barn ikke
kan holdes i forvaring i mer enn 20 dager mens foreldrene er i retten.
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Men i stedet for å beslutte at barn kan holdes i forvaring på ubestemt tid
sammen med foreldrene, slik myndighetene ville, sa hun at barna er uten skyld
og avviste mandag myndighetenes forslag.
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Hun kalte forsøket på å holde barna i forvaring på ubestemt tid «et kynisk
forsøk på å omgjøre en kjennelse som har vært gjeldende i lengre tid».
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Krever forsikringer
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Stormy Daniels pågrepet på
strippeklubb i Ohio

Borgerrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) krevde
tirsdag forsikringer fra myndighetene om at advokater står klar til å bistå
foreldrene når de løslates og gjenforenes med sine barn i et fremmed land, o e
langt fra grensa.
I stedet for å bli holdt i forvaring sammen med barn, vil de nå være fri mens
saken deres går for retten, noe som kan ta årevis, men de kan måtte påsettes
elektronisk fotlenke.
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ACLU sier at det er trist at myndighetene ikke så seg i stand til å innfri fristen,
men de gjør det klart at vil følge opp for å passe på at alle barna gjenforenes
med foreldrene.
– Det er svært sku ende at myndighetene ikke innfrir til fulle rettens ordre,
men dommerne har tatt a ære for å rydde opp i dette rotet som
administrasjonen selv har skylda for, sier Lee Gelernt i ACLUs prosjekt for
innvandrere.

Nav-sjefen mener velferdsstaten er
truet

Det store flertallet av barna kom med foreldrene som har flyktet fra ekstrem
bandevold i de mellomamerikanske landene El Salvador, Guatemala og
Honduras.
(©NTB)
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