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FAQ’s

ทำควำมเข้ ำใจคำสั่งประธำนำธิบดีของทรั มป์
ที่มีผลต่ อกำรเนรเทศ และ สถำนที่ท่ ชี ่ วยผู้ลีภ้ ัย
2 เปลี่ยนแปลงครัง้ ล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2017
คาสัง่ ประธานาธิบดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ เซ็นทาสัญญาในวันที่ 25 มกราคม สามารถ, ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะเอาไปตีความและดาเนินการอย่างไร,
เปลี่ยนการใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่ ภายในประเทศอเมริกาอย่างสิ ้นเชิง คาสัง่ ประธานาธิบดีมีหวั ข้ อว่า
“เพื่อเพิ่มความปลอดภับให้ กบั สาธารณะภายในประเทศอเมริกา” โดยทัว่ ไปแล้ ว
ความเคลื่อนไหวของการบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่ ที่อยูภ่ ายในอเมริกา ห่างออกมาจากบริเวณชายแดน เรี ยกว่า “การบังคับใช้ ภายในประเทศ”


คำสั่งประธำนำธิบดีได้ มีกำรสั่งเปลี่ยนกำรบังคับใช้ ภำยในประเทศ
รวมถึงสิง่ อื่นๆ, คาสัง่ ประธานาธิบดี
1. สั่งให้มีการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่เป็ นสามเท่าสาหรับการบังคับใช้กฎหมายอิมมิเกรชัน่ ,
2. ได้ เพิ่มขอบข่ายของบุคคลที่ทางรัฐบาลพิจารณาเป็ นกลุ่มคนแรกๆในการโดนเนรเทศ,
3. ทาให้ ง่ายขึ ้นในการที่จะเนรเทศผู้อพยพโดยปราศจากหลักกระบวนการตามกฎหมาย,
4. ข่มขู่อานาจศาลว่าจะเอาทุนของรัฐบาลกลางคืนถ้ าพยายามที่สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ อู พยพ
คาสั่งประธานาธิบดีเป็ นอันตรายต่อกระบวนการกฎหมายและการป้ องกันรัฐธรรมนูญ ที่ทุกคนควรจะได้รับไม่เกี่ยวกับสถานะทางอิมมิเกรชัน่ ของพวกเขา
คาสั่งประธานาธิบดียงั ส่ งเสริ มให้

อิมมิเกรชัน่ อเมริ กาและด่านตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กฎหมายใช้การตัดสิ นจากเชื้อชาติและภาพลักษณ์ภายนอก

อีกนัยนึงก้อคือ คาสั่งประธานาธิบดีน้ ีมีผลทางลบอย่างมากต่อความเป็ นอยูแ่ ละความปลอดภัยของชุมชนทั้งหมด
ไม่วา่ จะเป็ นผูอ้ พยพที่อยูท่ ี่นี่หรื อผูอ้ พยพชัว่ คราวก้อตาม

คำสั่งที่ให้ เพิ่มจำนวนเจ้ ำหน้ ำที่อิมมิเกรชั่นและด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองเป็ นสำมเท่ ำ
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คาสัง่ ประธานาธิบดีได้ ชี ้นาให้ รัฐมนตรีกรมความมัน่ คงแห่งชาติจ้างเจ้ าหน้ าทีอ่ ิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองใหม่จานวน 10,000
คน ในขันที
้ ่วา่ กฎหมายและการจัดสรรทุนโดยรัฐสภาทาให้ เกิดขึ ้นได้ การจ้ างเจ้ าหน้ าที่ใหม่จานวน 10,000 คน
จะเป็ นการเพิ่มเจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองขึ ้นสามเท่าจากตอนนี ้ที่มีอยู่ 5,000 คน
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่เจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองจะละเมิดสิทธิพลเมือง,
โกหกพวกเขาหรือพยายามที่จะหลอกล่อพวกเขา
และข้ องเกี่ยวกับการกระทาผิดเรื่องอื่นๆในเวลาที่ทางานเกี่ยวข้ องกับการบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่
การที่เพิ่มจานวนเจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นสามเท่านัน่ ก้ อหมายถึงจานวนเจ้ าหน้ าที่ที่เพิ่มขี ้นบนท้ องถนน,
ที่คกุ , และสถานที่อื่นๆ นัน่ จะทาให้ เพิ่มความกลัวที่มีอยูแ่ ล้ วในหมูส่ งั คมผู้อพยพ
และจานวนตัวเลขและความรุนแรงของการละเมิดสิทธิโดยเจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองจะเพิ่มขึ ้น

กำรเพิ่มขนำดเจ้ ำหน้ ำที่อิมมิเกรชั่นและด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมือง
“กำรบังคับใช้ กฎหมำยต่ อกลุ่มคนในลำดับต้ นๆ”
เพราะทางรัฐบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะทาการส่งทุกคนในอเมริกาที่อยูอ่ ย่างไม่ถกู ต้ องออกนอกประเทศ ทางรัฐบาลจึงตังเป
้ ้ าไปที่
“กลุม่ คนในลาดับต้ นๆ”
ในระหว่างการบริหารของรัฐบาลโอบามา กรมความมัน่ คงแห่งชาติ
ได้ ออกการแก้ ไขอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายต่อกลุม่ คนในลาดับต้ นๆ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ปี 2014
เพื่อตอบสนองต่อคาวิจารณ์อย่างกว้ างขวางเกี่ยวกับจานวนตัวเลขในการเนรเทศ ถึงแม้ วา่ จะยังกว้ างอยู่ กลุม่ คนในลาดับต้ นๆตังเป
้ ้ าไปที่
(1)กลุม่ คนที่ถกู ตัดสินว่าผิดเรื่องคดีอาชญากรรมที่กาหนดไว้ , คดีอาชกรรมร้ ายแรง, คดีอาญา, คดีอาญาที่กาหนดไว้ หรือ
มีคดีอาญาสามครัง้ ขึ ้นไป และ (2)กลุม่ คนที่เข้ ามาหรือกลับเข้ ามาในอเมริกาโดยไม่ได้ รับอนุญาต หลังจากวันที่ 1 มกราคม ปี
2014ถึงแม้ วา่ จะไม่ได้ ปฏิบตั ติ ามสม่าเสมอ
การจัดกลุม่ คนในลาดับต้ นๆทาให้ ความหมายแคบลงและชัดเจนมากขึ ้นสาหรับเจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองที่จะทาก
ารบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างไรก้ อตามภายใต้ คาสัง่ ประธานาธิบดีใหม่นี ้ได้ มีการเพิ่มประเภทของกลุม่ คนในลาดับต้ นๆในการโดนเนรเทศขึ ้นอีกมาก
กลุม่ คนในลาดับต้ นๆที่ทางรัฐบาลพิจารณาเป็ นกลุม่ คนแรกๆในการโดนเนรเทศ
กว้ างขึ ้นมากจนทาให้ แนวคิดเกี่ยวกับบุคคลลาดับต้ นๆนัน้ ไม่ชดั เจนอีกต่อไป
กลุม่ คนในลาดับต้ นๆภายใต้ ใจความใหม่ได้ รวมไปถึงคนต่างด้ าวที่สามารถโดนเนรเทศได้ :
•คนที่ถกู คาสัง่ สุดท้ ายให้ ออกนอกประเทศ และคนทีย่ งั ไม่ได้ ออกจากอเมริกา
•คนที่ “โดนฟ้องคดีอาญาต่างๆ และคดีนนยั
ั ้ งไม่ได้ ถกู ตัดสิน” นัน่ รวมถึงคนที่มีคดีที่ยงั อยูใ่ นการดาเนินการ
ถึงเเม้ วา่ บุคคลนันจะถู
้ กปล่อยตัว และ อาจจะไม่โดนฟ้องถ้ าเกิดว่าคดีของบุคคลนันโดนยกเลิ
้
กในภายหลัง
ยังไม่ชดั เจนว่าทางเจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองจะวัดว่าคดีไหนโดนตัดสินแล้ ว
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•คนที่ “กระทาการใดๆ ที่สามารถโดนฟ้องเอาความผิดทางอาญา” นัน่ สามารถรวมถึงคนที่เคยทาการใดๆ ที่อาจจะเป็ นการทาความผิด
ตัวอย่างเช่น คนต่างด้ าวทีส่ ามารถโดนเนรเทศได้ ได้ ดื่มสุราในครัง้ ที่อายุยงั ไม่ถึง ไม่สนใจว่าจะผ่านมานานเท่าไหร่
สามารถโดนพิจารณาเป็ นกลุม่ คนในลาดับต้ นๆในการโดนเนรเทศภายใต้ คาสัง่ ประธานาธิบดีใหม่นี ้
ยังไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่าทางเจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมืองจะออกแนะแนวทางในการบังคับใช้ ภายใต้ กฎใหม่นี ้
•คนที่โดนสงสัยว่าได้ ทาการหลอกลวงหรือตังใจบิ
้ ดเบือนความจริงในเคสอิมมิเกรชัน่
•คนที่ “ละเมิด” โปรแกรมสิทธิพิเศษสาธารณะ คาสัง่ ประธานาธิบดีไม่ได้ จากัดความหมายของการ “ละเมิด”
หรือระบุวา่ การละเมิดรวมถึงอะไรบ้ าง และก้ อไม่ได้ ระบุวา่ โปรแกรมไหนที่รวมอยูภ่ ายใต้ กฎนี ้
อีกทังยั
้ งไม่ได้ บอกว่าโปรแกรมสิทธิพิเศษสาธารณะจะถูกตีความอย่างไร
•คนที่ “ทางเจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ เห็นว่าเป็ นภัยต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือความปลอดภัยของชาติ”
นี่ก้อเป็ นอีกประเภทหนึ่งที่มีความหมายที่กว้ างเกินไป ทางเจ้ าหน้ าที่กฎหมายปรกติแล้ วจะตัดสินคนว่าเป็ นภัยต่อสังคมหรือไม่
ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือจากการปรากฎตัวในที่ตา่ งๆ ตัวอย่างเช่น
การที่ถกู ระบุไว้ วา่ เป็ นภัยอันเนื่องมาจากการตัดสินจากเชื ้อชาติหรือจากการตัดสินอื่นๆ
ในฐานข้ อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกแก๊ งหรือสมาชิกแก๊ งที่น่าสงสัยในอดีตนัน้
เป็ นสิ่งที่เพียงพอในการตัดสินว่าคนๆนันเป็
้ นอันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณะ
ขึ ้นอยูก่ บั ว่าใครดาเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกฎนี ้
ทุกคนที่เป็ นต่างด้ าวสามารถที่จะโดนพิจารณาเป็ นกลุม่ คนแรกๆในการโดนเนรเทศภายใต้ คาสัง่ ประธานาธิบดีนี ้ ที่ออกมาเมื่อวันที่ 25
มกราคม ผู้ใหญ่ทกุ คนที่โดนตัดสินให้ โดนเนรเทศเมื่อยังเป็ นเยาวชนแต่ไม่ทราบถึงคาสัง่ นี ้โดนจัดให้ เป็ นกลุม่ คนต้ นๆ
ในการโดนเนรเทศและคนที่ไม่มีเอกสารการอยูอ่ ย่างถูกต้ องและโดนฟ้องเรื่ องคดีอาญาที่โดนปล่อยตัวจากคุกมารอการขึ ้นศาลก้ อโดนจัด
ให้ เป็ นกลุม่ คนต้ นๆในการโดนเนรเทศ
ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงนี ้จะทาให้ เจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และเจ้ าหน้ าที่กฎหมายใช้ อานาจมากขึ ้นในการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภาย
นอกถ้ าบุคคลนันเป็
้ นที่นา่ สงสัยว่าจะเป็ นผู้อพยพ เพื่อที่จะตังเป
้ ้ าไปที่กลุม่ คนนันส
้ าหรับการบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่ ภายใต้ กฎนี ้
ประชาชนถูกสัง่ ให้ หยุดหรือโดนจับโดยเจ้ าหน้ าที่กฎหมายในการใช้ ข้ออ้ างว่า พวกเขาดูเหมือนคนต่างชาติหรือดูน่าสงสัย
(เหตุผลเพราะสีผิว) และอีกกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กฎหมายหยุดรถที่ไฟท้ ายเสีย
เพื่อที่จะได้ โอกาสหาหลักฐานว่าพวกเขาได้ ทาสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ คนพวกนันก้
้ อเสี่ยงที่จะโดนเนรเทศ
หลังจากที่บคุ คลนันโดนจั
้
บและโดนฟ้องเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ภายใต้ คาสัง่ ประธานาธิบดี ออกวันที่ 25 มกราคม
บุคคลนันจะกลายเป็
้
นกลุม่ คนต้ นๆในการโดนบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่ เพียงเพราะโดนฟ้อง
และก้ อเป็ นไปได้ วา่ จะโดนส่งตัวให้ กบั เจ้ าหน้ าที่อิมมิเกรชัน่ และด่านตรวจคนเข้ าเมือง

ข้ อตกลงที่จะเพิ่มเกี่ยวกับ 287(g)
จะทำให้ เกิดผลลัพธ์ เกี่ยวกับกำรตัดสินคนจำกรูปลักษณ์ ภำยนอกมำกขึน้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่กฎหมำย
ภายใต้ โปรแกรม 287(g)
เขตอานาจท้ องถิ่นได้ เข้ าสูข่ ้ อตกลงกับกรมความมัน่ คงเห่งชาติวา่ จะอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่กฎหมายบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่
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ในขณะนี ้ ทางกรมตรวจคนเข้ าเมืองได้ ทาข้ อตกลง 287 (g) กับ 32 หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายใน 16 รัฐ
น้ อยกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องด้ วยการใช้ เอกสารที่กว้ างขวางทาให้ สง่ ผลกระทบทีไ่ ม่เหมาะสม อย่างไรก้ อตาม ภายใต้ คาสัง่ ประธานาธิบดี
วันที่ 25 มกราคมนี ้ จะทาให้ โปรแกรมนี ้ถูกใช้ อย่างกว้ างขวางและไม่มีการตรวจสอบมากขึ ้น
จากผลสารวจปี 2013 ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ได้ รายงานว่าคนลาตินจากหลากหลายประเทศที่อาศัยอยูท่ ี่อเมริกา 70
เปอร์ เซ็นต์ของผู้อพยพลาตินที่ไม่มีเอกสารการยูอ่ ย่างถูกต้ อง และ 28 เปอร์ เซ็นต์ ของคนลาตินที่เป็ นคนอเมริกนั
จะไม่คอ่ ยติดต่อเจ้ าหน้ าที่กฎหมายถ้ าเกิดพวกเขาตกเป็ นเหยื่อของอาชญากรรม
เหตุผลเพราะพวกเขากลัวว่าตารวจจะขอข้ อมูลเกี่ยวกับสถานะทางอิมมิเกรชัน่ ของพวกเขาหรือของคนที่ร้ ูจกั
ส่วนหนึ่งเพราะว่าอานาจที่น่ากลัวของเจ้ าหน้ าที่กฎหมายในการที่จะทางานได้ ด้านอิมมิเกรชัน่ ได้ ดีขึ ้น และเพราะโปรแกรม 287(g)
ได้ นามาถึงการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
และได้ เปลี่ยนทรัพยากรของกรมการบังคับใช้ กฎหมายไปจากการใช้ ประโยชน์ด้านอื่นที่ดีมากกว่า จนถึงตอนนี ้
เขตอานาจท้ องถิ่นพยายามที่จะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับโปรแกรม 287 (g) เมื่อก่อนนัน้
โปรแกรมนี ้ได้ ถกู ใช้ โดยบุคคลที่แตกต่างจากคนส่วนมาก อย่างเช่น โจ อาร์ ไพโอ เจ้ าพนักงานมณฑลเก่า (sheriff) จากเขตมาริโปซ่า
และคนอื่นๆที่ร่วมในโปรแกรมนี ้ได้ สง่ ผลลัพธ์ในการใช้ รูปลักษณ์ภายนอกในการตัดสินและการแบ่งแยกกลุม่ คนลาติน

กำรโจมตีและกำรตรำหน้ ำนโยบำยท้ องถิ่นที่สร้ ำงควำมเชื่อมั่นระหว่ ำงกรมกำรบังคับใช้ กฎหมำยและผู้อพ
ยพในสังคม และ ส่ งเสริมสิทธิตำมรัฐธรรมนูญของประชำชน
คาสัง่ ประธานาธิดขี ่มขู่วา่ จะลงโทษสถานที่ที่ชว่ ยผู้ลี ้ภัย ที่บอกว่าจะช่วยเรื่องการบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่ ในวงจากัด
ภาษาในคาสัง่ ประธานาธิบดีนนั่ ค่อนข้ างไม่ชดั เจนและให้ โอกาสเลขานุการความมัน่ คงแห่งชาติและอัยการสูงสุดของอเมริกาในการที่จะใ
ช้ อานาจได้ อย่างกว้ างขวางว่าสถานที่ไหนเป็ นสถานที่ที่ให้ ความช่วยเหลือผู้ลี ้ภัย ผลที่ตงใจไว้
ั ้ ก้อคือการบังคับพื ้นทีต่ า่ งๆ
ให้ เปลี่ยนนโยบายโดยการข่มขูว่ า่ จะตัดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและรวมถึงการลงโทษอื่นๆด้ วย
ในขณะที่ตอนนี ้พอจะเห็นแนวทางในการใช้ คาสัง่ ประธานาธิบดี
ได้ มีคาถามมากมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและได้ มีการท้ าทายกฎหมายเกิดขึ ้น
คาสัง่ ประธานาธิบดีนี ้ได้ พยายามที่จะบังคับเขตท้ องถิ่นให้ ทาตามกรมตรวจคนเข้ าเมืองในการกักตัวกลุม่ คนไว้ ภายใต้ การดูแลของกรมก
ารบังคับใช้ กฎหมายเพื่อที่ทางกรมตรวจคนเข้ าเมืองสามารถที่จะนาตัวไปทีส่ ถานกักกันอิมมิเกรชัน่
ศาลรัฐบาลกลางหลายแห่งได้ ออกมาบอกว่านี่ถือเป็ นการละเมิดหลักรัฐธรรมนูญข้ อที่สี่
การใช้ คาสัง่ ประธานาธิบดีนี ้เป็ นการพยายามที่จะทาให้ สถานที่ที่ชว่ ยผู้ลี ้ภัยทัว่ ประเทศกลัวที่จะช่วยและเพิ่มความความปลอดภัยให้ กบั ผู้
คนในสังคม และพยายามที่จะกดดันเขตท้ องถิ่นที่ไม่ยอมทาตามรัฐบาลกลางในการละเมิดหลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐบาลกลาง
คาสัง่ ประธานาธิบดีตงเป
ั ้ ้ าไปที่การประณามสถานที่ที่ชว่ ยผู้ลี ้ภัยโดยการสัง่ พิมพ์รายอาทิตย์เกี่ยวกับรายชื่อของคนต่างด้ าวที่
ทาความผิดแล้ วโดนปล่อยตัวโดยภาคท้ องถิ่นที่ปฏิเสทที่จะกักตัวไว้ สาหรับให้ เจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมืองมาดาเนินการ
การพยายามที่จะประณามกลุม่ คนและภาคท้ องถิ่นที่ต้องการจะส่งเสริมหลักรัฐธรรมนูญและกระบวนการความถูกต้ อง
จะทาให้ สง่ ผลเสียและก่อให้ เกิดความเกลียดกลัวชาวต่างประเทศและคนต่างด้ าว
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กำรฟื ้ นฟู “ควำมปลอดภัยของสังคม”
คาสัง่ ประนาธิบดีได้ สงั่ ให้ มีการฟื น้ ฟูความปลอดภัยของสังคม
โปรแกรมความปลอดภัยของสังคมคือโปรแกรมของกรมตรวจคนเข้ าเมืองที่อนุญาตให้ มีการบันทึกลายนิ ้วมือของคนที่ถกู จับโดยกรมการ
บังคับใช้ กฎหมายจากภาครัฐและภาคท้ องถิ่นและส่งไปที่กรมความมัน่ คงแห่งชาติสาหรับการชี ้ตัวคนที่มีประวัติทางอิมมิเกรชัน่
ถึงแม้ วา่ โปรแกรมนี ้จะเจาะจงไปที่คนต่างด้ าวที่มีประวัติอาชญากรร้ ายแรง โปรแกรมความปลอดภัยของสังคมยังรวมไปถึงผู้อพยพด้ วย
ไม่คานึงถึงความผิดหรือความบริสทุ ธิ ไม่คานึงถึงว่าโดนจับอย่างไรและด้ วยเหตุผลอะไร
และไม่คานึงว่าการโดนจับกุมนันมาจากการใช้
้
รูปลักษณ์ภายนอกในการตัดสินหรือเพียงเพราะต้ องการที่จะตรวจสอบสถานะทางอิมมิเก
รชัน่
เลขานุการกรมความมัน่ คงแห่งชาติคนก่อนที่ชื่อ เจ จอร์ นสัน ได้ กล่าวไว้ วา่ โปรแกรมความปลอดภัยของสังคม
ได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์สาหรับการบังคับใช้ กฎหมายอิมมิเกรชัน่ ของเรา และ
ศาลรัฐบาลกลางหลายแห่งได้ ตดั สินให้ ภาครัฐและภาคท้ องถิ่นทาตามกรมตรวจคนเข้ าเมืองในการกักตัว
ทางกรมตรวจคนเข้ าเมืองได้ ขอให้ กกั ตัวกลุม่ คนไว้ ภายใต้ การดูแลของกรมการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อที่ทางกรมตรวจคนเข้ าเมืองสามารถ
ที่จะนาตัวไปทีส่ ถานกักกันอิมมิเกรชัน่ นี่ถือเป็ นการละเมิดหลักรัฐธรรมนูญข้ อที่สี่ ไม่เพียงเท่านัน้
คาสัง่ ประธานาธิบดีจะส่งผลให้ มีการกักตัวเพิ่มมากขึ ้นนัน่ ก้ อเพราะว่าได้ มีการวาดภาพเอาไว้ แล้ วว่าสามารถทาการกักตัวชาวต่างด้ าวที่โ
ดนจับโดยไม่คานึงว่าโดนจับอย่างไรและด้ วยเหตุผลอะไร ถึงแม้ วา่ คนเหล่านันอาจจะไม่
้
โดนฟ้องในคดีใดๆก้ อตาม
การฟื น้ ฟูความปลอดภัยของสัง่ คมโดยคาสัง่ ประธานาธิบดีจะก่อให้ เกิดปั ญหาอย่างใหญ่หลวงเหมือนเมื่อครัง้ ก่ อน
ก่อนที่การบริหารของโอบามาจะจบโปรแกรมนี ้ลง และนี่ก้อจะหมายถึงเจ้ าหน้ าที่กรมตรวจคนเข้ าเมืองจะมาปรากฎตัวที่คกุ มากขึ ้น
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