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1000 NGÀY BIÊN GIỚI VỮNG CHẮC VÀ AN TOÀN
Đã 1000 ngày trôi qua kể từ chuyến tàu buôn lậu người cuối cùng đến nước Úc và
hơn 3 năm đã trôi qua kể từ vụ thiệt mạng cuối cùng trên biển dưới bàn tay của
những kẻ buôn lậu người.
Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ Biên giới Peter Dutton cho biết Chính phủ Úc kiên quyết
duy trì việc này.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, thành công này cho thấy chính sách bảo vệ biên giới
cứng rắn của đảng Coalition đã và đang phát huy tác dụng,” ông Dutton cho biết.
“Trước khi Chiến dịch Bảo vệ Biên giới ra đời, có hơn 50.000 người trên hơn 800
con thuyền buôn lậu người nhập cư trái phép vào Úc, hơn 8000 trẻ em bị giam giữ
và thật đau buồn là hơn 1.200 người phải bỏ mạng trên biển.”
“Chiến dịch Bảo vệ Biên giới đã ngăn chặn những kẻ buôn lậu người và cứu được
vô số mạng người. Nhờ có thành công này, Chính phủ đã thả toàn bộ trẻ em đang bị
giam giữ và đóng cửa 17 cơ sở giam giữ.”
“Mặc dù có thành công này, nhưng chúng ta đều biết rằng vẫn còn đó mối đe dọa
của nạn buôn lậu người,” ông Dutton cho biết.
“Trong 1000 ngày qua, Chiến dịch Bảo vệ Biên giới đã ngăn chặn và đuổi về 30
chiếc tàu buôn lậu người và hơn 765 người tìm cách đến Úc bất hợp pháp.”
“Những kẻ buôn lậu người đã nhiều lần tìm cách vượt qua hệ thống bảo vệ của
chúng ta, nhưng lần nào chúng cũng bị các lực lượng bảo vệ biên giới của chúng ta
ngăn chặn thành công.”
“Giờ đây năng lực của nước Úc trong việc phát hiện, ngăn chặn và đuổi về những
chiếc thuyền buôn lậu người mạnh hơn bao giờ hết.”
“Thành công quan trọng này có được nhờ vào 16 cơ quan chính phủ Úc đã tham gia
Chiến dịch Bảo vệ Biên giới và đội ngũ nhân viên tận tình làm việc hàng ngày để
bảo vệ biên giới nước Úc.”
www.minister.border.gov.au

“Tôi cũng muốn ghi nhận sự đóng góp của các đối tác quốc tế của chúng ta đã góp
phần ngăn chặn và phá hủy các mạng lưới tội phạm buôn lậu người.”
“Nước Úc và các đối tác trong khu vực kiên quyết duy trì nỗ lực loại bỏ nạn buôn
người trong khu vực.”
“Chúng ta phải bảo đảm rằng không còn ai bị những kẻ buôn lậu người lừa dối đặt
cược mạng sống của mình trên những chiếc thuyền không an toàn và hủy hoại
tương lai tài chính của gia đình họ.”
“Những người tìm cách đến Úc bất hợp pháp bằng tàu thuyền sẽ không bao giờ có
cơ hội định cư tại Úc. Không có trường hợp ngoại lệ.”
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