Federal police arrest Vietnamese Woman
Tin ngày hôm qua cảnh sát liên bang Đức và nhân viên quan thuế vùng Hannover bắt một phụ nữ 43 tuổi, có
quốc tịch Việt Nam, pham tội đưa lậu người Việt vào nước Đức. Mỗi lần đưa người lậu vào Đức phụ nữ này
được trả khoản tiền trên 10.000€ (fünfstellige Geldbeträge). Bà còn bị buộc tội cấp giấy tờ giả mạo cho các
công nhân người Việt từ Tiệp và Hung qua Đức làm việc trong 3 cơ sở kinh doanh của bà tại Pattensen,
Langenhagen và Hannover Ảnh phía dưới chụp cảnh sát khám xét chiếc xe Porsche Cayenne của phụ nữ
vừa bị bắt.

Thông tin này chỉ là một trong hằng hà vô số sự kiện xảy ra khắp nơi tại Đức do người Việt đến từ Đông Âu
gieo nên, từ buôn bán thuốc lá lậu tại Berlin! từ những vụ giết người cướp của! giết người, thủ tiêu vì tranh
nhau khu vực làm ăn! đưa người Việt và Gái Việt từ các nước đông âu sang Đức để hình thành những nhà thổ!
buôn chui bán lậu những mặt hàng độc địa, thiếu phẫm chất từ Việt Nam! sang nhượng những cơ sở làm ăn
bằng tiền cướp được của đồng bào, dân oan trong nước! Tổ chức trồng cần sa, buôn bạch phiến, đưa người
lậu vào các nước tại Âu châu để làm lậu như: Pháp ( trở thành người Rừng!), đưa vào nước Anh, Na Uy, Thụy
Điển, Dan Mạch... để làm lậu, trồng cỏ (cần sa), ....., thậm chí đến các phương tiện vận vận chuyển chúng cũng
chuyển lậu, mánh mung .... nói chung tất cả những tệ nạn tại Việt Nam, giờ đây lần lượt lan tràn tại Đức và
các nước tại Âu châu.
Người Việt gốc Tỵ Nạn từ 1979 đến 1990 không có khả năng thực hiện những trò làm ăn vô lương tâm, phi
pháp và vượt tuyến như bọn này!
Thử điểm lại những vụ phạm pháp bị chính quyền Đức phanh phui và được báo chí Đức vạch trần như: vụ gian
manh để tiền trong những hộp Ketchup để chuyển hơn 900.000 Euros từ Đức về Hà Nội bị hải quan tại phi
trường Frankfurt phát giác và truy tố! vụ chuyển 20.000 Euros từ Áo quốc sang Đức bằng đường hàng không
cũng bị bắt tại Frankfurt! bây giờ đến phiên những con sâu bọ xã nghĩa đang gậm nhấm cái cộng đồng NVTN
chúng ta và làm tai tiếng đến cộng đồng của chúng ta!
Thật là xấu hỗ cho người Việt của chúng ta tại Đức!
- vhson
This Porsche Cayenne belongs to the accused Vietnamese woman drove to their factories in Pattensen (here at the Rewe Center), Langenhagen,
Hannover.

Yesterday in the early morning hours, the Federal Pattensen Police
conducted a successful strike against the smuggling crime on behalf of
the Hanover public prosecutor. In Hannover, Langenhagen and
Pattensen, federal police officers and officials of the Main Customs and
fice Hanover, Financial Control, searched flats and business premises
of a 43-year-old Vietnamese citizen and other Tatbeteiligter.
Federal Police acted according to an arrest warrant against the main
accused, who has lived in Germany since 1990. Since at least 2011, she is accused of illicit immigration of
Vietnamese to Germany and then to have them involved in a sham marriage. Furthermore, they already took
further orders and secured smuggling from Vietnam to Germany. As smugglers pay five-figure sums of money
were due.
Furthermore, the main accused employed in its three commercial establishments Vietnamese nationals from
the Czech Republic and Hungary, which did not have the appropriate work permit. To this end, they procured
falsified identity papers. Overall, the investigators came across a network of marriages and fraud against the
public funds. In the course of searches of various evidence, computers, storage devices, mobile phones as
well as cash and a small amount of narcotics were seized.
The forces also found disposable containers of animals meat. This is a criminal breach of animals and species
protection legislation.

The operation involved a total of 120 forces the federal police and the Main Customs Office Hanover.
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Bundespolizei nimmt vietnamesische Schleuserin fest
Mit diesem Porsche Cayenne fuhr die beschuldigte Vietnamesin zu
ihren Betrieben in Pattensen (hier am Rewe-Center), Langenhagen und
Hannover.
Gestern in den frühen Morgenstunden hat die Bundespolizei im Auftrag
der Staatsanwaltschaft Hannover einen erfolgreichen Schlag gegen die
Schleusungskriminalität durchgeführt. In Hannover, Langenhagen sowie
Pattensen durchsuchten Bundespolizisten und Beamte des
Hauptzollamtes Hannover, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Wohnungen
und die Geschäftsräume einer 43-jährigen vietnamesischen
Staatsangehörigen und weiterer Tatbeteiligter.
Die Ermittler der Bundespolizei vollstreckten dabei einen Haftbefehl gegen die Hauptbeschuldigte, die seit
1990 in Deutschland lebt. Ihr wird vorgeworfen, seit mindestens 2011 vietnamesischen Staatsangehörigen
mittels Gefälligkeitseinladungen eine Einreise nach Deutschland ermöglicht und sie anschließend in eine
Scheinehe vermittelt zu haben. Ferner nahm sie bereits weitere Aufträge entgegen und sicherte Schleusungen
von Vietnam nach Deutschland zu. Als Schleuserlohn waren jeweils fünfstellige Geldbeträge fällig.
Weiterhin beschäftigte die Hauptbeschuldigte in ihren drei gewerblichen Betrieben vietnamesische
Staatsangehörige aus Tschechien und Ungarn, die nicht über die entsprechende Arbeitserlaubnis verfügten.
Dazu beschaffte sie zum Teil verfälschte Identitätspapiere. Insgesamt sind die Ermittler auf ein Netzwerk von
Scheinehen und Betrügereien zum Nachteil der öffentlichen Hand gestoßen. Im Zuge der Durchsuchungen
wurden diverse Beweismittel (Computer, Speichermedien, Mobiltelefone) sowie Bargeld und eine geringe
Menge Rauschgift sichergestellt.
Weiterhin stellten die Einsatzkräfte Einweggläser mit darin eingelegten Tieren fest. Diesbezüglich wird ein
strafbarer Verstoß gegen Tier- und Artenschutzvorschriften untersucht. Es waren insgesamt 120 Einsatzkräfte
der Bundespolizei und des Hauptzollamtes Hannover beteiligt.
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