Państwo
pomaga
finansowo
pedofilom z Rochdale
Członkowie gangu pedofilów otrzymują od państwa płatną pomoc
prawną, dzięki czemu grają na czas unikając deportacji.
Informacja, że do pedofilów polujących nawet na
trzynastoletnie dziewczęta trafiło już ponad milion funtów z
pieniędzy podatników, wywołała falę oburzenia. Opinia
publiczna uważa, że powinno się pozbawić ich brytyjskiego
obywatelstwa i odesłać do Pakistanu, przestępcy jednak
odwołują się do kolejnych instancji i grają na czas. Bezczelni
pedofile powołują się na art.8 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, która gwarantuje prawo do życia rodzinnego. Czterej
mężczyźni, którzy gwałcili dziewczynki, twierdzą, że
deportacja negatywnie odbije się na ich rodzinach.
Szef gangu z Rochdale, 64-letni Shabir Ahmed oraz Abdul Aziz,
Adil Khan i Abdul Rauf otrzymali równowartość setek tysięcy
funtów na pomoc prawną. Zgodnie z brytyjskim prawem w sprawach
kryminalnych oskarżony nie może otrzymać darmowej pomocy
prawnej, jeżeli dochód w gospodarstwie domowym przekracza 37
500 funtów. W sprawach cywilnych oskarżeni, którzy chcieliby
skorzystać z darmowej pomocy prawnej nie mogą przekroczyć
dochodu 31 884 funtów brutto ani mieć więcej niż 8000
oszczędności.
David Spencer z think-tanku Centre For Crime Prevention mówi:
„Ci mężczyźni zostali skazani za okropne przestępstwa, a dziś
marnują pieniądze podatników na bezsensowne apelacje i grają
na czas tylko po to, by przedłużyć swój pobyt w Wielkiej
Brytanii. Nie mam żadnych wątpliwości, że stanowią zagrożenie
dla bezpieczeństwa publicznego. Jeśli osoba, która urodziła
się poza naszym krajem dopuszcza się takich czynów, powinna
niezwłocznie stracić obywatelstwo”.

Poseł torysów Philip Davies, były członek Commons’ Justice
Select Committee, komentuje: „Chodzi o astronomiczne sumy i
cała ta sytuacja oburza wiele osób, ponieważ są znacznie
lepsze sposoby na zagospodarowanie tych środków w
sądownictwie”.
Czterech Pakistańczyków usłyszało wyrok w maju 2012. Polowali
na dziewczynki w Rochdale podając im alkohol i narkotyki.
Shabir Ahmed został skazany na 19 lat więzienia za
spiskowanie, dwa gwałty, podżeganie do gwałtu, napaść na tle
seksualnym i handel ludźmi. Pozostali członkowie gangu
usłyszeli wyroki od sześciu do dziewięciu lat i są już na
wolności.
Dziennik „Daily Mail” ujawnił, że zużyli na swoje procesy już
1 009 645 funtów. Gang odwołał się z powództwa cywilnego od
decyzji ówczesnej minister spraw wewnętrznych Theresy May,
żeby osoby o podwójnym obywatelstwie traciły brytyjskie
obywatelstwo przed rozpoczęciem procedury deportacyjnej. W
lutym sędzia McCloskey odrzucił ich odwołanie do praw
człowieka, jednak przestępcy zachowali prawo do odwołania się
do sądu apelacyjnego i z tego względu ich sprawa nadal się
ciągnie.
W tym tygodniu ujawniono, że kaznodzieja nienawiści Anjem
Choudary, który odbywa obecnie karę więzienia, otrzymał 140
000 funtów w formie pomocy prawnej. Środki przeznaczył na
próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej za swoją działalność
na rzecz ISIS.
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