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Depois de muitos anos de decepções, os casais de gays e lésbicas vão finalmente ser capazes de
apresentar para o seu cônjuge do mesmo sexo. "Quando o Supremo Tribunal removeu uma parte da
lei federal que negava benefícios federais a casais do mesmo sexo legalmente casados, e
simultaneamente abriu o caminho para a legalização de centenas de milhares de estrangeiros gay
ilegal. A secretária do Departamento de Segurança Interna, Janet Napolitano, feliz em saber que as
seções discriminatórias da Defense of Marriage Act (DOMA) foi cancelado, disse: "Esta lei
discriminatória negou milhares de casais do mesmo sexo legalmente casado muitos benefícios
federais importantes, incluindo benefícios de imigração," A voz de Ms. Reno foi ouvida alto e clara
quando ela informou à imprensa que a USCIS (United States Citizenship and Immigration Service),
que processa o pedido de visto para todos os estrangeiros, começará a permitir que cidadãos norteamericanos façam a petição para seus casais do mesmo sexo como qualquer outros casais.
"Napolitano opinou, "Trabalhando com nossos parceiros federais, incluindo o Departamento de
Justiça, vamos implementar a decisão de hoje para que todos os casais sejam tratados de forma igual
e justa na administração de nossas leis de imigração."
DOMA vai finalmente ser colocada para descansar e milhares de casais casados do mesmo sexo
poderão começar a viver nos EUA como casal "casado" e não como "parceiros". Moisés Apsan,
advogado de imigração com experiência em casos de deportação envolvendo imigrantes gays /
lésbicas foi visto quando ele deixou a Corte de Imigração em New York, com o seu cliente, que
enfrenta a deportação." Dr. Apsan explicou que seu cliente se casou com seu parceiro do mesmo
sexo, desde que Nova Iorque permitiu casamentos do mesmo sexo. O cliente, que atualmente está
enfrentando uma deportação de 10 anos dos Estados Unidos, porque ele ultrapassou o visto, agora
será capaz de terminar a audiência de deportação e processar seu pedido de casamento através do
serviço de imigração, como faria com qualquer outro casamento hetero sexual é capaz de fazer.
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