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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第２部「隣人たち」 

 "Xin chào Miyazaki thực trạng người lao động nước ngoài"       

Phần 2 "Những người xung quanh" 

■２部の②「奴隷制度」～ただの労働力扱い／劣悪な環境に苦悩 

 Mục 2 phần 2 "CHẾ ĐỘ NÔ LỆ" – SỬ DỤNG NHƯ MỘT NGUỒN LAO ĐỘNG / KHỔ TÂM 

TRONG MÔI TRƯỜNG HÀ KHẮC 

 

県内のある工場で働くベトナム人技能実習

生の３０代女性が見せてくれた寮の写真には、

カーテンで仕切られた広い空間に数台のベッ

ドが置かれている様子が写っていた。ベッドも

１台ずつカーテンで仕切られ、病院の大部屋の

ようだ。 

 Bức ảnh mà nữ thực tập sinh kĩ năng 30 tuổi 

người Việt Nam làm việc trong một xí nghiệp trong 

tỉnh cho chúng tôi xem trong ảnh chỉ là những chiếc 

giường được đặt trong một không gian rộng được 

ngăn bởi các tấm rèm. Mỗi chiếc giường cũng được 

ngăn cách bởi rèm, nhìn giống như căn phòng lớn ở 

bệnh viện. 

 厚生労働省の「技能実習制度運用要領」には

実習生の賃金や住居などに関する取り決めが

細かく示されている。外国人労働者の人権問題

に取り組む福岡市の「移住労働者と共に生きる

ネットワーク・九州」事務局の竹内正宣さん（６

６）は「日本人向けでは考えられないほどの低

水準のケースもある」と指摘するが、この要領

すら守られていないこともある。 

Trong phần "Khái quát về chế độ thực tập sinh" 

của bộ y tế, lao động và phúc lợi thì có nêu rõ những 

quy định liên quan tới nhà ở và tiền lương của thực 

写真説明／県内の工場で働く技能実習生の女性。

プライベートがほとんどない空間で暮らし、心が

落ち着くのは「ベトナムの家族と電話をしている

とき」と話す 

Giải thích hình ảnh / Nữ thực tập sinh kĩ năng làm việc 

một xí nghiệp trong tỉnh. Phải sống trong không gian 

hầu như không có sự riêng tư, Chị ấy có nói chuyện là 

những lúc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm là "Khi nói 

chuyện điện thoại với gia đình ở Việt Nam" 
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tập sinh. Theo ông Takauchi Masanobu (66) đại diện văn phòng "Mạng lưới chung sống cùng lao 

động nhập cư Kyusyu" của thành phố Fukuoka, chuyên giải quyết các vấn đề nhân quyền của 

người lao động nước ngoài đã chỉ trích "Có trường hợp thấp dưới mức tiêu chuẩn giành cho người 

Nhật mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cũng có chuyện không tuân thủ các quy 

định đó. 

 

 女性によると、プライベートな時間を過ごせるのはベッドの上だけで、寝室兼自室に

なっているという。トイレも台所も大勢と共有する。家賃は水道・光熱費込み月２万円。

「電話の声や生活音が気になって眠れない日もある」 

 Theo như cô ấy nói thì, chỗ riêng tư của bản thân chỉ có cái giường, nơi vừa là phòng ngủ 

cũng vừa là phòng sinh hoạt. Phòng vệ sinh và nhà ăn cũng dùng chung với tất cả mọi người. Tiền 

nhà bao gồm cả điện nước ga vào 20.000 yên. "Cũng có những ngày không ngủ được do tiềng ồn 

xung quanh hoặc do tiếng nói chuyện điện thoại của mọi người". 

 

 寝室兼自室の空間は縦約２メートル、横約１・５メートル。同要領の基準である「寝

室は１人当たり４・５平方メートル以上」を満たしているようには見えないという。「日

本人より一生懸命働いているのに、なんで実習生だけがこんな生活を強いられるの」と

憤る。 

 Không gian phòng ngủ cũng là phòng sinh hoạt chiều dài tầm 2m, rộng tầm 1,5m. dường như 

không đủ tiêu chuẩn "Phòng ngủ 1 người phải trên 4.5 ㎡" nữ thực tập sinh không hài lòng chia 

sẻ " Mặc dù mình làm việc chăm chỉ hơn so với người Nhật, tại sao thực tập sinh lại phải chịu 

cuộc sống như thế này". 

 

 竹内さんは「国連の人権機関から技能実習制度が『奴隷制度』ともいわれているゆえ

んでもあり、制度は改正されるべきだ」と主張する。 

Ông Takeuchi cũng cho hay "Cơ quan nhân quyền của liên hợp quốc cũng nói chế độ thực tập 

sinh là "Chế độ nô lệ", cần phải cải thiện chế độ". 

 

   □    □ 

 「失敗だった。自分は何もできないと自信もなくした」。大阪市に住む元技能実習生

のベトナム人の２０代男性は県内の建築会社で働いていた３年前を今も思い出す。ハノ

イの大学で機械工学を学んだ男性にとって建築現場は専門外だった。片言の日本語は通

じず、専門用語も多く、言葉でつまずいた。同僚からはきつく怒鳴られ、胸ぐらをつか

まれたこともあった。 
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 "Thất bại. Khi bản thân mình chẳng làm được gì thì cũng đánh mất tự tin". Một nam thanh 

niên tuổi 20 người Việt Nam từng là tu nghiệp sinh hiện đang sống ở Osaka ngay cả bây giờ vẫn 

còn nhớ rõ 3 năm về trước khi còn làm ở công ty xây dựng trong tỉnh. Đối với người từng học 

ngành cơ khí ở một trường đại học ở Hà Nội thì công việc xây dựng là ngoài chuyên môn. Tiếng 

Nhật thì bập bõm không thể chuyền tải được, từ chuyên ngành thì nhiều, khó khăn trong tiếng 

nói. Đã từng bị người làm cũng mắng chửi xối xả, và bị túm cổ áo. 

他の実習生２人と同居していた寮はすきま風が吹き込み、小さな石油ストーブで寒さ

をしのいだ。「劣悪な環境を改善してほしい」と監理団体へ転居をお願いしてもかなわ

なかった。 

Kí túc sống cùng hai thực tập sinh khác thì gió có thể lùa qua khe hở, để xua tan đi cái lạnh giá 

chỉ có chiếc lò sưởi bằng dầu nho nhỏ. Dù đã nhờ nghiệp đoàn chuyển chỗ ở "Vì muốn được cải 

thiện môi trường không tốt". 

時給は当時の最低賃金７３７円より１０円高いだけ。月の手取りは８万円と他より少

なく、雨などで休みが多かった月は５、６万円しか稼げなかった。しかし、「人間関係

や生活に耐えられなかった」。 

Lương thời điểm đó cao hơn 10 yên so với mức lương thấp nhất 1 giờ là 737 yên. Hàng tháng 

nhận về 80.000 yên, thấp hơn so với nơi khác, những tháng mà nghỉ nhiều do mưa thì chỉ có thể 

kiếm được 50.000 đến 60.000 yên. Tuy nhiên "Không thể chịu đựng được cuộc sống và mối quan 

hệ xung quanh" 

半年後に退職を申し出ると、社長から残りの実習期間の２年半分の家賃と光熱費とし

て３７万円を支払うよう言い付けられた。監理団体から「農業関係の会社を紹介する」

と提案され、「技術と働き方を学びに来たのに、単なる労働力としてしか見られていな

い」と一層傷付いた。 

Nửa năm sau khi mà đề nghị được nghỉ thì bị giám đốc bắt phải trả 370.000 yên số tiền nhà và 

điện nước ga của 2 năm 6 tháng còn lại. Nghiệp đoàn cũng đề xuất "Giới thiệu cho công ty liên 

quan đến nông nghiệp", tồn thương càng thêm sâu hơn khi  "Mặc dù đến để học cách làm việc 

và kĩ thuật, nhưng chỉ được coi là những lao động thông thường" 

男性は技術者として再来日し、企業で働いている。今の待遇に満足しているが、「借

金を背負ったまま途中で帰国して家族にも迷惑を掛けてしまった」と今も悔やむ。「苦

しんでいる実習生はたくさんいる。実習制度は改善されるべきだ」 

 Anh ấy hiện đã quay lại Nhật với tư cách là một kĩ thuật viên, và đang làm việc trong một doanh 

nghiệp. Anh ấy hiện hài lòng với mức đãi ngộ hiện tại, nhưng mà bây giờ vẫn cảm thấy nối tiếc 

"Về nước giữa chừng trong khi vẫn còn phải gánh khoản nợ, cảm thấy làm phiền đến cả gia đình". 

"Vẫn còn nhiều thực tập sinh đang phải chịu khổ cực, chế độ thực tập sinh cần phải được thay 

đổi" 


