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「シンチャオ みやざき 外国人労働者はいま」 第３部「共生への壁」 

 

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

Phần 3 " Rào cản trong cộng sinh " 

 

■３部の②「入居拒否」～ごみ、騒音トラブルに／文化の違い 指導必要 

 Mục 2 phần 3 " Bị từ chối cho thuê nhà " ~ Những rắc rối xoay quanh tiếng ồn, rác thải 

/ sự khác biệt về văn hóa  Cần có sự hướng dẫn 

 

「ごみの分別ができていない」「ホームパー

ティーがうるさい」。外国人を巡る不動産ト

ラブルが県内で後を絶たない。県内の不動

産会社は「最近は少なくなった」と言うが、

回収されなかったごみ袋が異臭を放った

り、何人も部屋に集まって騒いで近隣住民

から苦情が来たりするケースが依然起こっ

ていると明かす。こうしたトラブルは意識に

根深く残り、「外国人への偏見につながって

いる」という。 

 " Không biết phân loại rác " " Nhậu ở nhà gây 

ồn ào ". Những rắc rối thuê nhà xoay quanh vấn 

đề người nước ngoài ở trong tỉnh không có hồi 

kết. Công ty bất động sản trong tỉnh cho biết " 

Thời gian gần đây cũng ít đi rồi " nhưng vẫn có 

trường hợp những túi rác không được đem đi 

thì để cho bốc mùi, bị người dân xung quanh 

than phiền do nhiều người tập trung lại gây ồn 

ào vẫn xảy ra như trước đây. Những rắc rối này 

vẫn còn đọng lại sâu đậm trong tâm trí dẫn tới 

" thành kiến đối với người nước ngoài "   

 

 宮崎市内で働くベトナム人の２０代女性

は、昨年訪れた不動産会社から「過去にトラ

写真説明／ベトナム人女性が引っ越した県内

のアパート。文化の違いなどから生まれる不動

産トラブルが偏見などの原因となっている 

 Giải thích ảnh / Căn phòng trong tỉnh mà bạn nữ 

người Việt Nam đã chuyển đến. Những rắc rối 

trong vấn đề thuê nhà xảy ra do sự khác biệt về văn 

hóa đã dẫn tới nguyên nhân có những định kiến.  
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ブルがあったため外国人への紹介は難しい」と言われ、やんわりと入居を断られた。

知り合いの日本人たちをつてになんとか引っ越し先を見つけたが、「偏見があるこ

とを感じて悲しかった」。 

 Nữ thực thực tập sinh tuổi 20 người Việt Nam làm việc tại thành phố Miyazaki, năm 

ngoái đã tới công ty bất động sản thuê nhà và bị nói là " Do trước đây có những rắc rối 

nên giới thiệu cho người nước ngoài là rất khó ", nên đã bị từ chối khéo. Nhờ có người 

quen là người Nhật đứng giữa nên đã tìm được nhà tuy nhiên, “Cảm nhận thấy việc có 

thành kiến với người nước ngoài nên đã rất buồn”. 

 

 引っ越すことになったきっかけは、職場のベトナム人と暮らしていたシェアハウス

での騒音トラブルだった。休日のたびに、同居人が狭い家に大勢の友達を呼び、酒

を飲んで騒いでいた。最初は我慢したが、台所など共有スペースが使えなくなった

り、夜遅くまで酒盛りが続いたりして、眠れない日もあった。会社に相談しても解

決してもらえず、同居人に注意すると強い言葉で脅された。 

 Nguồn cơn dẫn đến việc chuyển nhà đó là do xảy ra rắc rối tiếng ồn với người Việt Nam 

cùng công ty sống cùng nhà. Cứ mỗi ngày nghỉ, người ở cùng gọi nhiều người bạn tới 

căn phòng chặt hẹp, uống rượu và gây ồn ào. Lúc đầu thì còn cố nhịn nhưng do không 

thể sử dụng được không gian chung như là nhà bếp, liên tục uống rượu cho đến khuya, 

nên cũng có những ngày không ngủ được. Cho dù đã nói chuyện với công ty nhưng họ 

cũng không giải quyết, còn nhắc nhở với người ở cùng thì bị họ đe dọa. 

 

 半ば追われる形で部屋を出たのに、不動産会社で外国人であることを理由に冷

たくされ、二重につらかった。「普通に暮らしたいだけなのに、なぜこんな思いをし

なければいけないの」と肩を落とす。 

 Mặc dù đã phải ra khỏi phòng khi còn nhiều thứ phải lo thì ở công ty bất động sản đã 

lạnh lùng từ chối với lý do là người nước ngoài, thì nỗi buồn nhân lên gấp đôi. Hai bờ vai 

chị ấy chùng xuống " Mặc dù muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng tại sao mình 

lại phải buồn phiền như thế này "  

      □    □   

 なぜこうしたトラブルが起こるのか。ベトナムやネパールなどから１９６人の留学

生を受け入れる宮崎市の宮崎総合学院の国際交流担当者は「ごみ分別の仕組みが

ない国や、自分の部屋であれば騒いでも問題にならない国もある」と説明する。

「そうした文化の違いがあることを前提に、丁寧に生活指導する必要がある」と話

す。 

 Tại sao lại xảy ra những rắc rối như thế này. Người phụ trách giao lưu quốc tế của học 
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viện tổng hợp Miyazaki ở thành phố Miyazaki nơi tiếp nhận 196 du học sinh từ Nepal và 

Việt Nam giải thích " Cũng có những nước chưa có cơ chế phân loại rác cũng như nếu đó 

là phòng mình thì dù mình có làm ồn thì cũng không có vấn đề gì ". Người phụ trách cũng 

nói rằng " Trước tiên cần phải hướng dẫn cuộc sống một cách tỉ mỉ với những nơi có nền 

văn hóa khác ". 

 

 暮らしに関する情報を自治体はどう発信しているのか。県内全２６市町村の担当

課に聞き取ったところ、ごみの分別に関して多言語で発信しているのは６市１町に

とどまった。県内で最も在住者の多いベトナム人向けの翻訳版を出しているのは

都城市だけだった。 

 Những thông tin liên quan đến đời sống thì chính quyền đã phát đi như thế nào? Chúng 

tôi đã hỏi 26 Thành phố, Thị trấn và Xã trong Tỉnh liên quan đến vấn đề phát thanh bằng 

nhiều ngôn ngữ trong phân loại rác thì chỉ dừng lại ở 6 Thành phố và 1 Thị trấn. Chỉ có 

thành phố Miyakonojo có bản dịch dành cho người Việt có số lượng người sống nhiều 

nhất trong Tỉnh.    

 

 在留外国人の支援者らによる情報共有プラットフォーム「多文化共生ネット・九州」

（宮崎市）を主宰する高栁香代さんは「多言語で情報を提供することは大事。しかし、

より重要なのは外国人に届いているかどうか」と問いかける。 

 県民が暮らす地域社会でも多様化が進む。「これまで多言語化していなかった暮

らしのルールを洗い出して、あらためて伝えていく必要がある」と相互理解する努

力を促している。 

Chị Takayanagi Kayo người chủ trì nền tảng chia sẻ thông tin từ người hỗ trợ cư dân nước 

ngoài “mạng lưới cộng đồng đa văn hóa- Kyusyu”(thành phố Miyazaki), cho biết việc 

cung cấp thông tin đa ngôn ngữ rất quan trọng nhưng, quan trọng hơn là thông tin đó có 

đến được với người nước ngoài hay không "   

Cuộc sống trong cộng đồng của người dân trong Tỉnh đang được đa dạng hóa. Thúc đẩy 

việc nỗ lực hiểu biết lẫn nhau “cần phải làm rõ quy tắc sống mà trước đây chưa được đa 

ngôn ngữ hóa và truyền đạt lại chúng”. 


