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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③「妊娠・出産」～強制帰国“刷り込む”／不利益禁止 周知されず 

 Mục 3 phần 3 " Mang thai-Sinh con " ~ " Chèn thêm điều khoản " Cưỡng chế về nước / 

Cấm gây bất lợi cho công ty  Không được phổ biến kiến thức chung .  

 

「恋愛はダメ。妊娠は絶対ダメ。妊娠したら帰国させられる」。県内の食品製造会社

で働くベトナム人技能実習生の２０代女性は来日前、現地の日本語学校の教官から

口を酸っぱく言われた。実習生たちを効率よく働かせるためのこうした“刷り込み”

が、実習生の妊娠・出産を巡る問題の発端になっている。 

 “Không được yêu đương. Tuyệt đối không được mang bầu. Nếu mang bầu sẽ bị cho về 

nước”. Nữ thực tập sinh tuổi 20 người Việt Nam hiện đang làm công ty thực phẩm trong 

tỉnh trước khi đến Nhật đã bị người quản sinh trường tiếng ở Việt Nam nói nhiều lần. Để 

những thực tập sinh làm việc hiệu quả cho mình nên “kèm thêm điều khoản” dẫn đến phát 

sinh nhiều vấn đề xoay quanh việc sinh nở, mang thai ở thực tập sinh. 

 

 

 「妊娠が発覚して強制帰国させられた人がいることを知り、誰にも相談できなか

った」。昨年１１月に発生した、熊本県のベトナム人実習生の女性（２２）が生まれた

ばかりの双子を遺棄した事件。同１２月に起訴され、今年１月に保釈された女性は、

写真説明／ベトナムの日本

語学校で恋愛や妊娠・出産

の禁止を言われた県内のベ

トナム人技能実習生の女性 

 Giải thích ảnh / Nữ thực tập 

sinh người Việt Nam hiện đang 

làm trong tỉnh đã bị nói là cấm 

yêu, mag bầu và sinh con lúc 

học trường tiếng Việt Nam. 
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４月２４日に会見を開き、強制帰国を恐れて孤立出産に追い込まれる実習生の実

情を代弁した。双子が出産後に息をしていなかったことや、故意に遺棄していない

として無罪を訴えている。 

 “Biết được việc ai đó mang bầu khi bị phát hiện sẽ bị bắt về nước, nên không thể nói với 

ai được”. Vụ án đã xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, người mẹ 22 tuổi thực tập sinh người 

Việt Nam ở tỉnh Kumamoto đã bỏ hai người con sinh đôi khi vừa mới sinh. Vào tháng 12 

cùng năm đã bị khởi tố, tháng 1 năm nay người phụ nữ đó đã được tại ngoại, có cuộc 

phỏng vấn vào ngày 24 tháng 4, chị là trường hợp thực tế của thực tập sinh bị dồn vào 

mức phải đẻ trong lẻ loi do sợ bị bắt về nước. Chị cho rằng mình vô tội khi sinh ra hai 

con chị đã không thở và cũng không cố ý vứt con. 

 

 監理団体や事業所を監督する立場にある外国人技能実習機構（東京）によると、

実習生も国内の労働法が適用され、結婚や妊娠・出産を理由にした不当な解雇は

禁止され、産休や育休の取得も認められている。 

 だが、同県で外国人支援に取り組む「コムスタカ－外国人と共に生きる会」代表

で、行政書士の中島眞一郎さん（６６）は「こうした労働法は実習生には周知されて

いない」と言い切る。 

 Theo tổ chức thực tập sinh người nước ngoài OTIT ( Tokyo) trên lập trường là nơi giám 

sát xí nghiệp và nghiệp đoàn, luật lao động trong nước áp dụng cho cả thực tập sinh, 

nghiêm cấm việc hủy hợp đồng chỉ với lý do là có bầu, sinh con và kết hôn, luật cho phép 

nghỉ sinh con và nuôi con. 

 Tuy nhiên, ông Nakajima Shinichiro ( 66) ở Kumamoto đại diện " Hội cùng chung sống 

với người nước ngoài Kumustaka " nỗ lực giúp đỡ người nước ngoài cho biết " Thực tập 

sinh không được biết những kiến thức về luật lao động như thế này ".  

   □    □ 

 本県の実態はどうなっているのか－。九州に拠点を置く外国人支援団体の関係

者は、詳細を説明しないことを前提に、県内の実習生１人から妊娠・出産に関する

相談を受けたことを明らかにした。宮崎日日新聞の取材で、この団体以外に県内

の実態を把握している行政機関や団体はなかった。外国人技能実習機構も「公表

していない」と答えた。 

 実習生の妊娠・出産の実態を重く見た法務省などは１９年３月と今年２月に、不当

な待遇をしないよう監理団体や事業所に文書で注意を促した。「妊娠・出産などを

理由にした不利益な取り扱いを禁止する男女雇用機会均等法が実習生にも適用

される」という内容だ。監理団体に対しては、「入国後講習などで実習生に周知を

徹底するように」と要請した。 



(C) 2021 Miyazaki Nichinichi Shimbun. All Rights Reserved.. 

3 

 

 Tình hình thực tế ở tỉnh Kumamoto trở nên như thế nào? Những người liên quan trong 

đoàn thể hỗ trợ người nước ngoài đặt ở Kyushu đã làm rõ việc 1 thực tập sinh trong tỉnh 

đã trao đổi về vấn đề mang thai và sinh con, trước đó đã không được giải thích cụ thể. 

Thông tin mà báo Miyanichi thu thập được, ngoài đoàn thể này ra thì không có đoàn thể 

hay cơ quan hành chính nào nắm bắt thực trạng ở trong tỉnh. Tổ chức OTIT cũng trả lời 

“không công bố 

 Bộ tư pháp cũng chú trọng đến thực trạng mang thai, sinh con của thực tập sinh do đó 

vào tháng 3 năm 2019 và tháng 2 năm nay đã có văn bản nhắc nhở các công ty và nghiệp 

đoàn không được đối xử bất công với thực tập sinh. Nội dung là " Bình đẳng giới trong 

luật lao động cũng nghiêm cấm những đôi xử bất công với lý do như là có bầu và sinh 

con luật cũng áp dụng cả với thực tập sinh. Còn đối với nghiệp đoàn cũng yêu cầu " Phải 

triệt để trong vấn đề phổ biến các kiến thức cho thực tập sinh ở các buổi dạy sau khi nhập 

cảnh ". 

 だが、中島代表は「監理団体や事業所は文書を見ているはずなのに事件や問題

は後を絶たない。熊本の事件から分かるように、実習生に周知していないからだ」

と指摘する。同時に法外な手数料を支払って来日する実習生が、産み、育てられな

い経済的な事情もある。「妊娠・出産の問題には技能実習制度のひずみが最も顕著

に出ている。同じ人間として解決しなければいけない」と訴える。 

 Tuy nhiên, ông Nakajima cũng chỉ ra “Mặc dù bên phía nghiệp đoàn và công ty chắc 

chắn đã đọc văn bản nhưng vấn đề này sẽ vẫn tiếp diễn. Chúng ta có thể hiểu được qua 

vụ án ở Kumamoto, do không phổ biến kiến thức cơ bản với thực tập sinh”. Đồng thời 

những thực tập sinh phải trả phí ngoài luật quy định do vấn đề kinh tế nên không thể sinh 

đẻ và chăm sóc được. Ông kêu gọi “Vấn đề cấm mang bầu và sinh con là vi phạm chế độ 

thực tập sinh đang rất nổi bật. Vấn đề cần được giải quyết vì đều là con người như nhau” 

 

 


