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Nghiên cứu này được thực hiện do sự thiết yếu của 

ba vấn đề sau: Một là, sự gia tăng của những công 
nhân bất hợp pháp cư trú dài hạn dẫn đến sự gia tăng 
của các vấn đề gia đình bất hợp pháp. Hai là, xu thế 
quốc tế hoá nguồn lao động gia tăng đã dần dần đã 
chiếm được sự cảm thông của mọi người và khiến 
người ta không thể làm ngơ việc bảo vệ quyền gia đình 
của họ. Ba là, gia đình công nhân di trú là một vấn đề có 
tính cấp thiết trực tiếp song đến nay hầu như chưa có 
một nghiên cứu nào về vấn đề này cả. 

 
Chính sách về gia đình công nhân di trú 

ở các nước 
 

a) Ở Nhật Bản 
 
  Ở Nhật Bản, công nhân di trú không bị phân biệt đối 

xử quá tệ để chúng ta có thể lấy làm ví dụ tham khảo, 
tuy nhiên, trong chính sách quản lý người lao động của 
Nhật không cho phép người lao động bất hợp pháp gia 
tăng quá nhiều về số lượng và vẫn tồn tại nhiều vấn đề 
trong nỗ lực hoà nhập với hệ thống lao động trí thức 
quốc tế đem theo gia đình và  định cư ở Nhật. Sở dĩ 
Nhật Bản vẫn duy trì chính sách bảo thủ về công nhân 

di trú này là vì họ theo phương châm không gia tăng 
chi phí xã hội dành cho người nước ngoài. Nếu ai 
nhập cảnh vào Nhật Bản cũng dễ dàng định cư lại thì 
sẽ làm cho chi phí xã hội sẽ gia tăng theo.  

Việc nhập cảnh và định cư theo các chuyên gia trí 
thức nói trên là dựa trên cơ sở huyết thống gia đình. 
Vợ con của họ được phép nhập cư vào Nhật Bản một 
cách hợp pháp. Họ bị coi là người nước ngoài, tuy 
nhiên, không bị phân biệt đối xử như công nhân di trú 
mà được liệt vào các tập đoàn thiểu số những người 
Nhật mang quốc tịch nước ngoài. Do đó, những vấn 
đề về nhân quyền, quyên lao động, quyền gia đình 
v.v.của họ mà chính phủ Nhật Bản đang giải quyết 
cũng sẽ rất đáng để cho Hàn Quốc tham khảo.  

 Giữa những thập niên 80, sau khi những công 
nhân di trú nhập cảnh vào Nhật Bản, họ sống tập 
trung thành từng khu vực, nhiều người đã kết hôn với 
người Nhật Bản sinh con đẻ cái và nghiễm nhiên trở 
thành một bộ phận của xã hội Nhật. 

 Để dung hợp được những thành phần này vào xã 
hội, chính phủ Nhật đã chấp nhận kí vào tất cả các 
hiệp ước của Liên Hợp Quốc nhằm dỡ bỏ tất cả mọi 
hình thức phân biệt đối xử có ảnh hưởng xấu đến phụ 
nữ. Năm 1985, nguyên tắc cơ bản về luật quốc tích đã 
xoá bỏ chế độ thừa kế huyết thống theo người bố, 
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thay vào đó là chế độ thừa kế huyết thống theo cả bố và 
mẹ. Do đó, nếu trước đây, những trường hợp có bố là 
người nước ngoài nên con cái không được nhập quốc 
tịch Nhật Bản thì nay, con cái có thể tự theo quốc tịch 
mẹ. Hơn nữa, những người nước ngoài không phân 
biệt là nam hay nữ, khi đã kết hôn với người Nhật Bản 
rồi thì được coi như người Nhật Bản và được tự do làm 
ăn sinh sống.  

 
 Ở Hàn Quốc, năm 1998, theo nội dung cải chính 

của luật quốc tịch thì những người đàn ông nước ngoài 
khi kết hôn với phụ nữ Hàn Quốc thì con cái của họ sẽ 
được ghi tên vào sổ hộ khẩu, tức là được nhập quốc 
tịch Hàn, tuy nhiên, họ vẫn chịu nhiều thiệt thòi khi tiến 
hành những thủ tục hoà đồng với xã hội Hàn Quốc về 
năng lực kinh tế cũng như những đóng góp cho xã hội 

 
b) Ở Mỹ  
  
So với Mỹ, Hàn Quốc là nước không chấp nhận dân 

di trú nên cũng khó có thể tham khảo, tuy nhiên, việc hỗ 
trợ y tế cho phụ nữ mang thai và con cái của họ trong 
thời kì khủng hoảng cũng như việc kí kết vào hiệp ước 
quốc tế về bảo vệ quyền lợi của trẻ em là một bước tiến 
mang tính thời sự của Hàn Quốc.  

 Ở Mỹ, luật pháp qui định rõ rằng con cái của công 
nhân di trú cũng được quyền nhập quốc tịch, do đó, các 
phụ nữ là công nhân di trú khi mang thai chẳng những 
được hưởng quyền bảo hộ sinh đẻ, mà con cái của họ 
cũng được hưởng những quyền lợi về giáo dục, chăm 
sóc và các quyền lợi của phúc lợi xã hội.  Trước hết, 
cho dù Hàn Quốc không thể đảm bảo được thu nhập 
và bảo hiểm y tế cho công nhân di trú nhưng phải cố 
gắng giải quyết vấn đề giáo dục, chăm sóc, cũng như 
vấn đề về quốc tịch và bảo hộ cho phụ nữ sinh con 
trong trường hợp họ có gia đình.  

 Ở Mỹ, các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch 
vụ miễn phí cho trẻ em như: dịch vụ giáo dục, y tế, 
chăm sóc; các dịch vụ y tế, bảo hộ chống bạo lực đối 
với phụ nữ. Họ cũng đang tiến hành một chương trình 
bổ sung thực phẩm cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 
Về tư cách pháp nhân, những tổ chức này có tính độc 
lập riêng so với các cơ quan nhà nước, do đó, ở Hàn 
Quốc cũng có thể thành lập được những tổ chức như 
thế này. 

 Theo lập trường của Mỹ trong vấn đề giáo dục trẻ 
em thì về mặt nguyên tắc, tất cả mọi trẻ em đều là đối 
tượng của nghĩa vụ giáo dục. Để mở rộng hệ thống 
giáo dục công cộng kiểu này, trước hết họ tiến hành vận 
động đưa được con em của công nhân di trú đang phải 
che giấu ra. Sau đó họ uỷ nhiệm cho các tổ chức có uy 
tín đảm nhận để tập hợp, thống nhất lại nhằm đem lại 
cho các em các dịch vụ cung cấp miễn phí một cách có 
hiệu quả. Sau giờ học chính, các em sẽ được học với 

các giáo cụ trực quan như hình ảnh, ti vi truyền hình 
cáp, giáo dục thực nghiệm, giáo dục gia đình v.v.v 

 
c) Ở Đức 
 

 Đức là nước hầu như không có sự phân biệt đối 
với công nhân di trú chứ không riêng gì đối với dân di 
trú nên có thể coi là ví dụ hay để tham khảo. Năm 
1998 chính quyền đã nhanh chóng cải thiện những 
chính sách về công nhân di trú. Kết quả là từ năm 
2000, con em người nước ngoài có quyền được nhập 
quốc tịch Đức. 

 
 Trước hết, chính phủ Đức không coi việc gia tăng 

số lượng gia đình người nước ngoài là hiện tượng 
ngoại lệ và mang tính chất tạm thời mà họ xem đó là 
vấn đề lâu dài nên đã thành lập các tổ chức cũng như 
chuẩn bị các chính sách để đối phó giải quyết từ trước. 
Các tổ chức kiểu như “Phòng hội nhập của người di 
trú liên bang” được thiết lập tại các cơ quan chính 
quyền địa phương liên bang, trong nội bộ các liên 
bang này lại có các “Hiệp hội thành viên người di trú” 
được thành lập. Việc tuyển dụng công nhân di trú 
cũng được duy trì một cách hợp pháp công khai, tuy 
nhiên, đa số công nhân di trú sống ở Đức đều nhập 
cảnh thông qua các cơ quan xuất khẩu lao động ở 
những nước xuất lao động. Ngoài ra, khi một người 
lao động nước ngoài nhập cảnh vào Đức thì chính 
phủ Đức đã có sẵn một kế hoạch dài hạn không chỉ 
riêng với anh ta mà bao gồm cả gia đình anh ta. Đặc 
biệt, thế hệ con cháu của những người lao động này 
được quan tâm và hỗ trợ về mọi mặt để có thể phát 
triển và tạo thành nguồn lao động nhân lực mới. Trên 
thực tế, bộ phận quan trọng nhất trong chính sách 
người nước ngoài đó là chính sách đối với trẻ vị thành 
niên, các dịch vụ giáo dục, nghề nghiệp, giáo dục ngôn 
ngữ rất được coi trọng. 

Trong các chính sách của Đức đối với người nước 
ngoài thì bộ phận đáng chú ý nhất là: Thái độ chấp 
nhận lâu dài của chính phủ Đức về nguyên tắc kinh tế 
“làm việc giống nhau thì tiền lương giống nhau” và 
đảm bảo 3 quyền lao động. Về cơ bản, nhưng công 
nhân di trú lao động chăm chỉ và nộp đầy đủ tiền thuế 
thì sẽ được bảo đảm các quyền lợi xã hội và pháp luật. 

 
Dự luật của chính phủ Hàn Quốc đối 

với công nhân di trú 
 

Trước hết phải thấy được tính nhất quán của chính 
phủ Hàn Quốc trong các chính sách về công nhân di 
trú là không cho phép công nhân di trú bất hợp pháp 
gia tăng về số lượng. Hai là, chính phủ Hàn Quốc chủ 
trương cải thiện tư cách cư trú đối với người nam 
ngoại quốc kết hôn với phụ nữ Hàn, đồng thời áp 
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dụng nội dung của các bản hiệp ước quốc tế đã kí kết 
về vấn đề bảo vệ quyền lợi gia đình và trẻ em của gia 
đình công nhân di trú. Ba là, công nhận quyền gia đình 
bằng việc đảm bảo những quyền lợi xã hội cho các 
những trường hợp sống chung với nhau. Bốn là, thông 
qua phương pháp tiếp cận mở về vấn đề gia đình của 
người lao động nước ngoài để thiết lập những chương 
trình và chính sách phù hợp. Năm là, xây dựng chính 
phủ, chế độ tự trị địa phương và các đoàn thể nhân dân 
có quan hệ hợp tác để cùng giải quyết các vấn đề gia 

đình của công nhân di trú. Để công nhân di trú và gia 
đình của họ hoà nhập được vào xã hội của Hàn Quốc 
thì những hiểu biết và tác động làm thay đổi nhận thức 
xã hội của toàn thể nhân dân về các tổ chức của  
công nhân di trú là vô cùng thiết yếu. Đặc biệt, chính 
phủ Hàn Quốc phải noi gương chính phủ Đức để 
đảm bảo tính đồng chất về văn hoá cho người nước 
ngoài đồng thời nỗ lực không ngừng nâng cao sự hoà 
nhập vào đời sống xã hội ở những khu vực mà họ cư 
trú.

 
Tiền lương tối thiểu mỗi giờ là 

2840won…1 tháng là 641.840won 
 
Tiền lương tối thiểu của 1 giờ làm việc hiện nay đã 

được quy định là 2840won. 
Uỷ ban tiền lương tối thiểu đã mở phiên họp thứ 6 

vào ngày 25 và đã đưa ra quyết định về tiền lương tối 
thiểu cho 1 năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm nay 
đến ngày 31 tháng 8 năm sau. Theo đó, tiền lương tối 
thiểu này so với năm nay tăng 13,1%, cho nên tiền 
lương ngày (8 tiếng) sẽ là 22.720won, lương tháng sẽ 
là 641.840won(1 tuần 44 giờ). 

Mức tiền lương tối thiểu tính từ tháng 9 năm ngoái 
đến 31 tháng 8 năm nay là: 1 giờ 2510won, 1 ngày 
20.080won. 

 
Như vậy, sắp tới, tổng số 1.250.000 công nhân sẽ 

được hưởng lợi từ tiêu chuẩn mới này, Quyết định thay 
đổi mức tiền lương này nếu áp dụng cho các công ty có 
tổng số giờ làm việc là 44 giờ 1 tuần thì mức lương tối 
thiểu là 641.840won, còn đối với các công ty có tổng số 
công nhân hơn 1000 người và kể từ tháng 7 đã giảm 
giờ làm việc xuống còn 40 giờ 1 tuần thì mức tiền lương 
tháng tối thiểu sẽ là 593.560won. 

Quyết định này cũng đã làm thoả mãn yêu cầu của 
Tổng liên đoàn lao động Hàn Quồc và Tổng liên đoàn 
dân chủ, vì trong thời gian qua, họ đã đấu tranh đòi tăng 
mức tiền lương tối thiểu lên 766.140won. Một thành 
viên của Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc thì “cho dù 
quyết định này không thoả mãn hoàn toàn yêu cầu tăng 
lương nhưng có thể coi đây là kết quả của những nỗ 
lực cao nhất” 

Với quyết định này, năm nay, giai cấp công nhân đã 
giành thêm một thắng lợi mới. 

 
<Tin ngày 25 tháng 6 năm 2004> 

 
Các công ty vừa và nhỏ ở Kiêng Ghi 

thiếu 56ngàn lao động 

 
 Chỉ riêng tỉnh Kiêng Ghi, tình trạng trốn tránh làm 

việc ở các nhà máy sản xuất chế tạo đã làm cho số 
lượng công nhân thiếu ở các nhà máy này lên tới 56 
ngàn người đó là kết quả điều tra dựa theo báo cáo 
mới nhất ngày 24 của viện nghiên cứu phát triển Kiêng 
Ghi. 

Số công nhân theo từng ngành cụ thể là: lao động 
chân tay: 29.700 người, lao động kĩ thuật sản xuất: 
14.600 người, quản lý văn phòng:51.100 người và 
công nhân làm các việc khác là 6700 người. Tỉ lệ thiếu 
nhân lực bình quân là 9.5%, trong đó, lao động phổ 
thông chiếm tỉ lệ cao nhất là 13,4%, và lao động kĩ 
thuật sản xuất chiếm 8,3%, lao động quản lý văn 
phòng chiếm 3%. 

Theo lời của một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu 
phát triển Kiêng Ghi thì “do tình trạng trốn tránh làm 
việc ở các ngành thuộc 3 D(công việc bẩn thỉu, khó 
khăn và nguy hiểm) đang gia tăng cho nên hiện nay 
các nhà máy này đang phải nhập khẩu lao động từ 
nước ngoài”  

 <Ngày 24 tháng 6 năm 2004> 
 

Các nhà máy sẽ phải nộp phạt cao 
gấp 2 lần nếu tuyển dụng công nhân 

di trú bất hợp pháp 
 

Năm nay, số tiền phạt đối với các chủ doanh nghiệp 
và các đại lý tuyển dụng người bất hợp pháp sẽ tăng 
mạnh. Đồng thời những người vi phạm luật quản lý 
xuất nhập cảnh sẽ bị tước quyền mời lao động nước 
ngoài. Các trường đại học cũng phải có trách nhiệm 
quản lý du học sinh nước ngoài. 

 
Theo luật sửa đổi lần này, những người đang chịu 

hình phạt của luật hình sự thì không được phép mời 
người nước ngoài. Nếu chủ công ty sai khiến người 
nước ngoài vi phạm các tội như mại dâm, đầu cơ tích 
luỹ, bán ma tuý, phạm luật giao thông v,v, hoặc trả 
chậm tiền lương thì chủ sẽ phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm như là người trực tiếp vi phạm. 
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Tiền phạt đối với những đại lí môi giới người bất hợp 
pháp cũng tăng mạnh từ 3 triệu lên 5 triệu won. Đặc biệt, 
theo luật sửa đổi lần này, nếu tuyển dụng người bất hợp 
pháp thì không chỉ cá nhân chủ công ty bị phạt mà công 
ty cũng bị phạt với số tiền tương đương. Theo qui định 
hiện tại, chỉ riêng việc tuyển dụng công nhân bất hợp 
pháp thôi thì chủ công ty cũng đã phải đi tù lao động tối 
đa là 3 năm hoặc phải nộp phạt 10 triệu won. 

 
Việc quản lý du học sinh nước ngoài cũng được thắt 

chặt. Trách nhiệm quản lý này sẽ quy cho người quản lý 
ở các trường đại học. Trong trường hợp du học sinh 
nước ngoài xin nghỉ học hoặc không đăng kí học thì 
trong vòng 15 ngày phải thông báo với nước có liên 
quan. Khi đến khai báo thì phải chịu nộp phạt nhiều nhất 

là 2 triệu won. 
 
Những điều nghiêm cấm đối với người nước ngoài 

khi nhập cảnh cũng đã được sửa đổi. Qui định mơ hồ 
“cấm người lang thang, nghèo khó nhập cảnh” trước 
đây cũng đã được cụ thể hoá bằng “những người 
không có khả năng chi trả lệ phí sinh hoạt trong nước”  

Theo đó, quyền bầu cử đối với những người nước 
ngoài được luật pháp cho phép cư trú dài hạn ở Hàn 
Quốc cũng đã có sửa đổi. Qui định hiện hành là “ tuyệt 
đối cấm tham gia hoạt động chính trị” đã được thay thế 
bằng “ ngoại trừ những trường hợp được luật pháp 
qui định thì không được tham gia hoạt động chính trị”   

 <Ngày 7 tháng 7 năm 2004>

 
Trưởng phòng tư vấn: Ly Mỹ Lan 

Bắt đầu từ tháng 8, chế độ cho phép tuyển dụng sẽ 
được thực thi, đồng thời chính phủ sẽ đẩy mạnh việc 
truy quét trục xuất người bất hợp pháp. Trong quá trình 
tiến hành truy quét, do bộ tư pháp làm gay gắt cho nên 
thỉnh thoảng vấn đề xâm hại nhân quyền của người bất 
hợp pháp đã xảy ra. Phản đối trước vấn đề này, các tổ 
chức hỗ trợ công nhân di trú đã có xung đột với người 
của bộ tư pháp. Hiện nay trong xã hội quần chúng, tiếng 
kêu gọi phản đối truy quét cũng đang lên cao. Tuy nhiên, 
để đối phó với sự phản đối này, bộ tư pháp chẳng 
những không thôi truy quét, mà ngược lại họ lại tổ chức 
truy quét gắt gao hơn. 

 
 Phản ứng của các cơ quan ủng hộ công nhân di trú 

về vấn đề xâm hại nhân quyền xảy ra trong quá trình 
truy quét cũng quan trọng nhưng việc  đòi hỏi những 
quyền lợi cá nhân khi người công nhân di trú đó bị bắt 
cũng có thể nói là quan trọng không kém. 

 
Cá nhân tôi, để đề phòng việc xâm hại nhân quyền 

đối với công nhân di trú bất hợp pháp thì ngay lập tức, 
tôi phản đối thái độ và cách hành động về vấn đề xuất 
nhập cảnh của Bộ tự pháp. Cho dù sự thật là đa số 
công nhân di trú trở thành người bất hợp pháp là do cư 
trú quá thời hạn qui định hoặc bỏ trốn khỏi nhà máy tu 
nghiệp nhưng trong thời gian làm việc bất hợp pháp đó, 
chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, cực nhọc trong nhà 
máy như một người lao động thực thụ và cũng có 
những đóng góp không nhỏ đối với nền kinh tế Hàn 
Quốc. Do đó, chúng ta cần phải hành động để phản đối 
lại quyền lực vô lý này. Trong trường hợp bị truy quét 
chúng ta hãy nhớ và hành động theo những nội dung 
dưới đây: 

 
 Trong quá trình bị truy quét hoặc bị bắt giam trong 

Trung 
tâm bảo hộ của Sở di trú, nếu bị nhân viên xâm phạm 
bằng bạo lực hay bằng lời nói thì ngay lập tức hãy 
phản đối và bắt buộc họ phải xin lỗi. Nếu nhân viên đó 
không xin lỗi thì hãy cố gắng nhớ tên họ và trình báo 
với phòng dân sự.  
 

 Trong quá trình nói trên, nếu bị còng tay bằng cóng 
số 8 thì  

hãy từ chối và nói với họ rằng bạn không phải là tội 
phạm. 
 

 Nếu còn tiền lương hoặc bảo hiểm chưa được 
thanh  

toán, hãy yêu cầu họ giải quyết nhanh cho. Nếu họ 
không giải quyết thì hãy từ chối về nước. 
 

 Trong quá trình kể từ khi bị bắt đến khi về nước, nếu 
gặp 

tình huống mà bạn không hiểu thì hãy yêu cầu họ mời 
người phiên dịch. 
 

 Ngoài ra, nếu bị xâm phạm nhân quyền hoặc bị đối 
xử tệ  

hại, hãy yêu cầu trung tâm tư vấn gần đó giúp đỡ 
 

 Ngăn chặn sự xâm hại về nhân quyền trong quá 
trình truy quét là điều quan trọng mà mỗi công nhân di 
trú phải ý thức được. Nếu bạn cố gắng chịu đựng thì 
thái độ của sở di trú sẽ không thay đổi. Do đó, hãy 
đàng hoàn đứng lên mà yêu cầu quyền lợi của mình. 

Tư vấn 

Xuất nhập cảnh trong quá trình truy quét


