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Nh�ng t� ch�c công �oàn c�a nh�ng công nhân di c� mang tính ��c l�p 

�ã ra �	i. Ngày 24 tháng 4, T� ch�c công �oàn bình �
ng nh�ng công 
nhân di c� � Gyeonggi-Incheon-Seoul �ã m� cu�c h�p nhm gi�i tán 
nh�ng t� ch�c mang tính t�m th	i ��ng th	i tuyên b� vi�c thành l�p m�t t� 
ch�c công �oàn m�i c�a nh�ng công nhân di c� (Migrants Trade Union-
MTU) � Gyeonggi-Incheon-Seoul. Có kho�ng 20 ng�	i là công nhân di 
c� tham d� bu�i h�p ngày hôm �ó  

V�i vai trò c�a ch� t�ch công �oàn MTU, ông Anwar Hossain ng�	i 
Bangladesh �ã ���c b�u ch�n và ��m nh�n công vi�c c�a Ban giám ��c 
gi�i quy�t v� vi�c tranh ch�p c�a T� ch�c công �oàn bình �
ng. T� ch�c 
này ���c thành l�p nh� m�t t� ch�c công �oàn d��i s� �i�u khi�n c�a 
Liên �oàn Lao ��ng HQ bao g�m 100 thành viên.  

Trong bu�i h�p báo vào ngày hôm �ó, ch� t�ch �y ban công �oàn �ã 
nh�n m�nh rõ vai trò c�a MTU �ó là vi�c ��u tranh �� giành l�y s� kh
ng 
��nh quy�n h�p pháp c� b�n c�a nh�ng công nhân, kh
ng ��nh s� t� do 
trong vi�c thay ��i n�i làm vi�c, h�p pháp hóa toàn b� s� ng�	i lao ��ng 
ch�a ��ng kí và hoàn t�t các th� t�c ��ng kí gi�y phép lao ��ng.  �� �    HHHoooààànnn   ccc���nnnhhh   rrraaa   ���			iii...   �� �

M�t nhóm ng�	i lao ��ng di c� d��i s� lãnh ��o c�a T� ch�c công 
�oàn bình �
ng liên k�t v�i Liên �oàn lao ��ng Dân ch� �ã ���c thành l�p 
vào tháng 5 n�m 2001. Có nhi�u s� ch� trích rng ph�m vi ho�t ��ng c�a t� 
ch�c này quá nh  chính vì th� c�n ph�i thi�t l�p nên m�t t� ch�c hoàn toàn 
��c l�p mang tính phát tri�n. L�n này vi�c thi�t l�p nên m�t t� ch�c công 
�oàn MTU mang tính ��c l�p d�a trên cu�c bi�u tình yêu c�u vi�c h�p 
pháp hóa nh�ng ng�	i lao ��ng ch�a ��ng kí và ��ng kí visa tr��c nhà th	 
Myeong-dong trong vòng 380 ngày kéo dài t! n�m 2003 ��n 2004.  �� �
��� SSS


   ppphhh���nnn   hhh���iii   ttt���   ppphhhíííaaa   dddoooaaannnhhh   nnnggghhhiii���ppp   vvv���aaa   vvvààà   nnnhhh   ��� ���

Liên �oàn lao ��ng Dân ch� tuyên b� h� r�t hoan nghênh vi�c thành 
l�p m�t t� ch�c lao ��ng m�i mang tính ��c l�p giành cho nh�ng công 
nhân di c�. Tuy nhiên thái �� c�a các ch� doanh nghi�p v!a và nh  t  ra 
r�t l�nh nh�t. Liên �oàn lao ��ng Hàn Qu�c c�a các doanh nghi�p v!a và 
nh  �ã nh�n th�y ���c v� trí ��i l�p và cho rng s� xu�t hi�n c�a t� ch�c 
công �oàn MTU này vào ngày 24 v!a qua �ã góp ph�n làm gia t�ng các 
chi phí xã h�i nh� ch�u trách nhi�m v� vi�c qu�n lí ngu�n nhân l�c lao 
��ng, và  vi�c tham gia tuy�n d�ng lao ��ng trong n��c c�a các doanh 
nghi�p v!a và nh .  �� �
��� BBB���   lllaaaooo   ������nnnggg   llliii���uuu   cccóóó   ttthhh���   hhh���ppp   ppphhháááppp   hhhóóóaaa   ttt���   ccchhh���ccc   

cccôôônnnggg   ���oooààànnn   lllaaaooo   ������nnnggg   MMMTTTUUU???   �� � ��� ���
B� lao ��ng tuyên b� ch�p thu�n vi�c thành l�p t� ch�c công �oàn 

th�ng quai nh�ng ng�	i lao ��ng h�p pháp vào ngày 25, nó g"n li�n v�i 
vi�c thành l�p t� ch�c c�a nh�ng ng�	i lao ��ng n��c ngoài.  

Theo tu�n báo V�n hóa ngày 25 tháng 4, các quan ch�c c�p cao làm 
vi�c trong b� lao ��ng nh�n ��nh rng nh�ng ng�	i lao ��ng n��c ngoài 
khi ��n Hàn Qu�c theo lu�t cho phép tuy�n d�ng c�a chính ph� thì h� 
c#ng ���c coi nh� là nh�ng ng�	i lao ��ng h�p pháp. H�n th� n�a khi 
h� n�p h� s� ��ng kí h� s$ ph�i thông qua m�t quá trình ki�m tra n�u ��y 
�� gi�y t	 h�p pháp thì ch"c ch"n s$ ���c ch�p nh�n. Tuy nhiên "nh�ng 
công nhân di trú b�t h�p pháp n�u �ã thành l�p m�t t� ch�c công �oàn 
v�i m�c �ích v� m%t chính tr� thì vi�c lao ��ng c�a ng�	i lao ��ng b�t 
h�p pháp  ���c xem là b�t h�p pháp và nh�ng t� ch�c công �oàn c�a h� 
c#ng không ���c phép ho�t ��ng.  

V� phía nh�ng t� ch�c công �oàn MTU c�a nh�ng ng�	i công nhân 
di c� và nh�ng t� ch�c công �oàn dân ch� �ã tuyên b� rng "vi�c thành 
l�p m�t t� ch�c công �oàn không ch� là quy�n l�i h�p pháp c�a ng�	i lao 
��ng mà còn ph�i ���c th!a nh�n b�i m%c dù là ng�	i lao ��ng di c� b�t 

TTiinn  TT��cc  ccôônngg  nnhhâânn  cchhââuu  ÁÁ  
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h�p pháp h� c#ng ch� ���c b�o h� b�i lu�t Lao ��ng hi�n hành. V� phía t� 
ch�c công �oàn MTU c�a nh�ng ng�	i lao ��ng di c�, vào ngày 3 tháng 5 
h� �ã n�p ��n lên B� lao ��ng v� vi�c xin thành l�p t� ch�c công �oàn. 
Theo nh�ng �i�u qui ��nh trong b� Lu�t quan h� Lao ��ng hi�n hành, v�n 
phòng chính ph� không có lí do gì �� b� sung nh�ng thi�u sót c�a m�t vài 
�i�u kho�n �ã ���c �� c�p và h� bu�c ph�i cung c�p các gi�y t	 c�n thi�t 
cho vi�c thành l�p t� ch�c công �oàn trong vòng 3 ngày k� t! ngày các th� 
t�c h� s� ���c trình lên.  

Không ch� nh�ng công nhân thu�c nh�ng khu trung tâm mà nh�ng 
công nhân � các khu v�c khác c#ng th�y ���c m�i quan tâm v� s� ra �	i 
c�a t� ch�c công �oàn MTU c�a ng�	i lao ��ng di c�. Ông Shagor 
ng�	i � khu v�c Gyeongnam nh�n m�nh rng : "Tôi hi v�ng T� ch�c 
công �oàn ngày càng m� r�ng ph�m vi h�n và tôi mu�n cùng tham gia 
làm vi�c v�i m�i ng�	i"  

���
 B�n có th� nói nh�ng �i�u mình bi�t v� t� ch�c MTU?  ���

 Tr��c �ây t� ch�c công �oàn Lao 
��ng MTU ho�t ��ng trong ph�m vi khu 
v�c thu�c hình th�c t� ch�c công �oàn bình 
�
ng � khu v�c Gyeonggi-Seoul. M%c d�u 
v�y �a s� nh�ng cu�c v�n ��ng c�a nh�ng 
ng�	i lao ��ng di c� hoàn toàn ��c l�p và là 
cu�c ��u tranh vì quy�n l�i riêng c�a chúng 
ta. Vì quy�n l�i c�a chúng ta, chúng ta ph�i 
��u tranh và hành ��ng bng chính b�n thân 
c�a chúng ta.  ���

 Ph	i m
t khá nhi�u th�i gian cho vi�c 
thành lp t� ch�c công �oàn. Th�i gian chu�n b� nh� th� nào?  ���

 Ý t��ng thành l�p t� ch�c công �oàn c�a nh�ng ng�	i lao ��ng di 
c� ch�t v�t ra trong ��u chúng tôi tr��c tiên khi chúng tôi �ang ��ng trong 
hàng ng# c�a nh�ng cu�c bi�u tình t�i ch& � nhà th	 Myungdong. Vào th	i 
gian này trong các nhóm bi�u tình không ch� m�t nhóm di c� c�a t� ch�c 
công �oàn Lao ��ng bình �
ng, mà cón có nhóm �ình công ng�	i Nepal, 
nhóm g�m nh�ng ng�	i lao ��ng di c� ��c l�p và nhóm chi vi�n cùng h�p 
tác v�i nhau.  

K� t! su�t n�m 2004 có m�t ý ki�n luôn ���c �� c�p, nó cho rng chúng 
ta nên nh�p các t� ch�c mang tính cá th� thành m�t t� ch�c chung. Sau �ó 
t! nh�ng ng�	i lao ��ng di c� � nh�ng khu v�c �ô th� ho%c � các khu v�c 
��a ph��ng ch�n ra ng�	i ��i di�n cho m&i khu v�c, th�	ng xuyên t� 
ch�c  nh�ng bu�i h�p ��nh kì và k�t qu� kéo dài ��n ngày hôm nay.  ���

 MTU b�t ��u vào ngày 24 tháng 4. Sau �ó b�n �ã làm gì v�i nhóm 
dân di c� c�a t� ch�c công �oàn Lao ��ng bình ��ng? Ng��i v�n phòng 
cao nh
t c�a t� ch�c công �oàn �ã ���c b�u ch�n ch�a? ���

 Tr��c khi MTU b"t ��u, t� ch�c c�a nh�ng ng�	i lao ��ng di c� 
gi�i quy�t nh�ng v�n �� tan rã, H�n th� n�a, v�n phòng cao nh�t c�a MTU 
là Liên �oàn lao ��ng Hàn Qu�c c�a t� ch�c công �oàn-KCTU.  ���

 V
n �� v� vi�c b	o v� quy�n l�i c�a con ng��i và thay ��i  ch� �� 
lut pháp ���c xem là v
n �� ��t ra không ch� giành cho nh�ng ng��i lao 
��ng hi�n �ang l�u trú t�i Hàn Qu�c mà còn giành cho ng��i lao ��ng 
Hàn Qu�c. Trên quan �i�m �� cp ��n tính c�n thi�t c�a t� ch�c công 
�oàn v�i s� tham gia c�a ng��i lao ��ng Hàn Qu�c hay t�t h�n là m�t t� 
ch�c riêng l� ch� bao g m nh�ng lao ��ng di c�. B�n ngh! sao v� v
n �� 
này?  ���

 M�u ch�t c�a vi�c thành l�p t� ch�c riêng l$ này là chúng ta không 
nên l� thu�c quá nhi�u vào ng�	i lao ��ng Hàn Qu�c mà ph�i c� g"ng 
giành l�y quy�n l�i cá nhân c�a chúng ta và ��u tranh cho nh�ng �i�u ki�n  

 
 

 
 
 
 

 
t�t h�n vì b�n thân chúng ta. H�n th� n�a v�n �� c�a nh�ng lao ��ng 

di c� có nhi�u khía c�nh khác v�i các v�n �� c�a ng�	i lao ��ng Hàn 
Qu�c . Ch
ng h�n, ��i v�i ng�	i lao ��ng Hàn Qu�c thì không r�i vào 
tr�	ng h�p b� qu�n lí c�'ng ch� ho%c b� tr�c xu�t. Tuy nhiên b�t c� khi 
nào c#ng có th� cùng làm vi�c v�i nh�ng công nhân Hàn Qu�c.  ���

 Nh�ng ai s� làm vi�c nguyên ngày và làm vi�c " �âu?  ���
 Hi�n t�i có 4 ng�	i làm vi�c nguyên ngày � v�n phòng c�a t� ch�c 

KCTU. Tôi, m�t tr��ng phòng t� ch�c ng�	i Nepal, m�t phó ch� t�ch �y 
viên công �oàn và phó giám ��c, t�t c� bao g�m 4 ng�	i nh� th�.  ���

 Hi�n t�i thành viên c�a t� ch�c g m bao nhiêu ng��i và t� l� ch�a 
��ng kí kho	ng bao nhiêu?  ���

 Hi�n t�i có kho�ng 100 thành viên. Và h�n m�t n�a là s� dân lao 
��ng l�u trú ch�a ��ng kí . Và h�u h�t s� công nhân lao ��ng l�u trú h�p 
pháp hi�n nay thì s� ng�	i có visa E-9 có hi�u l�c ��n n�m 2003 sau �ó 
s$ tr� thành nh�ng ng�	i lao ��ng b�t h�p pháp. Tuy nhiên t�t c� chúng 
ta ��u suy ngh( rng m�i vi�c mà chúng ta làm �ó chính là m�c �ích 
giành l�y quy�n l�i c�a ng�	i lao ��ng l�u trú cho dù nó có h�p pháp hay 
không?  

Nh�ng thành viên c�a t� ch�c h�u h�t là nh�ng thành viên thu�c t� 
ch�c công �oàn Lao ��ng bình �
ng - ETU(Equality Trade Union)  

Tr��c �ây c#ng có m�t vài thành viên c#,  nh�ng g�n �ây ��i �a s� là 
các thành viên m�i gia nh�p .  ���

 H�u h�t các thành viên c�a t� ch�c công �oàn Lao ��ng có ph	i 
là nh�ng thành viên ��n t# T� ch�c ETU?  ���

 Có m�t vài thành viên thu�c t� ch�c ETU-MB, nh�ng g�n �ây �a 
s� là các thành viên m�i gia nh�p. Các thành viên c�a t� ch�c ngày càng 
gia t�ng do các cu�c bi�u tình di)n ra th�	ng xuyên gi�a các khu v�c 
nm � th� �ô, các cu�c v�n ��ng tuyên truy�n � các khu v�c t�nh l$, và 
vi�c �i vi�ng th�m các khu công nghi�p, thuy�t ph�c h� cùng tham gia 
vào t� ch�c.  ���

 Vi�c �i�u khi�n m�t t� ch�c công �oàn li�u có tr" thành m�t gánh 
n�ng cho m�t công nhân lao ��ng ch�a ��ng kí ?  ���

 Dù sao �i n�a thì nh�ng ho�t ��ng c�a chúng ta không ph�i là 
nh�ng chuy�n c�n ph�i gi�u di�m, tr��c  m"t không có gì khác h�n là 
ph�i ��i di�n v�i nó. Có l$ s$ ch
ng có v�n �� gì c�. Gi� s* m�t ai �ó 
trong chúng ta ph�i r	i kh i t� ch�c �i ch�ng n�a thì c#ng không th� nào 
ng!ng ho�t ��ng b�i vì ch"c ch"n rng có ai �ó s$ ph�i thay vào ch& tr�ng 
�ó. Chính vì v�y, ch� c�n có lòng tin thì gánh n%ng �ó c#ng gi�m �i ph�n 
nào.  
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PPPhhhnnnggg   vvv���nnn   AAAnnnwwwaaarrr   
(((ccchhh���   ttt���ccchhh   cccôôônnnggg   ���oooààànnn   nnnggg���			iii   BBBaaannnggglllaaadddeeessshhh))) 
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<<Báo trong n��c>> 
NNNhhh���nnnggg   kkk���   hhhooo���ccchhh   ������iii   ppphhhóóó   ttt   tttrrr������ccc   mmm���ttt   ccc���aaa   

ccchhh���   ttt���ccchhh   cccôôônnnggg   ���oooààànnn   LLLaaaooo   ������nnnggg???      
 
" Tr��c tiên v�i t� cách là ch� t�ch công �oàn tôi c�m 

th�y có l&i trong s� vi�c này vì �ã không th� nào làm tròn 
trách nhi�m c�a mình. Và �i�u này �ã làm cho tôi c�m 
th�y r�t là h�i ti�c và b�c b�i. Và vi�c gánh l�y trách 
nhi�m gi�ng nh� s� �àn áp, công kích ��i v�i nh�ng công 
nhân di c� �ang ��u tranh v�i t� ch�c công �oàn �� ch�ng 
l�i nh�ng qui ch� tr�c xu�t ng�	i lao ��ng. +�u tranh. Cho 
dù có vào tù bng nh�ng gì có th� tôi s$ ��u tranh ��n 
cùng. Và nh�ng thành viên c�a t� ch�c �!ng nên dao ��ng 
hay lo ng�i v� b�t c� v�n �� gì chúng ta hãy ��u tranh ��n 
cùng. Nh�ng gì chúng ta mong mu�n th�t s�, chúng ta 
ph�i ��u tranh giành l�y vi�c h�p pháp hóa thân ph�n c�a 
ng�	i lao ��ng di c�, cu�c s�ng con ng�	i và cu�c s�ng 
th�t s� c�a m�t ng�	i lao ��ng"  

R�ng sáng ngày 14 v!a qua,  ông Anwar 
Hossain(34tu�i)-ch� t�ch công �oàn c�a nh�ng ng�	i dân 
lao ��ng di c� � Gyeonggi-Incheon-Seoul �ã b� b"t giam 
vào nhà giam dành cho ng�	i lao ��ng � Cheongju d�a 
trên nh�ng qui ch� c�a phòng xu�t nh�p c�nh c�a s� T� 
pháp � TTuk-som. Sau khi b� b"t l�p t�c ông �ã g�i ��n 
Liên �oàn lao ��ng.  

Vào lúc 11h ngày 16 t� ch�c công �oàn Lao ��ng �ã 
m� cu�c h�p kí gi� gi�a các T� ch�c nhân quy�n Lao 
��ng nh� các t� ch�c v� chính sách c�a ng�	i lao ��ng 
n��c ngoài và các t� ch�c qu�n chúng t�i phòng h�i ngh� 
KCTU. T� ch�c này �ã lên án m�nh m$ chính ph� Hàn 
Qu�c v� vi�c nh"m vào  ch� t�ch công �oàn ông Anwar và 
�,y ông ta ��n trung tâm thành ph� vào m�t bu�i sáng 
s�m cùng v�i m�t �oàn xe g�m 5 chi�c và 30 nhân viên 
c�a phòng xu�t nh�p c�nh. +i�u này cho th�y rõ s� ph�n 
��i gay g"t v� vi�c ng��c �ãi ��i v�i t� ch�c c�a nh�ng 
ng�	i lao ��ng di c�  

Ông Kaziman(41 tu�i) ng�	i Bepalese, tr�	ng phòng t� 
ch�c �ã cho bi�t : " Vào t�i ngày 13 tháng 5, sau khi k�t 
thúc bu�i h�p, ông Anwar �ang trên ��	ng v� nhà thì ông 
ta b� 30 ng�	i c�a phòng xu�t nh�p c�nh ch%n l�i và bao 
vây xung quanh t�i ga tàu �i�n ng�m TTuksom. Vào ngày 
14 tháng 5, kho�ng 1h sáng, ông ta b� xích l�i và d-n �i. . 
chân, m%t và ��u có r�t nhi�u v�t b�m tím.  

Thay th� quy�n ch� t�ch công �oàn, ông Shakil (30 tu�i) 
ng�	i Bangladesh tuyên b� rng :  

" Vào ngày 9, B� Lao ��ng �ã công b� cho chúng ta 
bi�t nh�ng Trung tâm xúc ti�n vi�c làm c�a các thành viên 
trong t� ch�c v� vi�c thông báo thành l�p t� ch�c công 
�oàn là quy�n l�i chính �áng c�a ng�	i lao ��ng. Và c#ng 
trình bày rõ vi�c t�n công t� ch�c. Cu�i cùng �ã dùng b�o 
l�c �� b"t ông Anwar. Cho dù d��i b�t c� s� áp b�c nào, 
t� ch�c công �oàn  s$ không h� do d� chúng ta s$ ��u 
tranh ch�ng l�i s� phân bi�t ��i x*, bóc l�t và nh�ng chính 
sách áp b�c 400,000 ng�	i dân lao ��ng."  

Ông Shakil �ã nh�n m�nh rng : chúng tôi yêu c�u 
chính ph� Hàn qu�c ph�i th!a nh�n quy�n lao ��ng chính 

�áng c�a ng�	i lao ��ng di c�, ng�n ch%n các cu�c bi�u 
tình c�a t� ch�c công �oàn và phóng thích cho ông 
Anwar. Ông ta còn �e d�a rng " n�u chính ph� Hàn 
qu�c không có m�t câu tr� l	i th a �áng v� nh�ng yêu 
c�u mà chúng tôi �ã g�i ý, thì không còn cách nào khác 
là chúng tôi s$ cùng v�i các t� ch�c phi chính ph�, t� 
ch�c xã h�i c�a nh�ng ng�	i dân ��ng d�y ��u tranh 
ph�n ��i chính ph�.  

Vào  sáng ngày hôm �ó t� ch�c công �oàn �ã r	i kh i 
nhà giam Cheongju d-n theo m�t nhóm lu�t s� thu�c 
nhóm chi vi�n v� m%t lu�t pháp di)u hành d�c thành ph� 
�� ��n g%p và ph ng v�n ngài Anwar - ch� t�ch t� ch�c 
công �oàn.  

Trong bu�i h�p kí gi� ngày hôm �ó, v�i s� có m%t 
kho�ng 10 thành viên ��i di�n cho t� ch�c nhân quy�n 
c�a ng�	i Lao ��ng �ã nh�n m�nh s� h�p tác yêu c�u 
phóng thích cho ông Anwar và vi�c h& tr� cho t� ch�c 
công �oàn Lao ��ng. H�n th� n�a, vi�c h�p pháp hóa các 
t� ch�c công �oàn c�a nh�ng ng�	i lao ��ng di c� c#ng 
là m�t trong nh�ng v�n �� nóng h�i c�a xã h�i Hàn qu�c.  

Phó ch� t�ch t� ch�c KCTU, ông Shin Seung-chul ch� 
trích rng : " Th�t là �áng ti�c cho nh�ng ng�	i lao ��ng 
di c� v-n là m�c tiêu cho vi�c �i�u khi�n và �i�u tra ch� 
vì m�t lí do ��n gi�n h� là nh�ng công dân b�t h�p pháp 
d��i s� qu�n lí c�a chính ph�. Ông ta cho rng: " T� 
ch�c KCTU m�t m%t s$ chu,n b� cho các cu�c ��u tranh 
ti�p theo �� hoàn t�t cho vi�c thành l�p các t� ch�c công 
�oàn Lao ��ng c�a ng�	i lao ��ng di c�, m%t khác s$ 
cùng v�i m�t s� ��n v� khác t� ch�c, thi�t l�p l�i nh�ng 
k� ho�ch ��i ��u v�i nh�ng m�c �ích c�a chính ph� v� 
vi�c �àn áp và l�t �� các t� ch�c công �oàn."  

Sau bu�i h�p kí gi�, T� ch�c nhân quy�n Lao ��ng �ã 
m� m�t cu�c h�i ngh� nhm tìm ki�m ra m�t ph��ng 
sách. M� ��u là m�t cu�c t�ng bi�u tình vào ngày 19 
tr��c phòng xu�t nh�p c�nh Seoul. H� yêu c�u m�t bu�i 
g%p m%t tr�c ti�p v�i các B� tr��ng B� t� pháp mà �ã 
ch�ng ��i l�i vi�c �àn áp các t� ch�c công �oàn và giam 
gi� ông Anwar.  

Thêm vào �ó h� s$ gây áp l�c ��i v�i t� ch�c ILO và 
UNHCR nh� tìm ra m�t ph��ng án có h� th�ng và mang 
tính h�p pháp liên quan ��n các v�n �� trong n��c và 
qu�c t� nh� các t� ch�c Lao ��ng qu�c t� và các t� ch�c 
nhân quy�n Châu Âu, gây áp l�c v� m%t qu�c t� v� vi�c 
�àn áp công nhân lao ��ng m�t cách vô ��o ��c thông 
qua s� liên k�t gi�a các n��c trên th� gi�i, và gây áp l�c 
v�i chính ph� Hàn qu�c trong c�ng ��ng thông qua vi�c 
gia nh�p vào t� ch�c ch�ng l�i các t� ch�c có liên quan 
��n quy�n l�i c�a ng�	i lao ��ng.  

Nh�ng k� ho�ch ��i phó t tr��c m"t c�a ch� t�ch công 
�oàn Lao ��ng?[OhmyNews 2005-05-16 15:42]  
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Trong bu�i h�p v�i hi�p h�i ng�	i lao ��ng n��c 

ngoài, �� l� ra m�t �i�u rng : " B� ph�n t� pháp thu�c 
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Phòng xu�t c�nh Seoul s$ th� cho ng�	i lao ��ng  n��c 
ngoài �ã t!ng b� b"t giam b�i vì là là ng�	i l�u trú b�t h�p 
pháp �� khám phá ra ch& ,n n�p c�a nh�ng ng�	i còn l�i"  

Vào ngày 21 tháng 5, anh Ngu Nguyen Thin (tên gi�) �ã 
cho bi�t rng chính anh ta �ã báo v�i phòng xu�t nh�p 
c�nh n�i ,n náu c�a 18 ng�	i công nhân Vi�t Nam b�t h�p 
pháp b�i s� th a hi�p vô nguyên t"c c�a phòng xu�t nh�p 
c�nh trong m�t bu�i h�p kí gi� di)n ra t�i m�t quán cafe 
Zelkova � Angook-dong, Seoul.  

Anh Ngu Nguyen Thin nói, "Tôi b� b"t vào ngày 11 
tháng 5 và nghe ���c t! nh�ng ng�	i � phòng xu�t c�nh 
rng "N�u anh có th� cung c�p cho h� bi�t ch& � c�a 20 
ng�	i còn l�i, thì chúng tôi s$ th� anh" "Chính vì th� ngay 
ngày hôm sau tôi �ã ch� công x��ng n�i 18 ng�	i công 
nhân b�t h�p pháp �ang ,n tr�n". Anh �y qu� quy�t rng 
"sau khi ���c th� ra m�t nhân viên c�a phòng xu�t nh�p 
c�nh �ã nói v�i tôi rng : " Anh �!ng lo l"ng, chúng tôi s$ 
t�o �i�u ki�n ��  anh ���c � l�i làm vi�c t�i Hàn qu�c". 
Sau �ó anh ta �ã b� m�t công nhân c�nh cáo và c�m th�y 
có l&i k� t! khi anh �y ���c th� l ng nh	 vào vi�c bán 
��ng nh�ng ng�	i công nhân b�t h�p pháp khác.  

Trong bu�i h�p bàn v� nh�ng chính sách liên quan ��n 
ng�	i lao ��ng n��c ngoài cho bi�t rng : "9 ng�	i trong 
s� 18 ng�	i b� anh Ngu Nguyen Thin khai báo ��n ngày 
20 bu�c ph�i v� n��c, s� còn l�i b� nh�t trong tr�i t�m 
giam Hwasung giành cho ng�	i n��c ngoài. Bu�i h�p còn 
trình bày v�i H�i �y viên nhân quy�n qu�c gia yêu c�u g' 
b  l�nh tr�c xu�t c�a nh�ng ng�	i công nhân �ó.  

T� ch�c này còn ch� trích rng " S� vi�c l�n này cho ta 
th�y ���c nh�ng th� �o�n x�o trá c�a ch� �� quân s�. Nó 
là m�t hành vi phi ��o ��c vì nó làm cho m�t ng�	i công 
nhân b�t h�p pháp có th� b� mang ti�ng su�t �	i là m�t k/ 
ph�n b�i."  

V� v�n �� này thì phòng xu�t nh�p c�nh Seoul �ã nh�n 
m�nh rng : " Th	i h�n c� trú b�t h�p pháp c�a Ngu 
Nguyen Thin là m�t kho�ng th	i gian t��ng ��i ng"n, 
kho�ng 6 tháng. Vì th� khi chúng ta th� l ng anh ta thì anh 
ta ph�i h& tr� �� có th� b"t ���c 14 ng�	i bng cách thu 
th�p và cung c�p cho chúng ta m�t s� thông tin c�n 
thi�t".[Hankyoreh ngày 21-04-2005]  
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Chính ph� tuyên b� rng h� s$ h�y b  các ch� �� tu 

nghi�p sinh và th�ng nh�t các hình th�c tuy�n d�ng 
ngu�n lao ��ng n��c ngoài thông qua ch� �� tuy�n d�ng 
lao ��ng. Tuy nhiên, th	i gian và m�t s� �i�u ki�n khác 
s$ ���c quy�t ��nh sau khi thông qua s� h�i ý cu�i cùng 
gi�a các b� ph�n có liên quan. Ch� �� tu nghi�p sinh �ã 
b� phê phán là �ã t�o ra quá nhi�u ng�	i lao ��ng l�u trú 
b�t h�p pháp và vi�c xâm ph�m ��n quy�n l�i c�a ng�	i 
lao ��ng. M%c dù chính ph� �a tuyên b� rng h� s$ th�ng 
nh�t ch� �� lao ��ng n��c ngoài ��n n�m 2007 thông 
qua các ch� �� cho phép tuy�n d�ng lao ��ng khi h� �� 
c�p ��n các ch� �� tuy�n d�ng mà chúng không xúc ti�n 
và m� r�ng b�i  có s* ph�n ��i t! phía B� Công ngh� và 
Th��ng M�i, và m�t vài b� ph�n khác.  
 
♦ T� v�n ♦ 

vvviiisssaaa   GGG111???   
 
H�i : Tôi là công nhân ��n t! Trung Qu�c, và ���c 

c�p visa E-9. Tôi b� tai n�n lao ��ng và hi�n t�i �ang 
���c tr� li�u bng b�o hi�m tai n�n lao ��ng. Tuy còn 
trong th	i gian �i�u tr� nh�ng do th	i h�n visa �ã ��n. 
G�n �ây, nh�ng qui ��nh c�a phòng xu�t nh�p c�nh r�t 
khó kh�n. Chính vì th� mà tôi r�t lo v� vi�c tr� thành 
công dân b�t h�p pháp và b� b"t b�i phòng xu�t nh�p 
c�nh. Tôi ph�i gi�i quy�t nh�ng v�n �� này bng cách 
nào?  
�áp : N�u là b�nh nhân b� tai n�n lao ��ng và �ang 

���c h��ng b�o hi�m tai n�n lao ��ng thì có th� ��i visa 
sang visa G1 và l�u trú � Hàn qu�c trong m�t th	i nh�t 
��nh. +� thay ��i visa G1, c�n ph�i có nh�ng gi�y t	 
ch�ng minh v� vi�c mình b� tai n�n lao ��ng. Chính vì 
th� c�n ph�i chu,n b� m�t gi�y thông báo th!a nh�n vi�c 
�i�u tr� ho%c ��n ��ng kí �i�u tr� t! Liên �oàn Phúc l�i 
Lao ��ng.  

Tuy nhiên visa G1 không ph�i là visa �i làm, vì v�y 
nh�ng ng�	i mang visa G1 n�u có b�t c� hành vi gì vi 
ph�m pháp lu�t l�p t�c s$ tr� thành ��i t��ng nm trong 
s� qu�n lí c�a phòng xu�t nh�p c�nh. B�i vì visa G1 nó 
ch� ���c c�p trong tr�	ng h�p b� b�nh hay b� th��ng c�n 
ph�i l�u trú thêm m�t th	i gian �� �i�u tr� ho%c trong 
tr�	ng h�p c�n l�u trú l�i �� ki�n th�a. Ch
ng h�n, n�u 
trong tr�	ng h�p ch�a nh�n ���c ti�n thôi vi�c nh�ng �ã 
trình bày tr�	ng h�p c�a mình cho B� lao ��ng ho%c 
�ang ch	 x* lý thì ���c chuy�n sang visa G1.  

Stop Crackdown!! 
Legalize Undocumented Workers!!! 

 


