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1) Vấn đề đảm bảo quyền lợi và cải cách các chính sách cho 

công nhân di trú. 
 Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2005, những công nhân di trú 

được cấp visa theo chế độ cấp phép lao động từ năm 2003 đã trở 
thành bất hợp pháp. Thêm vào đó, chủ trương giới hạn không cho 
người lao động tự do chuyển đổi nơi làm việc của chế độ tu nghiệp 
sinh công nghiệp và chế độ cấp phép lao động đối và tình trạng xâm 
phạm nhân quyền thương xuyên đã khiến cho công nhân di trú bất 
hợp pháp ngày càng gia tăng.  

 Một mặt, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục truy quét cho đến hết 
năm 2007, với chỉ tiêu là giảm người lao động bất hợp pháp đến cuối 
năm 2006 còn 80 nghìn và đến cuối năm 2007 là 40 nghìn người. 
Do đó, việc ban hành chính sách hợp pháp hoá những công nhân bất 
hợp pháp là rất khó khăn. Mặt khác chính phủ cũng rất cố gắng để 
buộc các nhà máy xí nghiệp nhỏ phải trục xuất công nhân di trú bất 
hợp pháp về nước để tuyển dụng công nhân di trú mới theo chế độ 
cấp phép lao động, do đó, công nhân di trú bất hợp pháp sẽ tiếp tục 
gặp nhiều khó khăn. 

Năm 2007, chính phủ Hàn Quốc sẽ sát nhập chính sách tu nghiệp 
sinh công nghiệp vào chế độ cấp phép lao động. Sau khi chính phủ 
công bố chủ trương này, Hiệp hội quản lý chế độ tu nghiệp sinh công 
nghiệp bao gồm cả những công ty vừa và nhỏ đã lên tiếng phản đối 
chế độ cấp phép lao động, họ đệ trình lên quốc hội và đòi trả lại giấy 
phép sản xuất kinh doanh. Họ không muốn thống nhất hai chính 
sách này vì họ không dễ dàng từ bỏ những lợi ích mà chế độ tu 
nghiệp sinh công nhân đem lại.  

 Mặc dù đây là phương châm của chính phủ trong năm 2007, 

nhưng dự định này cũng có thể sẽ bị hoãn lại vì sự phản đối của 
các tập đoàn nói trên, đồng thời, nếu có sát nhập đi chăng nữa thì 
cũng cần phải xem xét xem các phương thức sát nhập, cơ cấu và 
hình thức hoạt động như thế nào. Để sát nhập được cũng phải bàn 
bạc và thoả hiệp với Hiệp hội các công ty vừa và nhỏ. Bởi vì sau 
khi sát hợp, chế độ cấp phép lao động mới này sẽ quản lý và bố trí 
toàn bộ nhân lực vốn đang nằm trong sự điều động của chế độ tu 
nghiệp sinh hiện tại. 

 Thêm nữa, nếu chính phủ tăng cường truy quét và trục xuất thì 
phải đặc biệt chú trọng tăng cường chính sách hỗ trợ cho công 
nhân di trú về các mặt như: phúc lợi, văn hoá, y tế. 

 Bắt đầu từ năm ngoái, Bộ y tế và phúc lợi đã thực hiện việc 
miễn tiền phẫu thuật và tiền nhập viện cho công nhân di trú bất hợp 
pháp. Bộ Văn hoá du lịch cũng đã trích một số quĩ lớn hỗ trợ các 
hoạt động lễ hội văn hoá dành cho người nước ngoài. Các khu vực 
trên toàn quốc đã thiệt lập các Trung tâm hỗ trợ người lao động 
nước ngoài bằng tiền của cá nhân hoặc của chính phủ hỗ trợ. Trong 
thời gian tới, vẫn còn nhiều kế hoạch, chương trình sẽ được thực 
hiện. Do đó, các tổ chức hỗ trợ hiện có không nên “cạnh tranh” về 
khoản ngân sách hỗ trợ của chính phủ mà cần phải hoạt động theo 
các nguyên tắc và sự tín nhiệm. Mặt khác, về phương diện chính 
phủ và các cơ quan hữu quan không chỉ có ý kiến tham gia hay 
không mà còn cần phải xem xét lại lập trường của mình xem mình 
phải có trách nhiệm gì và nên thiết lập mối quan hệ ra sao. 

 
2) Vấn đề cơ cấu hoá người lao động nước ngoài. 
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 Năm ngoái, Tổng liên hiệp các tổ chức công nhân nước ngoài đã tự 
mình thành lập Liên đoàn lao động công nhân di trú nhưng phần lớn 
các thành viên đều là công nhân di trú bất hợp pháp do đó, Bộ lao 
động đã không thừa nhận tính hợp pháp của tổ chức 
này. Chính bản thân chủ tịch Liên đoàn này là Anwar 
đã bị truy quét và bị giam trong Trung tâm bảo hộ 7 
tháng. Do chính phủ tăng cường truy quét và trục xuất 
cho nên các tổ chức cá nhân hoặc các cộng đồng của 
công nhân di trú cũng rất khó hoạt động. 

 
3) Vấn đề chuyển đổi và khuếch trương nhận 
thức công nhân di trú như là người lưu trú. 
 
- Năm 2005 là năm mà người ta dành nhiều quan 

tâm nhất về mặt xã hội đối với vấn đề gia đình đa văn 
hoá. Theo đó, cả chính phủ và các cơ quan đoàn thể 
cũng tăng cường hỗ trợ, tuy nhiên, việc tiếp cận và nhận thức vấn đề 
này một cách có hệ thống vẫn đang tồn đọng nhiều khó khăn. 

Thêm vào đó, quyền công dân của công nhân di trú và quyền cư 
trú vĩnh viễn của con cái họ cũng chưa được công luận chú ý đến. 
Do đó, năm nay, chủ đề gia đình đa văn hoá và quyền công dân, 
quyền cư trú vĩnh viễn cũng sẽ là chủ đề tiếp tục được dư luận chú ý. 

- Trên cơ sở kinh nghiệm và cuộc sống của những kiều bào Hàn 
Quốc ở nước ngoài và những hiểu biết về các pháp chế, chế độ xã 
hội của các nước mà họ định cư, chúng ta cũng có thể dự đoán được 
tương lai của công nhân di trú ở Hàn Quốc. Theo dự định, năm nay 
sẽ tổ chức hai hội thảo về vấn đề người di trú Hàn Quốc ở Nhật và ở 
Đức. Chúng ta có thể coi đó là những tín hiệu xuất phát đáng mừng, 
và hy vọng rằng có thể liên kết với những tổ chức kiều bào Hàn 
Quốc này để hỗ trợ lẫn nhau. Trong thời gian tới, việc tổ chức giao 
lưu, trao đổi và liên kết với những kiều bào Hàn Quốc ở nước ngoài 
là rất cần thiết để đấu tranh nhằm tạo ra những chính sách hợp lý, 
thuận lợi cho công nhân di trú ở quan hệ. Đồng thời, kiều bào Hàn 
Quốc cũng sẽ đóng vai trò kiểm tra, thúc đẩy các chính sách của 
chính phủ Hàn Quốc. 

 
4) Khuyếch trương tầm nhìn ra cả vùng châu Á và tìm 

kiếm sự đoàn kết. 
 Những hoạt động giúp đỡ công nhân di trú giờ đây đã mở rộng 

tầm nhìn ra cả vùng châu Á. Ở khắp nơi trên toàn quốc các chương 
trình tìm hiểu về lịch sử xã hội và văn hoá của các nước châu Á đang 
được tiến hành tuyên truyền và tìm hiểu rộng rãi (thông qua các 
chương trình như: Làm bạn với các nước châu Á, Sân chơi văn hoá 
châu Á.) Các hoạt động giúp đỡ công nhân di trú trong nước cũng 
diễn ra rất tích cực. Nhằm thúc đẩy các hoạt động vì hoà bình, dân 
chủ và đảm bảo nhân quyền ở các nước châu Á, nhiều phương án 
hợp tác, giao lưu trực tiếp với cơ sở địa phương đang được tìm hiểu, 
tiến hành. Trong năm nay, những hoạt động có ý nghĩa như vậy cần 
phải được hiện thực hoá. Tuy nhiên, những hoạt động này cần phải 
có sự tham gia và hợp tác của công nhân di trú trong nước và những 
công nhân di trú đã hồi hương, mặt khác, cũng cần phải có sự ủng hộ, 
hợp tác có tính chất cộng đồng của cả những cơ quan đoàn ở các lĩnh 
vực khác không trực thuộc hệ thống đoàn thể liên đới toàn quốc. 

 

▷▷▷▷ Bản thống kê tình trạng cư trú của công nhân di trú qua các 
năm.(Số liệu tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2005, do Bộ tư pháp 
cung cấp)                                              (Đơn vị : người, %) 

※ Tu nghiệp sinh công nghiệp (30,800) : công ty vừa và nhỏ 24,270người; công ty 
xây dựng 5,218người, công ty thuỷ sản 647người, nông trang trại công nghiệp 665 
người. ※ Trong số người nước ngoài bất hợp pháp, những người cư trú không vì mục 
đích hoạt động kinh tế thì không tính (dưới 15 tuổi và trên 61 tuổi 21,638명)  

   
♣♧ Báo trong nước ♣♧ 

BBBắắắttt   đđđầầầuuu   tttừừừ   nnnăăămmm   nnnaaayyy   cccáááccc   ccchhhếếế   đđđộộộ   llliiiêêênnn   qqquuuaaannn   đđđếếếnnn   cccôôônnnggg   
nnnhhhââânnn   dddiii   tttrrrúúú   sssẽẽẽ   cccóóó   sssựựự   ttthhhaaayyy   đđđổổổiii   

 
Bắt đầu từ tháng 1 năm nay, chính sách khám sức khoẻ vốn là nghĩa vụ bắt 

buộc đối với các công ty sẽ bị huỷ bỏ. Từ tháng 7, áp dụng chế độ tuần làm 
việc 5 ngày đối với cả những công ty có số công nhân từ 100 người trở lên.  

 Một nhân viên Bộ lao động cho biết: “Để cơ cấu công việc trong công ty 
một cách hợp lý nhất, người ta đã áp dụng chế độ khám sức khoẻ để biết lịch 
sử bệnh án của công nhân và coi đó như một phương tiện sa thải. Thật ra, đó 
chỉ là thủ đoạn mang tính chất phân biệt đối xử khi tuyển dụng. Bắt đầu từ 
năm nay thì chế độ này sẽ được dỡ bỏ.” 

 Bắt đầu từ tháng 7 năm nay chế độ tuần làm năm ngày sẽ được áp dụng 
mở rộng đối với các công ty có từ 100 công nhân trở lên. Theo con số hiện nay, 
sẽ có khoảng hơn 5700 công ty với hơn 910 nghìn công nhân sẽ được hưởng 
lợi từ chế độ này. Theo đó, dự tính đến tháng 7, tổng số công ty được áp dụng 
chế độ làm việc tuần 5 ngày sẽ lên tới khoảng 16 nghìn, và tổng số công nhân 
được hưởng lợi sẽ là 4 triệu 300 nghìn người. 

 Cũng từ năm nay, thủ tục tuyển dụng người lao động nước ngoài cũng sẽ 
được đơn giản hoá. Kể từ tháng 7, những thủ tục cần thiết khi muốn tuyển 
dụng lao động nước ngoài như “Giấy chứng nhận thiếu lao động” và “Giấy 
phép tuyển dụng” sẽ được sát nhập làm một. Chủ công ty cũng không cần 
phải khai báo khi công ty bắt đầu tiến hành hoạt động v.v. các thủ tục như vậy 
sẽ được lược bỏ bớt.  

 Đến năm 2007, chế độ cấp phép lao động và chế độ tu nghiệp sinh sẽ 
được sát nhập làm thành chế độ cấp phép lao động mới.  

 Các phương án hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng lao động của công nhân 
cũng được đề xuất. Khi chủ công ty, nhà máy tổ chức huấn luyện phát triển 
năng lực làm việc cho các nhân viên, công nhân hợp đồng thì học phí huyấn 
luyện và tiền lương trong thời gian huấn luyện đó cũng sẽ được chi trả. Bắt đầu 
từ tháng 3 này, trường dạy nghề chuyên môn và trường Đại học kỹ thuật sẽ 
được sát nhập làm một và được điều hành bởi Đại học trung tâm và các cơ sơ 
hệ thống. Những doanh nghiệp nhỏ muốn tiến hành huấn luyện kỹ thuật và 
năng lực cho công nhân thì sẽ được áp dụng chế độ bảo hiểm tuyển dụng, theo 

Visa tu nghiệp 

Năm Tổng số Visa lao động Tổng  số bộ 
phận 

Tu nghiệp 
sinh của 

công ty Hàn 
ở nước ngoài 

Tu nghiệp 
sinh công 
nghiệp  

Công nhân 
bất hợp 
pháp 

08/2005.  
332,653 
(100) 

103,064 
(31.0) 

39,865 
(12.0) 

6,680 
(2.0) 

33,185 
(9.9) 

189,724 
(57.0) 

12/2004.  
421,641 
(100.0) 

196,603 
(46.6) 

36,555 
(8.7) 

8,430 
(2.0) 

28,125 
(6.7) 

188,483 
(44.7) 

12/2003.  
388,816 
(100.0) 

200,039 
(51.5) 

50,721 
(13) 

11,826 
(3.0) 

38,895 
(10.0) 

138,056 
(35.5) 

12/2002.  
362,597 
(100.0) 

33,697 
(9.2) 

39,661 
(11) 

14,035 
(3.9) 

25,626 
(7.1) 

289,239 
(79.8) 
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đó, lệ phí và tiền lương huấn luyện cũng sẽ được chi trả.  

 Những công nhân làm trong các ngành công nhân độc hại đều phải được 
kiểm tra sức khoẻ đặc biệt. Kể từ ngày 01 tháng 01, phạm vi các ngành công 
nghiệp độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ lao động như: tiếng ồn, bụi, hoá chất v.v. 
sẽ được xem xét mở rộng từ 120 đến 177 loại ngành nghề.  

 Ngoài ra, việc thiết lập công đoàn lao động của công nhân viên và các hoạt 
động đoàn thể sẽ được đảm bảo bằng các chính sách cụ thể. Các điều kiện hạn 
chế và đình chỉ tư cách đấu thầu đối với các công ty đã để xảy ra tai nạn, chết 
người cũng được thắt chặt hơn theo tiêu chuẩn từ mức 3 người thiệt mạng 
xuống chỉ còn 2 người. 
 

NNNhhhữữữnnnggg   nnngggưưườờờiii   cccóóó   vvviiisssaaa   GGG---111   vvvừừừaaa   kkkhhhôôônnnggg   đđđưưượợợccc   đđđiii   lllàààmmm   
vvvừừừaaa   kkkhhhôôônnnggg   đđđưưượợợccc   hhhưưưởởởnnnggg   ccchhhếếế   đđđộộộ   bbbảảảooo   hhhiiiểểểmmm   sssứứứccc   kkkhhhoooẻẻẻ 

 
 Một người Banglađét 35 tuổi, đã sang Hàn Quốc theo visa G-1 trong vòng 

6 tháng vì có người em bị bệnh gan ở đây. Người em của anh này 5 năm trước 
đã bị chấn thương nặng, gãy xương sống do thang máy rơi khi đang làm việc tại 
một công ty nhuộm ở vùng Buchơn, tỉnh Kiêng Ghi và đang được điều trị.  

 Hai anh em gặp nhiều khó khăng trong vấn đề tiền sinh hoạt. Người anh vì 
có visa G-1 nên không thể đi làm, hàng tháng chỉ trông chờ vào 700 nghìn won 
tiền bồi thường thu nhập của bảo hiểm trả cho người em. Người em than thở 
rằng “Anh trai tôi không có bảo hiểm y tế nên một vài lần bị bệnh đã phải vào 
viện với giá tiền cắt cổ, nhiều khi bị bệnh nhưng vì tiền viện phí quá cao nên 
đành phải cam chịu.” 

 Những công nhân nước ngoài có visa G-1 không có quyền hưởng bảo hiểm 
y tế và quyền khiếu kiện về tiền lương bị nợ, do đó, so với những công nhân lao 
động hợp pháp khác, họ gặp rất nhiều khó khăn. Những người có visa G-1 bị 
liệt vào loại “Các loại visa khác”, và không được làm việc hoặc cư trú lâu dài, tuy 
nhiên, trường hợp của hai anh em này là trường hợp ngoại lệ, bất đắc dĩ phải ở lại 
do đó cần phải được xem xét. Thường thì thời gian cư trú là 3 hoặc 6 tháng, song, 
dù có được gia hạn thì vẫn không được phép đi làm, nếu bị phát hiện đi làm thì 
sẽ lập tức bị trục xuất.  

 Một trường hợp khác là anh B (48tuổi), công nhân người Uzabeckistan là đã 
về nước tháng trước. Lúc đầu, anh định về nước từ đầu năm 2005, nhưng vì chủ 
công ty không chịu trả 5 triệu won tiền lương cho nên phải xin gia hạn theo visa 
G-1 để ở lại theo kiện thêm 6 tháng. Tuy nhiên, khi chưa đòi được tiền lương mà 
vẫn không được đi làm nên anh B đã gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. 
Cuối cùng anh phải làm thêm lén lút trong quán ăn để tồn tại cho đến khi toà án 
gọi anh đến nhận tiền về nước. 

 Theo Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ tư pháp, tính đến cuối năm 2005, có 
2915 người nhập cảnh theo visa G-1, trong đó, có rất nhiều người đi làm trong 
điều kiện không có bảo hiểm tai nạn công nghiệp, không có quyền kiện cáo nếu 
bị nợ lương v.v. 

 Những người này, tất nhiên không được hưởng bảo hiểm tai nạn công 
nghiệp nhưng ngay cả bảo hiểm y tế cũng không có. Vì đối tượng này bị cấm 
lao động nên không thể tham gia bảo hiểm y tế công ty, nhưng lẽ ra họ phải 
được tham gia bảo hiểm y tế khu vực. Tuy nhiên theo qui định của luật bảo hiểm 
sức khoẻ quốc dân thì chỉ có các đối tượng có visa sau đây mới có thể tham gia 
bảo hiểm khu vực: Visa loại D(du học sinh, tu nghiệp sinh.v.v.), visa loại E(giáo 
sư, chuyên gia v.v.), visa loại F(thăm viếng, cư trú.v.v.) Một nhân viên trong Tập 
đoàn bảo hiểm sức khoẻ quốc dân cho biết: “ Những người nước ngoài cư trú từ 
1 năm trở lên thì có thể được mua bảo hiểm, nhưng người có visa G-1 thì không 
thuộc diện đối tượng được quyền mua bảo hiểm”. 

 Vì những hạn chế khắt khe này mà nhiều người tự nguyện từ bỏ vị thế cư trú 
hợp pháp để trở thành người lao động cư trú bất hợp pháp. 

 Một trường hợp khác là của anh C(45tuổi ở Yang Chu- Kiêng Ghi, ) người 
Trung Quốc, đã nhập cảnh 4 năm trước. Đến tháng 8 năm 2005 thì thời hạn cư 
trú hợp pháp của anh C chấm dứt nhưng vì còn bị nợ 7 triệu won tiền lương nên 

anh phải xin visa G-1 để ở lại thêm 3 tháng. Tuy nhiên, Sau 4 tháng theo kiện 
mà vụ việc không được giải quyết cho nên anh C đã không gia hạn thêm mà 
tự trở thành người bất hợp pháp.  

Cho dù bị phát hiện và bị trục xuất nhưng người ta phải có cái ăn thì mới tồn 
tại được nên phải đi làm. Ông Lee Sung Hoan, công tác tại Trung tâm tư vấn 
cho người lao động nước ngoài ở Seoul cho biết: “ Người có visa G-1 bị ràng 
buộc quá nhiều nên nhiều người nước ngoài thà làm người bất hợp pháp còn 
hơn là hợp pháp mà có visa G-1. Đối với những trường hợp đã hết thời hạn 
lưu trú mà bất đắc dĩ phải xin gia hạn thì cần phải xem xét và bỏ bớt ràng buộc, 
hạn chế cho họ.”       (Theo báo Nhật báo Thế giới, số ra ngày 02 tháng 02) 

 

ĐĐĐàààiii   ppphhháááttt   ttthhhaaannnhhh   lllaaaooo   đđđộộộnnnggg   dddiii   tttrrrúúú   sssẽẽẽ   kkkhhhởởởiii   đđđiiiểểểmmm   ppphhháááttt   
ttthhhaaannnhhh   999   ttthhhứứứ   tttiiiếếếnnnggg. 

 
 Cái tên “Lá thư vui của Lênh An Thai”, “Người bạn của Pôrôđêsi” … nghe 
có vẻ lạ tai nhưng đó là tên của chương trình ra đi ô. Lênh An Thai theo tiếng 
Thái Lan nghĩa là “người lao động Thái Lan”. Pôrôđêsi tiếng Nê Pal nghĩa là 
“ kiều bào ở nước ngoài”. Đó là những chương trình Ra đi ô đã được phát 
sóng qua internet từ tháng 5. (Địa chỉ: http://www.migrantsinkorea.net )  
 Kể từ khi phát sóng đến nay đã được 8 tháng nhưng các chương trình này 
được nhiều người nghe đi nghe lại nhiều lần. Số người nghe lại ít thì khoảng 
80 người, có khi lên tới 200 người. Dựa trên thành quả này mà đài phát thanh 
dành cho công nhân di trú đã quyết định phát sóng chương trình bằng 9 thứ 
tiếng bao gồm: tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nê Pal, tiếng Mông Cổ, tiếng 
Thái, tiếng Inđônêxia, tiếng Miến Điện, tiếng Anh, tiếng Hàn v.v Các chương 
trình này bao gồm chương trình ca nhạc, tin tức v.v. Theo phía đài phát thanh, 
điều chúng tôi lo ngại không phải là vì không có chương trình, nguồn lực và 
vốn mà chúng tôi sợ khán giả không quan tâm. Nhưng thật là thiếu sót nếu 
không chú ý đến 400 nghìn người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc và 
con số này có thể sẽ đạt đến 1 triệu.  
 Đài phát thanh tuy nhỏ nhưng ý nghĩa công việc thì rất lớn lao.  
 Lịch phát sóng chia ra mỗi tuần từ 1~ 2 giờ, thứ 2 “Bản tin Mông Cổ”;  thứ 3 
“Lá thư vui của Lênh An Thai”; thứ 4 “Bản tin Miến Điện”; thư năm “Lao 
động Việt Nam ở Hàn Quốc”, v.v. và đài cũng đang cố gắng lên kế hoạch phát 
sóng hàng ngày từ 1 đến 2 giờ.  
 Thời gian phát sóng từ 1~2 tiếng không biết có ít quá không nhưng quả thật là 
không dễ dàng chút nào. Tất cả chương trình đều phải hoàn thành vào ban 
ngày, các biên tập viên cũng đổ mồ hôi bươn chải ở từng công ty như công 
nhân, từ công ty dệt, công ty làm màn hình tinh thể lỏng cho đến công ty làm 
bóng đèn v.v.v Cuối tuần cũng phải làm việc để chuẩn bị cho chương trình 
tuần sau. 
 Dù là công việc mệt nhọc nhưng vì là “ước mơ” nên mọi người rất cố gắng. 
Mục đích trước mắt là mở trang web bằng nhiều thứ tiếng. Những công nhân 
lao động nước ngoài và các kí giả sẽ có thể đưa lên mạng những bài viết bằng 
tiếng mẹ đẻ của mình, sau đó, sẽ có người dịch ra tiếng Hàn và đưa sang bên 
mạng tiếng Hàn.  
 Bằng biện pháp này, từ văn hoá, lịch sử đến tình hình thời sự chính trị và các 
sự kiện, biến cố của các nước cũng sẽ được đưa lên mạng, internet hoá. Sau 
khi ổn định thì đài phát thanh cũng có thể tiếp nhận và phát những tin tức quốc 
tế do mạng này cung cấp. Mục tiêu lâu dài là thiết lập hệ thống thông tin đại 
chúng dành cho các cộng đồng đa văn hoá vốn là một phần không thể thiếu 
trong xã hội Hàn Quốc. Nói cách khác là “thiết lập hệ thống mạng thông tin 
xuyên quốc gia” và nó sẽ trở thành hệ thống thông tin mà các cơ quan ngôn 
luận Hàn Quốc không thể có được. 
 Đài phát thanh di trú được sự giúp đỡ của Mạng thông tin Chinbo, Mạng 
thông tin người lao động và thế giới, cùng với sự tài trợ tài chính của Viện chấn 
hưng văn nghệ Hàn Quốc, Quỹ văn hoá Seoul và đã thiết lập được trụ sở 
trước cổng trường Đại học Hong Ik Seoul. Tuy vậy, kinh phí hoạt động vẫn 
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còn thiếu thốn. Một người hoạt động tình nguyện tên là Park Kiêng Chu nói về 
những khó khăn tài chính như sau: “Kinh phí còn hạn hẹp lắm, nếu được trả 
lương thì sẽ có rất nhiều người có tài tình nguyện làm việc, còn như bây giờ thì 
chưa thể được.”  (Theo báo Han Kye Rê, số ra ngày 02 tháng 02 năm 2006) 

 

MMMộộộttt   lllaaaooo   đđđộộộnnnggg   nnngggưưườờờiii   UUUzzzaaabbbeeekkkiiissstttaaannn   nnnhhhờờờ   cccảảảnnnhhh   sssáááttt   đđđòòòiii   
tttiiiềềềnnn   lllưưươơơnnnggg   bbbịịị   nnnợợợ   bbbịịị   dddẫẫẫnnn   đđđộộộ   đđđếếếnnn   SSSởởở   dddiii   tttrrrúúú   

 
 Ngày 13 tháng vừa qua, các tổ chức đoàn thể xã hội nhân dân ở vùng Asan 

đã gửi danh sách chữ kí phản đối việc cảnh sát dẫn độ công nhân người 
Uzabekistan tới Sở di trú là hành động vi phạm nhân quyền, chấp hành luật 
pháp một cách thái quá, cực đoan. Công nhân tên John này vì bị chủ nợ 5 triệu 
won tiền lương và 2 triệu won nhờ giám đốc công ty gửi nhưng giám đốc đã 
không gửi mà lờ đi. Do đó, anh ta đã tìm đến Trung tâm hỗ trợ người lao động 
nước ngoài ở Asan., sau đó đến Sở cảnh sát Asan tố giác là chủ công ty đã chiếm 
đoạt số tiền 2 triệu won mà anh ta nhờ gửi. Một viên cảnh sát tư nói với John 
rằng “Đây là vấn đề xâm phạm nhân quyền, không liên quan gì đến tư cách cư 
trú cả, chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.” John tin lời anh ta và đã đến sở cảnh sát. Nhưng 
khi John đến thì phía cảnh sát lại cho rằng vì John là người bất hợp pháp nên đã 
dẫn độ anh ra Sở di trú. Sau khi bị bắt 10 ngày, John được thả ra vào ngày 16. 
Phía Sở di trú cho rằng “Để anh John giải quyết vấn đề tiền lương, chúng tôi đã 
huỷ lệnh giam tạm thời 3 tháng”.  

 Các tổ chức đoàn thể yêu cầu phía cảnh sát rút kinh nghiệm, không được để 
tình trạng xâm phạm nhân quyền, chấp hành luật pháp một cách thái quá như 
thế này tái diễn.  

  

♣♧ Tin tức về chính sách lao động di trú. 

� Đẩy mạnh công tác giáo dục tiếng Hàn cho con em công nhân 
lao động di trú. 
 
 Bộ giáo dục nguồn nhân lực Hàn Quốc cho biết “năm nay, để đẩy mạnh công 
tác giáo dục tiếng Hàn Quốc cho con em công nhân lao động di trú, Bộ sẽ dự 
định thực hiện nhiều kế hoạch mới. Ở cấp tiểu học, tổ chức lớp học tiếng Hàn, 
soạn thảo sách giáo khoa riêng cho con em công nhân di trú. Bộ cũng sẽ điều tra 
xem thực trạng các vấn đề và tính thiết yếu của nó và dự định đến tháng 8 này sẽ 
công bố thi hành những chính sách hỗ trợ tổng hợp.  
 
� Bộ tư pháp mở phiên họp về vấn đề bảo vệ nhân quyền cho 
người nước ngoài. 
 
 Ngày 10 tháng 01, Bộ tư pháp sẽ bắt đầu mở phiên họp về vấn đề bảo vệ nhân 
quyền và cải thiện quyền lợi cho người nước ngoài’. Cuộc họp này sẽ tập trung 
bàn bạc để thúc đẩy việc cải thiện nhân quyền và quyền lợi cho công nhân di trú. 
Tham gia cuộc họp này có 13 thành viên, trong đó Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban 
trung ương mỗi đơn vị cử 6 đại biểu, phía Bộ tư pháp có Thứ trưởng Bộ tư pháp 
làm chủ toạ cho cuộc họp. Phía Uỷ ban nhân dân có ông Sơ Kiêng Sấc, mục sư 
nhà thờ Chosun, ông Kim He Sung, chủ tịch Trung tâm bảo vệ người lao động 
nước ngoài, ông Park Chơn Ưng, chủ tịch Trung tâm bảo vệ người lao động 
nước ngoài ở An San v.v. các đại biểu này sẽ tích cực đề xuất các ý kiến để cải 
thiện tình trạng nhân quyền và quyền lợi cho công nhân di trú nhưng chỉ sợ rằng 
Bộ tư pháp chỉ tạo ra cuộc họp này để làm hình thức thôi, còn Bộ sẽ tự mình đơn 
phương quyết định mọi chính sách đối với lao động nước ngoài. 
 
� Sắp tiến hành cấp visa thăm viếng làm việc cho người Hàn 

kiều ở nước ngoài. 
 
 Bắt đầu từ tháng 7 năm nay, Bộ tư pháp dự định sẽ cấp visa H-2 cho người 
Hàn Quốc ở nước ngoài muốn về nước thăm quê và làm việc. Đối với những 
người Hàn kiều không còn người thân thích trong nước thì vẫn có thể ở lại và 
làm việc trong vòng 5 năm. Giới hạn các ngành nghề được làm việc như hiện 
nay bao gồm xây dựng, dịch vụ v.v sẽ được mở rộng ra các ngành nghề khác 
như sản xuất, chế tạo, công nghiệp nông trang, đánh bắt hải sản v.v Những 
người Hàn kiều khác với các công nhân lao động nước ngoài khác ở chỗ sau 
khi thi đỗ tiếng Hàn và nhập cảnh, họ được tự do đi tìm việc thích hợp với 
mình.  

 

♦ Tư vấn ♦ 
BBBộộộ   lllaaaooo   đđđộộộnnnggg   đđđốốốiii   xxxửửử   bbbấấấttt   bbbìììnnnhhh   đđđẳẳẳnnnggg   

 

Hỏi :  Tôi là Ally, đến từ Pakistan. Tôi không nhận được tiền trợ cấp thôi 
việc ở công ty tu nghiệp nên đã nộp hồ sơ nhờ Bộ lao động giải quyết. Nhân 
viên Bộ lao động thụ lý hồ sơ và cùng gọi tôi và giám đốc lên gặp mặt. Khi 
nhân viên này tính toán tiền trợ cấp thôi việc xong rồi bảo tôi kí vào tờ giấy 
tường thuật mà không một lời giải thích. Tôi hỏi: “Sao ông chẳng giải thích gì 
cho tôi cả?” Ông ta bảo: “Nếu tôi giải thích cho thì anh có thể nghe được à? 
Sau này tôi mới biết được là ông ấy đã tính sai tiền trợ cấp thôi việc của tôi. 
Người của Bộ lao động thì phải biết lắng nghe ý kiến của công nhân và phải 
giải thích cho công nhân hiểu những khúc mắc trong lao động, nhưng thái độ 
của người thụ lý và phán xét hồ sơ kiểu này thì tôi không thể hiểu được. Chẳng 
lẽ tôi cứ phải nhịn mãi sự đối xử bất bình đẳng này hay sao? 

 
Đáp : Nghĩa vụ của người thụ lý hồ sơ và xét xử là phải giải thích và 

hướng dẫn rõ ràng mọi điều kiện, qui định cho công nhân nộp đơn yêu cầu xét 
xử. Họ chẳng có lý do gì để từ chối giải thích cho người lao động nước ngoài 
cả. Nếu họ làm việc với thái độ tắc trách như vậy, bạn có thể làm đơn yêu cầu 
gửi lên Bộ lao động hoặc biểu tình phản đối hình thức làm việc của họ bắt 
buộc họ phải sửa chữa. Nếu bạn là người lao động nước ngoài và bị phân biệt 
đối xử thì bạn có thể tố cáo lên Uỷ ban nhân quyền quốc gia. Khi làm đơn tố 
cáo lên Uỷ ban này, bạn không cần phải có thẻ đăng kí người nước ngoài hợp 
pháp. Cách thức tố cáo có thể bằng thư, điện thoại, e-mail, v.v. và nhớ là phải 
đề địa chỉ liên lạc của bạn thật rõ ràng để người ta còn biết mà liên lạc với bạn.  

 Địa chỉ của Uỷ ban nhân quyền quốc gia như sau: 

Điện thoại  
Seoul – Kiêng Ghi 1331 , Nếu ở ngoài hai vùng trên thì phải
gọi theo số 02-1331 

Gửi theo địa 
chỉ thư hoặc 
đến trực tiếp 

(우100-842) 서울특별시 중구 무교동길 41 금세기 빌딩 701호
(을지로 1가 16번지) 국가인권위원회 인권상담센터 
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 Hiện nay, Bộ lao động và Bộ tư pháp đang phối hợp truy quét , trục xuất 

cưỡng chế người lao động bất hợp pháp. Nếu chúng ta không đấu tranh thì 
cả Bộ lao động và cả những nhân viên phán xét vụ việc như nói trên sẽ 
chẳng bao giờ xem công nhân di trú là người lao động cả và các vụ xâm hại 
nhân quyền và quyền lao động sẽ tiếp tục xảy ra. Dù trong thời gian truy 
quét, việc biểu tình phản đối là rất khó khăn nhưng các bạn  đừng chịu 
đựng, hãy tố giác mọi hành vi xâm hại nhân quyền và quyền người lao 
động lên Uỷ ban nhân quyền quốc gia theo địa chỉ nói trên. 
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