Nhật Bản điều tra vụ người Việt bị lừa làm việc ở khu nhiễm phóng xạ
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2018 18:45

Bộ Tư pháp Nhật Bản đang điều tra vụ án liên quan đến việc một thực tập sinh Việt Nam
bị lừa làm công việc dọn dẹp ở khu vực nhiễm phóng xạ sau thảm họa hạt nhân
của nhà máy điện hạt nhân tại Fukushima năm 2011.

Hôm 7/3, trả lời qua điện thoại với tờ Japan Times, Bộ Tư pháp Nhật Bản xác nhận các
quan chức đang điều tra vụ án liên quan tới một nam sinh Việt Nam (24 tuổi) từng làm
việc cho một nhà máy xây dựng ở tỉnh Iwate. Hiện công ty này cũng chưa đưa ra bất cứ
lời bình luận nào liên quan tới sự việc trên.

Khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Trước đó, nhật báo Nikkei cho hay, công ty xây dựng ở tỉnh Iwate đã phủ nhận cáo
buộc vi phạm luật lao động. Công ty này khẳng định công dân Việt Nam được giao
nhiệm vụ như những người đồng nghiệp Nhật Bản và không gặp bất cứ rủi ro gì liên
quan tới sức khỏe.

1/3

Nhật Bản điều tra vụ người Việt bị lừa làm việc ở khu nhiễm phóng xạ
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Tuy nhiên, Liên đoàn Lao động Zedoitsu ở Tokyo, tổ chức đại diện cho thực tập sinh Việt Nam
cho biết, hợp đồng lao động giữa hai bên chỉ đề cập tới công việc liên quan đến kỹ thuật và
công trình xây dựng công cộng, nhưng người này lại phải làm công việc dọn dẹp tại khu vực
bị nhiễm phóng xạ ở tỉnh Fukushima. Không may, người này đã bị phơi nhiễm xạ.

Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Zedoitsu, ông Shiro Sasaki khẳng định, nam thanh niên 24
tuổi người Việt Nam đã tới Nhật Bản vào tháng 9/2015 sau khi ký hợp đồng lao động với
công ty xây dựng ở tỉnh Iwate.

Nam thanh niên Việt Nam đã được đưa tới thành phố Koriyama ở tỉnh Fukushima hơn
chục lần để khử trùng khu vực dân cư tại thành phố này trong khoảng thời gian từ tháng
10/2015 – 3/2016.

Sau đó, người này còn tiếp tục bị giao làm công việc tháo dỡ các tòa nhà trong một khu vực
cấm tại thị trấn Kawamata của tỉnh Fukushima trước khi chính quyền địa phương bãi bỏ lệnh
phong tỏa đối với khu vực bị nhiễm phóng xạ cao.

Theo nam thanh niên Việt Nam, anh này không hề biết trước là mình sẽ làm công việc dọn
dẹp ở những khu vực bị nhiễm phóng xạ sau thảm họa hạt nhân Fukushima.

“Người thanh niên cho biết mình đã bị lừa và bị đưa tới Nhật Bản để làm công việc dọn
dẹp”, ông Sasaki dẫn lời nam thanh niên Việt Nam nói.

Cũng theo ông Sasaki, Liên đoàn Lao động Zedoitsu đang cố gắng tiến hành đàm phán giữa
công dân Việt Nam và công ty xây dựng ở tỉnh Iwate để bàn về mức tiền bồi thường nếu
như anh này chịu hoàn tất bản hợp đồng lao động 3 năm.

Ông Sasaki cho biết thêm, trong khi nam thanh niên Việt Nam chỉ được trả mức lương
140.000 yên/tháng (30 triệu VND/tháng), thì những người đồng nghiệp Nhật Bản làm công
việc tương tự lại nhận được số tiền cao gấp 3 lần.
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Chương trình Thực tập viên kỹ thuật thực tế do chính phủ Nhật tài trợ được triển khai để bù
đắp sự thiếu hụt lao động không có tay nghề ở Nhật Bản.

“Những kỹ thuật viên này không nên bị đưa tới làm công việc như trên bởi nó sẽ đe dọa tới
sức khỏe người lao động. Không thể phủ nhận rằng phóng xạ rất độc hại”, ông Sasaki
nhấn mạnh.

Nam thanh niên Việt Nam đã bỏ làm tại công ty xây dựng hồi tháng 11 năm ngoái trước
mối lo ngại về tình hình sức khỏe dù đã báo cáo với giới chức công ty.

Tờ Japan Times cũng khẳng định, mức độ phơi nhiễm phóng xạ của công dân Việt Nam
trong quá trình làm việc ở thị trấn Kawamata đã được ghi nhận nhưng chủ công ty lại
giấu giếm thông tin.

Minh Thu (Infonet/Lược dịch).
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