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Việt Nam
HÀNG DỆT MAY

Có những báo cáo về trẻ em tại Việt Nam tuổi từ 10 đến 18 và một số trẻ chỉ mới 6 tuổi đang
làm việc trong điều kiện lao động cưỡng bách để sản xuất hàng dệt may. Các thông tin có
được gần đây nhất có nguồn từ các cuộc truy quét của chính quyền, các tin tức của các tổ
chức phi chính phủ (NGO) và các cơ quan truyền thông cho thấy đã phát hiện được nhiều tốp
trẻ em trong các nhà máy nhỏ của tư nhân và các xưởng may không chính thức. Các xưởng
này chủ yếu nằm bên trong và chung quanh thành phố Hồ Chí Minh; tuy nhiên, nhiều trẻ trong
số này là người di cư, hoặc đã bị bán, từ nông thôn và từ các tỉnh miền trung hay miền bắc.
Nhiều trẻ em sinh sống bên trong các nhà máy; người sử dụng lao động ngăn trẻ em rời khỏi
nhà máy bằng vũ lực và/hoặc bằng cách giữ lương lại. Trong một số trường hợp, người sử
dụng lao động chỉ trả tiền cho trẻ sau một năm làm việc hoặc sau khi hoàn thành một hợp
đồng nhiều năm. Người sử dụng lao động không chịu trả tiền cho trẻ em nào bỏ đi trước khi
hết hợp đồng; một số người còn giữ lại một phần lương quy định theo hợp đồng để buộc trẻ
em ở lại làm thêm một năm nữa. Trẻ em bị buộc phải làm việc nhiều giờ, có khi đến 18 giờ
một ngày, có khi làm đến khuya, và ít khoảng thời gian giải lao. Các báo cáo chỉ ra rằng những
trẻ em này bị người sử dụng lao động đánh đập hoặc đe dọa bằng bạo lực thể xác. Ngoài ra,
còn có những báo cáo cho biết đã thấy các trẻ em chỉ mới 12 tuổi phải lao động trong khi bị
nhốt trong các trung tâm giam giữ do chính quyền điều hành. Các trẻ em này bị ép buộc may
quần áo trước lời đe dọa sẽ bị hình phạt thể xác hoặc các hình phạt khác, và không được trả
lương.

