Survey kung paano mapapabuti ang pang‐araw‐araw na
pamumuhay ng mga migranteng Pilipino sa Japan
(December 2014)
Mga layunin at Pakay ng Survey:
Kami ay mga kasapi ng Japan Lawyers International Solidarity Association (JALISA) na
itinatag noong 1957 at may layunin na magbuo ng pandaigdigang pakikipagkapatiran para
sa kapayapaan at paggalang sa karapatang pantao. Ang JALISA ay mayroong mahigit 400
myembro na karamihan ay mga abogado, paralegal at ordinaryong mamamayang Hapon.
Isa sa mga kasalukuyang kampanya namin ay mapabuti ang pamumuhay ng mga
migranteng Pilipino sa Japan at pangalagaan at isulong ang kanilang mga karapatan. Ito
ay sa pakikipagtulungan ng National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), isang grupo ng
mga abogadong Pilipino na nagsusulong sa karapatang pantao, Migrante International
bilang pandaigdigang alyansa ng mga migranteng Pilipino at mga organisasyong Pilipino
sa Japan gaya ng KAFIN (Kalipunang ng mga Filipinong Nagkakasia) at Migrante Japan.
Inilabas naming ang survey na ito upang higit pang maintindihan ang kalagayan ng mga
mjigrante Pilipino sa japan – ano ang mga isyu at problemang kanilang kinakaharap sa
araw‐araw – upang mas mapahusay pa an gaming serbisyo sa inyo.
Hindi naming gagamitin ang mga personal na impormasyong inyong ibibigay maliban sa
layunin na binanggit sa itaas. Hindi naming ito isasapubliko at lalong hindi makararating
sa immigration ng Japan. Hindi kailangang isulat ang inyong pangalan kung iyan ang
nanaisin ninyo.
Kung nais ninyong sumali sa survey na ito, kayo ay bibigyan ng pagkakataon na para sa
libreng konsultasyon mula sa mga abogado na kasapi ng JALISA sa inyong lguar.
Contact:
JALISA Headquater
20‐4‐906, Araki‐cho, Shinjuku‐ku, Tokyo, Japan 1600007
Japan Lawyers International Solidarity Association (JALISA)
TEL:+81‐3‐3225‐1020, FAX:+81‐3‐3225‐1025
URL:http://homepage3.nifty.com/jalisa/english/index.html
Email:jalisa@jalisa.info
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Survey Questionnaire
I.

Mga Personal na Impormasyon
Q1 Ano ang iyong pangalan? _____________________ (pwedeng iwan na blangko)
Q2 Kasarian

( ) lalake

( ) babae

Edad: _____ taong‐gulang

Q3 Tirahan sa Japan: _________________ City __________________ Prefecture
Tirahan sa Pilipinas: ______________ City __________________ Probinsya
Telepono: ________________________
Q4 Kailan pumunta ng Japan sa unang pagkakataon? 19 _____ / 20_____
Q4‐1 Ilang taon ka na naninirahan sa Japan? ( ) taon
Q5 Mayrroon ka bang visa?

( ) Oo

( ) Wala

*Hindi naming ipararating sa Japan Immigration ang estado ng iyong visa.
Q5‐1 Kung merong visa, ano ito?
( )Permanent visa
( )Long‐term visa bilang _________________________________________
( )Special permit visa bilang ______________________________________
( )Work visa bilang _____________________________________________
( )Temporary visa bilang _________________________________________
( )Iba pa, paki‐banggitin: _________________________________________
Q5‐2 Madali mo bang nakuha ang iyong visa?

( ) Oo

( )Hindi

Q5‐3 Paano nag‐aplay ng iyong visa?
( ) Sarili
( ) Agency
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________
Q5‐4 Magkano ang ibinayad mo para sa visa?

¥ _______ / PHP ________

Q6 Kung walang visa, bakit?
( ) Iligal ang pagpasok sa Japan
( ) Overstay
( ) Paso na
Q6‐1 Gumamit ka ba ng pekeng pasaporte?

( ) Oo

Magkano ang iyong ibinayad sa pekeng passport?

( ) Hindi

¥______/ PHP ______

Q6‐2 Paano nakapasok sa Japan?
Ipaliwanag, __________________________________________________
Q6‐3 Bakit pumasok ng iligal o nag‐overstay gayong ito ay mapanganib?
Ipaliwanag, __________________________________________________
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Q7 Ano ang rason sa pagpunta sa Japan?
( ) Nag‐asawa ng Hapon
( ) Para magtrabaho
( ) Para suportahan ang pamilya sa Pilipinas
( ) Iba pa, pakibanggit: ________________________ __________________
II. Problema sa Pamilya/Asawa
Q9 Kasal ka ba? ( ) Oo

( ) Hindi

Q10 Kung hindi, mayroon ka bang kinakasama ngayon? ( )Oo

( )Wala

Q11 Ano ang nasyonalidad ng iyong asawa/kinakasama?
( ) Hapon
( ) Filipino
( ) Ibang lahi, paki‐banggit: _______________________________________
Q12 Saan kayo nagkakilala ng iyong asawa/kinakasama?
( ) Japan

( ) Pilipinas

( ) Iba pa ____________________________

Q12‐1 Paano kayo nagkakilala ng iyong asawa/kinakasama?
( ) Ipinakilala ng kaibigan o kamag‐anak
( ) Nagkakilala sa trabaho
( ) Sa internet
( ) Iba pa, paki‐banggit ___________________________________________
Q13 May kinakaharap ba kayong problema sa ngayon ng iyong asawa/kinakasama?
( ) Oo

( ) Wala

Q14 Kung Oo, ano ang problemang ito? (pwedeng higit sa isa ang i‐check)
( ) Problema sa kultura
( ) Lengwahe/Komunikasyon
( ) Kakulangan ng kaalaman sa pamumuhay sa Japan
( ) Pinansya/Halaga ng kita/Gastusin sa araw‐araw
`

( ) Diskriminasyon
( ) Visa
( ) Pagkilala sa anak/Pagpapalaki ng anak
( ) Diborsyo
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________

III. Human Trafficking
Ang “human trafficking” ay isang krimen. Halimbawa, ang mga sindikato (gaya ng
Yakuza) ay sangkot sa maraming kaso ng human trafficking dito sa Japan. Nagre‐recruit
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sila ng mga batang babae sa mga mahihirap na probinsya sa Pilipinas at pwersahang
ibinubuyo sa prostitusyon. Pero, marami sa mga biktima ay takot magsalita dahil sa takot
na balikan sila.
Q15 May kilala ka ba na biktima ng human trafficking?
( ) Oo

( ) Wala

Q16 May kilala ka bang biktima na nais magkunsulta sa isang abogadong Hapon?
( ) Oo

( ) Wala

IV Problema sa Trabaho
Q17 Nagtatrabaho ka ba sa isang kumpanyang Hapon?
( ) Oo

( ) Hindi, pakibanggit ang nagmamay‐ari:______________

Q18 Ano ang iyong kasalukuyang trabaho?
( ) Construction
( ) Manupaktura/Factory
( ) Household Work
( ) Serbisyo (tindahan, restaurant, customer service, etc.,
Paki‐banggit: ________________________________________________
( ) Entertainer (singer, dancer, etc., paki‐banggit: ____________________)
( ) Negosyante
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________
Q19 Magkano ang iyong sahod?

¥______

Q20 Sapat ba ito para makapamuhay ng maayos sa Japan at suportahan ang
pamilya sa Pilipinas?

( ) Oo

Q21 Meron ka bang kontrata sa trabaho?

( ) Hindi
( ) Oo

( ) Wala

Q21‐1Naaayon ba sa kontrata mo ang sahod na ibinibigay sa iyo ng kumpanya?
kasama na pati bayad sa overtime?

( ) Oo

( )Hindi

Q22 Paano nakapasok sa kumpanyang iyong pinapasukan?
( ) Sariling pag‐aplay
( ) Dumaan sa broker
( ) Iba pa, paki‐banggit:___________________________________________
V. Paghingi ng Tulong o Serbisyong Ligal
Q23 Naharap ka na ba sa problemang ligal sa Japan? (Pwedeng i‐check ang
higit sa isa)
( ) Problema sa immigration
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( ) Pagpapakasal
( ) Serbisyo sosyal/pangkagalingan
( ) Problema sa trabaho
( ) Problema sa pamilya
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________
Q24 Sino ang kinukunsulta kapag may problema?
( ) Wala/Sarili lang
( ) Kamag‐anak
( ) Kaibigan (Hapon, Pilipino, iba pa paki‐banggit: __________________
( ) Embahada ng Pilipinas/Konsulado
( ) Lokal na ahensyang Hapon
( ) Pari/Simbahan
( ) NGO
( ) Abogado
( ) Internet
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________
Q25 Anong problema/isyu ang madalas ikunsulta sa abogado? Paki‐banggit:
________________________________________________________________
Q26 May kakilala ka bang abogadong Hapon na maaring tumulong sa iyo?
( ) Oo

( ) Wala

Kung may kakilala, ano ang pangalan niya? __________________________
VI. Immigration Bureau
Q27 Ilang taon ang hawak na visa?
( ) Taon

( ) Buwan

Q28 Gaano kadalas ka bumisita sa Japan Immigration?
( ) sa loob ng isang buwan

( ) sa loob ng isang taon

Q29 Ano ang madalas na dahilan sa pagpunta?
Paki‐banggit: _______________________________________________________
Q30 Ano ang impresyon mo sa mga opisyal ng Japan Immigration Bureau?
( ) Normal
( ) Magalang
( ) Bastos
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________
Q31 Kung napuntahan o nakita moa ng website ng Immigration Bureau, ano ang
impresyon mo dito?
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( ) Nakakatulong ang impormasyon
( ) Mahirap intindihin dahil sa lengwahe
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________
VII. Philippines Embassy
Q32 Nakapunta ka na ba sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas?
( ) Oo

( ) Hindi

Q33 Madali ka bang makakontak at makahingi ng tulong/serbisyo mula sa
Embahada o Konsulado ng Pilipinas?
( ) Madali kumontak, pero mahirap humingi ng tulong
( ) Mahirap kumontak, pero medaling humingi ng tulong
( ) Madali kumontak at humingi ng tulong
( ) Mahirap kumontak at humingi ng tulong
Q34 Kamusta ang pagtrato sa iyo ng mga opisyal ng Embahada o Konsulado ng
Pilipinas?
( ) Maayos
( ) Medyo maayos
( ) Hindi maayos
( ) Masama
( ) Iba pa, paki‐banggit: __________________________________________
Maraming salamat sa iyong kooperasyon. Kung mayroong isyung ligal o problema,
maaaring kumunsulta ng libre sa sinumang abogado na kasapi ng JALISA na malapit sa
iyong lugar na kinaroroonan. Kaya huwag mag‐atubiling kumontak sa amin.
Ano ang opinion mo tungkol sa survey na ito, at sa JALISA?
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