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Những đầu báo có tên tuổi ở Berlin: Der Tagesspiegel, rbb24, Morgenpost, Berliner Zeitung, Bild… đồng loạt 
đưa tin, bài trong ngày thứ Tư, 17/03/2021 về cuộc bố ráp diễn ra trong buổi sáng sớm cùng ngày của khoảng 
160 cảnh sát Đức tại Hamburg, Berlin, Schleswig-Holzstein nhằm vào một băng đảng của người Việt Nam 
chuyên hoạt động đưa người trái phép vào Đức. Việc điều tra, theo dõi băng đảng này được cho là đã được 
cảnh sát Đức bắt đầu từ một năm nay. 

 

Bị theo dõi đã lâu 

 
Tờ Berliner Zeitung đưa tin tỉ mỉ: chỉ riêng tại hai quận Berlin-Lichtenberg và Marzahn, nơi có đông người Việt 
sinh sống nhất ở Đức đã có 6 địa điểm bị bao vây khám xét, trong đó gồm một căn hộ dùng cho hoạt động mại 
dâm, một tiệm massage và một tiệm làm nails. Hai người Việt, một đàn ông 25 tuổi, một phụ nữ 43 tuổi cùng 
một người đàn ông Đức 64 tuổi đã bị bắt giữ để điều tra, bởi bị tình nghi kiếm tiền thông qua việc bố trí những 
người Việt từng được đưa lậu vào Đức làm việc trong các tiệm nails, massage và cả các hoạt động mại dâm. 
Bóc lột sức lao động của người nhập lậu, cưỡng bức họ hành nghề mại dâm và buôn bán ma túy là những tội 
danh ba người này phải đối mặt. Những người Việt nhập lậu rất cần tiền để trang trải các khoản đóng góp cho 
đường dây đưa người. Họ cũng được nhóm tình nghi bố trí làm đám cưới giả và nhận con giả để tìm cách ở 
lại Đức. Người phụ nữ Việt 43 tuổi trước đó đã từng bị điều tra và trừng phạt về tội đưa người vào Đức trái 
phép và lần này xuất hiện trên các mặt báo với hai tay bị còng, hai bên là cảnh sát Đức áp giải ra xe. 
Điện thoại di động, computer, tài liệu, giấy tờ thông hành, 7.400 € tiền mặt và 400 gam ma túy đã bị tịch thu. 
 
Chợ Đồng Xuân là tâm điểm 

 
Các bài báo cũng thường nêu tên chợ Đồng Xuân của người Việt ở Berlin là trạm trung chuyển của các băng 
đảng tội phạm chuyên đưa người lậu vào châu Âu. 
Dịch bệnh Covid kéo dài dẫn đến đến tình trạng tuyệt vọng của khá nhiều người Việt đang sống bất hợp pháp 
ở Đức. Không có giấy tờ tùy thân và nơi ở chính thức, không có bảo hiểm y tế, không có việc làm để có thu 
nhập, trang trải các nợ nần do chi phí cho cuộc ra đi, họ như "những trái bom nổ chậm" bởi khả năng liều lĩnh 
làm những việc phạm pháp là rất cao. 
 

  
NGUỒN HÌNH ẢNH,LÊ MẠNH HÙNG 
Việc người Việt bị nhắc tới ngày càng nhiều hơn trên truyền thông Đức về tệ nạn buôn người, dấy lên lo ngại 
trong cộng đồng về sự kiểm soát chặt chẽ và kiểm tra bất ngờ của các nhà đương cục, sẽ gây ảnh hưởng lớn 
đến các ngành nghề kinh doanh, sự tồn tại các tụ điểm buôn bán của người Việt Nam. 
Các chính trị gia Đức của một số đảng phái ở Berlin đã tranh luận nhiều lần về việc nên hay không nên để tồn 
tại các tụ điểm buôn bán đông người của sắc dân Việt nơi này. Hiện vẫn chưa thấy có sự lên tiếng nào từ phía 
Đại sứ quán Việt Nam và các hội đòan đại diện cho quyền lợi của những người Việt Nam đang sinh sống ở 
Đức, trước nhiều cáo buộc tiêu cực từ các cơ quan điều tra và báo giới Đức đối với cộng đồng người Việt 
trong thời gian gần đây. 
 
Tác giả là nhà báo tự do, hiện sinh sống tại Berlin, Đức. 


