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Cảnh Cáo Trộm Cắp ở Nhật  
 
 

Cờ đỏ sao vàng của Cộng sản HàNội được 
dùng làm nền cho một poster cảnh cáo người 
Việt Nam làm việc, học hành tại Nhật hãy 
ngưng trộm cắp và “lao động” (làm việc, học 
hành) theo cách lương thiện.  
 

Poster cảnh cáo người Việt hãy ngưng trộm 
cắp tại Nhật. được một du học sinh theo học 
tại Học Viện Matsuyama, thành phố Matsudo, 
Chiba chụp lại khi nhìn thấy nó trong khuôn 
viên của học viện này rồi đưa lên Internet. 
 
Trên poster, nền đỏ của quốc kỳ CS Việt 
Nam được trình bày như một mảng máu. 
Ngoài cảnh báo “Trộm cắp Stop!” người thiết 
kế còn dùng một khẩu hiệu mà Đảng CSVN 
vẫn dùng để nhắc nhở người Việt Nam làm 
việc, học hành tại Nhật: “Lao động là vinh 
quang.” 
 
Những cảnh báo tương tự nay nhan nhản 

trên khắp đất Nhật sau khi người Việt đổ đến Nhật làm thuê, du học. Hồi tháng 4 vừa 
qua, cảnh sát Nhật công bố một thống kê về tình trạng phạm tội của các sắc dân ngoại 
quốc đến Nhật làm việc và học hành trong năm 2013.  
 
So với 2012, số vụ phạm tội của người ngoại quốc tại Nhật trong năm 2013 tăng 8%. 
Dẫn đầu về số vụ phạm tội tại Nhật là người Trung Quốc, kế đó là người Việt và xếp 
thứ ba là người Đại Hàn. Tuy nhiên, cũng theo thống kê vừa kể thì người Việt dẫn đầu 
về trộm cắp tại các cửa hàng, siêu thị. 
 
Nhiều người Việt ở Nhật bị kỳ thị vì ăn cắp vặt: bức ảnh đã làm rộ lên tin đồn về nạn 
ăn cắp vặt của người Việt ở bên Nhật. Nhiều người cho rằng, người Việt đã để lại ấn 
tượng xấu xí trong mắt người Nhật bản khi xuất ngoại sang đất nước của họ.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 


