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Tại Singapore, một hãng chuyên cung cấp người giúp việc nhà bị truy tố vì đã « rao bán » người giúp 

việc nhà Indonesia trong các mục quảng cáo trên mạng. 

Hãng tin AFP ngày 05/10/2018 không cho biết tên chính xác công ty dịch vụ. Nhưng chính quyền 

Singapore ngày thứ Năm 04/10 đã quy kết cho công ty đó 243 cáo buộc, chủ yếu liên quan đến những 

« quảng cáo vô cảm », và treo giấy phép kinh doanh của cơ sở này một tháng. 

Nguyên nhân là vì hãng này đã dùng từ « rao bán » hay « đã bán » trên các mục quảng cáo đăng trên 

mạng « maid.recruitment ». Đây cũng không phải là cơ sở duy nhất « rao bán » người giúp việc như 

rao bán nhà. 

Vụ việc đã làm dấy lên sự phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ, nhất là tại Indonesia. Hiệp hội Migrant Care 

tại nước này đã đệ đơn kiện vì những thuật ngữ « bất công và hèn hạ » này. 

Bộ Lao Động Singapore cũng lên tiếng phê phán cách sử dụng thuật ngữ « không hoàn toàn phù hợp 

và không thể chấp nhận », đồng thời cảnh cáo các hãng chuyên cung cấp người giúp việc phải « chú 

ý đến tính chất nhạy cảm khi đề nghị các dịch vụ ». 

Singapore hiện có gần 250.000 người giúp việc nhà. Những người này đến chủ yếu từ các quốc gia 

nghèo trong khu vực như Indonesia, Philippines và Miến Điện, do mức lương tại đây cao hơn rất 

nhiều so với ở trong nước. Nhìn chung, điều kiện làm việc ở Singapore được đánh giá là tốt hơn ở 

nhiều nước như Malaysia hay một số nước Trung Đông. 
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