
Pandayin natin ang daan tungo sa isang Multiethnic at Multicultural na 
Lipunan 

Simula sa ating mga Komunidad 

Kailangan namin ang inyong tulong at suporta sa  

Ika-8 ng forum ng Solidarity with Migrants Tokai, 2011 
 

 Pagbati sa migranteng Pinoy! Kami po ay ang committee member ng “Ika-8 na National 
Forum in Solidarity with Migrants Tokai, 2011.” Ang “Solidarity Network with Migrants Japan, 
SMJ”, ay isang network ng mga samahan na sumusuporta sa mga migrante sa buong Japan.  

 Ang ika-8 na National Forum ay gaganapin sa darating na Hunyo nitong taon sa  Nagoya. 
Sa Forum na ito ay magkakaroon ng symposium na kung saan tatalakayin ang kalagayan ng 
dayuhang residente pagkatapos ng “economic crisis”, mayroon ding talumpati ng paggunita at 
mga workshop. Sa workshop ay pag-uusapan din ang mga suliranin ng mga migrante at 
magsasagawa ng mga posibleng mungkahi para sa lipunang Hapon. Basahin po ang 
nakasaad sa ibaba para sa karagdagang detalye.  

○Petsa：：：：Ika-18 ng Hunyo (Sabado) at ika-19 ng Hunyo (Linggo)ng 2011 

○Lugar：：：：Chukyo University Nagoya Campus 101-2 Yagoto-Honmachi Syowa-ku 

Nagoya Aichi, 466-8666  

○Programa：Ika-18（Unang araw）Ala una ng Hapon Symposium   “Tokai area 

pagkatapos ng  Recession at ang Multicultural Society” 

3:45 ng Hapon ～Workshop: Introduction , Kababaihan, Trainees and Technical interns, Paggawa, 

Pagpapagamot, Edukasyon, New system of Resident Management( Changes of Immigration Control Acts, 

Japanese descendants(NIKKEIJIN),Refugees, Filipinos, Zainichi Korean, Chinese sa Japan at 

Resettlement, Mga polisiya at ang Local na Pamahalaan, Social work, Kahirapan, Unibersidad at mga 

Dayuhan.＊Maaaring mabago ang mga topiko o usapin.  

6:30 ng Hapon Salu-salo: May palabas tulad ng sayaw at kanta. May pagkain na galing sa iba’t ibang 
bansa.  

Ika-19 (pangalawang araw) Mula sa 9:30 hanggang sa 12:30: Commemorative speech 
“Anong pwedeng gawin ng bansang Hapon, local na pamahalaan at mga mamamayan” (Ginoong 

Hiroshi Tanaka)“General Assembly 

○Bayad    2,000 yen（Hindi pa kasama ang pagkain o “reception fee”）  

Sa taong ito, gaganapin ang workshop na inorganisa ng mga mismong migranteng Filipinos 
at iba pang nasyonalidad. Nais po naming iparating ang boses ng mga migranteng Tokai sa 
mga sumusuportang network sa buong bansa ng Japan. Kaya kailangan po namin ang 
inyong pakikiisa. Para sa nais pong sumali sa preparasyon, gustong magdonate, tumulong sa 
pagpaplano o sa kahit anong paraan na kaya ninyo, mangyari po lamang ay kontakin ang 
mga sumusunod: 

■Co-leaders of The Eight National Forum Executive Committee  

Ms. Masako Owaki    (Attorney, Co-leader of Advocacy Network for Foreign Trainees） 

Mr. Hiroshi Sugiura   (MD, Collegium of Workmen’s Compensation and     Occupational Disease       
=     Nagoya Rosai Syokukyobyo Kenkyukai) 
Mr. Hiroshi Tanaka (Prof.Emeritus at Hitotsubashi University) 
Mr.Bui Chi Trung (Professor at Aichi Shukutoku University) 
Mr.Shigeru Yui (Catholic Priest, Co-leader of Solidarity Network with Migrants Japan) 

 

■Contact Address:  
Opisina ng Ika-8 ng National Forum Executive Committee  
Study Group of Nagoya (Rosai Syokugyobyo Kenkyukai), 4F Sugiura-Iin, 5-33-1 Yamate-
Dori, Showa-ku, Nagoya city,  466-0815 

Hanapin si: Ginoong Narita Telephone/Fax: 052-837-7420  

E-mail: forum.tokai2011@gmail.comBlog:http://forum2011.seesaa.net/          


