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TTWWOO--MMIINNUUTTEE  VVEERRSSIIOONN  
  

 
During October 2014, all 4,000 workers at Vina 
Duke went on strike for about 10 days. Soon 
after, Viet Labor individually surveyed 12 
workers to ask what their issues were. 
 
We promised workers that we'd convey the 
issues to Deuter, whose backpacks they made. 
This report is part of our fulfilling that promise. 
It's in English for Deuter, Vina Duke its 
exclusive supplier in Vietnam, and other 
stakeholders; and in Vietnamese for Duke 
workers to read how their issues are presented. 
 
In researching about Deuter, a division of the 
Schwan-Stabilo Group, we learned that Deuter 
believes workers are well treated by Vina Duke. 
Deuter is highly regarded, not just by the Fair 
Wear Foundation which assessed its Corporate 
Responsibility (CR) performance, but by readers 
of the Bike, FreeRide, and Outdoor magazines 
who voted for Deuter as their top brand. 
 

Vina Duke, however, did not seem to 
be highly regarded by the workers we 
spoke with. Workers' top complaints 
were that Duke would punish them if 
they spend more than a minute or two 
in the toilet, gave them low-nutrition 
food which sometimes was infested 
with worms, and always held on to 
about 10 days of their wage. 
     Below, we detail these 3 top issues 
before reporting on other working 
conditions, and provide some 
background information on Deuter. 

 
We wanted to interview more workers, but in the 
past few days Vina Duke asked several workers 
if they'd talked to us, what our investigators 

 

  

TTÓÓMM  TTẮẮTT  TTRROONNGG  22  PPHHÚÚTT  
  

 
Trong tháng 10/ 2014, toàn bộ 4.000 công nhân 
Vina Duke đình công khoảng 10 ngày. Ngay 
sau đó, Lao Động Việt đến hỏi 12 công nhân 
từng người là họ quan tâm về cái gì. 
 
LĐV hứa với công nhân rằng sẽ chuyển các 
quan tâm của họ đến Deuter (Duke làm ra túi 
sách cho Deuter). Bản tường trình này là một 
phần trong việc thi hành lời hứa đó. Bên tiếng 
Anh là để Deuter, Vina Duke và các tổ chức 
khác đọc. Bên Việt Ngữ là để công nhân Vina 
Duke biết chúng tôi đã viết gì. 
 

Khi tìm hiểu về Deuter, là một bộ phận của 
Schwan-Stabilo Group, chúng tôi thấy Deuter tin 
rằng Vina Duke tốt với công nhân. Deuter được 
tôn trọng, không những bởi Fair Wear 
Foundation khi đo lường chính sách Trách 
Nhiệm (CR) [CR là không ép công nhân, không 
hại môi trường]. Nhiều độc giả của các tạp chí 
Bike, FreeRide, và Outdoor còn bầu chọn 
Deuter là hạng nhất về túi ba lô. 
 

Tuy nhiên, Vina Duke thì có vẻ những 
công nhân chúng tôi gặp không mấy 
tôn trọng. Các bất mãn lớn nhất của họ 
là Duke trừng phạt họ nếu đi tiêu tiểu 
quá một vài phút, cho họ thức ăn thiếu 
dinh dưỡng và đôi khi có sâu, và Duke 
luôn luôn giữ khoảng 10 ngày lương 
của họ. 
   Dưới đây, chúng tôi giải thích chi tiết 
về 3 điều nói trên, sau đó trình bày 
thêm về điều kiện làm việc, và đưa đôi 
chút thông tin về công ty Deuter. 

 
Chúng tôi muốn nói chuyện thêm với nhiều 
công nhân nữa, nhưng trong vài ngày qua, Vina 
Duke kêu một số công nhân lên hỏi có gặp 
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looked like, and told them that our investigators 
are troublemakers. Our past experience is that 
factory management work with the secret police 
to try to identify our investigators, then the 
police would detain and use violence against us. 

chúng tôi không, mặt mũi chúng tôi thế nào, và 
nói chúng tôi là những người phá phách. Trước 
đây chúng tôi đã có kinh nghiệm là ban giám 
đốc công ty cộng tác với công an chìm để tìm 
ra, sau đó bắt bớ và dùng võ lực với chúng tôi. 

 

 

  

DDUUKKEE  RREESSTTRRIICCTTSS  TTOOIILLEETT  UUSSEE  
  

 
Vina Duke requires that workers obtain a toilet 
card when they want to go, and those who 
spend more than 150 minutes a month are 
disciplined, including having parts of their wages 
cut. 
 
Vina Duke workers told us: This is not just 
insulting, it is unreasonable. 
 
During a 9-12 hour period, it is normal to go to 
the toilet once or twice. Pregnant people may 
need more, and may walk more slowly. At 3 
times in 2 working days, the average for a 
normal worker is 1.5 times a day. Most workers 
work 24-26 days a month, so this equates to 
some 4 minutes per toilet roundtrip (150 / (25 x 
1.5)).Getting the toilet card, walking to the toilet, 
and back, takes some 2-3 minutes for most 
workers. This means they must hurry in the loo. 
 

Some workers told us that they felt 
insulted at having to ask for a toilet 
card and having their toilet trip timed. 
This policy was universally hated by all 

 

    

DDUUKKEE  GGIIỚỚII  HHẠẠNN  TTIIÊÊUU  TTIIỂỂUU  
    

 
Vina Duke buộc mọi công nhân phải lấy thẻ nhà 
cầu, và ai mà đi tiêu quá 150 phút trong một 
tháng thì bị khiển trách, và bị trừ lương. 
 
Công nhân Vina Duke nói với chúng tôi rằng: 
cái này vừa xúc phạm họ, vừa vô lý. 
 
Trong một khoảng thời gian 9-12 tiếng, đi tiêu 
tiểu 1, 2 lần là chuyện thường của con người. 
Và ai có bầu thì lại cần đi nhiều lần hơn, họ 
cũng bước đi chậm hơn. Nếu 2 ngày đi 3 lần thì 
trung bình mỗi ngày 1,5 lần. Phần lớn công 
nhân làm việc 24-26 ngày một tháng, vậy tính ra 
mỗi lần đi là 4 phút đường đi đường về (150 / 
(25x1,5)). Lấy thẻ tiêu tiểu, đường đi đường về 
đến nhà cầu, là đa số mọi người đã tốn 2-3 
phút. Thế là trong nhà cầu công nhân phải vội 
vội vàng vàng. 
 

Một số công nhân nói với chúng tôi là 
họ cảm thấy bị xúc phạm khi bị buộc 
phải xin thẻ và khi đi thì bị người ta coi 
đồng hồ. Chính sách này, mọi người 
chúng tôi gặp đều rất ghét. 
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workers we spoke with. 
 
While the workers we spoke with did not 
mention it, we conjecture that there is an 
unspoken issue just below the surface: It may 
be that for some workers this is the foreign 
bosses telling Vietnamese what to do with their 
bodies. 
 
Workers want this policy withdrawn, and 
remedial actions for any workers already 
punished. 
 

 
Tuy những công nhân chúng tôi gặp không ai 
nói ra, nhưng chúng tôi đoán rằng ngấm ngầm 
có sự bất bình này: chủ là người ngoại quốc, và 
họ ra lệnh trên thân thể của người Việt chúng 
tôi. 
 
Công nhân muốn công ty rút bỏ chính sách nói 
trên, và với những ai đã bị trừng phạt thì phải 
giải quyết vấn đề cho họ. 

  

DDUUKKEE  GGIIVVEESS  WWOORRKKEERRSS  MMEEAALLSS  
  
 
Workers told us that meals provided by Vina 
Duke are not nutritious, and the day before the 
strike some meals were infested with worms. 
 
Subjectively, a few workers told us, the meals 
were far from appetising. One even said that 
sometimes looking at a meal could "make you 
cry". 

 
Deuter's CR reports proudly say that Vina Duke 
provides several freebies to workers, including 
free lunches (p.18 of 2013 report, p. 17 of 
2012). This is common - over the years, Viet 

Labor has surveyed dozens of factories, and all 
provided meals. It might be said to be a free 
lunch, but most people believe that there is no 
such thing as a free lunch, at least in Vietnam's 
factories - factory accountants simply take that 
lunch money out of their wages. 
 
A worker said to us: She wished those “up 
there” would "taste my meal". 

 
We think her idea is a good one. Deuter 
staff, who visit every 4-6 weeks, could 
randomly choose some workers to sit 
down and chat with, then closely look 
at, smell, and try eating a meal. 

  

DDUUKKEE  CCUUNNGG  CCẤẤPP  BBỮỮAA  ĂĂNN  
  
 
Các công nhân cho chúng tôi hay rằng bữa 
cơm không dinh dưỡng, và một ngày trước 
cuộc đình công thì thức ăn lại còn có dòi. 
 
Vài công nhân nói đối với họ thì thức ăn quá 
dở. Một người còn nói rằng “Nhìn bữa cơm mà 
muốn khóc”. 

 
Bản tường trình năm 2013 của Deuter về Trách 
Nhiệm [của công ty đối với xã hội, môi trường, 
v.v., viết tắt là CR 2013]  nói rằng Vina Duke 
tặng nhiều thứ cho công nhân, kể cả bữa ăn 
trưa miễn phí (trang18 của CR 2013, tr. 17 của 
CR 2012). Nhiều năm qua Lao Động Việt đã tìm 

hiểu về hàng chục công ty, và mọi công ty đều 
cung cấp bữa ăn. Nói là tặng bữa ăn cũng 
được, nhưng đa số mọi người cho rằng ở đời 
không có tặng bữa ăn, mà chỉ là công ty đã trừ 
tiền bữa ăn ra khỏi tiền lương. 
 
Một công nhân nói với chúng tôi: Cô ước gì 
mấy người “trên đó” thử “nếm bữa cơm của tôi”. 

 
Chúng tôi nghĩ đó là sáng kiến hay. 
Các bạn nhân viên Deuter, cứ mỗi 4-6 
tuần các bạn đến đây, mong rằng các 
bạn sẽ chọn ngẫu nhiên vài công nhân 
để làm quen, ngồi xuống trò chuyện, 
nhìn và hửi món ăn, thử ăn bữa cơm 
với họ 

 
 

  

WWOORRKKEERRSS  GGIIVVEE  DDUUKKEE  LLOOAANNSS  
  
 

The Rolling 10-Day Wage Delay 
 

  

DDUUKKEE  MMƯƯỢỢNN  TTIIỀỀNN  CCÔÔNNGG  NNHHÂÂNN    
  
 

Tháng này qua tháng khác, tạm 
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In many countries, many workers in small or 
large companies are paid fortnightly, some even 
weekly, for up to the day just before payday. 
This implies that there are software and 
processes which can deal with the hours 
worked in the day before. 
 
At Vina Duke, somehow this is too difficult. The 
pay is for the period ending 10 days before 
payday. This means that on a rolling basis, Vina 
Duke holds about 1/3 of a month's wage for 
each of its 4,000 workers. 
 

This amounts to a compulsory no-
interest loan by 4,000 workers to Vina 
Duke, equating to some 1,200 months 
of wages. 

 
Practically all employers in Vietnam do this, not 
because somehow the pay processing systems 
overseas are not available to them, but probably 
because they can. 
 

From free loans to free money 
 
Say Vina Duke's staff turnover is 10%, ie. 400 
workers leave each year. Assuming that 3/4 of 
them (ie. 300 people) do not time their leave 
precisely. Then Vina Duke turns 300 * 1/3 = 100 
month-wages from a interest-free loan to free 
money. How? 
 

If a worker leaves before the current 
employment contract ends, then they 
lose the above money because they 
break the contract. To avoid this, they 
must leave on the day the contract 
ends. 

 
Deuter's CR reports point out that it and Vina 
Duke "operate in a highly competitive market". 

But as a proud Fair Wear Foundation Affiliate, 
we hope Deuter does not allow Vina Duke to 
compete, or maximise its profits, by 
compulsorily getting interest-free loans, or even 
free money from its workers. We suggest that 
Deuter explore with Vina Duke about paying to 
1 day before payday. 

giữ 10 ngày lương 
 
Ở nhiều nước khác, người lao động trong các 
công ty lớn nhỏ được trả lương mỗi 2 tuần, có 
nơi mỗi tuần, tiền lương tính đến ngày vừa qua. 
Vậy có nghĩa là có các phần mềm và thủ tục để 
tính tiền lương cho ngày vừa làm việc xong. 
 
Không hiểu sao Vina Duke không làm vậy. Khi 
lãnh lương là lãnh cho đến ngày trước đây 10 
ngày. Vậy là mỗi tháng, Vina Duke giam khoảng 
1/3 tháng lương của 4.000 công nhân. 
 

Vậy có nghĩa là công nhân bắt buộc 
phải cho Vina mượn tiền không ăn lời, 
tương đương với 1.200 tháng lương. 

 
Gần như mọi chủ nhân ở Việt Nam làm thế này, 
không phải vì họ không thể mua nổi phần mềm 
ở nước ngoài, mà vì làm được thì họ làm. 
 
 
 

Từ tạm giữ đến lấy luôn 
 
Giả sử mỗi năm 10% công nhân Vina Duke bỏ 
đi, tức là 400 công nhân mỗi năm. Và giả sử 3/4 
trong số họ (300 người) không chọn ngày chính 
xác để đi, thì Vina Duke được công nhân tặng 
không một số tiền 300 * 1/3 = 100 tháng lương. 
Thế là thế nào? 
 

Nếu công nhân bỏ việc trước ngày hợp 
đồng lao động chấm dứt, thì họ mất số 
tiền nói trên vì họ phá hợp đồng. Để 
không mất  tiền thì họ phải chọn đúng 
ngày chấm dứt hợp đồng để nghỉ. 

 
Các cuốn CR của Deuter nói rằng Deuter và 
Vina Duke "phải hoạt động trong thị trường rất 
cạnh tranh”. Tuy nhiên, Deuter hãnh diện mình 

là một Thành Viên của Fair Wear Foundation, 
vậy thì chúng tôi hy vọng rằng Deuter sẽ không 
để Vina Duke cạnh tranh hoặc tăng mức lời tối 
đa bằng cách mượn tiền không phân lời hoặc 
ngay cả lấy lương của công nhân. Chúng tôi xin 
đề nghị Deuter bàn với Vina Duke để trả lương 
đến 1 ngày trước ngày lãnh lương. 
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WWAAGGEESS  &&  WWOORRKKIINNGG  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
  

 
In this Section we summarise some other 
information which workers told us: 
 

Wage structure 
 
Like perhaps all employers in Vietnam, Vina 
Duke uses the technique of breaking the total 
wage into many components: the basic wage 
(usually the minimum wage) plus many 
“bonuses” or “allowances”. This minimises their 
tax because taxes are based on the basic wage 
only. Also, employers can unilaterally vary the 
other components. 
 
For example, the “punctuality bonus” is around 
200,000 VND (around 4% of the total pay), and 
if a worker is absent for 1 day then not only that 
day's pay is deducted, this component can also 
be deducted if they have no doctor's certificate. 
The “long-service bonus” means a worker with 
longer contiguous service gets more. It is not 
clear to us whether Vina Duke does, but some 
employers retrench long-serving workers then 
hire them back or others on lower wages. 
 

Wage amounts 
 
The above management technique means 
everyone's wage is usually slightly different from 
others', and many workers have only a vague 
idea about how the total amount is calculated. 
 
Workers we spoke with, said that they work 
about 60 hours a week, and their take-home 
page was usually just over 5 million VND. 
 
The normal working hours, according to 
Deuter’s CR, are: "Monday to Saturday from 
7.30-16.30; overtime is from 16.30-18.00 (1,5 
hours) or from 16.30-20.00". The workers told 

us a normal week for them was 7.30-18.00 
Mondays-Saturdays but to 20.00 on Tuesdays. 
 
Deuter's CR 2013 report says "We noted that 
most workers interviewed during the audit were 
happy with their salary". Viet Labor believes that 

the answer may be more nuanced if a random 
representative sample of workers was asked 
impartial questions. 
 

  

LLƯƯƠƠNNGG  VVÀÀ  ĐĐIIỀỀUU  KKIIỆỆNN  LLÀÀMM  VVIIỆỆCC  
  

 
Trong Mục này, chúng tôi tóm tắt một số dữ 
kiện khác mà công nhân nói với chúng tôi: 
 

Tiền lương có cấu trúc ra sao 
 
Giống như mọi chủ nhân khác ở Việt Nam, Vina 
Duke dùng kỹ thuật chia tiền lương ra làm nhiều 
phần: lương căn bản (thường là lương tối thiểu) 
công với nhiều “phụ cấp” và “tiền thưởng”. Họ 
làm vậy thì giảm thuế vì họ đóng thuế chỉ trên 
lương căn bản mà thôi. Và với các món kia thì 
họ toàn quyền tăng giảm. 
 
Thí dụ như, “tiền thưởng chuyên cần” là khoảng 
200.000 đồng (khoảng 4% của tiền lương tổng 
cộng), vậy nếu công nhân nghỉ 1 ngày thì vừa 
mất lương ngày đó vừa có thể mất số tiền này 
nếu không có giấy bác sĩ. Tiền thưởng thâm 
niên thì ai làm lâu năm được thêm lương. 
Chúng tôi chưa biết Vina Duke có làm như sau 
không, nhưng chúng tôi biết một số chủ nhân 
khác đuổi công nhân làm lâu năm rồi mướn họ 
lại hoặc người mới, trả lương thấp hơn. 
 
 

Tiền lương là bao nhiêu 
 
Do kỹ thuật  nói trên, nên lương người nào 
người nấy đều khác nhau, và cũng vì vậy nên 
nhiều công nhân không biết chủ tính làm sao 
mà ra số lương tổng cộng. 
 
Những công nhân chúng tôi nói chuyện, họ nói 
họ làm việc 60 tiếng một tuần, và lương là hơn 
5 triệu đồng. 
 
Theo cuốn CR của Deuter thì giờ làm việc bình 
thường là “Thứ Hai đến Thứ Bảy 7.30-16.30; 
làm thêm thì 16.30-18.00 (1,5 tiếng) hoặc 
16.30-20.00". Công nhân thì nói một tuần bình 

thường của họ là 7.30-18.00 Thứ Hai đến Thứ 
Bảy, riêng Thứ Ba thì làm đến 8g tối. 
 
Cuốn CR 2013 của Deuter viết “Chúng tôi để ý 
là trong dịp khảo sát thì phần lớn công nhân 
chúng tôi phỏng vấn đều vui lòng với tiền lương 
của họ”. LĐV tin rằng câu trả lời sẽ khác đôi 

chút nếu Deuter chọn công nhân một cách ngẫu 
nhiên để phỏng vấn và hỏi các câu hỏi vô tư. 
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Deductions 
 
The "Social Security Insurance" deduction is 

about 280,000-350,000 VND. 
 
The "union" deduction is 27,000 VND. Note 
that state-run "union" says on its Vietnamese-
language website that its role is to "serve the 
[Communist] Party". A key part of its job is to 
prevent all industrial actions and unearth 
workers who try to organise such actions, to 
prevent them. At Vina Duke this time, as in all 
strikes around Vietnam that we are aware of, 
the state-run "union" urged workers to 
unconditionally go back to work. 
 

The Rolling 10-Day Wage Delay 
 
The end-date for wage calculation is the 25th of 
each month, and the payday varies from the 
05th to 08th of the next month, apparently 
depending on whether it falls on a weekend. 
 

Pregnant workers are well treated 
 
Workers with whom we spoke were not 
themselves pregnant, but they said that they 
heard of pregnant workers getting the statutory 
6 months off plus 20 million VND plus 1 million 
VND for babies' needs. 
 

No child labor 
 
We asked and workers told us they see no 
young faces. 

Các khấu trừ 
 
Món Bảo Hiểm Xã Hội thì trừ 280.000-350.000 

đồng. 
 
Tiền “công đoàn” thì 27.000 đồng. Hãy chú ý 
rằng “công đoàn” viết trên mạng tiếng Việt của 
họ là vai trò của họ là để “phục vụ Đảng”. Một 

trách nhiệm chính của họ là ngăn ngừa mọi lên 
tiếng của người lao động và tìm ra những người 
lao động nào muốn đứng lên, để ngăn chặn họ. 
Trong cuộc đình công ở Vina Duke này, cũng 
như mọi cuộc đình công khắp Việt Nam mà 
chúng tôi biết đến, thì “công đoàn” đòi công 
nhân quay lại làm việc ngay, vô điều kiện. 
 

Tháng này qua tháng khác, tạm 
giữ 10 ngày lương 
 
Ngày chốt công là ngày 25 mỗi tháng, ngày lãnh 
lương là ngày 5 đến 8 tháng sau, 5 hay 8 thì 
dường như tuỳ theo có rơi vào cuối tuần không. 
 

Công nhân có thai được đối xử tốt 
 
Những công nhân chúng tôi gặp thì không có 
bầu, nhưng họ nói họ nghe nói các nữ công 
nhân có bầu được nghỉ có lương 6 tháng như 
luật quy định và được thêm 20 triệu đồng cũng 
như thêm 1 triệu để mua tã. 
 

Không có lao động trẻ em 
 
Khi chúng tôi hỏi, công nhân trả lời là họ không 
thấy công nhân nào có nét mặt trẻ em. 
 

 
  

AABBOOUUTT  DDEEUUTTEERR  
  

 
For workers' information, here are some of what 
Viet Labor has learned about Deuter: 
 

Never bargains with Duke 
 
Deuter says "On the basis of our design and our 
material request, our manufacturers present the 
price for a specific product. If it is too high we 
work together on the product to achieve a 
competitive price point. We have no interest in 
bargaining and we have no interest in putting 
pressure on our producers. We know that our 
partners offer fair prices" 

 
  

SSƠƠ  QQUUAA  VVỀỀ  DDEEUUTTEERR  
  

 
Để công nhân biết thêm, dưới đây Lao Động 
Việt nói qua về Deuter 
 

Không bao giờ mặc cả với Duke 
 
Deuter viết “Sau khi chúng tôi đưa hình vẽ kiểu 
và danh sách vật liệu thì các xưởng máy tính ra 
giá. Nếu giá quá cao thì chúng tôi và họ cùng 
thay đổi kiểu để giảm giá. Chúng tôi không bao 
giờ mặc cả với các xưởng máy, và chúng tôi 
không bao giờ ép giá các xưởng máy. Chúng tôi 
biết rằng các xưởng máy đối tác của chúng tôi 
không nói thách”. 
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Visits Duke every 4-6 weeks 
 
Deuter says "the implementation of the 
Corrective Action Plans (CAP1) at all of the 
three production sites in Vietnam..is 
independently conducted by our production 
partners.. Our partners regularly report updates 
on the status quo of the implementation. At the 
same time, our product managers follow and 
document the realization of measures during 
their stays (every 4-6 weeks in Vietnam, 1-2 
annual visits in China)". 
 

Supports "Living Wage", but.. 
 
Deuter says that as part of its Fair Wear 
Foundation commitment, it supports "payment 
of a living wage". How to calculate this amount? 
Deuter says "Currently there are two calculation 
systems for Vietnam: the “Basic needs 
Assessment” of the VGCL’s Institute of Workers 
and Union and the “living wage” of the Asia 
Floor Wage Campaign". 
 
(Viet Labor has not obtained the VGCL 
document. As to Asia Floor Wage, it says "In 
2012 the AFW figure is 540 PPP$". According 

to UN Data, in 2012 to convert the PPP to VND 
one multiplies it by 10,879.11. This means in 
2012 Vietnam's Living Wage was 5.9 million 
VND.) 
 
Deuter says that working out a figure involved a 
lot of "complexity" and to do so, it is joining 

studies, attending conferences, and making 
presentations: "[W]e took part in the “Living 
Wage Engineering” study,..the Stabilo 
management panel,..the 8th Bavarian Round 
Table talk in Munich,..the first international 
conference on living wages". 
 
So far, Deuter has not decided how much Vina 
Duke should pay workers, and does not say 
when it will: "Unfortunately we were not able to 
derive any concrete measures from the study", 
because "[t]he implementation of living wages is 
still a tough challenge due to many aspects. 
Every brand has to survive in the global 
competition of the world market. And so do the 
factories." 
 
 
 
 

 

Mỗi 4-6 tuần Deuter đến Duke 
 
Deuter viết “Các xưởng máy ở cả 3 địa điểm ở 
Việt Nam tự họ thi hành Chương Trình Cải 
Thiện (CAP1) [do Deuter đặt ra]. Họ cũng 
thường xuyên báo cáo tiến triển của việc thi 
hành. Cùng lúc, chúng tôi có các giám đốc về 
các mặt hàng và cứ 4-6 tuần họ thăm Vina 
Duke một lần (còn xưởng máy ở Trung Quốc thì 
1-2 lần mỗi năm) để thẩm định và ghi chép” 

 
 
 

Deuter muốn trả mức “Lương Đủ 
Sống”, nhưng .. 
 

Deuter nói rằng một trong những gì họ hứa để 
dược làm Thành Viên của Fair Wear 
Foundation là trả “mức Lương Đủ Sống”. Vậy 

làm sao để tính LĐS là bao nhiêu? Deuter nói 
“Hiện thời có 2 công thức tính cho Việt Nam: 
một là công thức bởi Viện Lao Động của công 
đoàn nhà nước, hai là công thức do nhóm 
Chiến Dịch Lương Sàn Á Châu”. 
 
(Lao Động Việt chưa thấy tài liệu của công đoàn 
nhà nước, còn Asia Floor Wage thì viết "Cho 
2012, LĐS mà AFW tính ra, là 540 PPP$". 

[PPP= Purchasing Power Parity]. Theo UN Data 
thì năm 2012 để đổi từ PPP đến đồng VN, ta 
nhân lên 10,879.11. Tức là 5,9 triệu đồng) 
 
Deuter nói tính ra LĐS là một bài toán rất “phức 
tạp” và để tính thì họ đang tham gia một số 
cuộc nghiên cứu, đi tham dự các đại hội, và làm 
một số bài diễn thuyết: “[Deuter] tham gia cuộc 
nghiên cứu ‘Tính ra LĐS ‘,..diễn thuyết ở Uỷ 
Ban thuộc công ty mẹ tên là Stabilo,..tham dự 
Hội Luận Bàn Tròn Bavarian ở Munich,..tham 
dự đại hội thế giới kỳ 1 về LĐS”. 
 
Đến nay, Deuter vẫn chưa tính ra là Vina Duke 
trả lương bao nhiêu đồng VN để công nhân Đủ 
Sống, và chưa biết bao giờ sẽ tính xong: “Tiếc 
thay, sau cuộc nghiên cứu [nói trên] chúng tôi 
vẫn không thể tính ra”, bởi vì “việc trả Lương Đủ 
Sống vẫn là việc rất khó khăn do bởi nhiều lý 
do. Chúng tôi và các công ty ba lô khác đều 
hoạt động trong thị trường thế giới đầy cạnh 
tranh. Và các xưởng máy cũng vậy”. 
 
 
 
 

http://www.asiafloorwage.org/
http://data.un.org/Data.aspx?d=MDG&f=seriesRowID:699
http://www.asiafloorwage.org/
http://data.un.org/Data.aspx?d=MDG&f=seriesRowID:699
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AABBOOUUTT  VVIIEETT  LLAABBOORR    
  

 
The Free Viet Labor Federation (abbreviated as 
"Viet Labor", 
 www.laodongViet.org, 
facebook.com/laodongViet, 
chao@laodongViet.org) 
comprises affiliates inside and outside Vietnam 
which advocate for workers' rights or aspire to 
be unions once unions are no longer outlawed. 
 
Viet Labor Movement, a VL affiliate inside 
Vietnam, interviewed workers for this report. 
VL’s overseas-based affiliate, Committee to 
Protect Vietnamese Workers, prepared the 
report. 
 
 
 

- End - 
 
 

  

VVỀỀ  LLAAOO  ĐĐỘỘNNGG  VVIIỆỆTT    
  
 

Liên Đoàn Lao Động Việt (gọi tắt là “Lao Động 
Việt", 
 www.laodongViet.org, 
facebook.com/laodongViet, 
chao@laodongViet.org) 
gồm một số nhóm thành viên trong và ngoài 
Việt Nam. Chúng tôi lên tiếng cho quyền lao 
động, và chúng tôi muốn thành lập công đoàn 
khi luật VN không còn cấm. 
 

Phong Trào Lao Động Việt (gọi tắt là “Phong 
Trào”), một nhóm thành viên trong nước của 
LĐV, là nhóm phỏng cấn công nhân cho bản 
tường trình này. Thành viên hải ngoại của LĐV, 
Uỷ Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (gọi 
tắt là “UBBV”) viết bản tường trình này. 
 
 

- Hết - 
 
 
 

 


