Plano de Promoção de Convivência Multicultural (Versão 3) da Cidade de Fukui
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Capítulo 3

Finalidade

À medida que a situação social muda, a estrutura de nacionalidade de residentes
estrangeiros muda com o aumento de estagiários técnicos. Além disso, o fortalecimento dos
esforços para uma sociedade multicultural tem-se tornado uma grande questão devido à
expansão da aceitação de recursos humanos estrangeiros no contexto de falta de mão-deobra doméstica. Formularemos o Plano de Promoção do Convívio Multicultural (Versão 3)
da cidade de Fukui, a fim de responder adequadamente às situações sociais e novas
questões, além de promover medidas para o Convívio Multicultural.

Período
Capítulo 2

１

Visão do plano

Ano fiscal de 2020 à 2024 (5 anos)

Situação atual e questões

Mudança no ambiente social em torno da convivência multicultural

・Declínio da população e escassez de mão-de-obra
・Criação de um novo status de residência

２

Situação atual da cidade de Fukui

Baseado em dados do final de
dezembro de 2018, constatou-se que o
número de cidadãos estrangeiros na
cidade de Fukui, , no total de 4.442
pessoas, equivale a 1,68%
da
população no total de 264.326 pessoas,
sendo o índice mais alto de todos os
tempos.
Por
nacionalidade,
cidadãos
estrangeiros do Sudeste Asiático, como
Vietnã e Filipinas, estão aumentando.
São cidadãos estrangeiros de 61 países
e regiões morando na cidade de Fukui.

Por status de residência, o treinamento técnico e estudantes
de intercâmbio aumentaram nos últimos anos, e no final de
2018, o percentual de treinamento técnico foi o mais alto, com
26%. Em comparação à estatística anterior, é constatado que
houve aumento no número de residentes estrangeiros por um
certo período de tempo para adquirir habilidades e estudar.
Com o estabelecimento do status de residência de
“Habilidades Especiais”, em abril de 2019, espera-se que o
número de trabalhadores estrangeiros venha a aumentar no
futuro.

３

Iniciativas e questões passadas
・・国・地域の多様化への対応
Respondendo à diversificação da
nacionalidade
・住宅探しについて支援する仕組み
・Implantar
um sistema de apoio para
の構築 moradia
procurar
・・公共交通機関や自転車の利用につ
Apoio no uso de bicicletas e
transporte
público
いての支援
・ Melhorar o ambiente de trabalho
・増加する外国人労働者の就労環境
com
o aumento de trabalhadores
の整備
estrangeiros
・・外国人市民に対する防災情報につ
Divulgar informações contínuas e
específicas sobre desastres naturais
いての継続的な啓発
para os residentes estrangeiros

As questões são classificadas de acordo com a política básica do capítulo 3

・外国人市民の地域社会への参画
Entender sobre a comunidade
para
interagir os cidadãos
に向けたコミュニティの把握
estrangeiros nas comunidades
locais
・多文化共生について市民の意識
・ Aumentar a conscientização
向上
pública
sobre
multiculturalismo
・
国や県から提供される情報やツ
・ Utilizando os vários meios de
ールの活用 como aplicativos e
informações
outros, fornecidos pelo país e o
governo

・Manutenção de instalações de apoio
・外国人市民にも利用しやすい子育
à
cidadãos estrangeiros na criação
て支援施設の整備
de filhos
・Instrução
da língua japonesa para
・就学前の外国につながる子どもに
crianças
pré-escolares
対する日本語指導
・ Aprimoramento multilingue para
vários procedimentos enquanto
・就学中の各種手続きに関する多言
frequenta a escola
語化の充実 de oportunidades de
・Fornecimento
aprendizado para conhecer as
・日本での生活ルールを知るための
regras da vida no Japão

学習機会の提供

Sistema de plano

Princípio básico

Política básica

Criar uma cidade onde pessoas de diferentes países se dão a mão e
se apoiam.
A política básica é organizada com base na situação atual e nas questões da
cidade, e “Meio Ambiente” e “Região” para promover a criação de uma sociedade
multicultural 「Pessoas」atraente.

