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População
A população estrangeira da cidade entrou em declive a partir do ano de 2008, em consequência da
estagnação econômica e do terremoto e maremoto na região leste do Japão. No início de 2016
entrou em crescimento atingindo 5,5% da população geral, 2.644 pessoas de 30 nacionalidades
convivem em harmonia com os cidadãos locais.

Nacionalidades
A população estrangeira concentra-se em blocos, com o início do programa nacional para
convivência multicultural em 2008, a cidade contava com dois blocos principais, 75% de brasileiros
e 10% de filipinos. Atualmente 59% dos cidadãos estrangeiros são de origem brasileira e 23% de
origem filipina, marcando uma grande variável nestes sete anos.
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Histórico
Conforme a Lei Nacional de Imigração atualizada em 1990, muitas empresas da cidade de

Kikugawa passaram a empregar pessoas de origem estrangeira, proporcionando o crescimento desse
bloco populacional. Com o objetivo de amenizar as barreiras culturais e linguísticas, em março de
2008 a cidade de Kikugawa organizou o primeiro e em 2013 o segundo Planejamento para
Convivência Multicultural, promovendo melhorias aos cidadãos.
Os programas de planejamento vem acompanhando o progresso e as necessidades dos cidadãos
estrangeiros. Com a finalidade de promover melhorias para a convivência multicultural, a cidade
organizou o novo planejamento.

º Plano 2º Plano 3º Plano
2008 2013 Abril de 2017 a 2022

Objetivo
Fundamentação

Construir uma sociedade saudável e segura, sem 
barreiras nacionalistas para convivência multicultural.

12 Medidas Básicas (44 Artigos)

Comunicação Cotidiano Convivência 
Multicultural

Sistema 
organizacionalCom objetivo de 

proporcionar 
segurança e 

tranquilidade aos 
cidadãos com 

dificuldades no 
idioma japonês,  a 

cidade fornece 
informações 

importantes em 
pluralidade 

l inguíst ica e japonês 
de simplificado, 

bem como 
oportunidades para 
estudo e aquisição 

do idioma e cultura 
japonesa.

Organizar o 
ambiente a fim de 

que os cidadãos 
estrangeiros 

sejam membros 
comuns da 

sociedade, tendo 
acesso aos bens e 
serviços sociais; 
educação, saúde, 

assistência, 
segurança, 

estabilidade 
laboral, entre 

outros.

Organizar eventos 
para interação e 

compreensão mútua 
das culturas e 

costumes japoneses 
e estrangeiros. 

Ater-se a 
diversidade cultural 
para incorporar no 

cotidiano social 
elevando o nível de 
convivência social.

A sociedade 
multicultural  é 

promovida através 
de órgãos públicos,  

bem como da 
conexão e 

sustentabilidade 
entre as entidades 

autônomas distritais,  
associação 

internacional ou 
fi lantrópica,  

empresas,  entre 
outros setores 
importantes da 

sociedade.

Medidas básicas
Disposição de tradutores conforme

disponibilidade.
Disposição de informações por vias

eletrônicas, entre outros. (Artigo 8)

Oferta de curso da língua japonesa.
Cursos e seminários, entre outros.

(Artigo 3

Informações em pluralidade 
linguística

Estudo sobre língua e cultura 
japonesa

C
om

unicação
C

otidiano
C

onvivência
M

ulticultural
Sistem

a
O

rganizacional

Residência

Educação

Atividade laboral

Saúde Seguro Bem Estar 

Prevenção; calamidades, 
crimes Transporte, trânsito 

Educação e Consciência 
Social 

Planejamento e 
Independência Social aos 

Estrangeiros

Cidade construida na 
diversidade

Organização e promoção do 
Sistema Organizacional

Conexão entre o Sistema 
e Subdivisões Sociais

Orientação aos novos residentes estrangeiros.
Informações sobre condomínios públicos, outros.

(Artigo 4

Apoio inicial aos estudantes estrangeiros.
Reuniões e palestras às famílias de estudantes

estrangeiros, outros. (Artigo 8)

Melhoria no ambiente laboral. 
Apoio sobre assuntos laborais em conexão 

com agência trabalhista.                      (Artigo 2)

Informações multilíngue sobre exames de saúde.
Oferta de informações multilíngue sobre 

instituições de saúde da cidade.            (Artigo 5)

Prevenção para calamidades aos moradores
estrangeiros.

Uso de japonês simplificado para radiotransmissão, 
outros.                                                   (Artigo 4) 

Oferta de Seminários sobre Multiculturalismo. 
Oferta e oportunidade para conhecimento 

multilinguístico.                                     (Artigo 3)

Conhecimento geral de Atividade Distrital e da 
Associação de Bairro. 

Apoio a grupos e organizações sobre 
multiculturalismo.                                   (Artigo 2)

Apoio às atividades da Associação Internacional.
Suporte ao Sistema para Convivência

Multicultural, outros. (Artigo 3)

Conselho Deliberativo para Construção de uma
Sociedade Multicultural. (Artigo 1)

Participação efetiva no Conselho Deliberativo
Interestadual para uma Sociedade Multicultural,
outros. (Artigo 3)


