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Phần Khởi Đầu
Tóm lược nội dung:
Khi đã nắm vững các nguyên lý về quyền lực chính trị cùng cơ cấu hạ tầng 
nơi quyền lực được thể hiện, như là các định chế công quyền, các tổ chức 
hành chính (chúng ta sẽ gọi các định chế và tổ chức quan trọng này là các 
“cột trụ hỗ trợ”) - và rằng sự tuân hành của người dân chính là cội rễ của việc 
thực thi quyền lực chính trị, chúng ta có thể chuyển từ lý thuyết đấu tranh bất 
bạo động sang việc thực hiện bước đầu tiên để áp dụng vào thực tiễn.

Cũng như trong mọi hoạt động hệ trọng khác, một trong các công việc quan 
trọng nhất của chúng ta sẽ liên quan tới việc đánh giá và lập kế hoạch. Lập kế 
hoạch là bước đầu tiên và là yêu cầu tiên khởi nhằm giữ các hoạt động chính 
như các chiến dịch, được vận hành một cách có tổ chức. Thiếu việc lập kế 
hoạch một cách đầy đủ thì chiến dịch sẽ chỉ là một chuỗi những “dự đoán”, 
và sự thành công chỉ dựa được vào may mắn. Tất cả mọi yếu tố của chiến 
dịch cần được đưa vào kế hoạch trước khi được thực thi, từ chiến lược tổng 
thể cho đến việc gây ngân quỹ, cho tới các tổ chức quần chúng hay quan hệ 
với giới truyền thông.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong kế hoạch là việc thông tin có 
mục tiêu. Thông qua việc thông tin có mục tiêu, chúng ta có thể thuyết phục 
được người dân trong xã hội thay đổi cách nhìn, để ý đến các hoạt động của 
mình, và cuối cùng là tham dự vào phong trào. Phần này của tập tài liệu cũng 
sẽ trình bày một số công cụ hữu ích để lập kế hoạch cho các hoạt động thông 
tin tuyên vận và các hoạt động công khai.

Chương 4 - Lượng Định Các Khả Năng 
Và Lập Kế hoạch 

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này:

Tại sao chúng ta cần lượng định các khả năng?• 
Phương pháp phân tích “SWOT” là gì?• 
Tại sao cần phải có kế hoạch?• 

Các chủ đề chính bao gồm:

Các cuộc tranh đấu thành công và thất bại• 
Ba khái niệm nền tảng về Chiến lược Đấu tranh Bất bạo động:• 

Phân tích chiến lược về những sức mạnh và các nhược điểm1. 
Lập kế hoạch hành động2. 
Không bao giờ tập trung vào ý định mà cần nhìn nhận các khả năng 3. 

II
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Chương 5 - Các Kỹ Năng Lập Kế Hoạch: 
Mô Hình Kế Hoạch

Các câu hỏi tóm lược trong chương này:

Những câu hỏi chính cho cuộc đấu tranh này là gì?• 
Ai sẽ làm gì, lúc nào, ra sao, ở đâu và vì sao?• 
Làm sao để sử dụng mô hình kế hoạch?• 

Các chủ đề chính bao gồm:

Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và “Phác họa kế hoạch trong 10 phút”• 
Mẫu của một mô hình kế hoạch• 

Chương 6 - Thông Tin Có Mục Tiêu: 
Xây Dựng Các Thông Điệp

Các câu hỏi tóm lược trong chương này:

Làm sao chúng ta đặt kế hoạch cho các hoạt động thông tin?• 
Đối tượng mục tiêu của chúng ta là ai?• 
Một thông điệp là gì?• 
Làm sao để xây dựng một thông điệp?• 

Các chủ đề chính bao gồm:

Định nghĩa của thông tin có mục tiêu• 
Xác định đối tượng thông tin• 
Xác định thông điệp để gởi đi• 

Chương 7 - Bày Tỏ Với Thế Giới Thông Điệp 
Của Phong Trào: Hành Động Công Khai

Các câu hỏi tóm lược trong chương này:

Hành động công khai là gì?• 
Làm thế nào để thực hiện một hành động công khai?• 
Làm sao để đưa đối phương vào thế tiến thoái lưỡng nan?• 

Các chủ đề chính bao gồm:

Hoạch định các hành động công khai• 
Các hành động đưa đối phương vào thế tiến thoái lưỡng nan và lợi ích của • 
phong trào qua việc này
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Chương 4
Lượng Định Các Khả Năng và 
Lập Kế Hoạch

Thiết lập kế hoạch là một khởi điểm thật quan trọng trong tiến trình 
thực hiện một cuộc đấu tranh ôn hòa. Bước đầu tiên để làm cho kế 
hoạch trở thành hiện thực là lượng định chi tiết về khả năng không 
những của phong trào đấu tranh mà còn của đối phương, qua đó xác 
lập được một kế hoạch cho chiến dịch dựa trên các dữ liệu thực tế.

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

- Tôn Tử, Binh Pháp 
(Chiến lược gia nổi tiếng của Trung Hoa cổ xưa)

11. Tại sao chúng ta cần lượng định các 
khả năng?
Không có người khôn ngoan nào lại 
nhảy xuống nước trước khi dò biết 
nhiệt độ nước nơi mình định nhảy 
xuống nóng lạnh ra sao. Tương tự như 
vậy, chúng ta không thể khởi động 
một cuộc đấu tranh bất bạo động khi 
chưa xem xét các điều kiện thực tiễn 
trong xã hội. Lượng định các khả 
năng là lĩnh vực mà nhiều người mới 

tham gia cuộc đấu tranh bất bạo động 
mắc phải sai lầm. Việc coi nhẹ khả 
năng địch thủ và đánh giá quá cao 
khả năng của bản thân sẽ làm cho các 
kế hoạch trở thành phi thực tế, và do 
đó mục tiêu đặt ra là bất khả thi. Một 
trong những điều quan trọng nhất là 
phân biệt được đâu là điều ta muốn và 
đâu là khả năng có được.

Không bao giờ chú tâm 
vào cái mình muốn, 

mà phải chú tâm vào 
các khả năng của mình.
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Ví Dụ:  Phân biệt giữa các ý muốn và khả năng

Ý MUỐN KHẢ NĂNG

Tôi muốn ăn tại một nhà hàng 
sang trọng.

Tôi chỉ đủ tiền ăn tại một nhà hàng 
bình dân.

Tôi muốn tổ chức một cuộc biểu 
tình lớn.

Tôi chỉ có vài chục ủng hộ viên.

Nhà cầm quyền muốn bắt tất cả 
các lãnh đạo của phe chống đối.

Nhà cầm quyền biết rất ít về các 
lãnh đạo của phe chống đối.

Hãy thử suy nghĩ như một cô bán 
hàng đang cố gắng quyết định nên 
bán những món hàng nào. Cô ta sẽ 
phải suy nghĩ ít nhất về hai vấn đề: 
Thứ nhất là khách hàng thường mua 
những gì và thứ hai là sẽ tốn kém 
bao nhiêu để có những món hàng 
đó? Tương tự như vậy, ta sẽ có được 
cái nhìn thấu đáo bằng cách chú 
tâm đến nhu cầu thực hiện các hành 
động công khai của những cá nhân 
và những nguồn lực cần thiết để tạo 
những hành động trên. 

Để ước tính nhu 
cầu về một hoạt 
động bất bạo động, 
hãy xem xét những 
yếu tố:

Người tham dự được lợi gì: Khi  người tham dự cảm thấy không được lợi gì 
mấy, mặc dầu lợi ích cho xã hội nói chung cao, thì nhu cầu hành động thường 
thấp (sẽ trở lại vấn đề này)

Những cách tham dự khác: Khi một người nghĩ rằng có những phương cách 
tham dự khác ngoài hành động bất bạo động thì nhu cầu cho những hành động 
này thường là thấp.

Để ước lượng khả 
năng thực hiện một 
hoạt động bất bạo 
động, cần quan 
tâm đến những yếu 
tố:

Chi phí tổ chức cao hơn khi số người tham dự cũng như số người có liên hệ 
nhiều hơn.

Địa bàn hoạt động: Kể cả khi số thành viên hoạt động cao nhưng nếu họ chỉ tập 
trung trong một địa bàn hẹp (các thành phố, hay khu vực) thì sẽ bị hạn chế khả 
năng thực thi các hoạt động, như một chiến dịch toàn quốc.

Phương tiện: gồm cả thời gian để tổ chức và thi hành cũng như nhân lực và vật 
lực cần thiết (sẽ trở lại trong Chương 9-11)

Hãy đánh giá các khả năng của đối thủ và cả của mình khi khi suy nghĩ về nhu cầu và khả năng thực thi một hành 
động nhất định. (Trích Paul Heyne: Cách Tư Duy Hiệu Quả - The Economic Way of Thinking)

12. Phương pháp phân tích “SWOT” là gì?
Với việc đánh giá đúng mức về các 
khả năng, trong đó tính được những 
điểm lợi và cái giá mà đối phương 
cũng như tổ chức của chúng ta phải 
trả cho mỗi hành động cụ thể, ta 
có thể tiến lên một bước cao hơn. 
Phương pháp phân tích SWOT là 
một công cụ để đánh giá một tổ 
chức và môi trường chung quanh. 
Đây là giai đoạn đầu của việc lập kế 
hoạch và giúp các tổ chức chú tâm 
tới những điểm then chốt. SWOT 
là viết tắt của bốn chữ Ưu Điểm 
(Strengths), Nhược Điểm (Weak-

nesses), Cơ Hội (Opportunities) 
và  Đe Dọa (Threats). Ưu Điểm và 
Nhược Điểm là những yếu tố nội tại. 
Cơ Hội và Đe Dọa là những yếu tố 
từ bên ngoài.

Cái hay của phương pháp SWOT 
là chỉ với chút ít suy tính, ta có thể 
khám phá ra những cơ hội có thể 
được sử dụng một cách hữu hiệu. 
Tương tự như vậy, hiểu được các 
nhược điểm của bản thân sẽ giúp tổ 
chức ứng xử và triệt tiêu các mối đe 
dọa bất ngờ.

CẦN NHỚ: Đánh 
giá cẩn thận và hành 
động một cách có 
chiến lược vì các 
nguồn lực có giới hạn 
đối với  ta cũng như 
với đối thủ.
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NHỮNG ƯU ĐIỂM NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM

Các ưu điểm của ta là gì?• 

Ta làm giỏi những việc gì?• 

Ta có được những nguồn lực • 
thích hợp nào?

Người ngoài nhìn nhận ta có • 
ưu điểm gì?

Ta có thể cải thiện được gì?• 

Điều gì ta làm chưa tốt?• 

Điều gì ta cần tránh• 

CÁC CƠ HỘI CÁC MỐI ĐE DOẠ

Đâu là những cơ hội thuận lợi • 
trước mắt?

Những xu hướng tốt mà ta • 
nhận thức được là gì?

Có những đồng minh  tiềm • 
tàng trong chung quanh ta hay 
không?

Trở ngại trước mắt là gì?• 

Đối thủ của ta đang làm gì? • 

Những nhược điểm có đe dọa • 
trầm trọng cho phong trào 
không?

Năm quy luật khi sử 
dụng phương pháp phân 
tích SWOT:

Phải thực tế về các ưu nhược điểm 1. 
của tổ chức.
Phải phân biệt rõ ràng tổ chức 2. 
trong hiện tại và trong tương lai.
Phải rõ ràng, rành mạch. Tránh 3. 
"vùng xám" hoặc mơ hồ.
Luôn phân tích có tính cách tương 4. 
đối so với đối thủ: thí dụ mạnh 
hơn hoặc yếu hơn đối thủ.
Phân tích SWOT phải ngắn gọn. 5. 
Sau khi xem xét mọi khía cạnh, 
cô đọng và sắp xếp lại bảng 
phân tích.

13. Tại sao cần phải có kế hoạch?    
Lập kế hoạch là việc làm tiên 
quyết qua đó bất cứ hành động lớn 
nào, một chiến dịch chẳng hạn, có 
thế được tiến hành một cách có 
tổ chức. Phần II: Thực Hiện Một 
Chiến Dịch Bất Bạo Động, sẽ đi 

vào chi tiết hơn và sẽ minh chứng 
rằng nếu không có kế hoạch cẩn 
thận thì chiến dịch sẽ chỉ là một 
chuỗi những "phỏng đoán" và kết 
quả chỉ do may rủi. Mọi khía cạnh 
của chiến dịch phải được kế hoạch 

hóa trước khi thực hiện, từ chiến 
lược gây quỹ đến vận động truyền 
thông. Bởi vậy cần phải triển khai 
kế hoạch nhiều tầng cho một chiến 
dịch bất bạo động. 

Ví dụ cụ thể: 

OTPOR, Serbia năm 2000. 
Các mức độ lập kế hoạch sau 
năm 1999.
Sau khi lực lượng Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện 
chiến dịch không kích Serbia và thành phố Mon-Tê-Nê-Grô vào 
mùa xuân năm 1999, tập đoàn độc tài do Milosevic lãnh đạo bắt đầu 
củng cố lực lượng và bắt đầu chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ các lực 
lượng chống đối họ như là những kẻ phản quốc, tiếp tay ngoại bang 
dầy xéo quê hương và giúp đỡ cho các cuộc không kích. Khi đó nhiều 
đảng cổ suý dân chủ trong nước không đoàn kết được và sự phân hóa 
trong hàng ngũ các đảng phái này đã tạo ra một môi trường thuận 
lợi cho phe độc tài Milosevic dễ động viên kéo quần chúng về phe 
họ. Tổ chức OTPOR đã lấp được những khoảng cách đó một cách rõ 
ràng trong năm 2000, lợi thế mà họ có được đó là kết quả của việc lập 
kế hoạch mà tổ chức đã thực hiện vào mùa Thu năm 1999.

Thành công là đi từ thất bại này tới 
thất bại khác mà không mất đi lòng 
hăng hái.

- Sir Winston Churchill
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Bảng dưới đây mô tả những yếu tố cấu thành chiến lược và các chiến thuật của Otpor; các kế hoạch đã được phát triển 
và xây dựng cho mỗi mức độ, từ mức độ chiến lược tổng thể xuống đến các chiến thuật đơn lẻ.

1. 
Chiến lược 
tổng thể

Làm sao để 
giành thắng lợi 
trong cuộc đấu 
tranh này?

Xây dựng phong trào cho tới khi có các cuộc • 
bầu cử

Thực hiện một chiến dịch với ba lĩnh vực - tiêu • 
cực cho đối thủ, tích cực cho phong trào đối 
lập, và vận động mọi người tham gia bầu cử 
(Get Out To Vote – GOTV)

Chuẩn bị đối phó với gian lận bầu cử bằng • 
cách sẵn sàng tổ chức một cuộc tổng đình 
công và thu quyền lãnh đạo của chính quyền 
bằng phương thức bất bạo động cùng với các 
đồng minh chính

2. 
Chiến lược

Lựa chọn các 
mô hình quan 
trọng nhất

Vận động thanh niên, phát triển số đông, lập • 
liên minh với các tổ chức phi chính phủ (NGO) 
và các thành phần đối lập khác

Thông tin liên lạc bằng một biểu tượng• 

Giữ thế chủ động tấn công• 

3. 
Các chiến 

thuật

Lựa chọn các 
lĩnh vực đấu 
tranh mà ta có 
thể thắng

Thực hiện những hoạt động công khai có ý • 
nghĩa, gây ấn tượng nhưng chi phí thấp, các 
cuộc biểu diễn ngoài phố, sinh viên bãi khóa

Tấy chay truyền thông do chính phủ sử dụng • 
cho các mục đích tuyên truyền

Thực hiện một chiến dịch cũng như 
vận hành một thương vụ. Để thành 
công, ta phải trả lời được hai câu hỏi: 
Một là, “Ta đang hướng đến đâu?” 
và, hai là, “Làm sao có thể đạt được 
mục tiêu đó?” Viễn kiến của ta sẽ trả 
lời câu hỏi thứ nhất, và Chiến lược 
sẽ trả lời câu hỏi thứ hai. Khi chiến 
dịch đang ở mức độ nóng bỏng, ta 
sẽ ở tình trạng quá bận rộn để phân 
định rạch ròi giữa chiến lược và 
chiến thuật - thay vào đó, ta sẽ phải 
dựa vào kế hoạch mà mình đã xây 
dựng từ trước để xác định các bước 
tiến hành tiếp theo. Tất nhiên, do 
các chiến dịch hoạt động luôn luôn 
thay đổi, kế hoạch bản thân nó cũng 
là một tài liệu có tính linh hoạt. Tuy 
thế, nó sẽ đem lại cơ sở căn bản cho 
mọi cố gắng của ta.

LUÔN LUÔN KHÔNG BAO GIỜ

Đưa ra những nhận định thực tế• 

Tập trung vào các khả năng • 
hơn là theo đuổi mong muốn 
đơn thuần

Xây dựng sự hỗ trợ đối với • 
kế hoạch của mình từ những 
người ủng hộ

Xác định những mục đích• 

Xác định những tâm điểm cần • 
đạt được nhằm thực hiện được 
các mục đích

Cần linh hoạt và thích nghi • 
được với tình hình cụ thể

Đạt được những lợi ích qua các • 
cơ hội có thể xảy ra

Rút kinh nghiệm từ những sai • 
lầm

Đánh giá thấp đối thủ• 

Đánh giá quá cao các khả năng • 
của bản thân

Cho rằng các nguồn lực là vô • 
hạn
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Chương 5
Các Kỹ Năng Lập Kế Hoạch: 
Mô Hình Kế Hoạch

Do việc lập kế hoạch là bước đầu tiên và cũng là bước mũi nhọn, nên chiến dịch của ta, hay bất cứ hoạt 
động lớn nào, đều cần luôn luôn được tổ chức sắp xếp, ta cần có một hướng dẫn ngắn gọn và chính xác 
“làm sao?” Cho mỗi mức độ lập kế hoạch - từ chiến lược tới chiến thuật. Một thực tế rõ ràng trong môi 
trường kinh doanh là “một sản phẩm nhất định sẽ không thể bán được nếu ta không thể thuyết phục 
khách hàng đang do dự trong vòng 10 phút rằng họ cần phải có sản phẩm đó.” Tương tự như vậy, đối 
với các phong trào đấu tranh bất bạo động, một điều hết sức quan yếu là không phải chỉ cần thực hiện 
những tài liệu về chương trình và hoạt động một cách ngắn gọn, mà còn phải cấu trúc chúng theo một 
mô hình tiêu chuẩn để đảm bảo sự rõ ràng của mục tiêu, các hoạt động cần thực hiện, và việc phân công 
trách nhiệm.

14. Những câu hỏi chính cho cuộc đấu tranh 
này là gì?
Khung của “mô hình lập kế hoạch” 
hỗ trợ mọi mức độ lập kế hoạch cho 
các chiến dịch hoạt động. Mô hình 
này có thể được áp dụng cho việc 
thực hiện các hành động cụ thể hay 
cho một chiến dịch với nhiều hoạt 
động trên các phương diện khác 
nhau. Nó cho phép trả lời những câu 
hỏi quan trọng nhất mà người đọc tài 
liệu này muốn biết:

Hiện trạng thực tế trong đó các hoạt động được lập kế hoạch của • 
chúng ta sẽ xảy ra là gì?
Cần làm những việc gì (các hoạt động được lập kế hoạch)?• 
Làm sao để đạt được những mục tiêu đó (ý tưởng cho các hoạt động)?• 
Các nhiệm vụ và phân công trách nhiệm công tác nào cần được xác định?• 
Những thông tin nào là trọng yếu liên quan đến việc hỗ trợ và thông tin?• 
Đối thủ sẽ làm những gì để ngăn cản chúng ta?• 

Những điểm này cần được viết ra một cách rõ ràng, chính xác, và sử dụng 
ngôn từ đơn giản.
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15. Ai sẽ làm gì, lúc nào, ra sao, ở đâu và 
vì sao?
Một đặc tính chung mà các phong 
trào thành công đều có là việc tổ 
chức tốt các hoạt động của mình. 
Điểm mấu chốt trong việc lập kế 
hoạch là chú ý đến các chi tiết. Đối 
với mỗi hoạt động được đề xướng, 
cần trả lời câu hỏi: “Ai sẽ làm gì, lúc 
nào, ra sao, ở đâu và vì sao?”

Có hai thuận lợi căn bản khi có được 
một mô hình lập kế hoạch rõ ràng 

và nhắm tới trọng tâm những người 
thực hiện các nhiệm vụ là:

Một kế hoạch rõ ràng sẽ được 1. 
những người cán bộ thực hiện của 
chúng ta hiểu ngay sau lần đọc 
đầu tiên, và
Với Tài liệu Mô hình Kế hoạch, 2. 
một phong trào sẽ nâng cao khả 
năng của mỗi cá nhân cán bộ vận 
động trong việc chuyển tải các 

ý tưởng và tư tưởng của phong 
trào trong bản thân cộng đồng địa 
phương nơi họ sinh sống.

Một lợi điểm quan trọng nữa đối với tổ 
chức là một kế hoạch nhất định sẽ có 
tác dụng như một công cụ để kiểm soát 
nội bộ, cho thấy được khả năng của tổ 
chức hiện thời cũng như những gì cần 
phải được thay đổi trong tổ chức nhằm 
tăng cường các khả năng đó.

16. Làm sao để sử dụng mô hình kế hoạch? 
Một mô hình kế hoạch cần có năm phần, mỗi phần càng ngắn gọn và rõ ràng càng tốt. Trừ những tài liệu mô tả toàn bộ 
chiến dịch hành động, mỗi phần chỉ nên nằm trong một đoạn văn với độ dài khoảng hai trang đánh máy.

Mẫu của một mô hình kế hoạch được miêu tả sau đây.

Các phần trong mô hình kế hoạch

1. 
Hiện 
trạng

Miêu tả những hoạt động liên hệ hiện tại của đối thủ cũng như của phong trào đấu tranh bất • 
bạo động trong lĩnh vực mà các hoạt động đang được lập kế hoạch sẽ xảy ra.

2. 
Yêu cầu 

nhiệm vụ

Đưa ra một cách chính xác và rõ ràng:

Vì sao hoạt động này là quan trọng (ví dụ: nhằm phản đối tình trạng kiểm duyệt thông tin)• 

Hoạt động này sẽ được thực hiện như thế nào (ví dụ: biểu tình nơi công cộng)• 

Hoạt động này sẽ xảy ra khi nào và ở đâu (ví dụ: buổi trưa, trước cổng Đài Truyền hình)• 

Ai sẽ thực hiện công tác gì (ví dụ: các sinh viên sẽ đọc các thông cáo báo chí đã được soạn • 
sẵn trước ống kính truyền hình)

3. 
Thực thi

Miêu tả quá trình mà một chiến dịch hay một hành động bất bạo động sẽ xảy ra từ đầu đến cuối 
như thế nào.

Nếu tổ chức một chiến dịch toàn bộ, thì phần này cần chỉ rõ từng giai đoạn, bao gồm cả • 
những chuẩn bị hay những mục tiêu trung gian. Các giai đoạn có thể được chia theo thời gian 
hay chuỗi sự kiện.

4. 
Quản lý 

chung và 
hậu cần

Xác định những hỗ trợ về mặt sắp xếp quản lý hay hậu cần nào có thể có được, và làm sao để 
có được những yếu tố đó.

Phác thảo những nguồn lực vật chất và nhân sự cần có (khi nào và ai), ví dụ: có thể sẽ có • 
những hỗ trợ tài chính, in ấn tài liệu, phim, loa phóng thanh và văn nghệ sĩ biểu diễn ủng hộ 
các sự kiện GOTV.

5. 
Điều hợp 
và thông 

tin

Giải thích những quy trình dành cho:

Người sẽ thực hiện việc điều hợp hoạt động giữa các nhóm tham gia trong chiến dịch và/hay • 
các hoạt động tại địa phương, và khi nào thì việc này sẽ được thực hiện.

Những gì cần thông tin.• 

Làm sao những hoạt động thông tin này được thực hiện. Đây có thể bao gồm các số điện • 
thoại, địa chỉ thư điện tử, thư tay,..



ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG - 50 ĐIỂM TRỌNG YẾU 25

Có thể hình dung tới mô hình kế 
hoạch như một chu trình hay một 
vòng tròn.

Hiện trạng thực tế sẽ là điểm bắt đầu 
của vòng tròn, sau đó dẫn tới việc 
xác định nhiệm vụ, với các mục tiêu 

và trong đó có các tiêu chí của mỗi 
mục tiêu. Phần thực thi sẽ đề ra cách 
làm sao để đạt được mỗi mục tiêu 
và do đó sẽ dẫn tới việc làm sao để 
quản lý và điều hành. Phần đánh giá 
là phần kết thúc của vòng tròn, tuy 

nhiên nó không phải là một phần của 
mô hình kế hoạch, mà là một yếu tố 
kết nối các hiện trạng khác nhau: từ 
từng kế hoạch chúng ta có thể rút ra 
kinh nghiệm đáng giá về bản thân tổ 
chức cũng như về đối thủ.

Kiên quyết sử dụng mô hình kế hoạch này 
khi lập kế hoạch và khi thông tin 

cho những thành viên khác!

Trước tiên động não tự do sau đó sắp xếp 
các thông tin liên hệ với kế hoạch 

một cách có hệ thống!

Mục Tiêu 
Tiêu Chí 

Nhiệm Vụ

Đánh giá 
các hoạt động Hiện TrạngHiện Trạng Thực Thi

Quản Lý 
và Hậu Cần 
Điều Hợp 
và Thông Tin

Ví dụ về yêu cầu nhiệm vụ:

Ủy ban Bầu cử Tự do và Công bằng, với mục 
tiêu là xây dựng một chính phủ dân chủ, đã 
khởi động một chiến dịch vận động bất bạo 
động vào ngày 1 tháng Sáu năm 2006 nhằm 
vận động nhân dân:

Hỗ trợ và bầu cho các ứng viên có mục • 
đích thực hiện việc dân chủ hóa nền chính 
trị trong kỳ bầu cử Quốc hội
Ngăn chặn các hành động gian lận bầu cử • 
tại các phòng phiếu
Thành lập một “ủy ban đình công” toàn • 
quốc để áp dụng các hoạt động tẩy chay đối 
với phía đối thủ (chính quyền) trong trường 
hợp họ thực hiện việc gian lận bầu cử
Chuẩn bị cho sự hình thành của một chính • 
quyền dân chủ

Phân chia 
kế hoạch 
thành các 
giai đoạn!
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Ví dụ tham khảo:

Phân chia các bước trong giai 
đoạn Thực thi của một Mô hình 
Kế hoạch: Lập kế hoạch cho chiến 
dịch vận động Hãy Tham Gia Bầu 
Cử (Get Out To Vote – GOTV) với 
ba giai đoạn:

Trong Giai đoạn I (giai đoạn chuẩn 
bị): Xây dựng các công tác đối 
với các thành viên có trách nhiệm 
đào tạo hướng dẫn của tổ chức để 
chuẩn bị một kế hoạch đào tạo xây 
dựng các nhóm nòng cốt vận động 
cho chiến dịch Hãy Tham Gia Bầu 
Cử tại mỗi khu vực bầu cử.

Trong Giai đoạn II (giai đoạn 
trung gian): GOTV thực hiện công 
tác đào tạo hướng dẫn tại mỗi khu 
vực bầu cử do các nhóm nòng cốt.

Trong Giai đoạn III (giai đoạn 
thực thi): các cán bộ hoạt động 

đã được đào tạo sẽ thực hiện việc 
hướng dẫn hỗ trợ để vận động 
cử tri tới nơi bầu, thực hiện việc 
kiểm kết quả tạm thời sau bầu và 
báo cáo thường xuyên các kết quả 
trong ngày, cuối cùng sẽ thông báo 
kết quả chung cuộc vào buổi đêm 
ngày bầu cử.

Chiến dịch vận động 
Hãy Tham Gia Bầu Cử 
của OTPOR trong cuộc bầu 
cử tổng thống tháng Chín năm 
2000 bao gồm ba giai đoạn trên. 
Việc có sẵn các cơ sở hạ tầng 
để khởi động giai đoạn chuẩn bị 
một cách nhanh chóng cho thấy 
là một quyết định quan trọng. 
Không như các đảng phái thuận 
dân chủ khác tại Serbia  lúc bấy 
giờ, OTPOR đã đầu tư vào việc 
thường xuyên nâng cao kỹ năng 
của các thành viên ủng hộ (xem 

Chương 14), trong lúc xây dựng 
những mối quan hệ làm việc với 
các tổ chức phi chính phủ (NGO) 
trong nước và quốc tế, những tổ 
chức có khả năng hỗ trợ đáng giá 
trong việc đào tạo và kinh nghiệm 
như làm sao để thực hiện việc 
kiểm kết quả tạm thời sau bầu cử 
hay các tiêu chuẩn bầu cử công 
bằng quốc tế và trong nước là gì. 
Một cách tiếp cận tương tự khác 
nhưng áp dụng cho các trường 
hợp ở trong tình trạng ít bị áp 
chế hơn, đã chứng minh có tác 
dụng là cuộc vận động GOTV tại 
Slovakia mang tên OK’98, với kết 
quả là đã huy động được số người 
đi bầu đủ lớn để bỏ phiếu chống 
và loại bỏ cựu Thủ tướng Vladi-
mir Meciar. Cả hai cuộc vận động 
GOTV tại Gru-Dia năm 2003 và 
tại U-Krai-Na năm 2004 cũng đều 
đã thắng lợi.

CẦN NHỚ: Nếu cần thực hiện một kế hoạch kêu gọi tẩy chay toàn quốc bộ máy truyền thông nhà 
nước, nhưng tổ chức chỉ có các nhân sự tại một số tỉnh thành, thì một là phải thay đổi kế hoạch, hai là 
tổ chức cần xây dựng một kế hoạch để tuyển lựa người hỗ trợ trên toàn quốc.

Phong trào có thể thực hiện thay đổi hiện trạng theo kế hoạch hay chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp với 
thực tiễn.

K H ẠẾ O C H
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Chương 6
Thông Tin Có Mục Tiêu: 
Xây Dựng Các Thông Điệp

Có một câu thành ngữ của người anh là: “ngòi bút còn mạnh hơn lưỡi kiếm”. Nếu câu 
thành ngữ này được viết vào thời đại này, rất có thể nó sẽ là: “lời nói còn mạnh hơn 
những đội quân”. Thông tin có mục tiêu có tác dụng lôi kéo người ủng hộ đến tham 
gia các nhiệm vụ mà ta thực hiện và cuối cùng sẽ khuyến khích họ hành động để tạo 
sự thay đổi xã hội. Thông tin có mục tiêu hiệu quả cần có bốn yếu tố: xác định mục 
tiêu, một thông điệp, phương thức chuyển tải thông điệp, và một cơ chế phản hồi.

“Chính ta phải là sự thay đổi mà ta muốn nhìn thấy”. Mahatma Gandhi

17. Làm sao chúng ta đặt kế hoạch cho 
các hoạt động thông tin?
Tại các  phần trước chúng ta đã xem 
xét việc quyền lực được thực hiện 
thông qua các cột trụ hỗ trợ như 
thế nào, làm sao để đánh giá các 
khả năng của phong trào đấu tranh 
cũng như của đối thủ tức là nhà cầm 
quyền, và làm sao để xây dựng một 
một kế hoạch hành động căn cứ trên 
các nhận định đánh giá đó (xem 
Chương 4 và 5). Tạo lập một kế 
hoạch thông tin tuyên truyền cũng rất 

giống như tạo lập một kế hoạch cho 
một chiến dịch hành động hay các 
hành động công cộng.

Nếu chúng ta muốn huy động nhân 
dân chống lại sự áp chế, các thông 
tin của chúng ta tới các tầng lớp xã 
hội cần phải được xác định hết sức 
kỹ lưỡng, chính xác và có mục tiêu 
rõ ràng. Các mục đích của thông tin 
có mục tiêu là:

THAY ĐỔI NHẬN THỨC XÃ • 
HỘI VỀ MỘT VẤN ĐỀ
THAY ĐỔI CÁC THÓI QUEN • 
VÀ PHƯƠNG CÁCH HÀNH 
XỬ CỦA XÃ HỘI LIÊN QUAN 
TỚI VẤN ĐỀ ĐÓ

Để đạt được các mục đích này, cần 
xác định đối tượng cần ảnh hưởng 
nhận thức (mục tiêu), điều gì cần 
được thông tin (thông điệp) và làm 
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1. MỤC TIÊU 2. THÔNG ĐIỆP

3. PHƯƠNG THỨC 

CHUYỂN TẢI 

THÔNG ĐIỆP

4. CƠ CHẾ 

PHẢN HỒI

sao thông tin được những yếu tố cần 
được nêu ra (phương thức chuyển tải 
thông điệp). Cũng cần biết tác dụng 
của thông điệp cũng như của phương 
thức mà ta đưa ra, để căn cứ theo đó 
điều chỉnh các hoạt động  của chúng 
ta (phản hồi).

18. Đối tượng mục tiêu của chúng ta là ai?
Kinh nghiệm cho thấy nếu một phong trào đấu tranh bất bạo động tác động được đến bốn nhóm đối tượng chính dưới 
đây thì sẽ tăng các khả năng thu được sự hỗ trợ đối với các mục tiêu của phong trào. 

ĐỐI TƯỢNG CÁC THÀNH VIÊN BAO GỒM: CHÚNG TA CẦN NHÓM HÀY 
THỰC HIỆN:

Những thành viên 
phong trào và 
người ủng hộ

Những người có hỗ trợ tổ chức cả chủ động 
và thụ động

Sẵn sàng hành động và được khích lệ• 

Có thể chấp nhận rủi ro khi ủng hộ các • 
mục đích và tiêu chí của phong trào

Giới đối tượng 
rộng hơn

Một dải đối tượng đa dạng, từ cả đối thủ của 
phong trào (nhà cầm quyền) cho tới những 
thành phần ủng hộ họ, cho đến các tổ chức 
sinh viên và những nhóm có thể có chung 
các giá trị với phong trào của chúng ta

Cần có thái độ rộng mở trong các thông • 
điệp của ta để thu hút càng nhiều nhân 
sự càng tốt, bao gồm cả những người 
vốn đã ủng hộ phong trào

Những đồng minh 
tiềm tàng

“Tất cả những thành phần còn lại có vị thế 
đối chọi với chính quyền”, bao gồm tất cả 
các hội nhóm riêng lẻ có hoạt động tích cực 
và chia sẻ những giá trị chung với phong 
trào, có cùng sự kiên định sử dụng lối tiếp 
cận đấu tranh bất bạo động, và mọi hình 
thức hạ tầng đáng kể nào khác

Cần trở thành đồng minh tích cực trong • 
một tổng thể liên kết rộng lớn với khả 
năng đạt được những sự nhượng bộ lẫn 
nhau và cùng hoạt động cho tới khi mỗi 
tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược 
của mình

Các đối tượng 
quốc tế

Các tổ chức phi chính phủ NGO có hoạt 
động quảng bá nhân quyền, giới truyền 
thông ngoại quốc, và các chính phủ  cũng 
như giới kinh doanh nước ngoài

Quảng bá và hỗ trợ các hoạt động của • 
chúng ta

Hạn chế hay ngăn chặn những động • 
thái đàn áp của nhà cầm quyền đối với 
chúng ta

Mỗi nhóm đối tượng thông tin có các luật lệ của riêng họ, và mỗi cá nhân trong từng nhóm lại có tư tưởng, nhu cầu và 
mong mỏi riêng của họ. Cần sử dụng những yếu tố đó để thu hút từng cá nhân tham gia vào phong trào của chúng ta, 
cũng như để đánh giá khách quan các giá trị của từng giới đối tượng, thường là những tư duy hình thành qua các nhận 
thức xã hội về những gì là điều tốt hay điều được mong muốn.
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19. Một thông điệp là gì?
Viện Dân chủ học Quốc gia (Hoa 
Kỳ), một tổ chức độc lập có mối 
liên hệ với Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, 
sử dụng định nghĩa sau đây trong 
các khóa học: “Một thông điệp là 
một phần có giới hạn của thông tin 
trung thực, được chuyển tải một 
cách thường xuyên bởi một cá nhân, 
một tổ chức, hay một phong trào 
bất bạo động với mục tiêu là đưa 
ra những lý do thuyết phục để một 
nhóm đối tượng lựa chọn, và hành 
động trên cơ sở của sự lựa chọn đó” 
(David Good, “Xây dựng Thông 
điệp” – “Message Development”)

Các thông điệp phải dựa trên những 
sự kiện có thể kiểm chứng, nếu 
không chúng sẽ mất độ tin cậy! 

Nhưng thông điệp của chúng ta cũng 
phải nói lên được những sự việc theo 
quan niệm của mình. Một lúc nào 
đó, chúng ta có thể biến đổi đôi chút 
những hành động để khơi dậy một 
số phản ứng nơi quần chúng. Thí dụ, 
chúng ta có thể tạo vẻ quan trọng ít 
hay nhiều hơn thực tế đối với một sự 
kiện hay một biến cố lịch sử, nhằm 
thuyết phục dư luận.

Thông điệp cần nhắm tới khuyến 
khích mọi người tham gia hoạt động 
hay tạo điều kiện để mọi người có 
thể tham gia một hành động trong 
tương lai. Thông điệp phải dính liền 
với mục tiêu của công tác của chúng 
ta (xem Chương 5)

CẦN NHỚ: Các hành động 
tự nó khg nói lên điều gì, 
mà chỉ có ý nghĩa khi được 
chuyển tải trong một bối cảnh 
cảnh phù hợp!

Ví dụ - Khung Thông điệp SWOT:

Phong trào đấu tranh bất bạo động 
Đối đầu với Thể chế cầm quyền độc tài toàn trị

Đây Là Bộ Mặt Của Sebia

Bích chương với hình ảnh khuôn 
mặt của một thành viên đấu tranh 
Otpor bị đánh đập đã lột tả bản 
chất đàn áp của chế độ Milosevic. 
Serbia, 2000.

20. Làm sao để xây dựng một thông điệp?
Để đạt được các mục tiêu trong việc 
xây dựng một thông điệp cần một 
lần nữa tham khảo mô hình phân tích 
SWOT, được trình bày tại Chương 
4; phương pháp đánh giá này có thể 
được sử dụng như một điểm khởi 
đầu rất hữu ích trong việc xây dựng 
một thông điệp.

Mô hình này giúp chúng ta xây dựng 
được thông điệp đúng, và chuẩn bị 
phương cách đối phó với những sự 
tấn công từ hệ thống tuyên truyền của 
chính quyền, thường sẽ tăng dần khi 
phong trào được nhìn nhận như là một 
mối đe dọa ngày càng lớn đối với họ. 
Mô hình này có tác dụng giúp ta hình 
thành một khung chính để tạo nên 
thông điệp: giống như khi xây dựng, 
cái khung chính này sẽ tạo cấu trúc 
để các ý tưởng có thể được chuyển tải 
bằng những từ ngữ trong thông điệp.

George Lakoff, một nhà ngôn ngữ 
học có tiếng, cho thấy làm sao các 
vấn đề “khung” có ảnh hưởng lớn 
thế nào trong các cuộc tranh luận hay 
xung đột chính trị. Khi phía đối thủ 
tức nhà cầm quyền gọi phong trào đấu 

tranh là những kẻ phản bội, không 
cần tranh cãi với cái khung ý nghĩa đó 
- phủ nhận một thông điệp có thể có 
tác dụng làm cho thông điệp đó mạnh 
lên vì ta bị xem như là đang ở vào thế 
tự vệ. Thay vào đó, thay đổi khung 

ý nghĩa tranh luận bằng cách đưa ra 
cái khung ý nghĩa của ta, ví dụ, “là 
những người yêu nước”, trong đó cần 
bao hàm những giá trị được xã hội coi 
là những yếu tố tích cực nhưng lại bị 
chính quyền vi phạm.

SỨC MẠNH: 
Chúng ta nhìn nhận bản thân

VẬN HỘI: 
Chúng ta nhìn nhận đối thủ

Dân chủ• 
Trung thực• 
Được ủng hộ• 
Có tiến bộ• 

Chuyên chế• 
Bất chính• 
Xấu xa• 
Vô lương• 

CÁC MỐI ĐE DỌA:Đối thủ 
đối với chúng ta

ĐIỂM YẾU: 
Họ đối với chính họ

Những kẻ phản bội• 
Sự yếu kém• 
Sự lũng đoạn• 
Những kẻ khủng bố• 

Yêu nước• 
Vô địch• 
Có trách nhiệm• 
Người bảo hộ• 
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Sử dụng các kết quả thu được trong 
Khung Thông điệp, xây dựng một 
thông điệp bằng cách:

Phác họa các giá trị cơ bản của • 
những đối tượng thông điệp: Các 
dẫn chứng thực tế là quan trọng, 
nhưng các thông điệp rất có thể có 
tác dụng khuyến khích mọi người 
hỗ trợ cho phong trào khi ta liên 
kết các thông điệp với các giá trị 
của xã hội.
Liên hệ các giá trị này tới Hiện • 
trạng: Thông điệp đi theo sau Hiện 
trạng cũng như vai trò của Nhiệm 
vụ trong một quá trình xây dựng 
kế hoạch cho một hành động. Hiện 
trạng có thể hết sức cụ thể (như 
việc bắt giữ các nhà hoạt động) hay 
chung chung (như tình trạng kiểm 
duyệt truyền thông), nhưng phải 
được định nghĩa rõ ràng.
Tạo lập Thông điệp từ các khung • 
SWOT: Xác định vị trí của đối thủ 
trong thực tế Hiện trạng đang có 
sử dụng các khung vừa xây dựng 
được, và so sánh với vị trí của 
phong trào trong cùng khung cảnh.

Vấn đề Viết câu trả lời dưới đây:
Chúng ta có cần gửi 
cùng một thông điệp tới 
các nhóm khác nhau hay 
không?

Ví dụ: Giới nông dân vùng 
xa & giới sinh viên

Thông điệp mẫu cho giới nông dân vùng 
xa:

Thông điệp mẫu cho giới sinh viên:

Liệu giới nông dân vùng xa 
và sinh viên có nên nhận 
cùng một loại tờ rơi, hay 
cần tạo hai loại tờ rơi cho 
mỗi nhóm đối tượng?

Phương thức chuyển tải thông tin tới giới 
nông dân vùng xa:

Phương thức chuyển tải thông tin tới giới 
sinh viên:

Các phương thức thu 
thập thông tin phản hồi về 
phương thức chuyển tải 
thông điệp? (Phản ứng của 
nhà cầm quyền, chú ý của 
thế giới, sự lớn mạnh của 
phong trào,...).

Các phương thức thu nhận phản hồi mẫu:

LUYỆN TẬP: Thông Điệp, Phương Thức Chuyển Thông Điệp, 
và Phản Hồi - Tạo những câu hỏi tương ứng trong cột bên phải. Xác 
lập một thông điệp phù hợp, sau đó truyền đạt tới các nhóm đối tượng 
mục tiêu.

Tạo thông điệp rõ ràng!

Nhãn dán này của Otpor, được làm 
hồi đầu năm 2000, nhắm tới việc 
thông tin vào giới trẻ bằng phương 
cách đơn giản để trình bày mục tiêu 
của chiến dịch - là đấu tranh để 
Milosevic và chế độ của ông ta phải 
tan rã, hãy “biến đi.”

Nhãn dán của OTPOR, Serbia 2000.

Ví Dụ: Đúng và sai khi sử dụng một thông điệp: 

Đúng Sai
Sử dụng các trang mạng tiếng Anh 
để liên lạc với các tổ chức quốc tế 
như Tổ chức Nhân Quyền (Human 
Rights Watch) và Liên Hiệp Quốc.

Sử dụng cũng trang mạng đó để liên 
lạc với các khu vực dân cư ở vùng 
quê trong nước mà họ không biết 
tiếng Anh hay chưa bao giờ nghe nói 
về mạng Internet.

Mạng World Wide Web - một công cụ 
mạnh mẽ trong việc thông tin liên lạc với 
các đối tượng thông tin quốc tế, và cả 
những bộ phận dân cư trong cùng một 
quốc gia!



ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG - 50 ĐIỂM TRỌNG YẾU 31

Các hoạt động tại nơi công cộng, hay 
các sự kiện, là những công cụ đầu 
tiên được chọn trong số lớn những 
công cụ sử dụng trong những phong 
trào đấu tranh bất bạo động trên thế 
giới do có ba ưu điểm sau đây: 

Những cuộc trình diễn công khai • 
đơn lẻ có thể được thực hiện trong 
điều kiện nguồn lực nhân sự và 
thời gian hạn chế.
Các hoạt động công khai có thể • 
được tổ chức ngay cả trong điều 
kiện tình trạng áp chế trở nên căng 
thẳng, và trong điều kiện môi 
trường chính trị rất gò bó.

Các hoạt động này thu hút chú ý • 
của truyền thông, do đó cho phép 
khả năng truyền tải thông điệp của 
phong trào một cách mạnh mẽ và 
miễn phí tới một tầng lớp khán 
giả đông đảo - một bức tranh được 
trưng bày tại nơi đông đúc có tác 
dụng tương đương với hàng ngàn 
lời nói.

Chương 7
Bày Tỏ Với Thế Giới 
Thông Điệp Của Phong Trào 
Hành Động Công Khai

Nhằm làm cho những tầng lớp xã hội rộng hơn biết về mục tiêu và thông điệp của mình, việc thực hiện 
những cuộc biểu dương tại nơi công cộng hay tổ chức những sự kiện xã hội đã chứng minh trên thực tế là 
những công cụ đấu tranh hữu hiệu. Việc lập kế hoạch đầy đủ và thực hiện đúng đắn sẽ tạo tối đa hiệu năng 
và bắt đối phương phải phản ứng, qua đó mang lại sự dễ dàng nhận biết hơn nữa đối với cuộc đấu tranh 
cũng như đem lại vị thế cho phong trào đấu tranh.

21. Hành động công cộng là gì?

“Bánh Sinh nhật” cho Milosevic, 
Serbia 1999.

Các thành viên Otpor “tặng” Tổng 
thống Milosevic một “chiếc bánh” 
(20 tháng Tám 1999).  Mỗi “miếng 
bánh” là một tội lỗi nghiêm trọng 
mà ông ta đã phạm phải.

QUAN TRỌNG: Biết cách 
lập kế hoạch, tiến hành và 
đánh giá các hoạt động công 
khai là yếu tố quan trọng đối 
với các phong trào đấu tranh!
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22. Làm thế nào để thực hiện một hành 
động công khai?
Các hoạt động công khai cần được lập kế hoạch sử dụng hình thức “lập kế hoạch qua kinh nghiệm”, phương pháp này 
từng được những nhà giáo sử dụng để hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho các bài thi khó:

CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI - LẬP KẾ HOẠCH

10-15 Ngày trước khi thực hiện

Chọn một vấn đề liên quan đến trách nhiệm của • 
chính quyền

Tạo lập một hình thức hành động, tạo một cái tên và • 
tìm mối liên hệ với thông điệp muốn chuyển tải

Chọn thời gian và địa điểm sao cho tận dụng tối đa • 
khả năng được nhìn thấy

Tạo một lịch biểu và treo ở nơi dễ thấy• 

Lập dự tính ngân khoản cần dùng• 

In ấn các tài liệu (nếu cần)• 

Xem xét các khía cạnh pháp lý. (Đây không có • 
nghĩa là các sự kiện “trái pháp luật” sẽ không bao 
giờ được xảy ra. Về nguyên tắc, nếu những hoạt 
động nào có thể xảy ra bắt bớ thì sẽ cần lập kế 
hoạch kỹ lưỡng hơn)

3-7 Ngày trước khi thực hiện

Gặp gỡ những người tham dự, giải thích và thống • 
nhất các nhiệm vụ

Phân phát các tài liệu in ấn và các tài liệu quảng bá • 
khác

Lập kế hoạch chi tiết các bước hành động• 

Phân tích các điểm bất lợi có thể có, và các yếu tố • 
bất lợi bất ngờ

48 Giờ trước khi thực hiện

Thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết (như thông • 
báo cảnh sát,...)

Nhắc nhở những người tham gia thực hiện, chắc • 
chắn về thời gian và điạ điểm tổ chức

Chuẩn bị nội dung họp báo, và tuyên bố chính thức • 
cho sự kiện mang theo thông điệp đã lựa chọn

Thực hiện một buổi họp báo truyền thông (nếu cần)• 

24 Giờ trước khi thực hiện

Thực hiện việc xem xét lần cuối cùng về thời gian và • 
các tài liệu cần dùng

Gửi một bản mời họp báo hay thông tin mời các • 
phóng viên tới hiện trường

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia• 

Ngày thực hiện

Tập trung những người tham dự thực hiện nhiệm vụ • 
tại trụ sở và động viên mọi người

Thực hiện hoạt động• 

Gửi một bản tường trình chi tiết tới giới truyền thông• 

Sau khi thực hiện sự kiện

Gặp gỡ lại với những người tham dự, cảm ơn và tri • 
ân họ do đã đóng góp cho công tác

Làm báo cáo chi tiết để gửi cho giới truyền thông• 

Đánh giá sự thành công của sự kiện• 

Việc lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt động công khai luôn luôn phải có sự linh hoạt (ví dụ khi thời tiết có thay đổi 
bất ngờ, hay hành động đột xuất nào đó của chính quyền) và kế hoạch phải được cập nhật liên tục.

23. Làm sao để đưa đối phương vào thế 
tiến thoái lưỡng nan?
Hành động gây khó đưa đối 
phương vào tình thế tiến thoái 
lưỡng nan mà mọi phản ứng đưa ra 
đều đem lại một kết quả tiêu cực 

cho họ. Những nhà chiến lược đấu 
tranh bất bạo động cần luôn đưa 
ra các hành động nhằm đưa đối 
phương vào thế “mất - mất”, và 

luôn luôn “được - được” cho phong 
trào. Tiến thoái lưỡng nan có thể ở 
mức độ chiến thuật hay chiến lược, 
và có ba cấu thành chính: 
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Tạo nên, hoặc xác định một vấn 1. 
đề có ý nghĩa lớn với công chúng 
mà qua đó họ có thể tham gia tuần 
hành. Các vấn đề có thể tận dụng có 
hiệu quả thường liên quan đến việc 
chính quyền cấm đoán hay chính 
sách đối lập với những niềm tin và 
giá trị chung rộng rãi trong xã hội. 
Thiết trí Hành động: Sử dụng 2. 
hình thức lập kế hoạch qua kinh 
nghiệm ở trên, đảm bảo rằng đã 
xem xét phân tích khả năng của 
phong trào cũng như của đối 
phương (xem Chương 4).
Thực hiện một hoạt động đem lại lợi 3. 
ích từ các kết quả có thể đạt được.

Chính quyền phải có hình thức phản 
ứng: Không làm gì cả .... hay có hành 
động cấm cản. Trong cả hai trường 
hợp, chính quyền đều sẽ bất lợi, vì 
nếu không làm gì cả thì có nghĩa cho 
phép người dân bất tuân luật hay các 
chính sách của mình, còn nếu ra tay 
cấm cản thì có nghĩa là phạm vào 
niềm tin hay các giá trị mà phần lớn 
người dân  cho là quan trọng. 

Cần nhớ rằng phần lớn các hành 
động tiến thoái lưỡng nan đều có thể 
gây mầm mống cho việc thành lập 
các  định chế hay tổ chức đa nguyên 
do phía đối lập hay phong trào đấu 
tranh bất bạo động điều hành, ví dụ 
như những nhà xuất bản.

Xác định được các vấn đề để tận 
dụng cần nhiều kinh nghiệm thực 
hành, nhưng phương pháp phân tích 
SWOT và phương pháp phân ô theo 
thông điệp (Chương 4 và 6) đều đã 
cho thấy tác dụng hữu ích trong việc 
xác định này.

Chính sách 
của Chính quyền 

Hành động Tiến 
thoái Lưỡng nan

Niềm tin của Đa 
số Dân chúng 

Chế độ kiểm duyệt                   
In ấn phân tán sách và 
các ấn phẩm Phật giáo                

Người dân có quyền 
được đọc các tài liệu 
tôn giáo, văn hóa        

Cấm tụ họp                  
Tụ tập số đông dự đám 
tang hay xem thi đấu 
thể thao                  

Người dân có quyền 
để tang hay ăn mừng 
sự kiện thể thao                  

Chế độ thiết quân luật, cấm 
ra đường vào ban đêm                 

Tẩy chay theo các 
nhóm lớn               

Người dân có quyền ra 
đường bất cứ lúc nào                  

THỰC HÀNH:  Tạo Tình thế Tiến thoái Lưỡng nan:

Bước đầu tiên và khó nhất là xác định được những vấn đề bức xúc và trực 
tiếp nhất đối với người dân liên quan đến chính sách của chính quyền. 

Sau đó, trong cột phía phải của trang này, viết xuống những niềm tin và 
giá trị phổ thông rộng rãi nhất đối với những người dân trong cộng đồng 
của mình, không chỉ những yếu tố mà ta có cùng nhận thức với những 
người ủng hộ của mình. 

Ở cột chính giữa, viết ra các “Hoạt động gây tiến thoái lưỡng nan” và 
đưa ra những hành động có tác dụng chia rẽ những thành phần bên trong 
chính quyền. 

Vẽ các ô và ghi xuống hành động tương ứng.

Cuộc đi bộ tới bờ biển của Gandhi  
năm 1930.

Ví dụ cụ thể: 

Chiến dịch Vận động Muối của 
Gandhi (Mùa Xuân năm 1930)
Một ví dụ về sự vận dụng thần kỳ yếu tố đưa đối phương vào thế tiến 
thoái lưỡng nan là Chiến dịch Vận động Muối, do  Mohandas Gandhi 
chủ xướng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ chống ách đô 
hộ của thực dân Anh. 

Việc sản xuất muối chỉ cần đun nước biển và thu muối từ phần kết tinh. 
Nhưng toàn bộ việc sản xuất muối tại Ấn Độ thời đó đều do người Anh 
quản lý, và cũng là một nguồn thu thuế. 

Ai ai cũng cần muối - từ người nghèo đến người giàu, nam và nữ, 
người Ấn giáo hay Hồi giáo - đều cần muối ăn hàng ngày, việc cấm sản 
xuất mang ý nghĩa ở mức biểu trưng là đàn áp mọi người Ấn Độ. 

Khi Gandhi có thể kêu gọi số lượng người Ấn rất lớn tham dự cuộc 
tuần hành tới bờ biển và lấy muối, thách thức lại luật thực dân hiện 
hành thời đó, thực dân Anh đã phải đối mặt với một tình thế tiến thoái 
lưỡng nan làm sao để phản ứng lại. Nếu những kẻ đô hộ người Anh bắt 
giam Gandhi và những người Ấn phá luật muối khác, họ sẽ bị vào thế 
mất thể diện nặng nề, còn những người tham gia sẽ được coi như anh 
hùng. Nếu người Anh không có hành động gì, thì họ không những sẽ bị 
mất thế độc quyền muối và nguồn thu thuế, mà còn mất thế cầm quyền 
trong con mắt của hàng triệu người đang bị đô hộ.


