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IIIĐiều Hành Một Chiến Dịch 
Bất Bạo Động
Tóm lược nội dung:
Việc sử dụng quyền lực của các thể chế chính trị qua các cột trụ hỗ trợ chính 
cho thấy sức mạnh cũng như điểm yếu của những đối thủ của chúng ta. Một 
phong trào phản kháng có tổ chức tốt phải có một thông điệp rõ ràng, một sự 
hiểu biết đầy đủ về khả năng của chính mình, và một sự kiên định sẽ chuyển tải 
thông điệp của phong trào tới quần chúng nhân dân thông qua các sự kiện công 
cộng. Nhưng làm thế nào để một phong trào dựa trên sự đấu tranh bất bạo động 
lại sử dụng được sức mạnh của mình trong lúc tận dụng được những điểm yếu 
của kẻ địch nhằm đạt được thắng lợi? Phần tài liệu này sẽ trả lời câu hỏi đó. 

Trước tiên, những công cụ đã được đề cập đến trong phần trước “Phần Khởi 
Đầu” phải được kết hợp trong một tổng thể. Các hoạt động sẽ chuyển biến 
thành chiến dịch. Một chiến dịch là một chuỗi những hoạt động phi bạo động 
được lập kế hoạch và thực hiện một cách chiến lược và nhằm vào một nhóm 
đối tượng nhất định. Những hoạt động này, theo Gene Sharp, rơi vào ba hình 
thức tổng quan, bao gồm biểu tình phản đối và thuyết phục (tuần hành, trưng 
bày biểu ngữ hình ảnh, tụ họp cầu nguyện,...), bất hợp tác (tấy chay sản phẩm, 
đình công, từ chối đóng thuế,...) và can thiệp (tọa kháng, biểu tình, tuyệt 
thực,..) Mỗi hoạt động tại môi trường công cộng nên là một cấu thành của 
những nỗ lực rộng lớn hơn, hay của một chiến dịch, và chiến lược của ta cần 
phân định rõ mỗi loại hành động nào được thực hiện với tính cách đóng góp 
ra sao cho mỗi chiến dịch.

Tiếp đó, việc kết hợp ba nguồn lực của chiến dịch cần được bàn đến:

Các nguồn lực vật chất, như tài chính, thiết bị liên lạc, và phòng ốc điều hành• 
Nguồn lực nhân sự, những người tham gia thực hiện chiến dịch• 
Nguồn lực thời gian mà người tham gia chiến dịch dành ra để sử dụng các • 
nguồn lực vật chất

Cuối cùng, cần phải biết làm sao để sử dụng mô hình lập kế hoạch ngược để 
nâng cao tối đa sự hiệu quả của chiến dịch. Kết hợp tất cả lại, phần tài liệu 
này chỉ ra những yêu cầu cơ bản để làm sao đi từ những hành động cá nhân 
riêng rẽ tới một chiến dịch đấu tranh bất bạo động phức tạp. Kinh nghiệm 
cho thấy những thử thách đặc biệt thường nảy sinh trong giai đoạn này - khi 
mà còn có sự áp chế. Phần tiếp theo của tài liệu này, “Hoạt Động Trong Điều 
Kiện Bị Đàn Áp”, mô tả những phương cách làm sao để một phong trào có 
thể đối phó với những biện pháp đàn áp của nhà cầm quyền.
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Chương 8 - Hình Thành Một Chiến Lược: 
Từ Hành Động Tới Chiến Dịch 

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này: 

Một chiến lược là gì? • 
Làm thế nào để liên hệ với sách lược đề ra cho chiến dịch?• 
Những nguồn lực chính trong TẤT CẢ cả các chiến dịch là gì và chúng • 
liên hệ với nhau như thế nào?

Các chủ đề chính bao gồm:

Chiến lược và các mức độ chiến lược• 
Xây dựng các bước chiến lược và khả năng chiến thuật• 
Ba nguồn lực chính: nhân sự, vật chất và thời gian • 

Chương 9 - Điều Hành Một Chiến Dịch Bất Bạo Động 
(Phần 1): Các Nguồn Lực Vật Chất 

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này:

Tại sao các nguồn lực vật chất là quan trọng?• 
Những hình thức nguồn lực vật chất nào mà ta có thể cần tới?• 
Những nguồn hỗ trợ vật chất có thể có là gì?• 

Các chủ đề chính bao gồm:

Các nguồn lực vật chất và sự quan trọng của việc kêu gọi đóng góp tài • 
chính cũng như đảm bảo hỗ trợ
Phân tích nhu cầu các nguồn lực vật chất• 
Bốn nguồn lực vật chất: 1. Người ủng hộ; 2. Các đồng minh tiềm năng; 3. • 
Giới kinh doanh; 4. Các tổ chức Quốc tế.

Chương 10 - Điều Hành Một Chiến Dịch Bất Bạo Động 
(Phần 2): Các Nguồn Nhân Lực 

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này: 

Tại sao những cộng tác viên tự nguyện quan trọng?• 
Tại sao người ta tham gia vào những tổ chức?• 
Làm thế nào phát triển những cộng tác viên mới?• 
Làm sao để sử dụng và bảo toàn những nguồn nhân sự mới?• 

Các chủ đề chính bao gồm: 

Các hành động cá nhân so với các hành động công cộng• 
Mô hình tháp ủng hộ: 1. Cán bộ đấu tranh; 2. Người tự nguyện giúp; 3. • 
Người ủng hộ; 4. Những người ủng hộ trong tương lai
Nâng “mức độ thân hữu” như là một chiến lược giúp tránh những người tự • 
nguyện giúp giảm sự nhiệt tình 



ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG - 50 ĐIỂM TRỌNG YẾU36

Chương 11 - Điều Hành Một Chiến Dịch Bất Bạo Động 
(Phần 3): Thời Gian Là Một Nguồn Lực Tổng Hợp 

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này:

Thời gian là gì?• 
Điều gì làm cho yếu tố thời gian là đặc biệt trong đấu tranh bất bạo động? • 
Làm sao để tận dụng thời gian cho chiến dịch?• 
Làm sao để lập một thời biểu cho chiến dịch?• 

Các chủ đề chính bao gồm:

Biểu đồ thời gian hình bánh• 
Mô hình lập kế hoạch ngược• 
Mẫu để lập thời biểu cho một chiến dịch • 

Chương 12 - Xây Dựng Một Chiến Dịch Thực Địa 
Và Mô Hình Lập Kế Hoạch Thuận Nghịch 

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này:

• Làm sao để xây dựng một chiến dịch thực địa?

• Làm sao để giữ cho các chiến dịch có tổ chức? 

• Vì sao kế hoạch chiến dịch cần phải linh hoạt?

Các chủ đề chính bao gồm:

Các chức năng chính của chiến dịch: 1. Các nguồn nhân lực; 2. Phân tích • 
đánh giá; 3. Thông tin liên lạc; 4. Hậu cần
Thiết trí tổ chức• 
Chu trình lập kế hoạch chiến dịch: 1. Chiến lược; 2. Tình hình; 3. Nhiệm • 
vụ; 4. Thực thi; 5. Đánh giá 
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Chương 8
Hình Thành Một Chiến Lược 
Từ Hành Động Tới Chiến Dịch

Hình thành một chiến lược đúng đắn, xây dựng được các chiến dịch, và lựa chọn các chiến thuật khác nhau 
mang tính chất quan yếu trong việc quyết định những kết quả của mọi cuộc tranh chấp trong lịch sử. Xây 
dựng và điều hành một phong trào hay một chiến dịch bất bạo động là những hành động mang tính động 
viên và bổ trợ lẫn nhau. Càng tham gia việc xây dựng phong trào, càng cần phải hiểu được các nguyên lý cơ 
bản về sự vận hành của các chức năng nguồn lực cơ bản

24. Một chiến lược là gì? 
Chiến lược là khái niệm làm thế nào 
để hành động đúng đắn nhất nhằm 
đạt được mục tiêu, với nguồn lực 
hạn hẹp và trong hoàn cảnh không 
chắc chắn. Chiến lược mang đòi hỏi 
cần quyết định có nên hay không, 
khi nào và làm thế nào để đấu tranh, 
sau đó kết luận xem làm thế nào để 
đạt hiệu quả tối ưu nhằm thu được 
những thành quả nhất định. Có bốn 
bước để hoạch định chiến lược: 
chiến lược lớn tổng thể, chiến lược, 
chiến thuật và những phương pháp 
chi  tiết (xem Chương 4).

Chiến lược lớn hay tổng thể là 
để nhắm tới các mục tiêu cơ bản 
chung của cuộc đấu tranh thông qua 

việc triển khai có hiệu quả những 
ưu điểm của những người ủng hộ 
chống lại đối phương. Các chiến 
lược dành cho các chiến dịch riêng 
lẻ có tác dụng hướng dẫn làm sao 
những tranh chấp trong cuộc đấu 
tranh có thể được xử lý theo các 
phương thức khác nhau và nằm 
trong tổng thể chiến lược lớn 
chung. Các chiến lược của 
từng chiến dịch cần được 
liên kết với nhau và 
thiết trí làm sao để đạt 
được và củng cố các 
mục tiêu của chiến 
lược tổng thể.
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Mức độ Chiến lược lớn Chiến lược Chiến thuật Phương án chi 
tiết

Diễn giải Làm thế nào để lựa 
chọn ra đại diện?

Đâu là cách hữu hiệu 
nhất để đạt được mục 
đích chính với nguồn 
lực hạn hẹp?

Làm thế nào để  xác 
định được những mục 
tiêu cụ thể mà chiến 
lược đã đề ra, với 
nguồn lực hạn hẹp 
cộng thêm các hoạt 
động của đối phương

Đâu là cách tốt nhất 
để đạt được những 
phần việc cụ thể, với 
nguồn lực có sẵn, 
trong thời gian và 
không gian cho phép

Ví dụ Bầu cử tự do và công 
bằng

Giám sát quá trình 
bầu cử để tránh gian 
lận

Tổ chức giám sát độc 
lập cho những lần bầu 
cử sau

Sắp xếp đội ngũ giám 
sát tại các khu vực 
diễn ra bầu cử

Ví dụ tham khảo:

Vào năm 1968, sinh viên biểu tình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tương 
tự, các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, 
Trung Quốc vào năm 1989 khởi điểm từ các trường đại học, cũng như 
các cuộc biểu tình tại Tehran, Iran năm 1999. Vì nhiều phong trào đấu 
tranh có xuất phát điểm tại các trường đại học, mà giới hữu trách tại 
các trường đại học đàn áp sinh viên trong những năm 60 vẫn còn hữu 
dụng cho các phong trào bất bạo động nào có sự tham gia của sinh viên 
(tham khảo từ Comelius Lammers: cuốn “Chiến thuật và chiến lược sử 
dụng bởi những người trách nhiệm tại các trường đại học”).

“Đối với tôi, trường đại học cũng 
quan trọng không kém như sự hợp 
tác của giới nông dân.” Tháng Sáu 
1992, Slobodan Milosevic, Tổng 
thống Serbia.

Mục tiêu Loại bỏ phong trào 
sinh viên

Loại bỏ phong trào 
sinh viên

Tránh việc các phong 
trào kết hợp với nhau

Hợp tác với phong 
trào 

Chiến 
lược Kìm hãm Nhượng bộ Ngăn chặn Thử nghiệm

Chiến 
thuật “đánh tan” “mua chuộc” “đối diện” “hòa nhập”

Phương 
án chi 
tiết

Các biện pháp ngăn 
chặn

Thăm dò và giải quyết 
mâu thuẫn

Thay đổi các nhân tố 
có thể làm bùng phát 
phong trào

Tạo hình thức quản lý 
linh hoạt

Hình thức 
tương tác 
với sinh 
viên

Mâu thuẫn Thương lượng Hợp tác Cạnh tranh

Trong thí dụ về Bắc Kinh và Tehran, 
nhà cầm quyền đã áp dụng phương 
thức đàn áp. Trong những trường 
hợp khác như ở Hoa Kỳ và các nước 
Tây Âu vào những năm 60, giới chức 
trách nhận ra rằng một chiến lược 
có thể sẽ không có hiệu quả nên đã 

chuyển sang những chiến lược khác, 
trong hầu hết các trường hợp có sự 
kết hợp của cả hai chiến lược. Bây 
giờ, do đã nắm được những chiến 
lược cơ bản được đúc rút sử dụng bởi 
các trường đại học, ta có thể áp dụng 
bản phân tích SWOT (Chương 4) để 

xác định vị trí phong trào của mình 
nhằm chiếm lợi thế trong tương quan 
với sự phản ứng mang tính chiến 
thuật của những tầng lớp quản lý nhà 
trường cũng như giới truyền thông 
(Chương 6) với mục đích chuyển 
thông điệp rộng khắp trong xã hội.
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Ví dụ tham khảo:

Đấu tranh với gian lận bầu 
cử ở Serbia

25. Làm thế nào để nối kết những sách 
lược của các phong trào khác nhau?
Trái với những cảm nhận mà ta có 
được khi theo dõi tin tức, những 
phong trào phản kháng bất bạo động 
có tính chiến lược thành công và các 
chiến dịch hành động không đồng 
thời xảy ra. Những người đi xe buýt 
da đen ở Montgomery không chỉ 
quyết định tẩy chay những xe buýt, 
những công nhân Ba Lan không 
không chỉ quyết định đình công vào 
tháng 8 năm 1980, hay hàng ngàn 
người biểu tình có mặt tại Belgrade 
vào năm 2000, Tbilisi vào năm 2003 
và Kiev vào năm 2004 một cách tự 
phát. Phía sau mỗi sự kiện này đều 
là một kế hoạch tỉ mỉ và phối hợp 
chặt chẽ. Những chiến dịch thành 
công trên đều thể hiện hai nguyên tắc 
chính trong hoạch định chiến lược:

1. Hình Thành Các Chuỗi 
Chiến Thuật Một Cách 
Chiến Lược

Sự lựa chọn và đặt thứ tự cho hàng 
loạt chiến thuật bất bạo động là trọng 
yếu. Chiến thuật cần phải liên hệ với 
những mục tiêu thực tế đã được đúc 
kết từ chiến lược lớn của phong trào 
hay chiến dịch. Có tất cả trên 198 
loại chiến thuật hay phương thức đấu 
tranh bất bạo động đã được ghi chép 
lại, và sau mỗi một phong trào thành 
công đều đúc kết được thêm một 
chiến thuật mới. (xem Phụ lục I: Các 
Phương thức Hoạt động Đấu tranh 
Bất bạo động)

2. Phát Triển Khả Năng 
Chiến Thuật

Những phong trào đấu tranh thành 
công đều xây dựng vững chắc khả 
năng tuyển lựa và huấn luyện những 
nhà hoạt động, thu thập các nguồn 
lực vật chất và giữ mạng lưới liên lạc 
cùng những kênh chuyển tải thông 
tin độc lập, như dùng thư điện tử đã 
được mã hoá, tin nhắn, các cơ cấu 
truyền thông bí mật và những trang 
báo điện tử dự phòng. Điều này bao 
gồm cả việc lên kế hoạch chiến dịch 
chi tiết, hoạch định các chiến thuật 
và sắp xếp thời gian hiệu quả. Thời 
gian có lẽ là thứ quan trọng nhất cần 
phải tính toán của một phong trào 
đấu tranh.

Tháng 11 năm 1996, các đảng 
thuận dân chủ ở Serbia đã chiến 
thắng trong các cuộc bầu cử 
địa phương.  Không chịu thua, 
nhà độc tài Serbia, Slobodan 
Milosevic, đã hủy bỏ bầu cử ở 
địa phương và tuyên bố bầu cử 
mới. Sau ba tháng biểu tình khắp 
50 thành phố, và dưới áp lực 
của cộng đồng quốc tế, chế độ 
Milosevic cuối cùng đã chấp thuận 
kết quả bầu cử vào mùa xuân năm 
1997. Chiến dịch mang tính chiến 
lược để đòi hỏi các kết quả bầu cử 
phải được tôn trọng này được thực 
hiện bởi các đảng phái dân chủ ở 
các mức độ khác nhau:

Huy động người dân: Những 1. 
cuộc biểu tình lác đác với ít 
người ở vài vùng ngoại ô trung 

tâm sớm lan rộng khắp cả nước 
và diễn ra hàng ngày.
Biểu tình của sinh viên: Hàng 2. 
ngàn sinh viên biểu tình hàng 
ngày yêu cầu các phiếu bầu của 
người dân phải được coi trọng.
Các chiến dịch quảng bá: Từ tờ 3. 
rơi cho tới áp phích, bản tin, đài 
báo và quảng cáo ti vi, phong 
trào đối lập đã thông báo cho 
người dân về bầu cử và những 
cuộc biểu tình sắp diễn ra.
Các chiến dịch “liên minh”: Các 4. 
tổ chức phi chính phủ (NGO) 
cùng với giới truyền thông 
độc lập ở địa phương tẩy chay 
các đại diện chính phủ, do đó 
cũng cô lập những người ủng 
hộ chính quyền thông qua hình 
thức tẩy chay ngoài xã hội.

Chiến dịch huy động hỗ trợ 5. 
quốc tế: Kết quả là đã kêu gọi 
được các đại biểu từ những 
nhóm chuyên gia thuộc tổ chức 
An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu 
tới quan sát.
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26. Những nguồn lực chính trong TẤT CẢ 
cả các chiến dịch là gì và chúng liên hệ với 
nhau như thế nào? 
Có ba loại nguồn lực chính trong tất 
cả các chiến dịch:

Nguồn lực nhân sự•  bao gồm 
những ai ủng hộ cho phong trào 
hay chiến dịch của ta, và cách 
chính mà họ làm là thông qua 
đóng góp sức lực tổng hợp. Nguồn 
nhân lực đóng vai trò quyết định 
trong việc tạo được một sự hỗ trợ 
số đông cho phong trào. Họ còn 
mang đến cho phong trào những 
kỹ năng và hiểu biết vô giá.
Nguồn lực vật chất•  bao gồm 
những nguồn lực tài chính như 
tiền bạc, hàng hóa chi viện, thiết 
bị truyền thông, đất đai và cả 
những phương tiện giao thông. 
Lượng định nhu cầu và dự hoạch 
một cách có hiệu quả để sử dụng 
các nguồn lực vật chất này sẽ thúc 
đẩy phong trào vận hành hiệu quả 
kể cả khi bị đàn áp trầm trọng.
Thời gian • bản thân nó là nguồn 
tài nguyên vô tận cần phải được 
sắp xếp cẩn trọng để tận dụng hiệu 
quả tối ưu từ nguồn tài nguyên 
nhân lực và vật chất.

Ba nguồn tài nguyên trọng yếu trên 
(Nhân lực, Vật chất và Thời gian) 
phụ thuộc lẫn nhau. Thí dụ, việc kết 
nạp những cán bộ hoạt động mới 
cho một phong trào sẽ làm tăng khả 
năng thu nhận được các kỹ năng 
quan trọng và nguồn lực vật chất (1),  
nhưng nguồn vật chất lại cần thiết 
để sử dụng trong quá trình tìm kiếm 
và vận động những các bộ hoạt động 
mới (2).

Sắp xếp thời giờ cẩn trọng sẽ thúc 
đẩy việc tận dụng hiệu quả tối ưu của 
hai nguồn lực vật chất (3) và nguồn 
nhân lực (4) trong một phong trào 
hay chiến dịch bất bạo động. Tuy 
nhiên nó cũng đi kèm với chi phí 
trong cả hai việc huy động nhân lực 
(5) ( giờ đi làm) và vật chất (6) (từ 

chi phí đồ uống khi dự họp cho tới 
chi phí đi lại…)

Quá trình Lập Kế hoạch Thuận 
nghịch – qua đó ta lập kế hoạch 
cho một hoạt động bằng cách kiểm 
ngược từ hệ quả quay lại lúc khởi 
đầu dựa vào hai yếu tố là các hoạt 
động và ngày giờ - đây là một công 
cụ hữu ích nhằm giảm sự lãng phí 
nguồn tài nguyên thời gian quan 
trọng này một cách tối đa cũng như 
bảo đảm những phần việc  chính 
không bị bỏ sót (xem Chương 7).

Sự phát triển của một nguồn lực 
chính sẽ có ảnh hưởng tích cực tới 
hai nguồn lực còn lại. Tương tự, 
khủng hoảng một nguồn sẽ có ảnh 
hưởng ngược lại với hai nguồn kia.

1

2

3

4

5

6

Các nguồn lực chính phụ thuộc lẫn 
nhau một cách tích cực

GHI NHỚ: Thời gian rất 
đáng quý: nó vô tận nhưng 
không thể lấy lại được. 

GHI NHỚ: 

Chiến lược là một bản dự hoạch về phương hướng để thực hiện mục • 
tiêu và viễn kiến của ta
Chiến thuật và các phương thức chi tiết phải bám sát chiến lược và • 
được dựa trên thực tế kiểm nghiệm những nguồn lực có sẵn.
Ba nguồn lực chính là nguồn lực thời gian, nguồn nhân lực và nguồn • 
lực vật chất

Việc lập kế hoạch tỉ mỉ 
và lưu trữ hồ sơ tốt đã 
cho phép việc phục chế 
gần như toàn bộ khu vực 
trung tâm phố cổ Luân 
Đôn bị thiêu hủy sau vụ 
Đại Hỏa Hoạn năn 1666 
tại đây.
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Chương 9
Điều Hành 
Một Chiến Dịch Bất Bạo Động: 
Các Nguồn Lực Vật Chất

Có một câu nói mà không phải vô cớ, rằng “tiền bạc là nguồn sữa mẹ cho mọi hoạt động chính trị”. Và chúng 
ta cần luôn nhớ rằng các nguồn lực vật chất là một trong những nguồn lực cơ bản của quyền lực trong một 
xã hội. Để thực hiện thành công một chiến dịch đấu tranh bất bạo động, cần biết được sẽ phải sử dụng đến 
những nguồn lực vật chất nào với khối lượng bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu cho mục tiêu chiến lược tổng 
thể, và tìm ra những phương cách vận động tài chính để giữ cho phong trào luôn ở thế tiến công.

27. Tại sao các nguồn lực vật chất quan 
trọng?
Các nguồn lực vật chất quan trọng 
do hai yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên, 
trong số ba nguồn lực chính (xem 
các Chương 10 và 11), sự khác biệt 
về sở hữu các nguồn lực vật chất 
giữa đối phương (tức chính quyền) 
và phong trào phản kháng là lớn 
nhất. Phía chính quyền có lợi thế hơn 
hẳn so với phía phong trào đấu tranh 
và đó là nhược điểm lớn mà phong 
trào khó có thể vượt qua được, lý 
do là chính quyền có thể sở hữu 
hay có quyền tiếp cận sử dụng hàng 
ngàn tòa nhà, hàng chục ngàn xe cộ, 
truyền thông truyền thống và truyền 
thông điện tử, và thậm chí toàn bộ 

ngân sách quốc gia cũng nằm trong 
sự quản lý của họ, cùng với các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị 
khác hoặc sự hậu thuẫn của ngoại 
quốc. Yếu tố thứ hai, về mặt an toàn 
(xem các Chương 14 và 15), các 
nguồn lực vật chất của tổ chức đấu 
tranh lại là một trong các yếu tố dễ 
bị tổn thương nhất. Chính quyền có 
thể truy bắt ngay những cán bộ vận 
động hay quản lý tài chính, thông tin 
về các khoản tài chính cũng như kế 
hoạch sử dụng như thế nào cần luôn 
luôn được giữ bảo mật!

Một điều có thể gây ngạc nhiên là 
một trong những điểm tương đồng 

hay xảy ra nhất giữa các phong trào 
phản kháng bất bạo động thành công 
chính là khả năng vận động tài chính, 
cùng với sự quản lý hiệu quả các 
nguồn lực vật chất.

GỢI Ý: Vận động tài chánh sớm, 
và thường xuyên.



ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG - 50 ĐIỂM TRỌNG YẾU42

28. Những hình thức nguồn lực vật chất nào 
mà ta có thể cần tới?
Để thực hiện thành công một chiến dịch vận động, nhiều nguồn lực vật chất 
khác nhau cần được huy động. Các nguồn lực vật chất cần đến cho ít nhất bốn 
chức năng thiết yếu:

GỢI Ý: Thực hiện việc đánh giá 
các nhu cầu cho mỗi hoạt động sắp 
thực hiện!

Chức năng thiết yếu Các ví dụ

KHẢ NĂNG TỒN TẠI VÀ GIỮ 
VỮNG TINH THẦN

Thực phẩm, quần áo, nơi cư trú, thuốc men dược phẩm, hỗ trợ tài chính cho 
những nạn nhân và người mất việc làm

THÔNG TIN VÀ VẬN CHUYỂN Máy tính, điện thoại di động, máy thu phát, văn phòng phẩm, xe cộ, xăng dầu, 
vé máy bay

CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỐ 
ĐỊNH

Địa điểm làm việc• 

Điện thoại, Fax, máy copy, máy tính• 

Chi phí bưu điện (cho việc gửi thư và các tài liệu nói chung)• 

Văn phòng phẩm• 

Đồ uống - trà, cà phê• 

Chi phí văn phòng (cần được giảm thiểu!)• 

CÁC HOẠT ĐỘNG BẤT BẠO 
ĐỘNG TRỰC TIẾP (CÁC CHIẾN 
DỊCH)

Truyền đơn, tờ rơi, sách báo và những ấn phẩm vận dụng ủng hộ viên • 
khác

Thuê địa điểm cho một hoạt động• 

Trà nước cho các buổi họp hay các cuộc tập trung• 

Ấn phẩm thông tin (in ấn, giấy, chi phí bưu điện, ảnh)• 

Thông cáo báo chí (in ấn, giấy)• 

Áp phích• 

Chi phí liên quan tới người phát ngôn, người dẫn chương trình (khách • 
sạn, ăn uống, quảng cáo)

Khen thưởng hay khuyến khích cho những người tham gia làm việc• 

Chi phí cho các dự án hoạt động chính trị, ví dụ như các cuộc bầu cử Hội • 
Sinh viên hay những chiến dịch vận động khác

Chi phí đi lại và đăng ký cho các đoàn đại biểu tới các địa phương hoặc • 
các buổi họp và hội thảo toàn quốc

Cũng cần hoạch định các nguồn lực dự phòng thường xuyên, và đặt ưu tiên cho việc sử dụng các nguồn lực đó căn cứ 
theo các kế hoạch chiến lược, cũng như tối đa hóa hiệu quả sử dụng.

29. Những nguồn hỗ trợ vật chất có thể có 
là gì?
Các phong trào đấu tranh bất bạo 
động luôn luôn phải đối mặt với thử 
thách làm sao vận dụng được những 
sự hỗ trợ để có được các nguồn lực 
vật chất cần thiết. Các nguồn hỗ 
trợ này có thể là hoàn toàn từ trong 
nước, nhưng cũng có lúc chiến dịch 
hay phong trào cũng có thể đạt được 

những khoản hỗ trợ đáng kể từ 
quốc tế.

Các nguồn lực hỗ trợ trong nước 
thường đến từ các tổ chức xã hội 
dân sự địa phương và các tổ chức 
phi chính phủ, các tổ chức tôn giáo, 
những nhà thương nghiệp, các công 

đoàn, hay các hội đoàn chuyên gia. 
Một số nhóm thanh niên còn tận 
dụng các nguồn hỗ trợ thuộc thế hệ 
tuổi tác khác - đó là gia đình của họ!

Các phong trào bất bạo động cũng có 
thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng 
quốc tế, như các tổ chức đa phương, 
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GỢI Ý: Tận dụng tối đa mọi cơ hội để vận động tài chính!

 Có bốn nguồn hỗ trợ vật chất tiềm năng:

1. Thành viên của phong trào, các ủng hộ viên 
cùng gia đình và bạn bè của họ

2. Các đồng minh tiềm năng (ví dụ các tổ chức 
phi chính phủ NGO, các đảng phái chính trị)

3. Giới kinh doanh địa phương

4. Các tổ chức quốc tế 

các tổ chức phi chính phủ, các quỹ, 
các tổ chức hay nhóm viện trợ ủng 
hộ dân chủ, các tổ chức nhân quyền 
hay quyền dân sự, các công đoàn, 
và các tổ chức tôn giáo. Những cán 
bộ chính sách hay chiến lược bất 
bạo động phải tính toán cẩn trọng để 
đảm bảo rằng việc chấp nhận những 
hỗ trợ quốc tế không gây cản trở 
hay ảnh hưởng xấu tới các mục tiêu 
và hoạt động của phong trào trong 
nước. Cũng nên lưu ý rằng hành 
động của các tổ chức quốc tế thường 
chậm do cấu trúc hành chính nặng nề 
và các chính sách cứng nhắc.

Nguồn hỗ trợ vật chất 
tiềm năng

Những hỗ trợ vật chất 
họ có thể đem lại

Phương thức thường 
dùng

Thành viên của phong trào, các ủng 
hộ viên cùng gia đình và bạn bè của 
họ

Thực phẩm, quần áo, thuốc men 
dược phẩm, máy tính, điện thoại di 
động và xe cộ

Vận động gia nhập, thu phí thành 
viên

Các đồng minh tiềm năng (ví dụ các 
tổ chức phi chính phủ NGO, các 
đảng phái chính trị)

Điện thoại, Fax, máy copy, máy tính, 
địa điểm làm việc, chi phí bưu điện

Tham gia vào các liên minh rộng 
trong đó phong trào có đóng góp 
đáng kể vào việc giúp cho những lợi 
ích quan trọng của các đồng minh

Giới kinh doanh địa phương Truyền đơn, tờ rơi, sách báo và 
những ấn phẩm vận dụng ủng hộ 
viên, áp phích, xăng dầu, thuốc 
men, thực phẩm, thức uống, đồ ăn 
nhẹ

Thực hiện các chiến dịch quảng bá 
thông tin nhằm thuyết phục giới này 
rằng các mục tiêu của phong trào bất 
bạo động cũng sẽ phục vụ các lợi ích 
của họ (do giới kinh doanh luôn quan 
tâm đến các mục tiêu lợi ích của họ)

Các tổ chức quốc tế Nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau Tạo mối quan hệ với các tổ chức này 
thông qua các chương trình và các 
quỹ.

Do các nhóm này rất đa dạng, những đại diện của phong trào phụ trách công tác tiếp cận họ sẽ làm việc có hiệu quả 
hơn nếu có các kỹ năng ngoại ngữ, thương thảo và “viết đề án lớn” tốt.

Nhu cầu vận động tài chính như thế nào?1. 
Hy vọng vận động được bao nhiêu tiền thông qua chiến dịch vận động tài chính này?2. 
Chiến dịch vận động tài chính sẽ cần khoảng bao nhiêu người tham gia?3. 
Những thành viên này sẽ cần những kỹ năng cụ thể như thuyết phục, thương thảo, ngoại ngữ, 4. 
và viết đề án xin hỗ trợ tài chính ra sao?
Khi nào thì chiến dịch vận động tài chính này bắt đầu?5. 
Chiến dịch vận động tài chính này sẽ kéo dài bao lâu?6. 
Có đủ số người tình nguyện giúp đỡ trong việc vận động tài chính hay không?7. 
Ai là người trách nhiệm trong việc vận động tài chính và quản lý tiền bạc?8. 
Người này có đáng tin cậy không?9. 

CÂU 
HỎI
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Chương 10
Điều Hành 
Một Chiến Dịch Bất Bạo Động 
Các Nguồn Nhân Lực

Những người tình nguyện tham gia chính là nguồn nhân lực căn bản tạo ra thế lực chính trị của tất cả 
những phong trào đấu tranh bất bạo động. Họ đem lại các kỹ năng và kiến thức trên cơ sở miễn phí, và 
góp phần tạo số đông. Những cán bộ và cộng tác viên tự nguyện là lực lượng nòng cốt và là sức mạnh thực 
tế của phong trào bất bạo động; họ chính là những chiến sĩ sẽ mang lại chiến thắng.

30. Tại sao những cộng tác viên tự nguyện 
quan trọng?
Không một phong trào hữu hiệu 
nào không có sự tham gia của các 
cộng tác viên tự nguyện. Sự thành 
hình của một lực lượng cơ bản gồm 
những thành viên hoạt động và 
những người thụ động - cảm tình 
viên là một yếu tố then chốt đưa đến 
sự thành công của một cuộc tranh 
đấu dài hạn. 

Cộng tác viên tự nguyện khác với 
nhân viên trong một hãng xưởng, 
trong một nông trại hay bất cứ loại 
cơ sở nào. Ví dụ: trường hợp những 
luật lệ bầu cử hiện hành trong một 
nước không tuân thủ theo những 

nguyên tắc quốc tế nên có một số 
người tham gia vào cuộc đấu tranh 
đòi hỏi cải tổ các luật này với tư 
cách là tình nguyện viên. Khi một 
số người quen tham gia, điều này 
sẽ kích thích chính chúng ta sẽ làm 
giống như vậy, nhất là khi biết rằng 
bản thân cũng sẽ hưởng được quyền 
lợi khi tham gia. 

Mọi người sẽ hưởng được kết quả 
khi các luật lệ bầu cử được cải 
thiện, ngay cả những người không 
hề tham gia gì cả. Đây là vấn đề 
mà người ta thường đặt ra với 
những người tạm gọi là “ăn ké”, 
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31. Tại sao người ta tham gia vào những 
tổ chức?

32. Làm thế nào phát triển những cộng 
tác viên mới?

nói cách khác, đó là những người 
được hưởng những quyền lợi do 
người khác tranh đấu để có được. 
Nếu vì lý do này mà một số người 
hồ nghi, thì cũng có nhiều lý do 
khác khiến cho người ta do dự hay 
từ chối tự nguyện tham gia: người 
thì viện cớ không có thời giờ, 
người thì e ngại những sự trừng 
phạt (theo Lee Freedman, “Kinh tế 
Vi mô” - “Microeconomics”).

QUAN TRỌNG: 

Phát triển một cách liên tục những nhân sự quan tâm tới hoạt động của 1. 
mình hay quan tâm tới những vấn đề mà phong trào muốn giải quyết
Cần cố gắng duy trì và liên lạc thường xuyên với các cảm tình viên có 2. 
tiềm năng, ngay cả nếu họ không thể tham gia trực tiếp.
Phải tìm ra phương thức giữ cho những thành viên hoạt động luôn 3. 
trong trạng thái sẵn sàng hành động, bằng cách khuyến khích và tạo 
nơi họ cảm giác là họ đang thuộc vào một tổ chức.
Vận động tài chánh sớm, và thường xuyên.4. 

Người ta thích tham gia vào một 
cái gì mà họ cho là quan trọng. Đấu 
tranh cho dân chủ và một tương lai 
tốt đẹp hơn cho đất nước chắc chắn 
là những điều quan trọng. Hành động 
tham gia hoạt động trong một phong 
trào tạo cơ hội cho người ta vượt ra 
khỏi thói quen hàng ngày với những 
việc làm nhàm chán. Sự tự nguyện 
hoạt động thoả mãn nhu cầu tiếp xúc 
và kết bạn. Và sau cùng, khả năng 
ảnh hưởng cho dù là rất nhỏ trong 

công việc của một tổ chức tạo ra cho 
các thành viên hoạt động một trạng 
thái lên tinh thần đặc biệt và nuôi 
dưỡng cảm giác là họ thuộc về tổ 
chức đó.

GHI NHỚ:  Người dân tham 
gia một phong trào đấu tranh bất 
bạo động để làm một việc gì đó 
quan trọng, để tự cảm thấy mình 
quan trọng hơn!

Việc thu nhận những cộng tác viên 
mới và huấn luyện là một việc quan 
trọng trong tất cả các cuộc đấu tranh 
bất bạo động và điều này cần được 
thực hiện liên tục. Ngay trong cách 
cấu thành của nó, tất cả những biến 
cố mới và tất cả những hoạt động mới 
phải hướng về những cảm tình viên 
mới và nhắm vào việc kết nạp họ. Tạo 
cơ hội để thông tin đến người dân để 
họ có thể đi đến quyết định ủng hộ 
hoạt động của phong trào là một điều 
rất quan trọng. Cũng phải tạo cơ hội 
cho những người chỉ vì tò mò muốn 
biết nhiều hơn về phong trào để họ có 
thể tự bước thêm một bước để cùng  
tham gia. Thường thì những người 
mới tham gia cần được khuyến khích 
thêm để họ mạnh dạn tích cực hoạt 
động nhiều hơn nữa.

Một khi phong trào nhận được sự 
tham gia của nhiều thành viên mới, 
giai đoạn kế tiếp cũng rất quan trọng, 
là thực hiện một hồ sơ dữ liệu thật 
đầy đủ để phân loại các thành viên 
hoạt động. Muốn như thế, phương 
thức hữu hiệu nhất là làm một danh 
sách tổng quát bao gồm tên của tất cả 
những người tham gia phong trào và 
phân họ làm ba loại: 

Những thành viên hoạt động tích 1. 
cực tham gia các cuộc họp
Những cộng tác viên chỉ thi hành 2. 
công tác cụ thể, không tham gia 
các cuộc họp
Những cảm tình viên chỉ tham gia 3. 
các hoạt động đông người

Với thời gian, danh sách này sẽ nảy 
nở theo hình tháp:

Những cán bộ nòng cốt - Những thành 
viên tích cực, tham gia các cuộc họp

Những ủng hộ viên - Những người 
tham gia những công tác cụ thể 
nhưng không tham gia thường 
xuyên các buổi hội họp

Những cảm tình viên - Những người tham 
gia các hoạt động đông người, nhưng 

không tham gia thường xuyên vào việc 
tổ chức 

Những cảm tình viên tương 
lai - Cố gắng đưa những người 

này vào môi trường đóng góp 
nhiều hơn
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33. Làm sao để sử dụng và bảo toàn 
những nguồn nhân sự mới?
Để có thể hiểu rõ bản chất của sự trồi 
sụt không ngừng về số lượng thành 
viên, một phong trào bất bạo động 
phải hiểu rõ những mối liên hệ giữa 
sự kết nạp, huấn luyện và sự tham 
gia của nguồn nhân lực mới. 

Nếu không có công tác gì hết và 
không thông hiểu những gì đã được 
chung quyết, những người mới 
tham gia có khuynh hướng rời bỏ 
tổ chức. Vì vậy, phải nhớ rằng khi 
không tạo cơ hội để cho các thành 
viên đóng góp, họ sẽ rời bỏ hàng 
ngũ một thời gian ngắn sau khi 
được kết nạp.

Các thành viên mới luôn luôn có cơ 
hội thăng tiến, có nghĩa là họ có thể 
đảm nhận những trách nhiệm quan 
trọng hơn ở mọi cấp. Chính vì vậy, 
danh sách những người tham gia cần 
được ghi rõ chi tiết của mỗi người về:

CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN • 
THỨC: Họ có thể làm được gì để 
phục vụ phong trào?
NHỮNG MỐI QUAN TÂM: • 
Những hoạt động nào họ thích 
làm?
THỜI GIAN CHO PHÉP: Họ có • 
thể dành bao  nhiêu thời gian cho 
phong trào và khi nào?

Luôn Luôn Không Bao Giờ
Tạo cơ hội cho mỗi người thể hiện • 
khả năng bằng cách giao cho họ 
những công tác ngày càng phức tạp

Phân định rõ nội dung của các từ ngữ • 
“cán bộ” và “thành viên mới”

Quy định phương thức đóng góp của • 
mỗi người

Thể hiện sự thông cảm đối với nhu • 
cầu cá nhân và tổ chức

Thiết lập phương thức phát triển • 
hiệu quả

Tổ chức huấn luyện• 

Diễn giải rõ ràng cho cán bộ những • 
công tác mà tổ chức chờ đợi nơi họ

Hỗ trợ và theo dõi việc làm của cán bộ• 

Thiết lập hệ thống thăng thưởng và tri • 
ân về thành quả của các thành viên

Lãng quên những người • 
hoạt động

Đánh giá thấp khả năng của • 
thành viên

Làm cho các thành viên cảm • 
thấy mình vô dụng

Đổ trách nhiệm cho các • 
thành viên khi những sai lầm 
đến từ những người đứng 
đầu phong trào

Thông tin  sai lạc• 

Bỏ qua cơ hội kết nạp thành • 
viên

Một trong những áp phích tuyển dụng 
nổi tiếng nhất trong lịch sử, “Bác 
Sam Cần Bạn!”, lần đầu tiên được 
sử dụng trong Thế Chiến I (1917) và 
được dùng lại trong Thế Chiến II.

“Chúng Tôi Cần Bạn” (Serbia, 
2000). Một áp phích kêu gọi tham 
gia của Otpor cũng sử dụng phương 
châm kêu gọi trực tiếp này.

GHI NHỚ:  
Luôn luôn thông 
báo cho các tân 
thành viên biết 
những quyết định 
và nếu có thể cần 
phải giao cho họ 
công tác!
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GHI NHỚ:  Thời gian là tài 
nguyên quí giá!

Chương 11
Điều Hành 
Một Chiến Dịch Bất Bạo Động 
Thời Gian 
Là Một Nguồn Lực Tổng Hợp

Cho dù những tình thế của đấu tranh bất bạo động khác biệt thế nào, sự tính toán thời gian cẩn thận là 
cần thiết cho sự thành công. Bất kể các sự khác biệt về những yếu tố văn hóa, xã hội, lịch sử và chính trị 
giữa phong trào của chúng ta với những phong trào trước đó, chúng ta cần hoạch định cẩn thận cách sử 
dụng nguồn tài nguyên quý giá và đặc thù này. Điều này đặc biệt quan trọng khi chiến lược hành động có 
liên hệ đến một phong trào vận động quần chúng to lớn.

34. Thời gian là gì?
Thời gian là cái mà chúng ta sống 
với nó hàng ngày. Nó ở trên đồng 
hồ đeo tay của ta, trên tấm lịch treo 
tường, trong thời khóa biểu trường 
học của đứa trẻ 7 tuổi. Nhưng 
người ta có thường hiểu thời gian 
cũng là một tài nguyên vô giá, đặc 
biệt là trong công cuộc đấu tranh 
bất bạo động hay không?

Trong sự hoạch định chiến lược 
cho đấu tranh bất bạo động, cũng 
như trong thế giới thương mại, 
cách sử dụng thời gian có thể được 
chia làm bốn loại:

1. Thời gian lập kế hoạch

Hoạch định các hoạt động trong 

tương lai và phát triển các nguồn lực 
của phong trào - đây là những công 
việc quan trọng nhất của các chiến 
lược gia.

2. Thời gian dành cho 
những chương trình 
đang xúc tiến

Những công việc liên quan đến sự 
quản trị của các sinh hoạt đang diễn 
tiến của phong trào, gồm cả những 
công việc về hoạt động và tổ chức.

3. Thời gian cho những 
công tác định kỳ

Mặc dầu chúng rất quan trọng, 
những công việc “lặt vặt’’ này 

thường chiếm quá nhiều thì giờ của 
mọi người.

Thời gian bị mất

Tất cả thời gian bị mất mà không 
làm được bất cứ sinh hoạt nào bên 
trên, và 80% của thời gian này trong 
phong trào đến là thời gian “chờ đợi 
một ai đó”. Một người đến muộn 
15 phút cho một buổi họp với một 
nhóm 10 người đã thật ra phung phí 
15 phút của người đó và và 150 phút 
tổng cộng của những người tham dự 
viên khác.
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GHI NHỚ:  
Hạn chế thời 
gian bị mất.

35. Điều gì làm cho yếu tố thời gian là đặc 
biệt trong đấu tranh bất bạo động? 

36. Làm sao để tận dụng thời gian cho 
chiến dịch?

Không giống như những nguồn lực 
khác, đặc tính đặc biệt của thời gian 
như là một nguồn lực là tính phổ cập 
của nó. Có thể có những sự khác biệt 
lớn lao về phẩm và lượng của các 
nguồn lực vật chất và con người giữa 
phong trào đấu tranh và đối phương. 
Tuy nhiên, khối lượng thời gian thì 

như nhau cho cả hai bên. Ví dụ, nếu 
một cuộc bầu cử được tổ chức trong 
vòng 60 ngày, thì khối lượng thời 
gian là như nhau cho cả hai bên. Mọi 
người đều có 60 ngày, hay 1.440 giờ, 
hay 86.400 phút hay một chút ít hơn 
5,2 triệu giây để sử dụng…hay để 
phung phí.

Với tính chất đặc biệt đó của thời 
gian, câu hỏi chính sẽ là: Làm thế 
nào để sử dụng thời gian để làm tối 
đa tỷ lệ thành công của chiến lược 
tổng thể của chúng ta? Thời gian, 
như là một nguồn lực tổng hợp, cần 
được tính toán kỹ lưỡng và sử dụng, 
để đạt được hiệu năng tối đa từ các 
nguồn nhân lực và nguồn tài nguyên 
vật chất có sẵn. Điều này đặc biệt 
quan trọng trong suốt cuộc vận động, 
khi việc hoạch định là cần thiết để 
phong trào giữ được tính tổ chức.

Nếu không có hoạch định rõ ràng, 
một chiến dịch chỉ là “một danh 
sách của những ước muốn tốt đẹp’’, 
và sự thành công chỉ lệ thuộc vào 
sự may mắn. Mọi khía cạnh của một 
chiến dịch bất bạo động nên được 

hoạch định trước khi nó được thi 
hành, từ chiến lược thông tin liên 
lạc, đến việc gây quỹ, tổ chức các 
khối quần chúng, đến sự điều hành 
cuộc vận động.

Các chiến dịch thành công đều có 
giai đoạn khởi tạo, giai đoạn giữa và 
giai đoạn kết thúc (xem Chương 5 
và 7). Một sự kiện “ra mắt’’ có thể 
tạo cơ hội cho các hoạt động truyền 
thông và  đẩy thêm cho công tác 
vận động. Việc đẩy mạnh chiến dịch 
có thể được tập trung vào các sinh 
hoạt quần chúng chẳng hạn như các 
hành động công cộng ở mức độ địa 
phương và các cuộc vận động từng 
nhà. Các chiến lược gia nên  hoạch 
định trước cách chấm dứt chiến 
dịch vận động như thế nào, và lúc 

nào cũng như làm sao tuyên bố các 
thắng lợi của chiến dịch nhằm khích 
lệ những người tham gia trong các 
chiến dịch tương lai.

Chiến dịch vận động cần phải có 
một lịch trình thực tế bao gồm các 
sự kiện và hành động. Việc “lập kế 
hoạch ngược’’ từ giai đoạn cuối cùng 
của cuộc vận động đến giai đoạn đầu 
tiên là một công cụ hữu ích cho việc 
đảm bảo rằng chiến dịch luôn ở trong 
tình trạng được tổ chức tốt. 

Mô hình lập kế hoạch thuận nghịch 
là một công cụ quản trị thời gian 
được tạo ra để tối ưu hóa việc sử 
dụng thời gian một cách hiệu quả 
cho phong trào đấu tranh. Mô hình 
hoạt động như sau: 

“Thời gian 
mất không 
bao giờ lấy 
lại được”

Benjamin 
Franklin

Lập kế hoạch 
và phát triển

Thời gian mất - 
Lý tưởng là 0%

!

Những chương 
trình đang xúc 
tiến

Những công tác 
định kỳ

25% 
thời gian

60% 
thời gian

15% 
thời gian
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Hãy hoạch 
định giai đoạn 

cuối cùng 
trước! 

36. Làm sao để lập một thời biểu cho 
chiến dịch?

Trên bản dự thảo kế hoạch viết 2. 
xuống mỗi công tác và phương 
hướng hành động, và rồi liệt kê 
những bước cần làm để hoàn tất 
mỗi công tác đó (xem phần Lập 
Kế hoạch từ Chương 7 làm ví dụ).
Đặt những bước này NGƯỢC 3. 
theo thời gian trên tờ lịch, đặt 
bước CUỐI CÙNG của mỗi công 
tác vào ngày trước ngày mà công 
tác này cần được hoàn tất. Tiếp 
tục di chuyển ngược lên trên danh 
sách đã có, đặt một hay hai bước 
trong mỗi ngày, cho tới khi đã chỉ 
định tất cả các bước cho những 
ngày tháng khác nhau trên tờ lịch.
Chuyển đến công tác tiếp theo và 4. 
lập lại bước số 3 với công tác này.

Các bước trong việc lập kế hoạch thuận nghịch: 

Trên tờ lịch, viết xuống tất cả những mốc thời gian cho chiến dịch vận động.1. 

Đặt các kế hoạch lên giấy tờ là bước 
đầu tiên trong việc lập một thời biểu 
hữu hiệu cho chiến dịch. Dưới đây 
là ba nguyên tắc cơ bản có tác dụng 
giúp đỡ xây dựng nên một thời biểu 
hiệu quả:

1. Phân tách một chiến dịch thành 
các công tác nhỏ và rõ rệt: Việc lập 
kế hoạch thuận nghịch bắt buộc phải 
thực hiện như vậy. Làm việc hướng 
đến công việc vừa sức, có kết quả và 
rõ ràng làm người ta hăng hái trong 
việc hoàn tất các công tác.

Nếu chủ đề của việc xây dựng kế 
hoạch là một hoạt động công khai, 
thì công việc đầu tiên không nên là 
‘’viết một bản thảo’’ (quá bao quát), 
mà là “lựa chọn một vấn đề’’. Tương 
tự, ‘’tổ chức họp báo’’ thì quá chung 
chung mà nên được rõ ràng như: 
“đưa ra thông cáo báo chí mời các 
ký giả đến tham gia sự kiện này’’. 
Hãy xét đến các công việc cụ thể nào 
được liên hệ trong việc chuẩn bị cho 
mỗi công tác (xem Chương 7).

2. Lập kế hoạch sớm: Việc lập kế 
hoạch theo mô hình thuận nghịch 
cũng cho phép chúng ta lập kế hoạch 
sớm. Một cách lý tưởng, các chiến 
lược gia cần định ra các bước cụ thể 
cho một chiến dịch. Cần hiểu được 
làm sao mà kế hoạch của ta giúp cho 
việc thực thi chiến lược tổng thể của 
phong trào và sự liên hệ giữa các 
khó khăn mà phong trào phải đối 
mặt hiện tại và trong các chiến dịch 
tương lai. 

3. Cần phải thực tế: Không bao giờ 
bắt đầu làm các áp phích cho chiến 
dịch vào tối thứ Sáu khi mà mục tiêu 
đặt ra là các áp phích phải được hoàn 
tất “vào cuối tuần”. Phải để   ành 
khoảng thời gian cần thiết để hoàn 
thành các công tác.
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Dùng phương pháp bên trên, chuẩn bị một kế hoạch 
cho một buổi tiệc tổ chức cho một người bạn thân 
của mình. Kế hoạch nên được đặt trên những thông 
tin theo đây:

Ông John Doe là bạn học từ hồi mẫu giáo. Ông 
đã ly dị và có hai con nhỏ. Ông hiện ở tuổi trung 
niên và dạy ở Đại học. Sau mỗi ngày làm việc, ông 
thường thích uống rượu gin pha với nước tonic ở 
một quán rượu địa phương. Ông không thích tiệc 
tùng ồn ào ở những nơi công cộng, nhưng thích 
nhạc cổ điển và khiêu vũ. Thức ăn ưa thích của ông 
là gà Tàu và chả giò.

Hãy làm một bản kế hoạch đặt căn bản trên những 
nguồn tin có sẵn, gồm có căn nhà có thể được dùng 
làm địa điểm cho bữa tiệc, nhạc thích hợp, ai sẽ 
mang bánh, rửa chén đĩa, và sự chuẩn bị nào nên 
được thực hiện và khi nào.

THỰC 
HÀNH

TUẦN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

1

2

3 Ngày Tiệc

Xây dựng kế hoạch thuận 
nghịch là hữu ích vì nó bắt 
buộc những nhà chiến lược 
phải tạo ra các mốc thực hiện 
công tác nội bộ, và cũng vì 
mô hình thực hiện này cũng 
chỉ yêu cầu những công tác 
tối thiểu được hoàn tất mỗi 
ngày nhằm đạt tới việc hoàn 
tất một công tác lớn hơn. Đây 
là sự khác biệt tương tự như 
giữa việc cố gắng nhẩy thẳng 
lên tầng bảy của một tòa nhà 
mà không thành công, với 
việc sử dụng cầu thang một 
cách thực tế và thành công.

(Theo Walter Pauk, “Cách Học 
trong Đại học”)
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Chương 12
Xây Dựng 
Một Chiến Dịch Thực Địa và 
Mô Hình Lập Kế Hoạch 
Thuận Nghịch

Rất nhiều sinh hoạt bên ngoài của  một phong trào bất bạo động liên hệ đến việc tham gia vào một hình thức 
chiến dịch vận động nào đó. Các ví dụ của các hoạt động như vậy gồm  có  thực hiện hành động ủng hộ một 
ứng viên cải cách, tổ chức chiến dịch bất hợp tác với đối thủ, hay tổ chức một cuộc phản đối ôn hòa chẳng 
hạn như một cuộc tọa kháng. Khi những hành động này được thực hiện tiếp nối và có kế hoạch để hỗ trợ lẫn 
nhau nhằm đạt được một mục tiêu chung thì những hành động đó là một phần của một chiến dịch.

38. Làm sao để xây dựng một chiến dịch 
thực địa?
Một chiến dịch thực địa được xây 
dựng trên hai bộ phận - kế hoạch và 
quản trị các hoạt động. Để thực hiện 
một cách thành công kế hoạch của 
chiến dịch, một yếu tố trọng yếu là 
phải tạo được một lịch biểu chính 
xác các chuỗi sự kiện hoạt động và 
địạ điểm điều hành đủ rộng, được 
gọi là Trung tâm Điều hành Chiến 
dịch. Tại Trung tâm này, các công tác 
và phân công trách nhiệm được định 
rõ do đó mọi người đều biết ai thực 
hiện phần vụ nào, vào lúc nào, và ai 
cần được thông báo khi có một tiến 
triển nhất định nào đó. Một khi đã 

nắm vững được việc làm sao để hình 
thành một kế hoạch cho chiến dịch 
và áp dụng “mô hình lập kế hoạch 
thuận nghịch” (xem Chương 11) để 
phân tách các hoạt động phức tạp 
thành một chuỗi các hoạt động đơn 
giản hơn, các cấu trúc nhất định (ví 
dụ Trung tâm Điều hành Chiến dịch) 
sẽ cần được thành lập để hiện thực 
hóa kế hoạch đã có.

Cấu trúc tổ chức, với chức năng hỗ 
trợ hậu cần cho việc phát triển các 
công tác của việc điều hành một 
chiến dịch thực địa, cần được hình 
thành dựa trên nguyên tắc gọi là 

“Mô hình Căn cứ theo Chức năng” 
(“Form Follows Function” – FFF), 
và cần được vận hành dựa trên các 
cơ sở sau:

Các chức năng hành chính và • 
nhân sự - Nhóm 1
Các chức năng thông tin, tình báo • 
và phân tích - Nhóm 2
Các chức năng thông tin nội bộ và • 
bên ngoài - Nhóm 3
Các chức năng hậu cần và vận • 
hành - Nhóm 4

Bốn nhóm này cần thông tin với 
nhau một cách rõ ràng và hợp tác 
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thường xuyên. Cần bảo đảm rằng 
việc thông tin giữa các nhóm cần có 
cơ chế phản hồi điều chỉnh nữa. Ví 
dụ, Nhóm 1 biết được Nhóm 4 cần 
những nguồn lực nào để vận động 
cho một chiến dịch vận động chữ ký 
để đòi hỏi nền truyền thông tự do.

Phương thức Tiếp cận Cổ điển trong 
việc Cấu trúc Tổ chức: Có nhiều 
cách để tổ chức chiến dịch. Mô hình 
do Jay Galbraith đề xuất nhằm đạt 
được các mục đích của một tổ chức 
sử dụng năm yếu tố và các yếu tố 
này cần được kết hợp một cách hiệu 
quả. Nếu ta có thể trả lời được các 
câu hỏi trọng yếu hình thành từ mỗi 
yếu tố riêng rẽ, sau đó xem xét xem 
các câu trả lời này ảnh hưởng tới 
các yếu tố xung quanh như thế nào 
(thể hiện bằng các đường liên kết 
trong hình), thì ta sẽ hiểu hơn được 
hai vấn đề: Thứ nhất, ta có thể hiểu 
được cung cách vận hành của tổ 
chức và, thứ hai, có thể thấy được 
những gì cần thay đổi nhằm làm cho 
mô hình hay cấu trúc hiện thời của 
tổ chức trở nên phù hợp hơn với các 
chức năng cần có để hoàn tất các 
mục tiêu đã đề ra.

Việc trả lời các câu hỏi bên trên là một cách đơn giản để giúp ta hiểu được 
mục đích nào là thực tế dựa trên các khả năng của phong trào (xem Chương 
13). Một điều cần được ghi nhận rằng đôi khi bản thân mô hình không thể 
thay đổi được nhiều, do tình trạng đàn áp còn nặng nề hay bởi vì phong trào 
có nhu cầu cần lớn mạnh.

(Theo Jay R Galbraith. “Cấu trúc Tổ chức”)

Chiến Lược 
Tổng Thể

Các Mục Tiêu

mức độ khó khăn?

thường xuyên, phức tạp và 
hay thay đổi? 

các quy chế cho việc đưa ra 
một quyết định (bỏ phiếu, thảo 

luận?)

việc thu thập và phân phối 
thông tin được thực hiện như 

thế nào?

các tiêu chuẩn tuyển lựa?

đào tạo và huấn luyện 
năng lực

các công tác được 
định nghĩa và phân 
tách như thế nào?

quyền hành được phân 
định như thế nào trong 
các nhóm và trong tổ 

chức nói chung?

làm sao để khen 
thưởng các cán bộ 

hoạt động?
hình thức lãnh đạo 
nào phù hợp với 

Nhóm nào?

Các Nhiệm Vụ

Cấu trúc
Thông tin và 
xác lập các 
quyết định

Cơ chế 
khen thưởng

Nguồn 
nhân lực

39. Làm sao để giữ cho các chiến dịch có 
tổ chức?
Sau khi viết ra kế hoạch và thành lập 
các nhóm cho chiến dịch, bước kế 
tiếp là thành lập lịch trình hay thời 
gian biểu cho chiến dịch. Lịch trình 
hay thời gian biểu này cần lên danh 
sách các công việc quan trọng cần 
phải được hoàn tất cũng như ngày 
tháng khi nào mà những việc đó phải 
được hoàn tất (ví dụ như quy chế bầu 
cử yêu cầu việc đăng ký cho các nhà 
quan sát bầu cử độc lập phải được 
thực hiện ít nhất là ba ngày trước các 
cuộc bầu cử). Phân phát phác họa 
đơn giản về các mốc biểu cho chiến 
dịch cho các thành viên trong nhóm 
để họ có thể nắm được các công tác 
mà họ đang thực hiện sẽ nằm ở vị 
trí nào và như thế nào trong tổng thể 
của lịch biểu chiến dịch chung.

Cần đảm bảo rằng có một người (và 
chỉ một người) có trách nhiệm cập 
nhật và ghi chú các mốc thời gian 
trong lịch biểu chiến dịch và mọi 
thành viên trong nhóm biết được 
rằng cần liên hệ với người này để 
tạo thêm hay xóa bỏ các sự kiện hay 
hoạt động trong lịch biểu đó.

Lịch biểu lập ra cần được để ở chỗ 
dễ quan sát để mọi thành viên đều 
theo dõi dễ dàng. Sử dụng các màu 
sắc khác nhau để đánh dấu các nhóm 
hay các hoạt động khác nhau, (ví 
dụ, màu xanh cho Nhóm 3 với trách 
nhiệm thông tin và truyền thông, 
màu đỏ cho các hoạt động hậu cần 
hay hoạt động thực địa do Nhóm 4 
phụ trách).
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40. Vì sao kế 
hoạch chiến dịch 
cần phải linh 
hoạt?
Câu trả lời ngắn ngọn là vì bản thân ta không 
phải là nhân tố duy nhất trên thực địa. Thông 
thường, có nhiều nhân tố tham gia hoạt động 
trong các chiến dịch quan trọng trên toàn quốc, 
bao gồm các các đồng minh tiềm năng, các tổ 
chức phi chính phủ (NGO) và các ứng viên 
chính trị của các đảng phái thuận dân chủ có 
liên hệ, cũng như những nhân sự hay ứng viên 
ủng hộ phía đối phương tức là thể chế toàn trị 
cùng với các tổ chức ủng hộ thể chế này. Cần 
biết chắc chắn rằng đối phương và các tổ chức 
ủng hộ đối phương sẽ làm mọi cách để hạn 
chế ảnh hưởng của các hoạt động của ta. Do ta 
không thể dự đoán được tất cả những phương 
cách và hành động mà đối phương sẽ đưa ra, kế 
hoạch của chiến dịch cần phải được linh hoạt, 
và Trung tâm Điều hành Chiến dịch cần phản 
ứng nhanh chóng theo những thay đổi thực tế - 
và chuyển hóa những thay đổi này từ khó khăn 
thành các cơ hội thuận lợi.

KẾ HOẠCH CHIẾN DỊCH:

I. HIỆN TRẠNG: 
Nhà nước độc tài tuyên bố tổ chức bầu cử Quốc hội

II NHIỆM VỤ
Ủng hộ các ứng viên cải tổ• 

Các mục tiêu:
Tổ chức một chiến dịch vận động bầu cử GOTV• 
Hạn chế và giám sát những hành động gian lận bầu cử tại các phòng phiếu• 

Các tiêu chí:
Đăng ký cho các cử tri thuận dân chủ (tập trung vào đối tượng thanh niên)• 
Tổ chức các sự kiện (biểu diễn, đào tạo)• 
In ấn và phân phối các tài liệu thông tin• 

III. THỰC THI
Giai đoạn 1

Đào tạo những thành viên phụ trách việc đào tạo trong tổ chức để đi đào • 
tạo mở rộng hơn
Chuẩn bị một chương trình đào tạo dành cho các ủng hộ viên• 

Giai đoạn 2
Các thành viên đã được qua khóa đào tạo GOTV thực hiện việc đào tạo lại • 
tại các khu vực bầu cử mà mình phụ trách.

Giai đoạn 3
Những ủng hộ viên được đào tạo qua Giai đoạn II thực hiện việc sẽ hỗ trợ • 
trực tiếp để giúp cử tri đến các phòng bầu cử, thực hiện việc khảo sát kết 
quả tạm thời sau bầu cử, và báo cáo các kết quả có được một cách thường 
xuyên trong ngày bầu cử

IV. HÀNH CHÍNH VÀ HẬU CẦN
Giai đoạn 1: Những nhu cầu về Nhân sự

10 cán bộ đào tạo (1 trưởng nhóm)• 
3 cán bộ xây dựng chương trình đào tạo (1 trưởng nhóm)• 
1 ủng hộ viên giúp cho công tác hành chính• 

Giai đoạn 1: Những nhu cầu về Vật chất
Địa điểm làm việc cho các cán bộ đào tạo• 
Máy vi tính có nối Internet và máy in• 
Điện thoại và các văn phòng phẩm• 

Giai đoạn 1: Dự trù Thời gian
20 tiếng cho đào tạo• 
40 tiếng để xây dựng chương trình đào tạo• 
15 tiếng cho công việc hành chính• 

V.  QUẢN TRỊ VÀ THÔNG TIN
Trưởng nhóm đào tạo báo cáo tiến độ với người Trưởng công tác Chiến • 
dịch
Phản hồi về chương trình đào tạo tới các cán bộ xây dựng chương trình• 
Các buổi họp chiến lược khi bắt đầu và kết thúc Giai đoạn• 

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG
Chi phí dành cho các hoạt động trong Giai đoạn 1• 
Khả năng thích nghi với các thay đổi xảy ra trong thực tế• 
Thông tin liên lạc giữa các nhóm• 
Lượng định đánh giá “nguồn cung” các ủng hộ viên và “cầu” về nhân sự • 
đối với chiến dịch GOTV
Phản ứng với các biện pháp đàn áp• 
Các bài học thu được • 

Dưới đây là một mô hình phác họa tổng thể của một chiến dịch vận động:

THỰC HÀNH: Hãy xây dựng 
mô hình thực tế của một chiến dịch 
vận động bầu cử (Get Out The Vote - 
GOTV) (tham khảo Chương 5), với giả 
định là sẽ xảy ra trong các điều kiện phi 
dân chủ và ngày giả định là 23 tháng 9 
năm nay.

Việc Mô hình hóa cần bắt đầu bằng giai đoạn 
chuẩn bị, Giai đoạn I. Mục tiêu căn bản của 
Giai đoạn I là giao phó cho các thành viên phụ 
trách công tác đào tạo của tổ chức xây dựng 
một chương trình đào tạo cho các thành viên 
mới nhằm thực hiện một chiến dịch mang tên 
Hãy Đi Bỏ Phiếu (GOTV) tại mỗi khu vực 
bầu cử. Trong Giai đoạn II - giai đoạn trung 
gian, bản thân các thành viên đã qua khóa đào 
tạo GOTV trong Giai đoạn I sẽ thực hiện việc 
đào tạo tại các khu vực bầu cử mà mình phụ 
trách. Trong Giai đoạn III, những ủng hộ viên 
được đào tạo qua Giai đoạn II sẽ hỗ trợ trực 
tiếp để giúp cử tri đến các phòng bầu cử, thực 
hiện việc khảo sát kết quả tạm thời sau bầu 
cử, và báo cáo các kết quả có được một cách 
thường xuyên trong ngày bầu cử.
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TIẾN HÀNH 
CHIẾN DỊCH:
Sử dụng nguyên tắc “Mô hình Căn cứ 
vào Chức năng” tạo các nhóm (xem 
trang trước) công tác nhằm điều hành 
những loại hoạt động chính cho chiến 
dịch. Mặc dù ta có thể tạo một số các 
nhóm, những nhóm sau đây là căn 
bản cần thiết cho chiến dịch:

Nhóm 1 - Chức năng 
quản trị hành chính và 
nhân sự

Nhóm 2 - Chức năng 
tình báo và phân tích

Nhóm 3 - Chức năng 
thông tin liên lạc

Nhóm 4 - Chức năng hậu 
cần và vận hành

THỰC HÀNH:  Áp dụng các bước xây dựng kế hoạch thuận nghịch 
(tham khảo Chương 11), xác định các nhiệm vụ quan trọng cụ thể cần 
được thực hiện và phân công trách nhiệm thực thi cho mỗi công tác. 
Dưới đây là một số ví dụ:

Nhiệm vụ 
(cần làm gì)

Nhóm phụ trách 
(Ai có trách nhiệm thực thi?)

Thu thập dữ liệu về những cử tri 
đi bầu lần đầu tiên trong khu vực

Nhóm 2 - Tình báo và phân tích

Vận dụng thêm ủng hộ viên để 
đào tạo trong tương lai

Nhóm 1 - Quản trị hành chính 
và nhân sự

Xây dựng chương trình đào tạo 
cho các hoạt động đào tạo trong 
tương lai

Nhóm 3 - Thông tin liên lạc

Thuê địa điểm Nhóm 4 - Hậu cần và vận hành

Thiết kế một khẩu hiệu và dấu 
hiệu (logo) cho chiến dịch

Nhóm 3 - Thông tin liên lạc

Vận động tài chính và xây dựng 
một ngân sách thực tế

Nhóm 4 - Hậu cần và vận hành

Đào tạo một khóa những đào tạo 
viên

Nhóm 1 - Quản trị hành chính 
và nhân sự

In ấn và phân phối các tài liệu Nhóm 4 - Hậu cần và vận hành

Phân tích các khả năng gian lận 
bầu cử

Nhóm 2 - Tình báo và phân tích

... ...

... ...

... ...

THỰC HÀNH:  Dựa trên các phân tích đã có, tạo lập một lịch biểu 
chiến dịch 4 tuần, đi ngược từ Ngày Bầu Cử, 23 tháng 9:

 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

GHI NHỚ:  Đừng Quên “Các 
Nguyên Tắc Murphy”:

“Không có gì dễ dàng như vẻ 1. 
bề ngoài cả”.
“Làm việc gì cũng cần nhiều 2. 
thời gian hơn dự tưởng”.
“Trước khi làm việc này thì 3. 
phải hoàn thành việc kia 
trước đã”.

Chế độ Milosevic đang cáo chung. 
Với việc  vận động nhân dân thực 
hiện các hoạt động một cách có 
chiến lược và hướng tới các mục tiêu 
chung, chế độ một thời đầy quyền 
lực này không thể đứng vững được 
lâu nữa.


