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VNhững Bước Tiếp Theo
Tóm lược nội dung:
Những phần trên đây tóm lược bản chất và các nguồn gốc của quyền lực 
chính trị trong một xã hội, các kỹ năng cơ bản cần thiết để xây dựng và 
chuyển tải những thông điệp của phong trào đấu tranh đến với nhân dân, cùng 
với một số kỹ năng cao cấp hơn mà ta cần để biến đổi những hành động đơn 
lẻ thành chiến dịch bất bạo động chiến lược, ngay cả trong điều kiện mà chế 
độ sử dụng các biệp pháp áp chế. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu 
thêm về cách thức để truyền đạt lại tài liệu này tới những thành viên khác 
cũng như một số thông tin hay tài liệu có thể tiếp cận để học hỏi thêm về 
đấu tranh bất bạo động chiến lược. Những bước mà chúng ta thực hiện sau 
khi đọc những trang cuối cùng, cho dù lớn hay nhỏ, phụ thuộc vào bản thân 
chúng ta - nhưng chúng ta cần đoan chắc một điều là sẽ hành động một cách 
có chiến lược,  chỉ áp dụng những phương thức bất bạo động và hãy làm cách 
nào để cho toàn thế giới biết đến các hoạt động của chúng ta, đừng chỉ giới 
hạn trong cộng đồng của mình mà thôi.

Chương 15 - Sử Dụng Tài Liệu Này Như Thế Nào:  
Mô Hình “Hành Động - Kết Nạp - Huấn Luyện - Art” 
Và Quảng Bá Đa Tầng

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này: 

Tại sao người ta tham gia vào những tổ chức?• 
Thế nào là Quảng bá Đa tầng (Multi-Level Marketing - MLM)?• 
Làm thế nào sử dụng tài liệu này và mô hình MLM trong một cuộc đấu • 
tranh?

Các chủ đề chính bao gồm:

Sơ đồ Mô hình Hành động - Kết nạp - Huấn luyện• 
Mức độ truyền đạt nội dung tài liệu tới các nhóm phụ thuộc vào kinh • 
nghiệm khác nhau của từng nhóm

Chương 16 - Sử Dụng Tài Liệu Này Như Thế Nào: 
Nghiên Cứu Và Hỗ Trợ Trực Tuyến

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này:

Làm sao để mở rộng kiến thức cho bản thân?• 

Phụ Lục

Những Phương thức Hoạt động Đấu tranh Bất bạo động• 
10 Năm Đấu tranh Bất Bạo Động tại Serbia• 

Tài Liệu Tham Khảo
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Chương 15
Sử Dụng Tài Liệu Này Như Thế Nào: 
Mô Hình “Hành Động - 
Kết Nạp - Huấn Luyện” 
và Phương Thức Quảng Bá

Khi phát động một phong trào hay một chiến dịch, việc duy trì mức độ tham gia và sự hữu ích của các thành viên 
rất quan trọng, làm sao để họ có thể nâng cao khả năng và kiến thức một cách liên tục. Tiến trình nâng cao giá trị 
nguồn nhân lực là một điều thiết yếu trong chính sách và phải được tiến hành ngay khi có thể.

Kinh nghiệm cho thấy là những người mới gia nhập có khuynh hướng sẽ rời bỏ phong trào sau non một tháng 
nếu họ không cảm thấy hữu dụng. Đây là điều mất mát to lớn về nguồn nhân lực mà chúng ta có thể tránh nếu 
cố gắng giữ các thành viên luôn luôn được năng động trong công tác và huấn luyện. Để tránh sự thiệt hại này, 
chúng ta sẽ tìm thấy trong chương này một phương thức rất hiệu dụng, đó là mô hình “hành động - kết nạp - huấn 
luyện”. Mô hình này sẽ càng hữu hiệu hơn nếu kết hợp với các kinh nghiệm sử dụng phương thức quảng bá đa 
tầng trong giới kinh doanh.

48. Tại sao người ta tham gia vào những 
tổ chức?
Trước khi tìm hiểu phương thức 
quảng bá kiến thức đa tầng, cần hiểu 
rằng vì sao người ta muốn gia nhập 
một tập thể. Vì nói cho cùng, trong 
đa số chúng ta, mọi người trải qua 
thời gian sống nhiều nhất dưới dạng 
sinh hoạt nhóm: đôi khi là những 
nhóm nhỏ thân tình như gia đình, 
hoặc những nhóm chuyên nghiệp 
hơn ở nơi làm việc, những đoàn thể 
chuyên môn hoặc thể thao.

Khi việc tham gia vào một tập thể 
không đến từ một động thái tự 
nguyện, chính những cảm nhận như 
quyền lực lãnh đạo, sợ bị trừng phạt 
và mong muốn được hòa nhập đảm 
bảo sự tồn tại của tập thể. Vì vậy, 
trong những xã hội khép kín, khi 
sự đoàn kết bắt đầu giảm đi, thông 
thường những chế độ phi dân chủ cố 
gắng củng cố sự liên đới bằng cách 
chọn một kẻ thù để tấn công, kẻ thù 

đó có thể là một phong trào bất bạo 
động nhưng có thể “đe dọa” sự tồn 
tại của thể chế đó. 

Ngược lại, những uy lực nhằm duy 
trì sự đoàn kết trong những nhóm tự 
nguyện là hoàn toàn khác. 

Để gia tăng sự hữu hiệu của phong 
trào, chúng ta cần hiểu và biết 
cách duy trì sự bền chặt của đoàn 
kết đó.



ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG - 50 ĐIỂM TRỌNG YẾU 65

49. Thế nào là Quảng bá Đa tầng 
(Multi-Level Marketing - MLM)?

50. Làm thế nào sử dụng tài liệu này và 
mô hình MLM trong một cuộc đấu tranh?

Con người gia nhập vào các tập thể 
vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi người 
trong chúng ta muốn tham gia một 
hoạt động nào đó mà chúng ta cho 
rằng quan trọng, và cuộc tranh đấu 
chống lại áp bức để tái lập công lý 
luôn là những hoạt động có tầm vóc. 
Sự tham gia hoạt động trong một 
phong trào cũng giúp cho người ta 
vượt ra khỏi những thói quen và đa 
dạng hóa những hoạt động thường 
nhật. Nếu chúng ta quan tâm tìm 
hiểu kỹ hơn sẽ thấy là tham gia 
hoạt động cũng giúp chúng ta đáp 
ứng nhu cầu liên lạc và tạo tình 
thân. Sau cùng, khả năng tác động 
vào một việc cho dù là nhỏ trong 
một tập thể, thể hiện một hình thức 
khích lệ đặc biệt, vì nó tạo cho 

người ta cảm giác “là một phần tử 
trong tập thể”.

Đối với những thành viên mới tham 
gia, nhờ vào sự huấn luyện và tập sự, 
đồng thời mang đến cho họ những 
phương tiện học tập, họ sẽ cảm thấy 
là phong trào tin tưởng ở họ và điều 
này sẽ khiến cho họ nỗ lực đầu tư 
nhiều năng lực và cố gắng để hoàn 
thành công tác.

Việc tham gia tích cực vào một 
phong trào thể hiện nơi các thành 
viên một cảm giác khác người 
thường, giúp cho họ nỗ lực bảo vệ 
sự đoàn kết, niềm tin và sự hợp tác 
ngay trong chính phong trào và như 
thế giúp duy trì được mức độ an toàn 
một cách thỏa đáng.

Các nhà xã hội học nhận định rằng 
những tập thể lớn có vẻ hiệu quả 
hơn khi thực hiện những công tác 
mà họ có giải pháp thực tiễn và 
đòi hỏi những khả năng đa dạng 
trong khi những nhóm nhỏ hơn, 
mạnh vì sự liên hệ trong nhóm tốt 
hơn, bền chặt hơn và có thể hoàn 
thành tốt đẹp hơn những công tác 
tuy phức tạp nhưng không cần khả 
năng đa dạng. Ví dụ, toán đặc trách 
về thông tin và sản xuất khẩu hiệu 
trong một chiến dịch chỉ cần qui tụ 
một số người thật ít, trong khi toán 
đặc trách phổ biến những sản phẩm 
thông tin cho chiến dịch phải qui tụ 
đông người hơn nhiều.

Phương thức thương mại Quảng bá 
Đa tầng hay còn gọi là phổ biến theo 
mạng lưới là một cách tổ chức đặc 
biệt quan tâm đến việc kết nạp và 
huấn luyện những nhân viên bán hàng 
- phổ biến hàng, hơn là đặt trọng tâm 
trên việc bán món hàng. Một trong 
những ưu điểm gây sự chú ý nhiều 
nhất của phương thức này là tạo niềm 
hy vọng cho những người bán hàng 
và tránh được những khó khăn trong 

những phương thức phổ biến cổ điển. 
Phương thức này cho thấy một viễn 
ảnh gia tăng thu nhập và độc lập với 
tất cả những  gì liên quan đến mạng 
lưới phân phối, và mỗi thành viên là 
một mắt xích then chốt. 

Ý tưởng cốt lõi của tài liệu này là 
làm sao “bán” được sự hiểu biết về 
phương thức đấu tranh bất bạo động 
đến hàng ngàn người khác sử dụng 
mô hình phổ biến này.

Khối lượng kiến thức trong tài liệu 
này là đủ để nâng cao kỹ năng và 
kiến thức cho các cán bộ hoạt động 
của phong trào, qua đó nâng cao khả 
năng chung của phong trào. Nâng 
cao năng lực nhân sự là việc làm cần 
thiết tại mỗi tầng mức hoạt động của 
phong trào, từ tầng cấp lãnh đạo cho 
tới đa số quần chúng. Nếu chúng ta 
muốn giữ được nội lực, những nhà 
hoạch định kế hoạch không những 
chỉ giao cho các cộng tác viên các 
công tác đơn giản với khả năng đem 

lại các chiến thắng nhỏ, mà còn phải 
chỉ ra cho họ thấy rằng phong trào 
đang “đầu tư” vào các cán bộ của 
mình. Để giữ cho những cộng tác 
viên mới luôn gắn chặt với công tác 
cũng như nâng cao những kỹ năng 
và mở rộng trách vụ, thường cần 
phải tổ chức các khóa đào tạo liên hệ 
tới việc chuyển giao kiến thức và kỹ 
năng trong các lĩnh vực như: tham 
gia vào các hoạt động bất bạo động 
trực tiếp, tổ chức các sự kiện, lập kế 
hoạch và phân tích chiến lược, làm 

việc với giới truyền thông, thông tin 
liên lạc,... Các khóa học cần có các 
phần riêng biệt cho những cán bộ 
hoạch định kế hoạch, tổ chức và cán 
bộ hoạt động, căn cứ vào trách vụ, 
năng lực và thời gian họ có thể dành 
cho phong trào.

Cách tốt nhất là xây dựng một mẫu 
lịch trình, qua đó mỗi nhóm cán bộ 
hoạt động có thể được phân loại 
đánh giá dựa trên các mối quan tâm, 
mức độ đóng góp, lĩnh vực chuyên 
môn hay có lợi thế, trong quá trình 
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họ được đào tạo về các công tác và 
hoạt động của phong trào.

Một lịch trình đào tạo có thể gồm các 
mục sau:

Buổi họp giới thiệu, trình bày về 1. 
nhiệm vụ và hoạt động của phong 
trào, đây là dịp để thiết lập sự 
quan hệ đầu tiên với các thành 
viên mới và đánh giá xếp loại
Một buổi họp kế tiếp, để phân bổ 2. 
các tân thành viên vào những nhóm 
phù hợp với khả năng và sở thích 
của họ (thí dụ như tổ chức công 
tác, giao tiếp với bên ngoài, huấn 
luyện những thành viên mới...)
Một buổi thực tập giới thiệu để 3. 
dành cho các học viên có quan 

tâm để có thể giới thiệu đến các 
thành viên đó ba chương của tài 
liệu này
Một buổi thực tập bổ sung nhắm 4. 
vào các nhóm chuyên biệt, ví dụ 
như nhóm chuyên lo về huấn luyện 
sẽ đi vào chi tiết Chương này và 
học tập để giúp họ phương thức 
truyền bá những hiểu biết và khả 
năng của họ đến các thành viên.

Các bước trên có thể được tóm lược 
trong Mô hình Hành động - Kết nạp 
- Huấn luyện (Act – Recruite – Train 
- ART) nhằm phát triển phong trào 
và quản lý nguồn nhân lực, được xây 
dựng bởi Trung tâm Nhân lực của 
OTPOR. Các mũi tên lên hệ hình 
tượng hóa chu trình ART này:

HUẤN LUYỆN

Chọn 10 - 20 tân thành viên 
có triển vọng dựa trên một số tiêu 

chuẩn chọn lọc như kinh nghiệm đã có 
về đấu tranh bất bạo động, sự quyết tâm 
muốn thay đổi, khả năng, sự nhiệt tâm... 
Hãy giúp họ phát triển thêm khả năng và 
học hỏi thêm về phương thức trình bày 

một cách hữu hiệu về hoạt động 
của phong trào trước quần 

chúng.

KẾT NẠP
Bắt đầu với một số ít người và 

giao cho họ những công tác đơn giản, như 
tìm thêm 10 người cho lần họp sau đó. Để có 

thể đạt được con số này, chúng ta có thể nói với mỗi 
người như sau: "Chắc chắn là Bạn có quen với 10 người 
ủng hộ hoạt động của chúng ta. Chúng ta hãy lập danh 

sách những người này." Như vậy chúng ta sẽ có danh sách 
khoảng 250 người để tiếp cận. Chỉ cần thuyết phục được từ 
10 đến 20% số lượng này đồng ý đến tham gia buổi họp mặt 
kế tiếp thì số lượng thân hữu có tiềm năng đã tăng lên gấp 
đôi trong vòng một tuần. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể 

nhân đôi số người hàng tuần, và chắc chắn có những 
người sẽ rời bỏ phong trào, vì vậy chúng ta phải 

tìm cách liên tục kết nạp. Kế đến là phải đưa 
những cảm tình viên vào hàng ngũ 

thành viên.

HÀNH ĐỘNG

Hãy luôn nghĩ tới việc kết 
hợp những thành viên mới vào 

những hoạt động của phong trào 
bằng cách cho họ tham gia và những 
chiến dịch, và đừng quên khai thác 
mọi hoạt động của chiến dịch, nhất 

là những sự kiện công cộng, để 
góp phần gia tăng sức bật 

của phong trào.

GHI NHỚ:  Khi những thành 
viên nòng cốt bắt đầu huấn 
luyện cho các thành viên mới gia 
nhập, chính họ sẽ ấn định những 
phương thức đoàn kết chặt chẽ 
xác định đặc tính của phong trào 
và đảm bảo sự đoàn kết. Khi mà 
một người đã có các khả năng 
và hiểu biết có thể hướng dẫn 
một công tác hay một chiến dịch 
bất bạo động, hãy sử dụng ngay 
những người này để có những cải 
tiến cần thiết và truyền đạt sự hiểu 
biết của họ có cho người khác. Bất 
cứ ai hành động như thế đều có 
cảm tưởng là mình đã góp phần 
vào vận mệnh của phong trào đấu 
tranh bất bạo động!
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5 TRANG MẠNG HÀNG ĐẦU
www.canvasopedia.org 

Nguồn tài liệu quý báu với hơn 400 công cụ ứng dụng 
có thể tải xuống miễn phí cho những người đấu tranh bất bạo động

www.nonviolent-conflict.org 
Nguồn tài liệu tuyệt vời, cung cấp bài vở bằng nhiều ngôn ngữ, 

cùng tin tức, kết nối, và truyền thông đa dạng

www.aeinstein.org 
Trang hoàn hảo, cung cấp tài liệu giá trị bằng hàng chục ngôn ngữ

www.yorkzim.com  
Nhiều phim rất hay, liên quan đến vấn đề đấu tranh

www.usip.org 
Tin tức, báo cáo, phân tích và kết nối liên quan đến vấn đề đấu tranh

Chương 16
Sử Dụng Tài Liệu Này Như Thế Nào: 
Nghiên Cứu và 
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Một khi đã học 50 điểm trọng yếu về đấu tranh bất bạo động chiến lược, ta cần bổ túc thêm các kiến thức khác để 
giúp cho phong trào, hay đơn giản chỉ là mở rộng kiến thức cho bản thân.

Canvas và USIP cung cấp miễn phí ấn bản điện tử của tài liệu này, tại trang mạng: www.canvasopedia.org 

Làm sao để mở rộng kiến thức cho bản thân?
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CÁC NGUỒN TÀI LIỆU MULTIMEDIA

1. “A Force More Powerful” - “Một Lực Còn Mạnh Hơn”

Loạt phim tài liệu dài 3 tiếng cho truyền hình, thuật lại những cuộc đấu tranh 
bất bạo động lịch sử trong thế kỷ 20: Ấn Độ giành độc lập từ thực dân Anh, 
cuộc đấu tranh cho dân quyền tại Hoa Kỳ, Nam Phi đấu tranh chống ách phân 
biệt chủng tộc, cuộc lật đổ Augusto Pinochet tại Chi Lê, Hà Lan kháng chiến 
chống Đức Quốc xã, và Công đoàn Đoàn kết  Ba Lan.  Ngôn ngữ: Anh, Tây 
Ban Nha, Nga, Ả Rập, Farsi, Trung Hoa, Ý, Nam Dương, Miến Điện.

www.aforcemorepowerful.org

2. “Bringing Down A Dictator” - “Hạ Bệ Một Nhà 
Độc Tài”

Phim tài liệu dài 1 tiếng, ghi lại sự thành công của chiến dịch bất bạo động 
của OTPOR tại Serbia trong khoảng thời gian 1999 - 2000. Ngôn ngữ: Anh, 
Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập, Farsi, Trung Hoa, Ý, Nam Dương, Miến Điện.

www.yorkzim.com/pastProd/bringingdown.html

3. “A Force More Powerful”: Trò chơi đầu tiên và 
duy nhất để dạy cách đấu tranh bất bạo động

Dành cho những người hoạt động chính trị và lãnh đạo của các nhóm đối kháng 
bất bạo động, và các phong trào đối lập, trò chơi sẽ giáo dục các cơ sở truyền 
thông và công chúng về tiềm năng của hành động bất bạo động, và trò chơi là 
một mô phỏng cho các nghiên cứu lý thuyết về đấu tranh bất bạo động.  

Có thể nhận thấy nhiều điểm chính trong quyển sách này liên quan mật thiết với 
khái niệm trong “AFMP Game” - Và ta có thể tự minh xác điều này khi chơi tay 
đôi với trí năng nhân tạo đại diện cho kẻ địch phi dân chủ!

www.afmpgame.com
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PLPhụ Lục 1 

Những Phương Thức 
Đấu Tranh Bất Bạo Động 
Theo Gene Sharp
CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU TÌNH BẤT 
BẠO ĐỘNG VÀ THUYẾT PHỤC 

Những Tuyên Bố Chính Thức

1. Diễn văn công cộng

2. Thư phản đối hay ủng hộ

3. Tuyên ngôn từ tổ chức hay định chế

4. Tuyên bố công khai có chữ ký

5. Tuyên ngôn buộc tội hay bầy tỏ dự định

6. Thỉnh nguyện thư của tập thể hay quần chúng

7. Khẩu hiệu, hí họa, và biểu tượng

8. Biểu ngữ, bảng vẽ, và các phương pháp diễn đạt 
bằng thông tin

9. Truyền đơn, tờ rơi, và sách vở

10. Báo và tạp chí

11. Băng thu, đài phát thanh, và truyền hình

12. Biểu ngữ kéo bay trên trời, và viết dước đất

12a. Truyền đơn điện toán - Số lượng lớn SMS (loại 
thông tin diện thoại cầm tay) cùng điện thư hàng loạt 
(Phương pháp này do “Nhóm Kháng Cự” OTPOR 
phát kiến ra tại Serbia năm 2000 trong thời gian diễn 
ra phong trào bất bạo động chống Slobodan Milosevic)

Những Hoạt Động Trình Diễn 
Theo Nhóm

13. Tranh luận chính trị theo nhóm

14. Trao giải thưởng tượng trưng

15. Vận động nhóm

16. Đóng trụ phản đối

17. Bầu cử tượng trưng

Các Hành Động Biểu Trưng Nơi 
Công Cộng

18. Phô bày cờ quạt và mầu sắc biểu tượng

19. Mặc hay đeo biểu tượng

20. Cầu nguyện và suy bái

21. Phân phối hững vật thể có hình biểu tượng

22. Cởi quần áo phản đối

23. Tự hủy tài sản riêng tư

24. Chiếu sáng biểu tượng

25. Trưng bầy chân dung

26. Sơn vẽ để phản đối

27. Đặt tên và biểu hiệu phản đối

28. Âm thanh cho biểu tượng

29. Các phục hoạt biểu tượng

30. Các điệu bộ chống đối

Áp Lực Cá Nhân

31. “Tạo ám ảnh” cho cán bộ của chế độ 

32. Khiêu khích cán bộ

33. Kết thân với cán bộ để vô hiệu hóa kỷ luật, 
mệnh lệnh

34. Đêm không ngủ

Kịch Nghệ và Âm Nhạc

35. Kịch ngắn hài diễu hay chế nhạo

36. Trình diễn âm nhạc kịch nghệ

37. Hát hò

Diễn Hành

38. Tuần hành

39. Diễn hành

40. Rước hành tôn giáo

41. Hành hương

42. Đoàn xe gắn máy
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Vinh Danh Người Quá Cố

43. Vinh danh chính trị

44. Tống táng giả

45. Đám tang có tính biểu tình

46. Thăm viếng nơi chôn cất

Tụ Họp Công Khai

47. Tụ tập phản đối hay ủng hộ

48. Hội họp phản đối

49. Hội họp phản đối ngụy trang

50. Giảng dạy, trao đổi về các vấn đề nổi cộm

Rút Lui Và Phủ Nhận

51. Bỏ đi ra 

52. Im lặng

53. Từ chối thăng thưởng vinh danh

54. Quay lưng phủ nhận

CÁC PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC XÃ HỘI

Tẩy Chay Cá Nhân

55. Tẩy chay giao tiếp

56. Tẩy chay các giao tiếp chọn lọc

57. Không đáp ứng tương quan khác giới

58. Trục xuất khỏi giáo phái

59. Chấm dứt dịch vụ tôn giáo

Bất Hợp Tác Với Các Sinh Hoạt Xã 
Hội, Phong Tục, Định Chế

60. Ngưng các sinh hoạt thể thao, tôn giáo

61. Tẩy chay các sinh hoạt giao tế xã hội

62. Sinh viên biểu tình

63. Bất phục tùng dân sự

64. Rút lui khỏi các định chế xã hội

Rút Lui Khỏi Hệ Thống Xã Hội

65. Ở nhà 

66. Bất hợp tác cá nhân hoàn toàn

67. Rút người làm việc ra

68. Tạo khu an toàn

69. Tiêu thổ tập thể

70. Phản đối di dân

CÁC PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC VÀ 
TẨY CHAY KINH TẾ 

Hành Động Bởi Giới Tiêu Thụ

71. Tẩy chay bởi giới tiêu thụ

72. Không tiêu dùng hàng bị tẩy chay

73. Thắt lưng buộc bụng

74. Không thuê

75. Từ chối cho thuê

76. Tẩy chay tiêu thụ cấp quốc gia

77. Tẩy chay tiêu thụ cấp quốc tế

Hành Động Bởi Công Nhân Và Nhà 
Sản Suất

78. Tẩy chay bởi công nhân 

79. Tẩy chay bởi nhà sản xuất

Hành Động Bởi Giới Môi Giới Trung 
Gian

80. Tẩy chay bởi giới môi giới trung gian 

Hành Động Bởi Chủ Nhân Và Người 
Môi Giới

81. Tẩy chay bởi giới buôn bán

82. Từ chối cho thuê hay bán tài sản

83. Tự bãi công

84. Từ chối trợ giúp kỹ nghệ

85. Bãi thị đồng loạt

Hành Động Bởi Giới Có Phương Tiện 
Tài Chánh

86. Rút tiền khỏi ngân hàng

87. Từ chối trả các lệ phí, hóa đơn và đánh giá tài chính

88. Từ chối trả nợ hay tiền lãi

89. Cắt đứt các khoản cho vay và tín dụng

90. Từ chối cung cấp lợi tức

91. Từ chối nhận tiền của nhà nước

Hành Động Bởi Chính Quyền

92. Cấm vận nội địa

93. Vào sổ đen các thương nhân đối tượng

94. Cấm vận người bán quốc tế

95. Cấm vận người mua trong nước

96. Cấm vận cấp quốc tế



ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG - 50 ĐIỂM TRỌNG YẾU 71

CÁC PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC KINH 
TẾ VÀ ĐÌNH CÔNG 

Đình Công Mang Tính Biểu Tượng  

97. Đình công phản đối

98. Bỏ ngang cuộc

Đình Công Nông Nghiệp

99. Nông dân đình công

100. Nhân công nông trại đình công

Đình Công Bởi Các Nhóm Đặc Biệt

101. Từ chối nhân công ưu đãi từ đối thủ

102. Tù nhân đình công

103. Thợ thủ công đình công

104. Giới chuyên gia đình công

Đình Công Kỹ Nghệ Thông Thường

105. Thiết lập đình công

106. Đình công kỹ nghệ

107. Đình công liên đới hỗ trợ

Đình Công Giới Hạn

108. Đình công phân lẻ

109. Đình công luân phiên

110. Đình công từ từ

111. Đình công theo luật lệ lao động

112. Cáo bệnh

113. Đình công bằng cách cùng xin nghỉ 

114. Đình công hạn chế

115. Đình công có chọn lựa

Đình Công Liên Nghành

116. Đình công nhiều ngành kỹ nghệ

117. Tổng đình công

Phối Hợp Đình Công Và Ngưng Sinh 
Hoạt Kinh Tế

118. Ngưng sinh hoạt kinh tế

119. Chấm dứt hoạt động kinh tế

CÁC PHƯƠNG THỨC BẤT HỢP TÁC 
CHÍNH TRỊ

Phủ Nhận Giới Chức Trách

120. Rút lại sự trung thành với nhà nước

121. Công khai từ chối ủng hộ nhà nước

122. Viết và phát biểu kêu gọi chống đối

Bất Hợp Tác Dân Sự

123. Tẩy chay ngành lập pháp

124. Tẩy chay bầu cử

125. Tẩy chay chức vụ và làm việc với nhà nước

126. Tẩy chay các bộ, cơ quan, tổ chức nhà nước và 
các tổ chức ngoại vi

127. Rút khỏi các định chế giáo dục nhà nước

128. Tẩy chay các cơ quan được nhà nước hỗ trợ

129. Từ chối trợ giúp nhân viên công lực

130. Tháo gỡ bảng hiệu và bích chương của mình

131. Từ chối chấp nhận sự chỉ định cán bộ của nhà nước

132. Từ chối tháo gỡ các định chế đang hiện hữu

133. Tuân hành miễn cưỡng và chậm chạp

134. Bất tuân khi vắng sự theo dõi của cấp trên

135. Bất tuân đồng loạt

136. Bất tuân có ngụy trang 

137. Từ chối hội họp hay tụ tập để phân tán

138. Ngồi ăn vạ

139. Bất hợp tác lệnh bắt lính hay trục xuất

140. Trốn, né tránh, và dùng giấy tờ giả

141. Bất tuân các luật lệ dân sự bất chính

Hành Động Bởi Nhân Viên Chính 
Quyền

142. Chọn lọc từ chối tiếp tay nhà nước

143. Cản trở các hệ thông tin và tin tức

144. Trì hoãn và cản trở

145. Bất hợp tác hành chính hàng loạt

146. Bất hợp tác về tư pháp

147. Cố ý vô dụng và chọn lọc bất hợp tác từ  nhân 
viên công lực

148. Phản ứng
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Hành Động Bởi Chính Quyền Sở Tại

149. Trì hoãn và tránh né pháp lý

150. Bất hợp tác từ các đơn vị cử tri nhà nước

Hành Động Bởi Chính Quyền Quốc Tế

151. Thay đổi đại diện ngoại giao và các cơ quan khác

152. Trì hoãn, hủy bỏ các cơ hội ngoại giao

153. Hoãn giữ sự công nhận ngoại giao

154. Chấm dứt quan hệ ngoại giao

155. Rút khỏi các cơ quan quốc tế

156. Từ chối tham gia vào các cơ chế quốc tế

157. Tự loại trừ khỏi các tổ chức quốc tế

CÁC PHƯƠNG THỨC CAN THIỆP BẤT 
BẠO ĐỘNG 

Can Thiệp Về Tâm Lý

158. Tự hứng khổ nạn

159. Tuyệt thực

a) Tuyệt thực áp lực luân lý

b) Biểu tình tuyệt thực

c) Tuyệt thực tuẫn tiết 

160. Xử tòa ngược

161. Quấy nhiễu bất bạo động

Can Thiệp Về Thể Chất

162. Ngồi ăn vạ

163. Đứng ăn vạ

164. Lái xe tuần hành phản đối

165. Lội nước phản đối

166. Đi vòng vòng phản đối

167. Cầu nguyện phản đối

168. Chiếm đoạt bất bạo động

169. Bay vòng vòng bất bạo động phản đối

170. Xâm lấn bất bạo động

171. Xen lấn bất bạo động

172. Ngăn trở bất bạo động

173. Chiếm cứ bất bạo động

Can Thiệp Về Xã Hội

174. Đặt ra khuôn khổ xã hội mới

175. Gây quá tải các phương tiện dân sự

176. Cản trở

177. Chiếm diễn đàn

178. Biểu diễn theo kiểu du kích

179. Tạo cơ chế xã hội khác

180. Tạo hệ thông tin khác

Can Thiệp Về Kinh Tế

181. Đình công ngược

182. Đình công tại nơi làm việc

183. Bất bạo động chiếm giữ đất đai

184. Vượt rào cản

185. Tiền giả với động cơ chính trị

186. Mua hàng hoá bị truy cản

187. Nắm chiếm tài sản

188. Tháo đổ hàng hóa

189. Chiếu cố chọn lọc

190. Tạo thị trường thay thế

191. Tạo hệ vận chuyển thay thế

192. Tạo hệ kinh tế thay thế

Can Thiệp Về Chính Trị

193. Gây quá tải hệ thống hành chính

194. Tiết lộ danh tính công an mật

195. Tạo cớ để bị tù

196. Bất tuân luật lệ “chung chung”

197. Làm việc nhưng bất hợp tác

198. Tạo chủ quyền đối trọng và chính quyền song song
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PLPhụ Lục 2 

10 Năm Đấu Tranh 
Bất Bạo Động Tại Serbia
Thắng lợi của cuộc đấu tranh đòi dân chủ tại Serbia là kết quả của những hoạt động bất bạo động chiến lược không 
ngừng nghỉ trong hàng chục năm liên tiếp. Trong khoảng thời gian đó, Milosevic đã cố gắng bám víu quyền lực, vượt 
qua được nhiều cố gắng từ cả bên ngoài để hạ bệ ông ta, phần lớn dựa vào những nguồn lực của mình, cùng với những 
mâu thuẫn và sai lầm ngay bên trong phong trào dân chủ và do đó làm cho phong trào dân chủ có những lúc bị chậm 
lại hay bị đàn áp tại Serbia. 

14 Tháng 5, 1989 - Thành lập 
đài phát thanh độc lập đầu tiên, “Radio Trẻ 
B92”, tại Belgrade.

8 Tháng 3, 1990 - Phát hành ấn 
bản đầu tiên của báo Dân chủ - Demokartija, là bản tin 
chính thức của phong trào đối lập Serbia.

13 Tháng 6, 1990 - Cuộc biểu tình chống 
chính phủ đầu tiên trước trụ sở đài truyền hình tại Bel-
grade. Ông Borislav Pekic, nhà văn nổi tiếng, và một 
trong những sáng lập viên của đảng Dân chủ, bị thương 
vì bị cảnh sát đàn áp.

Tháng 8, 1990 - Buổi họp đầu tiên (và cuối 
cùng) giữa đại diện Quốc hội từ cả sáu nước Cộng hòa 
thuộc nước Nam Tư Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa được 
khởi xướng bởi các nhóm đối lập Serbia, để tìm một 
giải pháp ôn hòa trong tình trạng thù nghịch gia tăng. 
Buổi họp diễn ra tại thủ đô Sarajevo của Bosnia, nhưng 
không đạt được thành quả nào.

9 Tháng 3, 1991 - Cuộc biểu 
tình đầu tiên tại Belgrade, trên quảng 
trường chính của thành phố, và được dẫn 
đầu bởi Phong trào Khôi phục Serbia và 
Đảng Dân chủ. Người biểu tình đòi chính phủ ngay lập 
tức chấm dứt kiểm duyệt đài Radio Television Serbia, 
đài truyền hình quốc gia và các đài phát thanh, và đòi 
bầu cử công bằng. Cảnh sát đàn áp thẳng tay. Một cảnh 
sát và một người biểu tình bị thiệt mạng.

Nhà cầm quyền kêu gọi sự can thiệp của quân đội. Đến buổi 
tối, quân đội tái lập trật tự trên đường phố thủ đô Belgrade.

10 Tháng 3, 1991 - Cuộc biểu tình bất bạo 
động được sinh viên Belgrade tổ chức tại quảng trường 
Terazije. Nhóm “Quốc hội Sinh viên Terazije” lãnh đạo 
hơn 10 ngàn sinh viên. Họ đã làm tắc nghẽn các đường 

phố trung tâm của Belgrade bằng cách ngồi yên 24 
tiếng, cho tới khi quân đội phải rút lui khỏi thủ đô.

Tháng 2, 1992 - Vận động thỉnh nguyện thư 
rộng lớn đòi Slobodan Milosevic từ chức. Họ thu được 
hơn nửa triệu chữ ký của công dân Serbia. Milosevic 
không đếm xỉa gì đến thỉnh nguyện thư.

Mùa Xuân 1992 - Cuộc biểu 
tình khổng lồ của sinh viên bắt đầu tại 
Đại học Belgrade, và lan tới các trường 
tại Novi Sad, Nis, và Kragujevac. Sinh 
viên đòi sự độc lập cho đại học, và dân chủ cho Serbia, 
đã tuyên bố một vùng đất tự do trên Quảng trường Sinh 
viên Belgrade, đó là một vùng đất rộng trong thành phố, 
bao gồm 11 tòa nhà của trường đại học. Các đảng đối 
lập khác đã tham gia bằng cách tổ chức cuộc biểu tình 
riêng, nhưng thất bại vào đầu tháng 7.

Tháng 5, 1992 - Các cuộc bầu cử Liên bang 
và địa phương đã bị tẩy chay bởi các đảng đối lập, họ 
cho rằng cuộc bầu cử thiếu tự do và tình trạng bưng bít 
truyền thông cản trở một cuộc tranh cử công bằng.

31 Tháng 5, 1992 - Hội đồng 
Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chấp 
thuận phong tỏa kinh tế Serbia vì họ đã 
nhúng tay vào tranh chấp quân sự tại hai 
nước láng giềng Croatia và Bosnia.

28 Tháng 6, 1992 - Hơn 100 ngàn người dẫn 
đầu bởi các đảng đối lập, tổ chức biểu tình kéo dài 2 tuần 
trước Quốc hội Liên bang “Vidovdanski Sabor”, gia tăng 
áp lực đòi cải thiện tình trạng bầu cử.

Mùa Thu 1992 - Tổng thống Serbia Slobodan 
Milosevic nhượng bộ các đảng đối lập bằng các buổi 
thương thảo và cuối cùng chấp nhận bầu cử sớm.
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19 Tháng 12, 1992 - Trong các cuộc bầu 
cử sớm cấp Quốc hội và địa phương, nhóm đối lập lần 
đầu tiên thắng đa số các ghế dân biểu tại 11 địa phương, 
kèm một phần thủ đô Belgrade. Tuy nhiên đảng Xã hội 
của Milosevich thắng đa số các ghế Quốc hội.

2 Tháng 6, 1993 - Sau một biến 
cố bạo động giữa các đảng phái chính trị, 
trong đó Branislav Vakic thuộc đảng Cực 
đoan Serbia (Radical Party), một đồng 
minh của đảng Xã hội cầm quyền, đã hành hung một 
trong những nhà đối lập thuộc Phong trào Phục hưng 
Serbia (Renewal Movement, viết tắt là SPO), SPO tổ 
chức biểu tình thâu đêm. Họ chặn tòa nhà Quốc hội để 
ủng hộ người bị hành hung. Sau một cuộc xung đột với 
cảnh sát trước thềm Quốc hội, một cảnh sát bị bắn, và 
thiệt mạng sau đó. Vài giờ sau, cảnh sát xông vào đoàn 
biểu tình, bắt giữ và hành hung ông Vuk Draskovic, 
người lãnh đạo SPO.

Cuối Tháng 6, 1993 - Dưới sự gia tăng áp 
lực của các đảng đối lập và công chúng, Milosevic trả 
tự do cho ông Draskovic.

Tháng 12, 1993 - Đảng Xã hội của Milosevic 
thua đa số các ghế trong Quốc hội trong kỳ bầu cử sớm. 
Sau một giai đoạn khủng hoảng ngắn, Milosevic tái 
lập chính phủ với sự ủng hộ của một đảng đối lập nhỏ 
mang tên Dân chủ Mới – New Democracy.

9 Tháng 3, 1996 - Hai đảng đối lập lớn, SPO 
và đảng Dân chủ, được sự ủng hộ của Phong trào Dân 
sự Serbia - Civic Alliance, thiết lập liên hiệp Cùng nhau 
- Zajedno. Buổi ra mắt của liên hiệp này được tuyên bố 
trong một mít tinh lớn, được tổ chức để kỷ niệm 5 năm 
cuộc biểu tình đối lập đầu tiên tại Serbia.

Tháng 11, 1996 - Ngày 17, 
dưới sự quan sát của lực lượng bảo vệ 
hòa bình NATO tại Bosnia, cuộc bầu cử 
Quốc hội Nam tư đã tiến hành. Liên hiệp 
đối lập Zajedno đã thắng tại 32 địa phương, cả một 
phần trong thủ đô Belgrade. Ngày 20, Ủy ban Bầu cử 
tiến hành đếm phiếu lại tại đa số các địa phương mà đối 
lập đã thắng cử. Ngày 25, Milosevic tuyên bố hủy bỏ 
kết quả bầu cử, gây nên các cuộc biểu tình rầm rộ, đa 
số là bất bạo động. Ngày 27, Milosevic tổ chức bầu cử 
mới, nhưng bị phía đối lập tẩy chay. Các cuộc phản đối 
lan rộng.

Tháng 12, 1996 - Trong khi hàng trăm ngàn 
người biểu tình, Milosevic mời một ủy ban quốc tế 
kiểm tra kết quả bầu cử. Ngày 27, Ủy ban An ninh và 
Hợp tác Châu Âu - Organization for Security and Co-
operation in Europe, chỉ thị Serbia phải phục vị những 

người đã thắng cử trong cuộc bầu cử trước, nếu không 
sẽ bị cô lập quốc tế.

Tháng 1, 1997 - Bị bao vây không ngừng bởi 
sự chống đối trên đường phố, Milosevic chấp nhận thất 
cử tại thành phố Nis, nhưng các lãnh đạo đối lập thề 
tiếp tục biểu tình cho đến khi kết quả bầu cử được hoàn 
toàn tôn trọng. Ngày 14, Ủy ban Bầu cử tại Belgrade và 
các nơi khác kêu gọi phải bổ nhiệm ngay các dân biểu 
đã đắc cử.

Tháng 2, 1997 - Ngày 4, Milosevic tuyên bố 
sẽ phục hồi sự đắc cử của phía đối lập trong kỳ bầu cử 
ngày 17 tháng 11. Biểu tình vẫn diễn ra, người ta đòi 
cải tổ bầu cử và tự do cho truyền thông.

Tháng 7, 1997 - Do Hiến pháp 
không cho phép làm Tổng thống Serbia 
một nhiệm kỳ nữa, Milosevic đắc cử 
Tổng thống Nam Tư.

Tháng 12, 1997 - Trong một cuộc tranh cử, 
đồng minh của Milosevic là ông Milan Milutinovic 
được tuyên bố là người đắc cử Tổng thống Serbia 
nhiệm kỳ 5 năm.

Tháng 8, 1998 - Sau nhiều tháng 
giao tranh, quân đội của Milosevic đánh 
bại Quân đội Giải Phóng Kosovo - Ko-
sovo Liberation Army, là lực lượng muốn 
giành độc lập cho Kosovo bằng vũ trang. Quốc tế bắt 
đầu chú ý đến cuộc nổi dậy này.

Tháng 10, 1998 - Ký kết đình chiến tại Ko-
sovo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đe dọa không 
tập nếu Milosevic không rút quân khỏi Kosovo. Sau khi 
lời đe dọa đã qua, Milosevic lại xua quân vào Kosovo. 
Bạo động tái diễn. Đầu tháng 10 tại Belgrade, vài chục 
sinh viên lập một tổ chức mới gọi là Otpor – Kháng cự. 
Ban đầu họ hoạt động để bãi bỏ đạo luật đặt trường đại 
học dưới sự kiểm soát chính trị của đảng Xã hội, và đạo 
luật bưng bít các cơ quan truyền thông. Đến cuối tháng, 
bốn thành viên của Otpor bị bắt vì tội sơn ký hiệu nắm 
đấm của họ trên tường trong thành phố Belgrade.

Tháng 3, 1999 - Sau khi các 
giải pháp ngoại giao thất bại, NATO khởi 
sự tấn công vào các mục tiêu quân sự 
và công nghiệp tại Serbia, và Kosovo. 
Milosevic không chùn bước.

Tháng 5, 1999 - Ngày 24, Tòa án Tội ác Chiến 
tranh Nam Tư của Liên Hiệp Quốc - UN War Crimes 
Tribunal for the Former Yugoslavia kết án Milosevic 
trên nhiều cáo trạng, gồm có tội ác chống nhân loại.
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Tháng 6, 1999 - Dưới sự thỏa thuận môi giới 
bởi Nga, Serbia rút quân khỏi Kosovo, bù lại NATO 
chấm dứt chiến dịch không kích. Các cuộc biểu tình 
chống chính phủ diễn ra trở lại.

Tháng 8, 1999 - Sau nhiều tháng 
biểu tình chống đối, nhóm Otpor tổ chức 
“sinh nhật” cho Milosevic tại Nis, các 
“quà” là quần áo tù nhân và vé xe một 
chiều tới Tòa Án La-Hay (The Hague).

Tháng 9, 1999 - Các cuộc chống đối tiếp 
diễn trong khi kinh tế Serbia suy sụp mặc dù nhà cầm 
quyền tuyên truyền xây dựng lại Serbia. Ngày 21 các 
cuộc biểu tình đòi Milosevic từ chức bắt đầu lan ra tới 
20 thành phố. Cùng lúc đó các tổ chức đối lập bắt đầu 
tan vỡ, và số người biểu tình giảm dần. Ngày 29 và 30, 
cảnh sát và quân đội dùng bạo lực để giải tỏa các cuộc 
biểu tình lẻ tẻ.

Tháng 10, 1999 - Ngày 2, cảnh 
sát ngăn cản đoàn biểu tình 7 ngàn người 
trên đường đến bệnh viện thăm các nạn 
nhân trong cuộc biểu tình ngày hôm 
trước. Zoran Djindjic, lãnh đạo nhóm đối lập tuyên bố 
sẽ tiếp tục biểu tình đến giữa tháng 10. Ngày 3, lãnh 
đạo nhóm SPO, Vuk Draskovic bị thương trong một 
tai nạn giao thông, trong đó người thân của ông bị thiệt 
mạng. Ông quy trách nhiệm cho lực lượng an ninh của 
Milosevic. Ngày 14, các nhóm đối lập đã phân hóa 
đoàn kết lại để đòi bầu cử sớm.

Tháng 11, 1999 - Các đồng minh của 
Milosevic ban hành đạo luật hạn chế quyền lực của 
những chính quyền địa phương theo phe đối lập, tại 
những vùng mà biểu tình từng xảy ra. Ngày 24, Otpor 
tổ chức đại nhạc hội, sau đó có những diễn văn.

Tháng 1, 2000 - Otpor tổ chức 
cuộc diễu hành khổng lồ vào ngày Nguyên 
Đán của Đạo Công giáo Chính thống 
(Orthodox), (ngày 13), phơi bày một đất 
nước Serbia u ám khốn khổ sau mười năm cai trị của 
Milosevic. Các chính trị gia đối lập đọc diễn văn. Họ đều 
đòi bầu cử sớm. Ngày 21, Milosevic ra tay trừng phạt các 
cơ quan truyền thông độc lập, phạt vạ báo Ngày nay - 
Danas, tại Belgrade 310 ngàn đồng dinars.

Tháng 3, 2000 - Tiếp tục đàn áp truyền thông; 
báo chí bị phạt tổng cộng 202 triệu dinars, và một đài 
truyền hình tại Belgrade bị cấm hoạt động, và bị đe dọa 
bị kiện. Thành viên nhóm Otpor tại 20 thành phố bị bắt 
và tra khảo, có người bị tra tấn. Mặc dù vậy, 60 ngàn 
tấm bích chương chống Milosevic đã được dán khắp 67 
thành phố.

Tháng 4, 2000 - Các cơ quan truyền thông 
ngày càng bị phạt nặng hơn, và một trong các sự vi 
phạm là tội dám đăng tin hoạt động của nhóm Otpor. 
100 ngàn người tụ tập tại Belgrade đòi bầu cử sớm để 
lật đổ Milosevic, và hai người lãnh đạo của hai nhóm 
đối lập mạnh nhất xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên từ 
1997.

Tháng 5, 2000 - Trong khi nhà 
cầm quyền công kích, 18 đảng phái chính 
trị đoàn kết để hình thành một liên hiệp, 
gọi là Liên hiệp Đối lập Dân chủ Serbia - 
Democratic Opposition of Serbia (DOS). Tình hình căng 
thẳng vì một đồng minh của Milosevic bị ám sát ngày 
13. Nhà cầm quyền quy trách nhiệm lên nhóm đối lập và 
Otpor. Cùng ngày, Otpor tổ chức “hành động đầu hàng”, 
trao danh sách thành viên cho cảnh sát toàn quốc.

Nhà cầm quyền gia tăng đàn áp, bắt bớ các nhà hoạt động, 
và đình chỉ hoạt động của hai đài phát thanh và truyền 
hình độc lập. 20 ngàn người biểu tình mấy ngày liền.

Otpor thử đăng ký làm một đảng chính trị, lấy lý do 
nhóm đối lập không đủ khả năng; nhưng đơn xin bị 
bác bỏ.

Ngày 27, các đảng đối lập cùng biểu tình. Ngày 29, nhà 
cầm quyền đổ trách nhiệm gây mọi náo động vào áp 
lực từ các cơ quan truyền thông quốc tế dưới sự kiểm 
soát của NATO, và các hoạt động của phe thứ năm 
trong nước. (Milosevic và bộ máy tuyên truyền thường 
sử dụng từ “phe thứ năm” để ám chỉ những người đối 
kháng là kẻ phản bội đất nước, cộng tác với kẻ địch 
NATO, kẻ thù của đất nước, ăn tiền của NATO, v.v…)

Tháng 7, 2000 - Ngày 17, Otpor biểu tình 
chống giá thực phẩm đắt đỏ, và diễn tuồng chế giễu 
truyền thông của nhà cầm quyền. Milosevic sau khi ép 
Quốc hội ban hành đạo luật cho phép ông được thêm 
hai nhiệm kỳ Tổng thống nữa, tuyên bố sẽ cho bầu cử 
sớm vào ngày 24 tháng 9.

Tháng 8, 2000 - Cận ngày bầu 
cử, Otpor phát động chiến dịch chống 
Milosevic với khẩu hiệu “Ông Ta Đã 
Hết Thời!”, khắp nơi. Ngày 8, sinh nhật 
Milosevic, Otpor trưng bày thiệp “chúc mừng” khổng 
lồ, chế nhạo Milosevic, tại các quảng trường toàn quốc.

Tháng 9, 2000 - Tổng hành dinh 
của Otpor bị cảnh sát lục soát, và tài liệu 
bị tịch thu. Trong bầu không khí bôi nhọ 
nhóm đối lập do nhà cầm quyền ra chỉ 
thị, bầu cử được tổ chức ngày 24. Hơn 30 ngàn tình 
nguyện viên giám sát 10 ngàn phòng bỏ phiếu để ngừa 
gian lận. Cuối ngày, ban giám sát tuyên bố Milosevic 
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thất cử khá xa. Người đắc cử là thành 
viên liên hiệp DOS, Vojislav Kostunica, 
một học giả và luật sư không bị ô uế vì 
nạn tệ nạn chính trị tại Serbia.

Milosevic nại lý do chẳng ai đoạt đa số lá phiếu, nên 
cần bầu cử lại giữa hai người. Nhóm đối lập kêu gọi 
tổng đình công để buộc Milosevic phải tôn trọng kết 
quả bầu cử phổ thông.

Tháng 10, 2000 - Khởi sự từ 
cuộc đình công của thợ mỏ than, từng 
khu vực kinh tế đứng sựng lại. Người 
biểu tình chặn các đường phố bằng 
chướng ngại vật và chính thân thể họ. Khi Milosevic 
đưa cảnh sát ra phá cuộc đình công, hàng chục ngàn 
người tràn ra.

Ngày 5, cả nước Serbia tê liệt. Hàng trăm ngàn người 

tuôn vào thủ đô Belgrade một cách bình 
an. Cảnh sát nhận chỉ thị nhưng không 
thi hành, chỉ trừ một thiểu số. Đến cuối 
ngày, đoàn biểu tình giành kiểm soát tòa 
nhà Quốc hội và đài phát thanh truyền hình của nhà cầm 
quyền. Nguyên thủ các nước Châu Âu kêu gọi Milosevic 
từ chức.

Ngày 6, Milosevic chấp nhận thua cuộc, và Tư lệnh 
quân đội chúc mừng Kostunica đắc cử.

Tháng 4, 2001 - Ngày 1, đơn vị cảnh sát 
mang trách nhiệm điều tra tội ác của công chức bắt giữ 
Slobodan Milosevic, bước đầu tiên trong tiến trình nộp 
Milosevic cho Tòa án Quốc tế tại La-Hay.

Tháng 6, 2001 - Ngày 28, 
Milosevic bị giải đến La-Hay, để tòa xét 
tội chống nhân loại.
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Cũng như trong mọi công trình, những tri ân trong suốt thời gian tiến hành thực 
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erman, Jack Duval, Berel Rodal, Hardy Merrimn, Steve York, Miodrag Mitic, 
Valentina Karas, Ivan Marovic and Vuka Mijuskovic.

Không có những tấm hình và những biếm họa gây những ấn tượng mạnh thì nội 
dung của tài liệu này sẽ tẻ nhạt hơn nhiều. Vì vậy, các tác giả xem các nhiếp ảnh 
gia Igor Jeremic, Andrija Ilic, Viktor Sekularac, Veliko Popovic, Mikika Petrovic 
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Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình và bạn bè, vì sự ủng hộ, 
lòng tin và tình cảm không những đã giúp chúng tôi thực hiện được cuốn sách này 
mà còn có sự hứng thú nữa.

Lời cám ơn đặc biệt tới người bạn của chúng tôi, Robert Helvey, người đã giới 
thiệu với chúng tôi những tiềm năng hấp dẫn của chiến lược đấu tranh bất bạo 
động.

Cuốn sách này dành tặng cho một thế hệ cao cả mà lòng can đảm đã làm thay đổi 
Serbia vào lúc bình minh của thế kỷ 21.

Belgrade và Berkley, tháng 6 năm 2006

Srdja Popovic

Andreij Milivojevic

Slobodan Djinovic
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quốc “GOTOVJ” (“Ông Ta 
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đã tạo ra biểu tượng bằng 
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