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Kết Nghĩa 
3. Tạo Thế 

Chúng tôi tạo thế “bứt mây động rừng” 
qua sự đan kết hàng ngang ở 3 cấp: đan 
kết các cộng đồng tương đối vững chãi 
thành các mạng lưới tương trợ tương ứng; 
đan kết các nhóm “kết nghĩa” ở hải ngoại 
vào mạng lưới quốc tế vận có sẵn; đan kết 
các mạng lưới trong và ngoài nước với 
những tổ chức, cơ quan vùng và quốc tế.  

Các mối đan kết ấy giúp cho ngày càng 
nhiều cộng đồng người dân phát triển nội 
lực, hỗ trợ nhau, và cùng nhau vận động 
đẩy lùi sự chuyên chế. 

2. Tăng Lực 

Kế đến, chúng tôi hướng dẫn và hỗ trợ 
để mỗi cộng đồng tăng dần quy củ tổ 
chức và quy mô hoạt động, và ngày càng 
đông thành viên tập hợp lại, tương trợ 
tương ứng cho nhau, và đòi hỏi chính 
quyền tuân thủ luật quốc gia và các cam 
kết quốc tế.  

Một cộng đồng xem như  tương đối 
vững chãi khi đã có đội ngũ nhân sự 
chuyên báo cáo vi phạm được điều hợp 
bởi những người có kinh nghiệm.  

Chúng tôi giới thiệu các cộng đồng 
tương đối vững chãi với những nhóm 
“kết nghĩa” ở ngoài nước để được tiếp 
tục yểm trợ, hướng dẫn và bảo vệ. 

Nội lực càng phát triển thì các cộng 
đồng ấy càng có khả năng tự mình nong 
rộng thêm khoảng không gian an toàn.  
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Góp Một Bàn Tay 

Khi khắp đất nước có khoảng 1000 cộng 
đồng mạnh về lực, vững về thế, tiến trình 
dân chủ hoá sẽ lan nhanh một cách hoà 
bình, ổn định và không thể thoái lui.  

Chúng tôi chủ trương đạt mục tiêu này 
vào năm 2020. Muốn thế, sẽ cần rất nhiều 
nhóm “kết nghĩa”.   

Tiến trình dân chủ hoá Việt Nam nhanh 
hay chậm, vững chắc hay bấp bênh là do 
chính chúng ta chủ động và quyết định. 



Một số gợi ý 
 
Một vài kinh nghiệm của các nhóm kết 
nghĩa đã sinh hoạt: 

 Một tháng một lần họp chung với đại 
diện của cộng đồng ở trong nước, qua 
điện thoại hay trực tuyến; 

 Các thành viên của nhóm kết nghĩa ở 
gần nhau họp mặt ái hữu mỗi tháng một 
lần;  

 Các nhóm kết nghĩa hợp tác hàng ngang 
và phối hợp với nhau để cùng thực hiện 
quốc tế vận, gây quỹ…;  

 Tuỳ khả năng,  nhóm kết nghĩa có thể 
giúp thêm cho cộng đồng ở trong nước 
về dịch thuật, lập trang web, làm báo 
cáo, thực hiện chương trình phát thanh...  

Thành lập / tham gia 
nhóm “kết nghĩa”  

 
Vài người ngồi lại để cùng nhau yểm trợ 
dài lâu cho một cộng đồng ở trong nước, 
do mình chọn hay do BPSOS giới thiệu.  

Trách nhiệm của nhóm kết nghĩa gồm có:  

(1) Giữ liên lạc đều đặn  để yểm trợ tinh 
thần cho cộng đồng được kết nghĩa;  

(2) Trợ giúp phương tiện kỹ thuật và tài 
chánh cho cộng đồng ấy hoạt động, tuỳ 
khả năng của nhóm; 

(3) Theo dõi và báo động cho BPSOS khi 
có dấu hiệu cộng đồng ấy bị nguy hiểm. 

Nhóm “kết nghĩa” là phần quan trọng của 
kế hoạch dân chủ hoá Việt Nam mà 
BPSOS bắt đầu thực hiện năm 2010, gồm 
3 giai đoạn. 

1. Tạo Không Gian An Toàn 

Từ 2010 đến 2015, BPSOS dùng quốc tế 
vận để áp lực Việt Nam cam kết về nhân 
quyền nếu muốn hưởng các lợi ích về 
mậu dịch, kinh tế, địa chính trị và tiền 
viện trợ từ thế giới tự do.  

Trong 10 hiệp định quốc tế quan trọng về 
nhân quyền, Việt Nam đã ký 8, chưa kể 
các cam kết song phương với Hoa Kỳ, 
Liên Âu, khối ASEAN… Từ nay, khi đàn 
áp người dân do thực thi quyền chính 
đáng của mình thì có nghĩa chính quyền 
Việt Nam vi phạm các cam kết quốc tế.  

Dù vậy, vi phạm nhân quyền vẫn tiếp 
diễn vì chính quyền đinh ninh rằng quốc 
tế không thể nào biết được chuyện gì xảy 

ở từng địa phương.  

BPSOS thay đổi tình trạng này bằng cách 
huấn luyện cho mỗi cộng đồng địa 
phương một đội ngũ chuyên báo cáo vi 
phạm theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp 
Quốc, tạo vòng đai bao quanh không gian 
tương đối an toàn cho mọi thành viên của 
cộng đồng thực thi các quyền đã được 
chính quyền cam kết với quốc tế. 

Con đường 10 năm 
Dân Chủ Hoá  

Khi trong-ngoài phối hợp chặt chẽ như 
một đại gia đình, nhóm kết nghĩa trở 
thành bộ phận hải ngoại của cộng đồng 
được kết nghĩa. 

Để học việc, nhóm kết nghĩa mới hình 
thành có thể sinh hoạt chung với một 
nhóm đã có kinh nghiệm. Khi quen việc, 
nhóm mới sẽ tách ra để sinh hoạt riêng. 

Chúng tôi có chương trình hướng dẫn 
riêng từng nhóm kết nghĩa mới hình 
thành. 


