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I. Tại sao tổ chức một hiệp hội người thuê nhà? 
Gần đây, khu phố của bạn đã bắt đầu thay đổi. Nhiều công trình phát triển mới đang 
mọc lên ở khắp nơi! Cửa tiệm, nhà ở cao cấp, nhà hàng, quán xá - và hiện đang có nhiều 
người di cư vào khu phố của bạn, họ là những người có đủ khả năng trả nhiều tiền hơn 
cho nhà ở so với bạn. 
 
Hiện tại có thể chủ nhà của bạn đang gây áp lực để bạn dọn ra khỏi nơi ở của mình. Nơi 
này đang trong tình trạng xuống cấp. Nhưng họ vẫn không chịu tu bổ lại, mà đáng lý ra 
họ phải làm thế từ lâu. Nhưng mặc dù địa điểm này không lý tưởng, nhưng bạn lại không 
đủ khả năng để chuyển đến một nơi ở mới, cao cấp hơn trong khu vực. Và bạn thực sự 
không muốn rời khỏi nơi mà bạn đã từng gắn bó trong một thời gian dài. Nhưng bạn có 
sự lựa chọn nào khác không? 
 

Bạn có thể tổ chức một hiệp hội người thuê nhà để được ở lại nhà mà đang 
sinh sống và khu phố của mình! 
Hãy tưởng tượng điều kiện trong tòa nhà nơi bạn đang sống không như hiện tại. Thay vì 
chủ nhà có quyền lực cao hơn bạn và chẳng quan tâm đến điều kiện nơi sống của bạn, 
giờ thì họ phải đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn và hàng xóm của bạn đã kết hợp  với nhau 
thành một đội. Chủ nhà của bạn đối xử với người thuê nhà một cách nghiêm túc hơn và 
chính vì vậy, bạn có thể ở lại căn hộ của mình. Điều kiện nơi ở của bạn an toàn và sạch 
sẽ. Căn hộ của bạn đã được sửa chữa, và bạn đoan chắc rằng nếu bạn có bất kỳ vấn đề 
gì, ban quản lý sẽ giải quyết thỏa đáng mối quan tâm của bạn.Thêm vào đó, hiệp hội 
người thuê nhà của bạn có được tiếng nói trong cộng đồng. Các quan chức được đề cử 
trong thời gian bầu cử sẽ thường xuyên ghé thăm và vận động để lấy phiếu bầu của bạn. 
Khi có một công trình phát triển mới xảy ra trong cộng đồng của bạn, hiệp hội người 
thuê nhà của bạn có quyền quyết định những gì xảy ra đối với khu phố của bạn. Khi 
chúng ta kết hợp với nhau, như người thuê nhà và hàng xóm trong khu vực bạn ở thì 
chúng ta có quyền quyết định những gì xảy ra đối với cộng đồng  người thuê nhà của 
chúng ta! 
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Khi bạn đã sẵn sàng thành lập một tổ chức, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?  Nếu bạn 
có nguy cơ bị đuổi, đang phải đối mặt với giá thuê nhà tăng không hợp lý, hoặc điều kiện 
nơi ở của bạn tồi tệ, bạn có thể bắt đầu bằng cách thành lập một hiệp hội người thuê 
nhà ngay trong cư xá bạn đang sống. Hãy đọc Hướng Dẫn về Quyền Người Thuê Nhà 
của chúng tôi. Hoặc, nếu bạn quan tâm nhiều hơn đến việc tổ chức một hiệp hội người 
thuê nhà để mang lại sự thay đổi trong khu phố của bạn (không chỉ nơi ở của bạn), bạn 
có thể đọc bản hướng dẫn Xây Dựng Sức Mạnh Khu Phố của chúng tôi. 
 

II. Làm thế nào để thành lập hiệp hội người thuê nhà 

Hiệp hội người thuê nhà là gì? 
Hiệp hội người thuê nhà là một nhóm người láng giềng hợp lại với nhau nhằm đạt đến 
những lợi ích chung cho tòa nhà của họ. Hiệp hội người thuê nhà đấu tranh để tòa nhà 
được sửa chữa. Họ tổ chức 
chống lại sự quấy rối của chủ 
nhà, chống lại giá thuê gia tăng 
bất hợp pháp và ủng hộ cải 
thiện các điều kiện cho cư dân 
nơi đó. Khi người thuê nhà 
trong một tòa cư xá tập hợp lại 
để nói lên các mối quan tâm 
chung, tiếng nói của họ sẽ có 
trọng lượng và họ sẽ có thêm 
nhiều sức mạnh để các nhu 
cầu của họ được đáp ứng. 
  

Tôi thành lập hiệp hội người thuê nhà bằng cách nào? 
Bước đầu tiên trong việc hình thành một hiệp hội người thuê nhà là nói chuyện với 
những người khác sống trong tòa nhà của bạn để xem bạn và họ có cùng những mối 
quan tâm nào. Khi chúng ta gặp vấn đề về nhà ở, chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta 
chỉ đơn độc. Chúng ta cảm thấy như chúng ta là người duy nhất trong tòa nhà bị dột 
mái, máy sưởi bị hỏng vào mùa đông, hoặc bị đưa ra tòa mà không có lý do. Khi bạn 
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nói chuyện với những người khác trong tòa nhà của mình, bạn sẽ bắt đầu thấy rằng 
những người khác cũng gặp những vấn đề tương tự. Khi bạn đã quen biết những 
người khác trong tòa nhà của mình, bạn có thể bắt đầu tổ chức buổi họp hiệp hội người 
thuê nhà. 

III.  Tiếp xúc với người thuê trong dãy nhà 
của bạn 
Cách tốt nhất để làm quen những người khác trong 
dãy nhà của bạn là gõ cửa nhà họ và giới thiệu về 
mình. Nếu bạn lo ngại khi bắt đầu, hãy xem qua bản 
đối thoại mẫu khi gõ cửa, qua đó bạn có thể áp 
dụng để mở đầu cuộc đối thoại của mình.  

 

IV. Tổ chức buổi họp hiệp hội người thuê nhà 
Buổi họp lần đầu của hiệp hội người thuê nhà là nơi bạn có thể kết nối với những người 
khác trong dãy nhà của mình và bắt đầu xây dựng quan hệ với nhau và thảo luận về 
những thay đổi mà bạn muốn thấy trong dãy nhà của mình. Bạn cũng có thể mời một 
luật sư hoặc nhóm bênh vực quyền lợi cho người thuê nhà để trình bày cho bạn biết 
thêm về quyền lợi của người thuê nhà - đặc biệt là khi bạn gặp phải sự phiền phức từ 
phía chủ nhà. Các hiệp hội người thuê nhà không chỉ là nơi gặp mặt khi có vấn đề mà 
bạn cũng có thể họp mặt để trao đổi và làm quen với hàng xóm của mình! Hãy xem qua 
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chương trình nghị sự mẫu của chúng tôi, bạn có thể sử dụng để điều phối buổi họp lần 
đầu cho mình. 
 

 

V. Đào tạo khả năng lãnh đạo trong hiệp hội người thuê nhà của bạn 
Các hiệp hội người thuê nhà thường có một ban lãnh đạo sắp xếp chương trình nghị sự 
cho các cuộc họp của họ, tiếp cận với những người khác sống trong khu vực và phối hợp 
với luật sư và các tổ chức cộng đồng. Một số hiệp hội người thuê nhà có nhiều cơ cấu 
với nhiều chức vụ và thủ tục chính thức. Những hiệp hội người thuê khác có ban chỉ đạo, 
hoặc một mô hình lãnh đạo chung không phân chia giai cấp. Dù cơ cấu lãnh đạo là gì, 
ban lãnh đạo cần phải thu hút nhiều người tham gia vào buổi họp -- càng nhiều người 
thấy được lợi ích qua những gì xảy ra trong tổ chức, họ càng có khả năng tham gia! Xem 
bản “Xây Dựng Khả Năng Lãnh Đạo trong Hiệp Hội Người Thuê Nhà” để có thêm danh 
sách các chức vụ được đề nghị. 

VI. Hoạch định chiến dịch cải thiện điều kiện trong tòa nhà của bạn 
Một khi bạn đã thành lập hiệp hội người thuê nhà và hiểu được các vấn đề trong tòa nhà 
của bạn, đó là thời gian để bắt đầu chiến dịch của mình. 

Chiến dịch là gì? 
Chiến dịch  là kế hoạch để bạn giành được sự thay đổi lâu dài cho một vấn đề mà bạn 
quan tâm. Trong một hiệp hội người thuê nhà, chiến dịch có thể là nhằm cải thiện điều 
kiện nơi ở, ngăn chặn giá thuê gia tăng một cách bất công hoặc ngăn chặn bị đuổi. 
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Chiến lược  là kế hoạch hành động được vạch ra để giúp bạn đạt được chiến thắng. Bất 
luận vấn đề đó là gì, mọi chiến dịch đều có một chiến lược. 
 
Bước đầu tiên trong việc vạch định chiến lược cho chiến dịch của bạn là tìm hiểu rõ về 
tòa nhà nơi bạn đang sống và chủ sở hữu của nó là ai. 
 
Sau đây là một số việc bạn có thể làm để chuẩn bị kỹ trước khi triển khai chiến dịch: 

1. Xác định người sở hữu tòa nhà của bạn 
Chủ nhà của bạn có thể là một cá nhân mà bạn biết, hoặc có thể là một nhà phát triển 
lớn. Đôi khi bạn sẽ phải tìm hiểu thêm để biết ai thực sự sở hữu tòa nhà của bạn. Để 
được giúp đỡ trong việc này, bạn có thể liên lạc với một tổ chức cộng đồng để hỗ trợ 
cho bạn. 

2. Tìm hiểu xem họ còn sở hữu tòa nhà nào khác không 
Chủ nhà của bạn còn sở hữu tòa nhà nào khác trong thành phố hoặc tiểu bang của bạn 
không? Hay thậm chí là ngoài nước? Khi bạn kết nối được với các tòa nhà khác mà họ 
sở hữu, bạn có thêm nhiều sức mạnh để thách thức chủ nhà của bạn. 

3. Thu thập biên bản “sai phạm luật an toàn” của thành phố 
Trong nhiều thành phố, người dân có thể lập hồ sơ tố cáo “sai phạm luật an toàn” hoặc 
khiếu nại về điều kiện nơi ở với thành phố hoặc Sở Nhà Đất tiểu bang. Kiểm tra xem liệu 
có người nào trong tòa nhà của bạn đã nộp hồ sơ khiếu nại, hoặc liệu chủ nhà có còn 
tòa nhà nào khác cũng trong tình trạng tương tự. Xem các sai phạm đã có trong tòa nhà 
của bạn cũng có thể là một cách tốt để tìm ra những người thuê nhà khác và mời họ 
tham gia hiệp hội người thuê nhà của bạn, bởi vì đây sẽ là những người bạn cần vì họ đã 
có những hành động liên quan tới điều kiện nơi sinh sống của họ. 

4. Để ý xem chủ nhà của bạn có được giới truyền thông nhắc đến không 
Trước đây có câu chuyện nào khác trên truyền thông nói về các tòa nhà của chủ nhà và 
điều kiện sống nơi đó hay không? Có hiệp hội thuê nhà nào thành lập trước bạn chưa? 
Cũng có thể tìm được những giấy tờ giao dịch gần đây của họ. Ví dụ, họ không những 
chỉ mua tòa nhà của bạn mà còn mua cả một dãy phố nơi bạn ở? Một số chủ nhà còn 
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nằm trong danh sách “đen” của thành phố, liệt kê các chủ nhà tồi tệ nhất trong thành 
phố. Kiến thức là sức mạnh - tìm hiểu càng nhiều càng tốt! 

5. Tìm hiểu về chủ nhà của bạn càng nhiều càng tốt 
Họ có tham gia vào các tổ chức địa phương không? Họ có tham dự những nơi thờ 
phượng nào tại địa phương không? Họ có quyên góp cho bất kỳ tổ chức từ thiện nào 
không? Nếu bạn biết sơ về con người của chủ nhà của bạn như thế nào, bạn có thể tìm 
ra cách thuyết phục họ đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn càng biết nhiều về họ, bạn càng 
có cơ hội ảnh hưởng đến họ. 

VII. Gặp mặt chủ nhà của mình 
Một khi bạn có một đội ngũ lãnh đạo 
vững chắc trong hiệp hội của mình, thì 
bạn đã sẵn sàng để mở một cuộc họp 
với chủ nhà.  
 
Hãy bảo đảm nhóm của bạn chuẩn bị 
sẵn sàng: 
 
 
 
 
 

Soạn một danh sách các đòi hỏi của bạn   
Trước buổi họp, bạn phải soạn sẵn một danh sách gồm các đòi hỏi để bạn có thể trình 
bày với chủ nhà. Bạn có thể gửi email cho họ trước buổi họp hoặc mang theo một bản 
viết tay. Bạn thậm chí có thể tổ chức một cuộc họp báo hoặc biểu tình để nói lên những 
đòi hỏi của bạn cho chủ nhà biết. Chọn cách thức nào còn tùy vào mối quan hệ hiện tại 
của bạn với chủ nhà và mức độ áp lực mà bạn nghĩ cần có để họ sẽ phải gặp mặt bạn 
hoặc đáp ứng nhu cầu của bạn. 
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Nắm vững những vai trò cần trình bày 
Tốt hơn hết là nên có từ hai đến ba người sẵn sàng để trình bày về các hiện trạng mà 
bạn đang phải đối mặt trong tòa nhà của mình và đâu là các đòi hỏi chung của cả 
nhóm. Mỗi phát ngôn viên nên có một số trọng tâm và cũng nên thực tập nói chuyện 
trước, để mỗi người trong nhóm biết chính xác họ sẽ phải nói gì. 

Biết quyền lợi của mình  
Chủ nhà có thể sẽ tìm cách chất vấn với bạn hoặc những người thuê nhà khác trong 
cuộc họp bằng cách nói rằng bạn không có quyền tổ chức, la mắng bạn, cô lập từng 
người thuê nhà một, hoặc thậm chí đe dọa sẽ gọi cảnh sát hoặc Cơ Quan Thực Thi Di 
Trú và Hải Quan (ICE). Vì vậy, nên có một luật sư đi với bạn để giúp bạn cảm thấy an 
toàn hơn. 

Nếu chủ nhà không đến dự họp thì sao? 

Đôi khi chủ nhà từ chối đến dự họp. Nếu điều đó xảy ra, 
bạn có thể hành động công khai rõ ràng hơn, như mở một 
cuộc họp báo hoặc biểu tình để thu hút sự chú ý của họ. 
Cách khác, bạn có thể nộp hồ sơ tố cáo sai phạm luật an 
toàn với thành phố, hoặc khởi kiện tại tòa án. Bạn có hàng 
loạt các chiến thuật để thu hút sự chú ý của chủ nhà.  

Nếu chủ nhà đồng ý đáp ứng những đòi hỏi của chúng tôi thì sao? 

Đôi khi chủ nhà sẽ đồng ý đáp ứng nhu cầu của bạn. Nhưng hãy cảnh giác với điều này. 
Có thể họ chỉ thực hiện một vài thay đổi nhỏ và vấn đề vẫn sẽ tiếp diễn nếu họ không 
giải quyết tất cả các vấn đề của toàn tòa nhà. Phải luôn có kế hoạch dự phòng trong 
trường hợp khi họ không đáp ứng tất cả các đòi hỏi của bạn thì bạn biết cần phải làm gì. 
Tiếp tục họp hội thường xuyên cũng rất quan trọng, vì chủ nhà sẽ đáp ứng đòi hỏi của 
bạn nhanh hơn nếu họ thấy rằng bạn làm việc có tổ chức. 

Nếu chủ nhà không cho phép tôi hội họp trong tòa nhà thì sao? 

Mỗi tiểu bang hoặc thành phố khác nhau sẽ có luật thuê mướn nhà khác nhau. Một số 
luật bảo vệ quyền tổ chức, bao gồm quyền hội họp trong tòa nhà của bạn. Một số khác 
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thì không. Điều quan trọng là phải hiểu quyền của người thuê nhà của bạn là gì, bao gồm 
cả những gì luật nói về quyền tổ chức của người thuê nhà trong thành phố của bạn. Bạn 
có thể liên lạc với một tổ chức chuyên về quyền của người thuê nhà tại địa phương hoặc 
sở nhà đất của thành phố hoặc tiểu bang để có thêm thông tin. 

VIII. Hành động để chiến dịch thành công 
Sau khi bạn họp mặt với chủ nhà, hãy tiếp tục tìm cách gây áp lực để họ đáp ứng các 
đòi hỏi của bạn cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng với tình trạng sinh sống trong tòa nhà 
của mình. 
 
Dưới đây là vài ví dụ về các hành động mà bạn có thể thực hiện để thu hút sự chú ý của 
chủ nhà: 

Gọi thành phố để tố cáo sai phạm luật an toàn 
Hầu hết các thành phố đều có một bộ phận giám sát an toàn nhà ở mà bạn có thể liên 
lạc để báo cáo sai phạm. Ở một số thành phố, sai phạm an toàn sẽ làm hao tổn tiền bạc 
của chủ nhà, do đó, có nhiều sai phạm sẽ khiến họ có động lực để sửa chữa. Nhưng dù 
báo cáo sai phạm nhiều vẫn không đủ, bởi vì tiền phạt không cao bằng lợi nhuận mà chủ 
nhà có thể kiếm được qua việc tống khứ người thuê ra khỏi nhà. Vì thế, bạn có thể đưa 
chủ nhà ra tòa hoặc tổ chức biểu tình. 

Đưa chủ nhà ra Toà 
Những người thuê nhà ở Hoa Kỳ có quyền có được một “môi trường sống bảo đảm”, có 
nghĩa là chủ nhà phải có trách nhiệm tu bổ và bảo trì cư xá (sửa chữa, máy sưởi, máy 
nước nóng, nấm mốc, giảm độ chì và kiểm soát dịch hại). Nếu chủ nhà không sửa chữa 
những thứ này, bạn có thể đưa họ ra tòa để buộc họ phải sửa những gì bạn cần.   
 
Miễn trừ trách nhiệm về kiện tụng : Có được một chiến lược pháp lý có thể là một tác 
động mạnh để đưa chủ nhà của bạn vào bàn làm việc. Tuy nhiên, điều này cũng rất hạn 
chế. Hãy cẩn thận nếu lệ thuộc quá nhiều vào luật sư để giải quyết vấn đề của bạn. Làm 
việc thông qua hệ thống pháp lý mất rất nhiều thời gian và có thể khiến người thuê nhà 
nản lòng trong tiến trình này. 
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Nếu bạn muốn tiến hành khởi kiện, sau đây là một số mẹo để bạn thực hiện như một 
phần trong chiến dịch: 

● Hãy xét đến việc đưa đơn kiện tập thể mang danh hiệp hội người thuê nhà của 
bạn -- việc này hiệu quả hơn nhiều so với các vụ kiện của từng cá nhân một - hãy 
nhớ rằng, một cá nhân có sức mạnh ít hơn so với tiếng nói của tập thể! 

● Trước khi bạn nộp đơn kiện, hãy bảo đảm có sự tham gia tích cực của mọi người 
trong hiệp hội người thuê nhà của bạn. Hãy xét đến những hành động khác (ví dụ 
như cuộc họp báo, cuộc biểu tình) sẽ mạnh hơn nhiều so với việc kiện tụng. 

● Hãy chắc chắn rằng bạn có một phương thức liên lạc thường xuyên giữa những 
người thuê nhà trước khi bạn nộp đơn kiện. Bạn cần liên lạc thường xuyên với 
người thuê để đặt lịch hẹn với thanh tra thành phố để ghi lại các sai phạm, để 
trao đổi về ngày ra tòa và làm thỉnh nguyện thư khi luật sư của bạn yêu cầu. Bảo 
đảm những quy định tham gia vào nhóm phải rõ ràng (ví dụ: người thuê nhà phải 
tham dự tất cả các ngày ra tòa và đi họp ít nhất một số lần nhất định). 

● Nếu đã có ngày ra tòa, hãy yêu cầu tất cả những người thuê nhà trong hiệp hội 
cùng nhau đến tham dự. Sức mạnh nằm ở số lượng người tham gia, và các thẩm 
phán sẽ phản ứng tích cực hơn khi họ lắng nghe từ nhiều người thuê nhà, những 
người đang phải đối mặt với cùng vấn đề tương tự. 

Tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài tòa nhà của bạn 
● Một cuộc biểu tình hoặc họp báo công khai bên ngoài tòa nhà của bạn có thể là 

một cách tuyệt vời để gia tăng áp lực công chúng lên chủ nhà của bạn và khiến 
họ phải đáp ứng các đòi hỏi của bạn. Mời các phóng viên từ nhiều giới truyền 
thông tham dự, bao gồm cả giới truyền thông địa phương hoặc của sắc tộc thiểu 
số. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Whatsapp 
hoặc WeChat để truyền bá rộng rãi trong công chúng. 

● Cân nhắc đến việc tổ chức biểu tình khi bạn khởi kiện để trường hợp của bạn 
được đăng trên báo chí. 
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Làm việc với chính quyền địa phương 
● Liên lạc với văn phòng nghị viên Hội Đồng Thành Phố của bạn và yêu cầu họ 

tham gia vào cuộc chiến với bạn.   
● Tìm hiểu xem hiện có cơ quan chính quyền địa phương nào có nhiệm vụ bảo vệ 

quyền của người thuê nhà - thường thì có các cơ quan tiểu bang hoặc thành phố 
có thể bắt chủ nhà của bạn phải chịu trách nhiệm.  

● Liên lạc với Sở Tư Pháp của bạn, nơi có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin về 
các quyền của người thuê nhà và đôi khi sẽ tham gia truy tố chủ nhà. 

Nhắm vào ngân hàng hoặc những công ty cho chủ nhà của bạn vay tiền 
mua tòa nhà đó 

● Chủ nhà của bạn có một khoản thế chấp, và những chủ nợ cho vay phải có trách 
nhiệm bảo đảm chủ nhà không tham gia vào các hoạt động phi đạo đức. Nếu 
chủ nhà của bạn không giải quyết những lo lắng của bạn, bạn có thể tăng áp lực 
lên họ bằng cách nhắm vào ngân hàng cho vay mua tòa nhà của bạn. 

Tổ chức một cuộc đình thuê 
● Đình thuê là công cụ tổ chức mạnh mẽ nhất mà một hiệp hội người thuê nhà có 

thể sử dụng để chống lại chủ nhà. Trước khi bắt đầu một cuộc đình thuê, bạn nên 
tham khảo ý kiến luật sư, người có thể hướng dẫn bạn và giúp bạn hiểu quy trình 
pháp lý trong thành phố của bạn. 
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● Một số thành phố cho người thuê nhà quyền “sửa chữa và khấu trừ” khỏi tiền 
thuê—nhưng bạn phải hiểu rõ về luật của thành phố trước khi bắt đầu đình thuê. 

● Nếu bạn muốn tổ chức một cuộc đình thuê, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản ký 
quỹ để giữ tiền thuê của tất cả người thuê trong tòa nhà. Tổ chức của bạn sẽ cần 
phải quản lý tài khoản này (điều quan trọng là phải bảo đảm mọi người đều có 
tiền thuê nhà và bạn không chi tiêu số tiền này—nếu không việc thuê nhà của bạn 
có thể gặp rủi ro). 

● Một số thành phố có “sổ đen” tố cáo người thuê nhà trên hệ thống pháp lý và điều 
này có thể ảnh hưởng đến khả năng thuê nhà của người thuê trong tương lai (nếu 
đây là trường hợp của thành phố của bạn, hãy bảo đảm mọi người trong tòa nhà 
đều biết điều này để họ cân nhắc đến rủi ro). 

Bảo vệ hàng xóm có nguy cơ bị trục xuất 
● Chủ nhà của bạn có thể nộp đơn một đơn kiện không có lý hầu mong có thể đe 

dọa được bạn hoặc những người khác trong tòa nhà của bạn. Nếu một người 
thuê nhà đang phải đối mặt với một vụ tố tụng trục xuất, mọi người trong tòa nhà 
có thể hiện diện cùng nhau để cho họ thấy sự đồng lòng. Loại hỗ trợ này giúp xây 
dựng tinh thần cộng đồng trong tòa nhà của bạn. Nó cũng có thể giúp bạn có 
nhiều sức mạnh hơn - tranh đấu một mình rất khó khăn nhưng cùng nhau hành 
động bạn lại có sức mạnh tập thể! 

IX. Duy Trì Sự Gắn Bó Lâu Dài  
Hiệp hội người thuê nhà của tôi đã tranh đấu trong một thời gian dài. Nhưng chúng tôi 
bắt đầu xuống tinh thần, làm thế nào chúng tôi có thể giữ được tinh thần tranh đấu của 
chúng tôi? 

Hãy nhớ rằng tổ chức hiệp hội người thuê nhà là một cuộc chiến dai dẳng 
Hiệp hội của bạn có thể sẽ tranh đấu cho tòa nhà của mình trong nhiều năm, thậm chí 
nhiều thập kỷ - đó là lý do tại sao cần phải đầu tư công sức nhằm bảo đảm đầy đủ sự 
trợ giúp để duy trì công việc của mình. Một hiệp hội người thuê nhà mạnh mẽ sẽ chịu 
được sự đe dọa từ chủ nhà, sự chậm trễ của quy trình tòa án, sự quấy rối, hoặc bất kỳ 
thách thức nào nảy sinh trong công việc này. Lãnh đạo mạnh mẽ và ý thức cộng đồng 
sẽ giúp hiệp hội người thuê nhà của bạn vượt qua những thách thức này. 
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Tập trung vào việc đoàn kết mọi người và kết hợp với các nhóm khác trên 
khắp cộng đồng 
Điều này đặc biệt quan trọng giữa các nền văn hóa khác nhau - các nhóm có thể đã có 
sẵn quan niệm hay mối quan hệ với nhau từ cộng đồng này sang cộng đồng khác ảnh 
hưởng đến khả năng cộng tác của họ. Điều quan trọng là hãy cho mọi người cơ hội tìm 
hiểu lẫn nhau một cách chân thật qua chính con người họ và giải quyết sự khác biệt văn 
hóa trước khi quá trễ.  

Tổ chức một cách vui vẻ!   
Ăn mừng chiến thắng của bạn -- dù lớn hay nhỏ. Và dành thời gian duy trì mối quan hệ 
giữa lối xóm với nhau.   

Tiếp tục xây dựng khả năng lãnh đạo trong tổ chức của mình 
Nếu bạn đương nhiệm chức vụ nào đó một thời gian, có lẽ đó cũng là lúc truyền lại cho 
người mới! 

X. Xây dựng sức mạnh lâu dài cho cộng đồng của bạn 
Công việc xây dựng sức mạnh cho người thuê nhà bắt đầu từ chính hiệp hội người thuê 
nhà của chúng ta. Nhưng qua kinh nghiệm, chúng ta đã biết rằng tiếng nói của chúng ta 
sẽ mạnh mẽ hơn khi đến cùng nhau so với khi bị lẻ loi! Vì lý do này, điều quan trọng là 
hãy giúp đỡ những người thuê nhà khác đã từng có những khó khăn như bạn! 
 
Dưới đây là một số cách bạn có thể góp phần xây dựng sức mạnh cho giới thuê nhà 
trong cộng đồng của mình: 

Thành lập hay tham gia vào hiệp hội người thuê nhà của những cư dân khác 
có cùng chủ nhà với bạn 
Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ 
thấy được lợi ích khi tổ chức và 
kết nối với các cư dân từ các tòa 
nhà khác do chủ nhà của bạn sở 
hữu. 
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Không thể tránh khỏi việc tổ chức ngoài tòa nhà của bạn 
Đôi khi, sức mạnh của riêng một hiệp hội người thuê nhà không đủ gây áp lực để ban 
quản lý đáp ứng đòi hỏi của bạn. Trong trường hợp này, bạn không còn lựa chọn nào 
khác, bạn cần thêm sức mạnh, và bạn có thể đạt được bằng cách hợp tác với những 
người thuê nhà trong các tòa nhà khác mà chủ nhà của bạn sở hữu. Bạn tổ chức nhiều 
bao nhiêu, bạn càng có sức mạnh tập thể bấy nhiêu. 

Tổ chức trong khu vực của bạn còn giúp những người thuê nhà khác 
Có lẽ bạn không có vấn đề gì trước mắt cần phải giải quyết, nhưng bạn có thể hỗ trợ cho 
các cư dân khác đang gặp vấn đề tương tự. Nhìn thấy bạn có tổ chức sẽ là nguồn cảm 
hứng để họ thành lập hiệp hội thuê nhà riêng cho họ. Tổ chức có thể giúp những cư dân 
khác trong cộng đồng được những sửa chữa cần thiết, hoặc ngăn họ khỏi bị đuổi, hay 
những sách nhiễu khiến họ phải dọn đi. 

Thành lập hay tham gia một hiệp hội người thuê nhà trong vùng lân cận   
Nhiều thành phố có các hiệp hội cư dân địa phương gồm những người thuê nhà từ các 
tòa nhà khác nhau trong cộng đồng. Các hiệp hội cư dân này là cách để bạn có thể 
tham gia vào việc giúp đỡ những người thuê nhà khác đấu tranh cho quyền lợi của họ. 
Các hiệp hội này cũng là một cách để gặp gỡ những người khác trong cộng đồng của 
bạn, những người quan tâm đến các vấn đề mà bạn quan tâm, như việc bảo vệ người 
thuê nhà và nhà ở giá rẻ. 

Tổ chức bảo vệ người thuê nhà cấp thành phố và tiểu bang 
Khi bạn hoạt động trong phạm vi của tòa nhà và khu vực lân cận, bạn còn có thể tham 
gia vào các chiến dịch bảo đảm người thuê nhà trong thành phố của bạn được bảo vệ 
lâu dài. Nếu bạn muốn tham gia tranh đấu nhằm thay đổi chính sách ở cấp địa phương 
hoặc tiểu bang, hãy xem tài liệu của chúng tôi “Vận Động Chính Sách Bảo Vệ Giới Thuê 
Nhà.” 
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