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I.

Tại Sao Tổ Chức một hiệp hội người thuê nhà?

Bạn đã sống trong khu phố của mình hơn một thập kỷ qua, nhưng nơi đây 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, và quán ba. Các cửa hàng trước đây bạn từng đến có người nói ngôn ngữ
của bạn,giá cả phải chăng, giờ đây phải dần đóng cửa. Chúng được thay thế bằng những
thứ mới phục vụ cho những người mới đến kiếm được nhiều tiền hơn bạn. Cộng đồng
mong muốn một nơi ăn chốn ở với giá cả khả chăng. Tiền thuê nhà của bạn đang tăng
dần lên, bạn và hàng xóm của bạn đều không muốn dọn đi nơi khác. Nhưng thay vì xây
dựng thêm nhà ở với giá rẻ, các nhà phát triển lại xây nhiều căn hộ mới hoặc cư xá cao
cấp, với giá thuê mà bạn không kham nổi. Bạn muốn khu phố bạn đang sống vẫn giữ giá
thuê thấp và hợp lý cho những người như bạn. Nhưng, bạn làm được gì?

Bạn có thể thành lập một tổ chức!
Hãy tưởng tượng điều kiện khu phố của bạn đã thay đổi. Bạn và những cư dân khác có
thể quyết định những gì sẽ xảy ra nơi bạn sống. Thay vì các công trình phát triển được
định hình bởi những người giàu có đầy quyền lực, thì chính người dân trong cộng đồng
mới là người quyết định những gì sẽ được xây dựng trong khu vực. Giá nhà thấp và hợp
lý, doanh nghiệp nhỏ, và những khu đất chung mà tất cả các bạn đã tập hợp lại để gìn
giữ nay đã được bảo toàn. Quan chức tranh cử trong những cuộc
bầu cử thường ghé thăm để vận động phiếu bầu của bạn. Khi có
công trình phát triển nào sắp xảy ra trong cộng đồng, bạn đều có
quyền quyết định những gì sẽ xảy ra trong khu vực. Một khi chúng
ta, những người hàng xóm, kết hợp với nhau, chúng ta có quyền
quyết định những gì sẽ xảy ra trong cộng đồng của chúng ta.
Vậy bạn có sẵn sàng lên tiếng cho những gì xảy ra trong cộng đồng
của bạn?
Nếu vậy, hãy tiếp tục đọc! Và học cách cùng nhau xây dựng sức
mạnh trong #cộng đồng chúng ta #OurNeighborhoods để đấu
tranh tập thể nhằm giúp cộng đồng chiếm được quyền kiểm soát
quy trình phát triển.
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II. Hoạch định chiến dịch tổ chức khu phố
Chiến dịch là gì?
Chiến dịch là kế hoạch để bạn tạo được sự thay đổi lâu dài cho một vấn đề mà bạn quan
tâm. Chiến dịch là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng sức mạnh cho
cộng đồng của chúng ta. Chúng ta tổ chức để giành chiến thắng nhằm cải thiện điều
kiện cho bản thân và hàng xóm của bạn. Chúng ta cũng tổ chức để tiếp tục xây dựng
nền tảng, tiếng tâm và tạo đà phát triển cho tổ chức của chúng ta để cộng đồng chúng
ta có thể tiếp tục tổ chức lâu dài.
Dưới đây là một số phương cách phát động chiến dịch trong cộng đồng của bạn:

1. Gặp gỡ người dân bị ảnh hưởng
Chiến dịch khởi đầu với đúng người, đúng việc. Chiến dịch tổ chức cộng đồng tập trung
vào những ai bị vấn đề ảnh hưởng nhiều nhất. Ví dụ: nếu chiến dịch của bạn xoay quanh
một cửa hàng “lớn” sắp sửa được xây dựng trong cộng đồng của mình, những thành
phần bị ảnh hưởng có thể bao gồm những cư dân thuộc tầng lớp lao động có nguy cơ sẽ
phải di dời nếu giá thuê nhà của họ tăng lên, các doanh nghiệp nhỏ cũng có nguy cơ
phải dời đi một khi cửa hàng lớn này khai trương, hoặc những người làm việc tại những
doanh nghiệp nhỏ này cũng có thể bị mất việc nếu doanh nghiệp đóng cửa.

2. Xác định những vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng của bạn
Với các thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng, bạn có thể thảo luận về những thách thức
mà cộng đồng đang đối mặt để chọn ra một vấn đề chung mà bạn muốn giải quyết.
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Dưới đây là một số vấn đề điển hình mà bạn có thể nhận ra nơi bạn ở:
● Bạn lo ngại rằng một cửa hàng lớn sắp sửa mở có thể trở thành mối đe dọa đối
với các doanh nghiệp nhỏ trong khu vực.
● Hiện có một khu nhà ở cao cấp đang được xây dựng trong khu phố của bạn và
bạn lo lắng rằng khu nhà này có thể dẫn đến nạn chỉnh trang đô thị.
● Hiện có một tuyến đường vận chuyển mới dẫn vào khu phố của bạn và bạn lo
ngại rằng sự phát triển có thể gia tăng sự chèn ép và khiến người thuê nhà phải di
dời.
● Các khu nhà trong khu vực của bạn đã cũ kỹ, hư hại, và bạn muốn tranh đấu để
thành phố cải thiện việc thi hành luật an toàn nhà ở.

3. Chọn ra giải pháp dài hạn và ngắn hạn
Một khi bạn đã đồng thuận đâu là vấn đề, và bạn muốn tìm ra giải pháp. Hãy cho mọi
người cơ hội để hình dung xem cộng đồng của mình sẽ như thế nào nếu thay đổi.
● Thật sự bạn muốn thấy những gì trong khu phố của mình? Bạn muốn cộng đồng
mình sẽ như thế nào trong vòng 5, 10, hoặc 20 năm nữa?
Khi bạn có một tầm nhìn dài hạn chung cho cộng đồng của mình, hãy hướng tới một
mục tiêu ngắn hạn mà bạn mong đạt được để đưa bạn tiến gần đến tầm nhìn đó.
Một ví dụ về mục tiêu dài hạn có thể là, “Chúng tôi muốn chấm dứt việc chỉnh trang đô
thị.” Một ví dụ về mục tiêu ngắn hạn có thể là, “Thông qua luật về quyền của người thuê
nhà để ngăn chặn người thuê nhà bị trục xuất khi có nguy cơ phải di dời.”
Nếu chúng tôi quan tâm đến nhiều vấn đề thì sao?
Một chiến dịch tổ chức đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể. Dưới đây là một số tiêu
chí bạn có thể áp dụng khi lựa chọn vấn đề:
● Liệu nó có mang tính chiến lược không?
● Liệu nó có tác động rộng rãi đến nền tảng của chúng ta không?
● Liệu nó có tác động sâu rộng đến nền tảng của chúng ta không?
● Nó có mang lại tiếng tăm cho tổ chức của ta không?
● Có thể chiến thắng không?
● Thời hạn là bao lâu?
● Chúng ta có đủ nhân lực hay tài lực nào khác để thực hiện chiến dịch này không?
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● Việc này có gây dựng sức mạnh cho liên minh của mình không? (Nó có mang
mọi người đến với nhau hay gây chia rẽ?)

4. Đặt ra một số đòi hỏi cho chiến dịch của bạn
Một khi bạn xác định được vấn đề nào cần tập trung vào, hãy tạo một bản liệt kê các
nhu cầu cụ thể. Các nhu cầu này là những đòi hỏi vững chắc và cụ thể mà bạn muốn đưa
ra để quyết định. Ví dụ: nếu bạn muốn thay đổi công trình phát triển đang được tiến hành
trong khu phố của bạn:
● Mục tiêu của bạn có phải để ngăn chặn mọi công trình phát triển cùng một lúc
hay không?
● Hay mục tiêu của bạn chỉ là để thay đổi công trình phát triển nhằm mang lại lợi
ích cho cộng đồng địa phương của bạn?
● Cộng đồng có muốn xây dựng gì khác ở khu đất đó không?
Những đòi hỏi của bạn có tầm nhìn xa không?
Các đòi hỏi phải tập trung vào những gì cộng đồng của bạn mong muốn, chứ không
phải những gì bạn nghĩ bạn có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng. Có rất nhiều
trường hợp trong đó các cộng đồng đã giành được chiến thắng qua việc tổ chức mà các
nhà hoạch định chính sách hoặc các “chuyên gia” khác nghĩ là “không thể”. Không phải
chuyện chưa từng xảy ra trước đây thì cộng đồng của bạn không phải là người đầu tiên
thành công.
Hãy bảo đảm rằng cộng đồng của bạn thống nhất về tầm nhìn và cách bạn muốn làm
việc cùng nhau.
Hãy nhớ rằng - Nếu nhà phát triển cảm thấy mọi người trong cộng đồng bất đồng, thì đó
là một điểm yếu mà họ có thể khai thác để “chia rẽ và chinh phục”.

III. Hoạch Định Chiến Lược cho Chiến Dịch
Chiến lược là gì?
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.
Dưới đây là các bước bạn có thể áp dụng để vạch ra chiến lược cho chiến dịch của
mình:

6

Xây Dựng Sức Mạnh cho Khu Phố:
Tập Sách Hướng Dẫn Kiểm Soát Quy Trình Phát Triển trong Cộng Đồng

1. Xác định mục tiêu của mình
Phát động chiến dịch thường mang một mục tiêu nhắm vào người có quyền lực buộc họ phải làm
những gì mà bạn muốn. Trong trường hợp này,
thường là người trong chính quyền thành phố có
quyền phê duyệt các dự án phát triển hoặc có thẩm
quyền quyết định chính sách đất đai tại địa phương.
Người này có thể là một quan chức được bổ nhiệm,
chẳng hạn như giám đốc Sở Phát Triển Thành Phố.
Hoặc người này có thể là một quan chức được bầu, chẳng hạn như Thị Trưởng hoặc
nghị viên Hội Đồng Thành Phố. Hoặc cũng có thể là một hội đồng quan chức được bổ
nhiệm, chẳng hạn như hội đồng duyệt xét kế hoạch.
● Trong nhiều trường hợp, sẽ có sự tham gia kết hợp của ba vai trò này, và tùy theo
quy trình của thành phố, họ có thể tham gia ở nhiều cấp độ khác nhau.
● Xác định một người bạn muốn tạo ảnh hưởng để đáp ứng đòi hỏi cụ thể của bạn.
Càng biết nhiều về người mà bạn muốn gây ảnh hưởng, bạn càng dễ dàng lên chiến
lược gây ảnh hưởng đến họ.

2. Tìm hiểu về mục tiêu của mình
Khi xác định được mục tiêu, bạn cần hiểu rõ hơn về lợi ích của họ:
● Họ là ai?
● Đâu là động lực của họ?
● Họ có nhận được quyên góp nào không? (Đặc biệt từ các nhà phát triển hoặc
doanh nghiệp nào khác?)
● Thái độ của họ đối với vấn đề phát triển ra sao? Nhà ở giá rẻ? Hay giới trung lưu.
● Họ có những hoạt động bên lề nào không? Như có dự luật nào họ muốn được
thông qua hay không hoặc họ có tham gia hoạt động nào ở địa phương không?
● Họ có mối liên hệ như thế nào với cộng đồng địa phương? Họ có dự lễ ở nhà thờ
hay chùa chiền nào ở địa phương không? Con cái của họ có đi học trong khu vực
lân cận không? Họ có sống trong khu vực lân cận không?

7

Xây Dựng Sức Mạnh cho Khu Phố:
Tập Sách Hướng Dẫn Kiểm Soát Quy Trình Phát Triển trong Cộng Đồng

3. Tìm hiểu về Phe Đối Lập của bạn
Tìm hiểu về phe đối lập của bạn là điều căn bản. Mặc dù phe đối lập thường là nhà phát
triển, nhưng họ cũng có thể là chuyên viên vận động hành lang bất động sản, hoặc thậm
chí họ cũng có thể chỉ là người dân có quan điểm đối lập với bạn.
Những điều cần tìm hiểu về nhà phát triển
● Nhà phát triển là ai?
● Họ có kế hoạch phát triển nào khác trong thành phố hoặc trong khu vực lân cận
hay không? (Nếu họ có nhiều kế hoạch phát triển, một cách để bạn có thể tạo
thêm thuận lợi cho mình là hợp tác với các người dân khác cũng đang tổ chức
xoay quanh một trong những công trình phát triển khác của họ.)
● Lợi ích của họ là gì? Họ có trong hội đồng kế hoạch của địa phương không?
● Họ có quyên góp cho bất kỳ ứng cử viên chính trị nào hoặc quan chức nào trong
khu vực của bạn không?
● Họ có trụ sở tại địa phương, thành phố, tiểu bang hoặc ở quốc gia nào khác?
● Để có thêm thông tin về công ty và tìm hiểu về phe đối lập, bạn có thể tham khảo
bản hướng dẫn nghiên cứu chiến dịch của Trung Tâm Dữ Liệu.

IV. Hiểu rõ quy trình quy hoạch và phát triển của thành phố
Hầu hết các thành phố đều có quy trình phê duyệt những dự án phát triển mới. Am
tường và vận dụng quy trình phê duyệt này để tạo lợi thế cho mình chính là chìa khóa để
ngăn chặn hoặc ảnh hưởng đến dự án phát triển. Phải biết khi nào hành động của bạn
mang lại hiệu quả nhất và nhắm vào mục tiêu của bạn một cách thích hợp.
Hãy xem các tài liệu nền sau
đây để giúp bạn hiểu rõ về quy
trình phê duyệt dự án phát triển
tại địa phương của bạn:
● “Vùng Quy Hoạch là gì?”
● “Hiểu rõ về Quy Trình
Quy Hoạch và Phát
Triển”
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Quy trình phân vùng và quy hoạch đất đai ở mỗi nơi mỗi khác. Có nhiều khái niệm, cắt
xén luân phiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu từng chi tiết cụ thể về quy tắc áp dụng
trong chính thành phố của bạn!
Tìm hiểu về công trình phát triển mà bạn muốn thay đổi:

Tôi có thể đi đâu để tìm thêm thông tin về dự án phát triển?
Hầu hết các thành phố, ngoại trừ thành phố Houston, đều có ủy ban kế hoạch địa
phương, giám sát mọi dự án phát triển trong cộng đồng. Ủy Viên Sở Quy Hoạch thường
là một quan chức được bổ nhiệm, được lựa chọn bởi Thị Trưởng hoặc Hội Đồng Thành
Phố. Bạn có thể đến Sở Quy Hoạch để lấy thêm thông tin về dự án quy hoạch được đề
xuất, bao gồm cả thời hạn của nó và những đề xuất thay đổi vùng quy hoạch, nếu có.
Nhân viên Sở Quy Hoạch có thể là một nguồn trợ giúp hữu ích để bạn hiểu về cách thức
hoạt động của quy trình duyệt xét kế hoạch tại địa phương. Quan trọng hơn nữa, các chi
tiết về dự án là thông tin công khai. Các nhân viên Sở Quy Hoạch địa phương sẽ cho bạn
biết thêm về dự án, thời hạn được đề xuất, và liệu công chúng có cơ hội đóng góp ý kiến
hay không và ai sẽ là người phê duyệt đề án quy hoạch.

Ai là người sở hữu đất?
● Nếu là đất do chính phủ làm chủ, bạn sẽ có thêm lợi thế đối với những gì sẽ được
xây dựng.
● Nếu bạn tổ chức xoay quanh khu đất thuộc sở hữu của nhà phát triển tư nhân, thì
bạn sẽ có ít lợi thế hơn nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến họ, đặc biệt nếu công
trình phát triển đòi hỏi cần phải thay đổi vùng quy hoạch.

Đâu là các mốc thời gian?
● Hiểu rõ hơn về mốc thời gian và quy trình mà dự án phát triển phải trải qua sẽ
giúp ích cho bạn tìm được những mốc điểm then chốt mà qua đó bạn có thể phát
huy ảnh hưởng của mình đối với quy trình này. Hầu hết các dự án phát triển sẽ
cho công chúng cơ hội đóng góp ý kiến.
● Thường thì công chúng lại không được thông báo về những dự án phát triển cho
đến khi chúng đã được khởi công, hoặc cho đến khi công trình phát triển được
công bố công khai (nghĩa là sau khi đã được thành phố chấp thuận). Đây là lý do
tại sao chủ động trong phương pháp tổ chức là điều tối quan trọng. Khi bạn đã
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phát động một “cuộc tranh đấu khu đất”, bạn cũng nên tìm xem còn có khu đất
phát triển nào khác trong vùng lân cận mà vẫn chưa qua quy trình duyệt xét này
hay không.

Những gì được phép xây dựng hợp pháp trên khu đất? Liệu dự án phát triển
này có đòi hỏi phải thay đổi vùng quy hoạch?
● Khi bạn xem xét khu đất, bạn cần phải biết liệu dự án phát triển ở đây có được
cấp phép dựa trên những đòi hỏi của vùng quy hoạch hiện có hay không. Nếu
vậy, đây được gọi là phát triển “đúng mục đích” quy hoạch.
● Mặt khác, dự án có thể yêu cầu một trường hợp ngoại lệ không theo mục đích
quy hoạch của địa phương, được gọi là “mục đích khác.” Nếu họ yêu cầu “mục
đích khác” hoặc cần sửa đổi vùng quy hoạch, bạn sẽ có cơ hội ảnh hưởng đến
công trình phát triển của họ thông qua phương pháp kêu gọi đóng góp ý kiến hay
nhận xét từ phía công chúng.
● Nếu công trình phát triển được cấp phép đúng mục đích, bạn sẽ có ít cơ hội hơn
trong việc tranh đấu bằng các phương pháp vận động thông thường và bạn sẽ
phải sử dụng các loại chiến thuật tổ chức khác, chẳng hạn như tiểu tình, bất tuân
dân sự hoặc tạo áp lực công khai qua phương tiện truyền thông đại chúng.

Hiện tại thành phố hay sở quy hoạch địa phương có quy định gì về quy trình
xét duyệt mục đích sử dụng đất hay không?
● Nếu có quy trình xét duyệt mục đích sử dụng đất, bạn nên tìm hiểu thêm quy trình
này hoạt động như thế nào, có thời gian hạn định nào không, hoặc sắp tới có các
phiên điều trần nào để bạn có thể điều trần và nộp lên ý kiến về dự án.

Ai là người quyết định những gì được xây dựng trên khu đất?
● Điều này sẽ tùy thuộc vào thành phố của bạn. Có thể có một hội đồng xét duyệt
kế hoạch giám sát mọi thay đổi đối với việc phân vùng cho các dự án phát triển.
Hội đồng duyệt xét này thường gồm những người hưởng được lợi ích từ các công
trình phát triển, chẳng hạn như các công ty bất động sản hoặc người quyên góp
cho chiến dịch. Nếu cộng đồng của bạn muốn tham gia nhiều hơn vào quy trình
phát triển, một chiến lược chính trị dài hạn có thể là tìm cách gây ảnh hưởng đến
những người được bổ nhiệm hoặc được bầu vào hội đồng duyệt xét kế hoạch tại
địa phương.
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● Trước khi bạn bắt đầu tổ chức, bạn phải cần biết sơ qua về luật phân vùng địa
phương trong thành phố của mình. Luật phân vùng chi phối những gì có thể được
xây dựng trong thành phố và kiểm soát một số thứ như loại công trình nào được
phép xây dựng (hay còn gọi là mục đích sử dụng đất đai), kích thước của các tòa
nhà, hay là đơn vị được xây phải cách vỉa hè bao xa, các quy định về bãi đậu xe,
quy định về các biển báo, hoặc các khu di tích lịch sử cần được bảo vệ ra sao.

V. Hành động giành chiến
thắng qua chiến dịch
Bây giờ bạn đã hiểu rõ về quy trình
và những gì bạn phải đối phó, bạn
có thể bắt đầu hành động. Bất luận
là nhằm ngăn chặn hay thay đổi đề
án phát triển đã được hoạch định,
mục tiêu chính của bạn là làm
chậm lại tiến trình này. Điều đó
mang lại cho bạn thêm lợi thế để
đàm phán với các nhà phát triển.

Vận dụng quy trình xét duyệt
sử dụng đất đai cho chiến dịch của bạn
Vận dụng quy trình xét duyệt sử dụng đất đai để tạo lợi thế cho bạn. Đây là cơ chế hợp
pháp chính của bạn để nói lên tiếng nói của mình. Điều quan trọng là phải có một khối
lượng đối lập mang tính tổ chức phản đối công trình phát triển hiện diện để trình bày
những câu chuyện về công trình này sẽ tác động đến họ ra sao. Thông thường, các
phiên điều trần sẽ được tổ chức vào những thời điểm mà các thành viên cộng đồng
không thể tham dự. Cũng có thể là những phiên điều trần này sẽ được tổ chức ngoài khu
vực hoặc cộng đồng. Nếu là vậy, hãy lập một lực lượng phản kháng mà bạn có thể. Bạn
cũng có thể nêu lý do là không có sự tham gia của cộng đồng trong phần trình bày của
bạn về công trình phát triển. Đối với những người chưa từng phản đối công trình phát
triển, họ cũng có thể sẽ tức giận vì họ không được tham dự các phiên điều trần, hoặc
tiếng nói của họ chưa được lắng nghe trong tiến trình này.

11

Xây Dựng Sức Mạnh cho Khu Phố:
Tập Sách Hướng Dẫn Kiểm Soát Quy Trình Phát Triển trong Cộng Đồng

Làm chậm quy trình phát triển
Những thay đổi nhỏ đối với dự án phát triển hay đối với mốc thời gian của của nó đều sẽ
ảnh hưởng lớn đến khả năng kiếm tiền của nhà phát triển. Vận dụng sự tham gia của
công chúng để làm chậm lại tiến trình này.

Sau đây là một số chiến thuật có thể ảnh hưởng hoặc làm chậm lại quy trình phát triển:
● Dự án phát triển có nằm trong quy trình đánh giá môi trường không? Có những tác
hại môi trường nào do dự án phát triển có thể gây ra mà chưa được xét đến?
○ Hầu như mọi thành phố đều có quy trình đánh giá môi trường qua một vài
hình thức. Bạn có thể lợi dụng vấn đề môi trường như một cách để làm
chậm lại quy trình phát triển. Bạn có thể tham chiếu bản phân tích tác
động môi trường để xem còn thiếu những gì để củng cố lập luận của bạn.
○ Ngoài việc bắt tay với ủy ban kế hoạch thành phố, bạn có thể thử tham gia
vào hội đồng đánh giá môi trường quốc gia hoặc cơ quan đánh giá môi
trường tiểu bang nằm trong dự án.
● Dự án phát triển có nằm trong khu di tích lịch sử?
○ Nếu dự án phát triển diễn ra ở một địa phận hay khu vực có di tích lịch sử,
hãy kiểm tra xem dự án phát triển này có vi phạm điều lệ nào hay không.
● Dự án phát triển này có nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào không, như được giảm
thuế chẳng hạn?
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○ Nếu nhà phát triển đang dựa vào nguồn tài trợ công cho dự án, đây có thể
là một đòn bẩy bổ sung. Họ sẽ phải đặt ra trường hợp rằng công chúng sẽ
được hưởng lợi từ dự án bằng một cách nào đó. Đây là một lý lẽ khi bạn
lập luận với Thành Phố nếu bạn tin rằng dự án không mang lại lợi ích cho
cộng đồng địa phương.
Dưới đây là một số ví dụ hành động mà bạn có thể thực hiện với cộng đồng của mình:
● Thu thập kiến nghị (trực tiếp gặp mặt hay trực tuyến)
● Mở một cuộc họp tại tòa thị chính để bàn thảo về vấn đề
● Huy động các cư dân bị ảnh hưởng để kể những câu chuyện của họ tại các phiên
điều trần công khai
● Vận dụng sức ảnh hưởng của báo chí, mạng lưới, hoặc giới truyền để huy động sự
ủng hộ cho chiến dịch của bạn
● Lập kế hoạch tuần hành hay biểu tình trong cộng đồng của bạn
● Thu hút giới truyền thông địa phương bằng cách tổ chức họp báo, phát hành
thông cáo hoặc viết thư hay bài báo phản đối và gửi tới Ban Biên Tập
● Tổ chức “biểu tình ôn hòa” -- ví dụ, dựng lều, tụ tập hoặc dưới bất ký hình thức bất
tuân dân sự nào khác để phản đối kế hoạch phát triển

Leo thang hành động theo thời gian
Một quy tắc tốt khi tổ chức là leo thang hành động theo thời gian. Nghĩa là các chiến
lược bạn vận dụng để tác động đến mục tiêu của mình có thể gia tăng cường độ theo
thời gian. Rất có thể bạn chỉ muốn bắt đầu chiến dịch bằng cách áp dụng chiến lược vận
động truyền thống như các cuộc họp với những người ra quyết định hoặc buổi nói
chuyện trước công chúng. Theo thời gian, nếu họ không sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của
bạn, bạn có thể leo thang để có những hành động mạnh mẽ hơn như biểu tình, tuần
hành, tụ họp, hoặc hành động bất tuân dân sự. Kích thước và phạm vi của những hành
động này tùy vào năng lực tổ chức của bạn và công sức bạn dành cho việc tổ chức.

Duy trì tổ chức lâu dài
Không phải chỉ “tranh đấu” một lần rồi thôi. Trong tương lai bạn sẽ có khả năng gặp phải
nhiều cuộc đấu khác. Bạn nên có một kế hoạch tạo dựng gắn bó lâu dài và duy trì các
mối quan hệ để giữ chặt những người ủng hộ và đồng minh của bạn tham gia vào công
tác lâu dài.
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Lên kế hoạch trước
Để tránh cộng đồng biết quá muộn trong tiến trình gây ảnh hưởng, hãy luôn chuẩn bị
trước một bước. Tìm hiểu về kế hoạch phát triển trong cộng đồng của bạn càng sớm
càng tốt. Nếu bạn thấy một nhà phát triển nào đó đang có nhiều công trình xây dựng
trong vùng lân cận, bạn có thể đặt trọng tâm vào nhà phát triển đó và tổ chức hoạt động
tại ít nhất hai công trình của họ.

Tạo một bài tường thuật nhất quán cho chiến dịch của bạn
● Gặp gỡ thường xuyên với các cơ sở truyền thông địa phương và mời họ tham dự
các sự kiện cộng đồng
● Giúp họ cảm thấy như họ có thể dựa vào tổ chức của bạn để có được thông tin
chính xác về dự án phát triển
đang diễn ra
● Những mẫu chuyện cá nhân
và bài tường thuật sẽ tạo nên
một tác động lớn hơn cho
vấn đề của bạn - hơn hẳn so
với chính sách hoặc dữ liệu.
Hãy mời những người kể
chuyện từ cộng đồng làm
tiếng nói cho chiến dịch của
bạn. Câu chuyện bạn kể về
chiến dịch càng cảm động thì
khả năng chiến thắng của
bạn càng cao.

Giáo dục cộng đồng
“Minh bạch hóa” công trình phát triển. Rất nhiều lần, thông tin sai lệch được lan truyền
trong cộng đồng về những gì sẽ được xây dựng hoặc công trình sẽ phát triển như thế
nào. Công việc của bạn, với tư cách là một nhà tổ chức, là bảo đảm rằng cộng đồng phải
có thông tin phù hợp và
chính xác về công trình
phát triển qua từng thời
điểm. Một cách khác để
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được sự ủng hộ của công chúng cho chiến dịch của bạn là thu hút giá trị của sự minh
bạch (và vạch ra những điều không minh bạch hoặc không công bằng mà phe đối lập
thường áp dụng khi tiếp xúc với cộng đồng).

Tiếp xúc với viên chức dân cử
● Những người ra quyết định rất quan trọng. Có thể tại thời điểm đó, bạn không có
kết nối với thành viên hội đồng, ủy viên hội đồng, hoặc ủy ban kế hoạch. Nhưng
theo thời gian, khi tổ chức của bạn đã tạo được nền tảng tương trợ có tổ chức,
những người ra quyết định sẽ phải thay đổi lập trường của họ về công trình phát
triển.
● Hãy bảo đảm rằng bạn kết hợp được sự tham gia của cử tri vào chiến lược dài
hạn của bạn để xây dựng quyền lực chính trị để buộc các quan chức dân cử của
bạn gánh trách nhiệm.

VI. Khi Nào Cần Thỏa Hiệp: Thỏa Thuận Vì Lợi Ích Cộng Đồng
Trong một số trường hợp, bạn không thể ngăn chặn công trình tiến hành nhưng bạn sẽ
có thể mang lại một số nhượng bộ cho cộng đồng của mình. Có nhiều nhóm thực hiện
điều này thông qua một thứ gọi là “Thỏa Thuận Vì Lợi Ích Cộng Đồng (CBA)”. Đây là một
hợp đồng có tính ràng buộc về mặt pháp lý, đòi hỏi nhà phát triển hoặc công ty phải
đóng góp tích cực cho cộng đồng khi công trình phát triển được tiến hành.
Không bao giờ thỏa hiệp với nhà phát triển mà không có một hình thức thỏa thuận có
tính ràng buộc về mặt pháp lý nhằm bảo đảm nhà phát triển sẽ phải cung cấp các lợi ích
theo thỏa thuận.

Những loại lợi ích nào trong CBA?
Một vài ví dụ mà bạn có thể đòi hỏi bao gồm:
● Đòi hỏi xây thêm đơn vị nhà ở giá cả phải chăng trong khu vực
● Đòi hỏi xây nhà ở giá cả phải chăng nhiều hơn nữa trong khu vực
● Đòi hỏi xây thêm những tiện nghi công cộng, như không gian xanh hoặc trung
tâm cộng đồng
● Yêu cầu thuê mướn nhân công địa phương
● Trả lương ở mức đủ sống cho nhân viên
● Lợi ích môi trường
● Công viên hoặc không gian mở
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CBA của bạn nên bao gồm những điều cụ thể, có thể đo lường được (ví dụ: số lượng cụ
thể về đơn vị nhà ở giá rẻ ở mức khả chi; công việc cụ thể với mức lương thế nào được
cung cấp cho cư dân địa phương, v.v.), các điều khoản được xác định rõ ràng, với các
mốc thời gian rõ ràng, và biện pháp khắc phục nếu các mục tiêu không đạt được.
Để biết thêm thông tin về cách đàm phán thỏa thuận mang lại lợi ích cộng đồng, hãy
xem tập sách Đối Tác vì Lợi Ích Cộng Đồng cho Gia Đình Lao Động.

VII. Đi Trước Kế Hoạch Chỉnh Trang Đô Thị: Hoạch Định Khu Phố
Sau một thời gian tranh đấu cho từng tòa nhà một, chúng ta có thể tiến tới một chiến
lược dài hạn hơn trong việc bảo tồn khu phố. Thay vì chờ đợi các tòa nhà hoặc công
trình được tiến hành, chúng ta có thể làm việc để có tiếng nói chủ động trong quy trình
phát triển. Đây được gọi là “hoạch định khu phố”.

Tại sao phải lên kế hoạch cho khu phố?
● Lập kế hoạch giúp cho mọi người trong cộng đồng của bạn có tiếng nói về những
gì sẽ được xây dựng. Mọi người có thể đóng góp tích cực để định hình cộng đồng
của họ và những gì được xây dựng trong tương lai.
● Thông qua quy trình quy hoạch, các thành viên trong cộng đồng có thể cùng nhau
quyết định xem họ muốn khu phố của mình trông như thế nào.
● Thay vì tranh đấu chống lại từng dự án phát triển một, bạn có thể đặt ra một tầm
nhìn xa cho những gì bạn muốn cộng đồng của mình sẽ trở thành như thế nào
trong 5, 10, 20 hoặc thậm chí 50 năm kể từ lúc này!
● Theo truyền thống, các quy trình quy hoạch tại địa phương bị chi phối bởi các học
giả có bằng cấp chuyên nghiệp, các nhà phát triển vì lợi nhuận, hoặc các chính trị
gia có quyền lực chính trị. Các lực lượng này thường có động cơ vì lợi nhuận và
không phản ánh được nhu cầu của những người bị tác động do công trình phát
triển mới mang lại: chính là cư dân cộng đồng.
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Những bước cần làm nếu muốn tham gia lập kế hoạch cho khu phố:

1. Đặt ra một tầm nhìn chung cho khu phố của bạn
●
●
●
●

Những vấn đề nào mới nổi lên trong khu phố của bạn?
Bạn muốn thấy những gì sẽ được xây dựng trong tương lai?
Các quần thể khác sống trong cộng đồng của bạn là ai?
Những công trình đang phát triển hiện tại có đáp ứng được nhu cầu của
cộng đồng của bạn không? Còn thiếu những gì?

2. Thu thập dữ liệu về nhu cầu của cộng đồng
● Quần thể nào sống trong cộng đồng của bạn?
● Nhu cầu của họ có được đáp ứng?
● Cộng đồng của bạn có những nhu cầu mới nào cần kế hoạch này đáp
ứng?

3. Lập kế hoạch
Khi bạn có tầm nhìn xa về những gì bạn muốn thấy trong cộng đồng của mình,
bạn có thể lập kế hoạch thực tế. Bạn nên tham khảo luật sư chuyên về quyền sử
dụng đất đai hoặc một người lập kế hoạch cho đô thị, họ có thể cung cấp cho
bạn kỹ thuật chuyên môn giúp bạn tạo kế hoạch cho khu phố của mình. Là cư
dân khu phố hoặc người tranh đấu vì quyền lợi, bạn cũng nên hiểu rõ về luật phân
vùng quy hoạch quy định ra sao tại địa phương.
Lập Kế Hoạch cho Khu Phố
Cộng đồng của bạn được phân vùng như thế nào?
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● Bạn có thể nhìn vào bản đồ phân vùng quy hoạch hiện có để xem mục
đích sử dụng đất trong khu vực như thế nào. Trên bản đồ sử dụng đất, bạn
có thể thấy vùng đất hiện tại được “quy hoạch” cho những mục đích gì.
● Đất đai được chia thành từng “lô”, đó là những mảnh đất dùng để phát
triển.
● Những gì hiện đang được xây dựng có phù hợp với nơi đó hoặc có gì khác?
Cộng đồng của bạn có muốn phát triển thêm?
● Bằng cách tăng tỷ lệ diện tích sàn (FAR) hoặc nâng giới hạn chiều cao cho
những công trình phát triển trong cộng đồng của bạn, bạn có thể khuyến
khích xây dựng ở những nơi chưa được phát triển. Đây có thể là một chiến
lược tốt nếu bạn cảm thấy khu phố của mình chưa được đầu tư đúng mức
và bạn muốn thúc đẩy phát triển cho cộng đồng của mình.
Hay cộng đồng của bạn muốn hạn chế sự phát triển?
● Nếu bạn lo lắng về chỉnh trang đô thị nơi khu phố của mình, bạn có thể hạn
chế sự phát triển này diễn ra trong khu phố của mình bằng cách “giảm” số
nhà ở hoặc công trình được phép xây dựng hoặc giới hạn tỷ lệ FAR hoặc
chiều cao đối với những công trình phát triển hiện có.
Bạn muốn đất đai được sử dụng ra sao trong cộng đồng của bạn?
● Điều chỉnh việc sử dụng đất là một cách để thúc đẩy các loại hình phát
triển mà bạn muốn thấy trong cộng đồng của mình và hạn chế các hình
thức phát triển khác.
● Nếu khu vực của bạn có các khu đất dành cho sản xuất và công nghiệp,
thành phố có thể sẽ lên kế hoạch tái phân vùng quy hoạch để đáp ứng cho
việc phát triển nhà cửa và thương mại. Tùy thuộc vào nhu cầu cộng đồng
của bạn, đây có thể là một điều tốt hoặc xấu.
● Ví dụ: nếu cộng đồng của bạn phụ thuộc vào các việc làm sản xuất hiện có
vì khu vực này được phân vùng để sử dụng cho việc sản xuất, bạn nên duy
trì các công việc đó. Mặt khác, nếu đất đai không được sử dụng đúng
cách, bạn có thể muốn khuyến khích xây dựng nhà ở nhiều hơn.
Các Khu Vực Phân Vùng Đặc Biệt
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● Các Khu Vực Phân Vùng Đặc Biệt là một cơ chế mà qua đó bạn có thể đặt
ra ngoại lệ đối với luật quy hoạch đã có sẵn hoặc đưa ra biện pháp bảo vệ
mới để bảo vệ một khu vực đặc thù trong cộng đồng.
● Khu vực đặc biệt rất hữu dụng, bởi vì chúng có thể cho phép bạn đặt ra
mục đích mới trong việc sử dụng đất hoặc đưa ra biện pháp bảo vệ vùng
quy hoạch cho cộng đồng của bạn, và nếu không có chúng thì không thể
làm việc này.
● Ở Hoa Kỳ, có rất nhiều ví dụ nơi các khu vực nội phân của dân tộc châu Á
và sắc tộc khác đã có thể giành được một khu vực phân vùng đặc biệt để
bảo tồn di sản văn hóa của một cộng đồng đó. Mức độ thành công ở
những khu vực này trong việc ngăn chặn di dời mỗi nơi mỗi khác và tùy
thuộc vào các quy định cụ thể trong kế hoạch.

4. Vận động thành phố thông qua kế hoạch
Mỗi thành phố đều có quy trình khác nhau về cách đề xuất và thông qua kế hoạch cộng
đồng. Tìm hiểu về quy trình này của thành phố. Có cần phải thông qua Sở Kế Hoạch
không? Có cần Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố ký hay không? Ai là đồng minh của bạn
trong quy trình này? Đâu là tổ chức tiếp sức cho bạn?

5. Thực hiện kế hoạch
Thông thường, trách nhiệm của Thành Phố là thực hiện kế hoạch. Nhưng một khi một kế
hoạch mà bạn giúp định hình đã được thông qua, bạn nên công bố công khai và thông
báo cho các bên liên quan trong cộng đồng về những thay đổi này.

6. Theo dõi và thực thi kế hoạch
Một kế hoạch tốt không có nghĩa lý gì nếu không có sự kìm kẹp hoặc không có người
đứng ra để bảo đảm kế hoạch được thực thi. Bạn vẫn sẽ phải để ý sát những gì đang
được xây dựng trong khu phố của bạn. Tùy thuộc vào quy trình và cơ chế thực thi, bạn
có thể sẽ phải đặt vấn đề với chính quyền địa phương để họ chú ý đến.
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