
Lập bản đồ nhóm: ai ở trong 
nhóm chăm sóc của bạn?
“Công lý biến đổi” có nghĩa là luyện tập và phản hồi 
với một cách khác trách nhiệm giải trình và hàn gắn thay vì gây ra thêm 
hình thức gây hại hơn thông qua hệ thống hiện tại của chúng ta.

Bằng cách thừa nhận áp bức là gốc rễ của mọi hình thức gây hại lạm dụng 
và hành hung, “công lý biến đổi” tìm cách cung cấp cho những người bị bạo 
lực với sự an toàn ngay lập tức và sự chữa lành và bồi thường lâu dài đồng 
thời buộc những người gây tổn hại phải chịu trách nhiệm trong và cộng 
đồng của họ.
 
Nhóm của bạn bao gồm những người mà bạn sẽ gọi nếu:

• Bạo lực, tổn hại hoặc lạm dụng đã xảy ra với bạn;
• Những người mà bạn sẽ kêu gọi nếu bạn muốn được hỗ trợ trong việc 

chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực, tổn hại hoặc lạm dụng mà bạn đã 
gây ra;

• Bạn đã chứng kiến   bạo lực hoặc nếu ai đó mà bạn quan tâm đang bị 
bạo lực hoặc bị lạm dụng.

Mọi người có thể có nhiều nhóm và có thể thay đổi theo thời gian, khi nhu 
cầu hoặc mối quan hệ của bạn thay đổi hoặc khi vị trí địa lý của mọi người 
thay đổi. Chúng tôi khuyến khích mọi người trò chuyện với những người 
trong nhóm của họ về nhóm và công lý biến đổi cũng như tích cực tăng số 
lượng người trong nhóm của họ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc này. Việc 
trồng một nhóm không dễ dàng và có thể mất thời gian. Trong công việc 
nhóm, chúng tôi đo lường thành công của mình bằng chất lượng của các 
mối quan hệ với nhau và chúng tôi đầu tư thời gian để xây dựng những thứ 
như lòng tin, sự tôn trọng, tính dễ bị tổn thương, trách nhiệm giải trình, sự 
quan tâm và tình yêu thương. Nhóm là một cách cụ thể để chuẩn bị và xây 
dựng các nguồn lực cho công lý biến đổi trong cộng đồng của chúng ta.

Hướng dẫn:
1. Viết tên bạn vào vòng tròn màu xanh lục ở giữa.
2. Những vòng tròn viền đậm xung quanh là nhóm của bạn. Viết tên những 

người mà bạn sẽ liên lạc để được trợ giúp. Cố gắng sử dụng tên cá nhân 
thay vì tên nhóm hay tổ chức.

3. Những đường chấm chấm xung quanh nhóm của bạn là những người mà 
bạn có thể “di chuyển được.” Đây là những người có thể được chuyển 
vào nhóm của bạn, nhưng còn những điều cần phải làm về mối quan hệ 
của các bạn như xây dựng lòng tin, hoặc bạn chưa có thể trò chuyện với 
những người ấy được về những chủ đề nhạy cảm như bạo lực tình dục 
hay trục xuất.

4. Những vòng tròn lớn hơn ở gần cạnh trang là để dành cho mạng lưới, cộng 
đồng, hoặc các nhóm & tổ chức mà có thể là nguồn tư liệu cho bạn. Đó có 
thể là tổ chức dịch vụ xã hội tại địa phương; nhóm dành cho thanh thiếu 
niên; hay các nhóm tại chùa chiền, nhà thờ, và các nơi thờ phụng khác.
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