
ตํารวจ-ทหารสนับสนุน ประชาธิปไตย ด้วยวธีิ ใดได้บ้าง

มาเชก บาร์ทคาวสกี ้

29 กันยายน 2020 

 บัตรประจำตัวออกโดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งเบลารุส กระดาษโน้ตเขียนว่า "3% ซาช่า ถึงเวลาเผ่น

แล้ว" (ซาช่าหมายถึงประธานาธิบดีลูคาเชนโกของเบลารุส 3% หมายถึงผลโพลล์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ

การสนับสนุนภายในประเทศทีม่ตี่อลูคาเชนโก) ทีม่า: บัญชีทวิตเตอร์ @BELAMOVA 

เมื่อประชาชนใช้การต่อต้านโดยสันติวิธีเพื่อประชาธิปไตยและต่อสู้กบัการปกครองแบบอำนาจนิยม สมาชิก

ของฝ่ายบังคบัใชก้ฎหมาย ความมั่นคงภายใน หน่วยข่าวกรอง และกองทัพในประเทศสามารถช่วยเหลือ

อะไรได้บ้าง ? 

เมื่อไม่นานมานี้ ในประเทศเบลารุส สมาชิกบางคนในกองกำลังความมั่นคงของรัฐได้โยนบตัรประจำตวัทหารและ

เคร่ืองแบบลงถงัขยะต่อสาธารณชนระหว่างการประท้วงเพ่ือต่อต้านเผด็จการทีอ่ยู่มายาวนาน 

ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานวา่นายพลบางคนกำลังคิดวา่จะลาออก หากประธานาธิบดีของตนไม่ยอมรับผลการ

เลือกตั้ง และส่ังให้กองทัพปราบปรามผู้ประท้วงบนท้องถนน 
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สมาชิกหนว่ยงานความมั่นคงของเบลารุสถ่ายวิดิโอตัวเองทิง้ชุดเคร่ืองแบบลงถงัขยะเพ่ือประท้วงคำส่ังต่อตา้น

ขบวนการเคล่ือนไหว 12 สิงหาคม 2020 ที่มา: บญัชีอนิสตาแกรม @ANATOLI_NOVITSKI 

ทั้งสองประเทศมีความแตกตา่งที่สำคัญหลายอย่าง แต่สองประเทศนี้ตา่งก็เน้นให้เห็นข้อเทจ็จริงที่ว่าการลุกฮือ

ของประชาชนมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของกองกำลังความมัน่คงอย่างยิ่ง ที่จริงแล้ว งานวิจัยเชิง

ปริมาณแสดงให้เห็นวา่ ในการลุกฮือแบบสันตวิิธีทีป่ระสบความสําเร็จในการตอ่ต้านเผด็จการ เกิดการแปรพักตร์

ของกองกำลังความมัน่คงในอตัราร้อยละ 52 ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเมื่อการแปรพักตร์ลักษณะนั้นเกิดข้ึน มนัทำ

ให้ขบวนการสันตวิิธีมีโอกาสสำเร็จมากข้ึนถึง 46 เท่า 

สมมติวา่คุณทำงานให้กบัตำรวจ หน่วยงานความมั่นคงภายใน หน่วยข่าวกรอง หรือกองทัพ แล้วผู้ปกครองที่

อยู่ในอำนาจส่ังให้คุณปราบปรามขบวนการเพ่ือประชาธิปไตยและประชาชนที่ออกมาประท้วงขับไล่เขาโดย

ปราศจากอาวุธ คุณไม่เห็นด้วยกับส่ิงที่ผู้ปกครองและพวกล่ิวล้อทางการเมืองตอ้งการจากคุณ ลึก ๆ แล้ว คุณ

รู้ดีว่าคุณไม่ได้รับใช้ชาติและประชาชนของชาตอิีกตอ่ไปหากปฏิบัตติามคำส่ังดังกล่าว คุณกำลังมองหาแนวคิด

เกี่ยวกับวิธีการเพ่ือถ่วงเวลา ขัดขวาง หรือฝา่ฝนืคำส่ังของผู้ปกครองให้ปราบปรามขบวนการสันติวิธี 

คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ตามทีม่ีการบันทึกไว้โดยนักวิชาการ นักข่าว และนักกิจกรรมในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา 

กองกำลังความมั่นคงต่าง ๆ เคยทำในส่ิงที่กล้าหาญ ทว่าบอ่ยคร้ังก็ระมัดระวงั เพ่ือสนบัสนุนขบวนการ

ประชาธิปไตยมาแล้ว พวกเขาเลือกวางตวัอยูฝ่่ายถกูต้องในประวัติศาสตร์ ข้างล่างนี้คือลิสต์ของวิธีการตา่ง ๆ 

ดังกล่าว 
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หมายเหตุทั่วไป สมาชิกกองกำลังความมัน่คงจะตอ้งใช้วิจารณญานของตนในการประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ โดย

ไว้ใจคนที่สนิท หรือเช่ือถือได้จะดีที่สุด และ/หรืออาศัยแนวร่วมที่อยู่ข้างนอกถ้าเปน็ไปได้ เพ่ือให้มีวงช้ันความ

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้ผลกระทบของการกระทำในระดับปัจเจกของคุณทวปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. อยู่ในระบบและช่วยเหลือขบวนการประชาธิปไตยจากข้างใน 

ถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้ คุณจะสามารถ: 

สร้างเครือข่ายการต่อต้านจากข้างในร่วมกับกลุ่มภายนอก 

• ปฏิบัติการด้วยตัวเอง หรือถ้าให้ดี ลองหาและรวมตัวกบัคนอื่น ๆ ที่เหมือนคุณภายในหน่วยงาน แล้ว

สร้างเครือข่ายการต่อต้านของสมาชิกหน่วยงานที่มีความคิดแบบเดียวกัน 

• สำรวจสอบถามเพ่ือนร่วมงานของคุณในลักษณะกันเองวา่พวกเขาและครอบครัวของพวกเขารู้สึก

อย่างไรเกี่ยวกับตวัผู้ปกครองและคำส่ังให้ต่อต้านขบวนการเคล่ือนไหว ถา้คุณสัมผัสได้ถึงความลำบาก

ใจหรือลังเล ชกัชวนเขามาทำงานกับคุณจากข้างใน 

• ลองค้นหาผู้เข้ารว่มในขบวนการที่สมาชิกครอบครวัทำงานอยู่ในกองกำลังความมั่นคง (อาจอาศัย

แนวร่วมภายนอกก็ได้) เข้าหาสมาชิกเหล่านี้เพ่ือประเมนิความภักดีที่พวกเขามีตอ่ผู้ปกครอง และถ้าโอกาส

เหมาะ ให้สร้างเครือข่ายข้ามสาขาและประเภทงาน 

• สร้างฐานข้อมูลติดต่อกบัอดีตผู้ปฏิบัติงานที่เกษยีณอายุจากสายงานของคุณไป ซ่ึงคุณรู้ว่าเห็นใจ

ขบวนการและส่ิงที่ขบวนการยดึมั่น 

• สร้างฐานข้อมูลติดต่ออย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่ม ภายในประเทศและ/หรือกลุ่มนานาชาติ ที่

สนับสนุนประชาธิปไตยและสทิธิมนุษยชน 

ถ่วงเวลา ถว่งเวลา ถ่วงเวลา ... แล้วปล่อยพัง 

• เตะถ่วงให้คำส่ังและปฏิบตัิการต่อตา้นขบวนการเคล่ือนไหวช้าลงด้วยการทำงานแค่ขั้นต่ำที่ต้องทำ 

กล่าวคือ ปฏิบัตติามระเบียบและกระบวนการของหน่วยงานและองค์กรของคุณทุกกระเบยีดนิ้วอย่างถี่

ถ้วนและแข็งขัน 
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• แสดงออกว่าไม่มีความรู้หรอืขาดทักษะที่จำเป็น ถ้าคุณถกูส่ังให้ต้องปฏิบัติการเพ่ือต่อต้านขบวนการ

เคล่ือนไหว. ที่จริงแล้ว ถ้าผูบ้งัคับบญัชาหรือเพ่ือนร่วมงานของคุณต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรม

เพ่ือต่อตา้นขบวนการเคล่ือนไหว ให้แสร้งทำเป็นว่าคุณ 

o ไม่รู้วิธีการ 

o ไม่รู้วา่อยูท่ี่ไหน 

o ไม่รู้วา่จะตามหาอย่างไร 

o ไม่รู้ 

o ไม่ม ี

o ไม่สามารถทำได้ 

o ไม่สามารถแบ่งให้ได้ 

o ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

o ไม่สามารถทำงานได้ 

o ยุ่งอยู ่

o อยากช่วย 

• แสดงออกว่าไรค้วามสามารถโดยไม่ได้เจตนา หรือ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับคำส่ังต่อตา้นขบวนการ การ

กระทำการต่าง ๆ ทีป่รากฎออกมาว่าเป็น “ความผิดพลาดโดยบังเอญิ” ไม่วา่จะด้วยความล้มเหลวในการ

ทำร้ายหรือที่จริงแล้วเปน็การช่วยเหลือขบวนการ หากถกูส่ังให้ยิง ให้เล็งข้ามหัวผู้ชุมนุมไป 

ขอลาหยุด 

• ขอลาปว่ย เมือ่ผู้บงัคับบัญชาออกคำส่ังตอ่ตา้นขบวนการเคล่ือนไหว 

• ขอใช้สิทธิลาพักร้อนที่ค้างอยู่และควรได้รบั เมื่อผูบ้ังคับบัญชาออกคำส่ังให้คุณต่อต้านขบวนการ

เคล่ือนไหว 

ลดความภักดีท่ีเพื่อนร่วมงานของคุณมีต่อผู้ปกครองและ/หรือผู้บังคบับัญชาให้อ่อนลง 

• แบ่งปันมุขตลกที่ล้อเลยีนผูป้กครอง หรือผู้บงัคับบัญชากับเพ่ือนร่วมงาน โดยบอกวา่คุณบังเอิญได้

ยินมา คุณคงรู้ดีว่าฝันร้ายที่สุดของเผด็จการคือการถกูประชาชนล้อเลียนหรือหัวเราะเยาะ แทนที่จะ
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หวาดกลัวหรือยกยอ ความเหน็ที่ฟังดูแล้วคลุมเครือ เช่น “มขุตลกเกี่ยวกบัทา่นผู้นำอนัเป็นที่รักของเรา

จริง ๆ แล้วไมต่ลกหรอก...มคีนขำแค่คนเดียวเอง” อาจช่วยปูทางได้ 

• ตั้งคำถามอย่างแนบเนียนวา่คุณและเพื่อนร่วมงานของคณุอยู่ข้างฝ่ายถกูต้องของประวัติศาสตร์

หรือไม ่ถ้ายังคงภักดีและรับใช้ผู้ปกครองต่อไป 

• บ่มเพาะความเคลือบแคลงสงสยัว่าผู้ปกครองและผูบ้ังคับบัญชาของคุณจะสามารถควบคุมสั่งการ

ประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพหรือไม่ หากมกีารไม่ให้ความร่วมมอือยา่งกว้างขวาง และระบอบทีไ่ม่

สามารถส่ังการได้จะอยู่ได้ยัง่ยนืหรือไม ่

• ช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมงานหยุดภกัดกีบัผู้ปกครอง และหันไปภักดีกบัรัฐธรรมนูญและ/หรือขบวนการ

และเป้าหมายของพวกเขาแทน 

• กระชากหน้ากากและทำลายความเป็นนิรนาม ของสมาชิกในหน่วยงานที่ขยันขันแข็งและกระตือรือร้น

ในการปฏิบัตติามคำส่ังปราบปรามขบวนการ ใช้ช่องทางตา่ง ๆ เพ่ือส่งข้อมูลเกีย่วกบัคนเหล่านี้ให้กบั

ขบวนการเพ่ือให้ขบวนการมีโอกาสร่วมกนัประณามบุคคลที่ถกูกระชากหนา้กากต่อหน้าสาธารณะชน 

ปรับมุมมองเพื่อนร่วมงานของคุณท่ีมีต่อขบวนการ 

• ยอมรับว่าขบวนการสันติวิธีมาจากประชาชนที่ไม่มีอาวุธซึ่งต้องได้รับการคุ้มครอง ไม่ใช่ปราบปราม 

ถ้าเหตุความรุนแรงเกิดข้ึนในส่วนชายขอบของขบวนการ โปรดสังเกตวา่ประชาชนส่วนใหญ่ในขบวนการ

ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด 

• ช้ีให้เห็นว่าขบวนการเคล่ือนไหวสันตวิิธี แม้จะเข้าร่วมในการขัดขวางโดยไม่ใช้ความรุนแรงจนทำให้

ประเทศหยุดชะงัก ก็ยงัเปิดโอกาสให้มีการเจรจาอย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนผา่นอำนาจอย่าง

สันติและการปฏิรูปเพ่ือประชาธิปไตย 

• ช่วยให้เพ่ือนร่วมงานรู้จักแยกแยะระหว่างข่าวปลอม/โฆษณาชวนเชื่อเกีย่วกบัขบวนการออกจาก

ความจริง อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอิสระที่น่าเช่ือถือ รวมไปถงึข้อมูลดิบและข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการและ

ปฏิบัติการของขบวนการที่เกบ็รวบรวมโดยหน่วยงานภายใน (บ่อยคร้ังเปน็ความลับต่อสาธารณชน) 

หากเข้าถงึได้ เพ่ือแสดงให้เพ่ือนร่วมงานเหน็ข้อเท็จจริงที่ไมบ่ดิเบือน 
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ปกป้องเพื่อนร่วมงานของคณุ 

• ปกป้องคนในบังคบับัญชาที่เห็นอกเห็นใจขบวนการเคลือ่นไหวและสนับสนุนการปฏิรูปประชาธิปไตย

อย่างสุดความสามารถ 

บันทึกและใชป้ระโยชน์จากข้อมูลท่ีคุณมี 

• บันทึกคำสั่งและปฏบิัติการต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วนที่ละเมดิสิทธิ

มนุษยชนหรือผิดกฎหมายเท่าที่ทำได้ด้วยวิธีทีป่ลอดภัย 

• ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชนใ์ห้กับขบวนการผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโสเห็นอกเห็นใจขบวนการในสายงาน

ของคุณ หรือส่งใหถ้ึงมือโดยตรง 

• แจ้งข้อมูลให้ขบวนการทราบว่าผูบ้ังคบับัญชาของคุณต้องการให้คุณใชค้วามรุนแรงกบัผูป้ระท้วง

เมือ่ใดและภายใต้สถานการณ์แบบใด 

• แจ้งข้อมูลให้ขบวนการทราบว่า มีการวางตัวสายลับแทรกซึมเข้าไปก่อกวนในขบวนการเคลื่อนไหว

หรือ/และปฏิบัตกิารของเคลือ่นไหวหรือไม่ เมื่อไหร่ และที่ใด 

ขอคำสั่งเป็นลายลกัษณ์อักษรท่ีมีการลงนาม และความถกูต้องตามรัฐธรรมนูญของคำสั่ง 

• ขอคำสั่งที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการลงนามจากผูบ้งัคับบัญชา ถ้าคำส่ังเหล่านี้มวีัตถปุระสงค์

เพ่ือทำร้ายผู้ประทว้งและผู้เห็นต่าง และรอคำส่ังกอ่นลงมือปฏิบัติการ 

• ตรวจสอบคำสั่งที่มาจากผูป้กครองหรือผู้บังคับบัญชาเทียบกบัรัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐานที่

บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ และขอคำอธิบายเปน็ลายลักษณ์อกัษรจากผู้บังคับบัญชาวา่คำส่ังเป็นไปตาม

หลักการเหล่านี้อยา่งไร 

ใช้ช่องทางศาล ถ้าคณุทำได ้

• อ้างถึง (หรือขอให้แนวร่วมของคุณอ้างถึง) คำสั่งต่อต้านขบวนการเคล่ือนไหวที่คุณได้รับจาก

ผู้ปกครองหรือผูบ้ังคับบัญชาต่อศาลให้พิพากษาวา่คำส่ังเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยูห่รือไม่ เช่น 
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ กอ่นทีจ่ะปฏิบัติตามคำส่ังดังกล่าว การทำเช่นนี้จะช่วยซ้ือเวลาให้คุณและ/หรือ

ขบวนการได้เพ่ิมเตมิ 

ช่วยให้การศึกษากบัขบวนการเคลื่อนไหว 

• ให้คำแนะนำแก่ขบวนการเคลื่อนไหวเกีย่วกับปฏบิัติการและพฤตกิรรมต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง

อาจเป็นประโยชน์ในการทำให้มุมมองของเพื่อนร่วมงานคุณเกิดความลังเล เกี่ยวกับผูป้กครอง ทำให้

เพ่ือนร่วมงานของคุณเลิกภักดีต่อผู้ปกครอง และสร้างทัศนคติที่ดีตอ่ขบวนการเคล่ือนไหว 

• เน้นย้ำกับขบวนการว่าวินัยของการไม่ใชค้วามรุนแรงเปน็สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคุณในการทำให้

เพ่ือนร่วมงานหันมาอยู่ข้างคุณและขบวนการ เป็นเร่ืองยากหรือบางทอีาจเปน็ไม่ได้เลยที่จะโน้มน้าวให้

เพ่ือนร่วมงานหันมาอยู่ข้างขบวนการเคล่ือนไหว ถา้นักกิจกรรมข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกบัพวกเขา 

พิจารณาการแทรกแซงขัดขวางโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

• ถ้าข้างในมีแรงหนุนให้ทำได้ ให้จัดนัดหยดุงานหรือเข้าไปนั่งยึดสถานที ่ระบุข้อเรียกร้องทั้งในทาง

เศรษฐกิจและการเมอืง รวมไปถึง สภาพการทำงานที่ดีข้ึน และเรียกร้องให้สมาชกิครอบครัวของคุณ

และพลเมืองเพื่อนร่วมชาติให้เข้ามา นำอาหารมาด้วย และร่วมปฏิบัติการเพ่ือสนบัสนุนและคุ้มครอง

ผู้เข้าร่วม ผู้ปกครองอาจกล่าวหาวา่คุณผิดฐานฝ่าฝนืคำส่ัง แต่เขาอาจถูกไล่ออกไปแล้วกอ่นที่เขาหรือ

ลูกสมุนทางการเมืองของเขาจะสามารถทำอะไรกบัคุณได้ 

เปิดหน้าต่อสาธารณชนหากคุณถกูเปิดโปง 

• ถ้าผู้ปกครองหรือผู้บงัคับบญัชาพบการกระทำของคุณและคุณรู้ว่าพวกเขาเจตนาจับกุมคุณด้วยข้อหา

ที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมอืง ให้พิจารณาถึงการเปดิหน้าต่อสาธารณชนเกี่ยวกบัการต่อต้านคัดค้าน

ของคุณ และหาความคุ้มครองจากองค์กรสิทธิมนษุยชน พันธมิตรทางการเมอืง กระทัง่จากทตูหรือใน

สถานทตูของประเทศที่เปน็ประชาธิปไตยต่าง ๆ ทีต่ั้งอยู่ในประเทศของคุณ 
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2. ลาออกจากระบบและช่วยเหลือขบวนการเคล่ือนไหวจากข้างนอก 

ถ้าคุณเลือกทางนี้ คุณจะสามารถ: 

• เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มอดีตผู้ปฏบิัติงานที่เห็นอกเห็นใจขบวนการเคล่ือนไหวและบอกอดีตเพ่ือน

ร่วมงานทีย่ังทำงานอยู่ให้รู้วา่พวกเขาสามารถไว้ใจและเข้าหาคุณได้ หากพวกเขาต้องการส่งผ่านข้อมูลที่

อาจช่วยขบวนการได้อยา่งลับ ๆ 

• นัดการลาออกของคุณร่วมกับเพ่ือนร่วมงานคนอื่น ๆ ที่คิดเหมือนกนั แล้วลาออกพร้อมกันเปน็กลุ่ม

เพ่ือให้เกิดผลกระทบมากข้ึน 

• จัดกจิกรรม "ลาออกดัง ๆ" ด้วยการออกประกาศเป็นวดีิโอเพ่ือประนามการกระทำของผู้ปกครอง 

และส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมงานเดินรอยตามคุณ หรือยังคงอยู่ในระบบต่อไป แต่ช่วยเหลือขบวนการ

เคล่ือนไหว คุณสามารถให้คำแนะนำ ทัง้ในทางส่วนตวัและทางสาธารณะ เกี่ยวกับวิธีการทีพ่วกเขา

สามารถช่วยเหลือได้ เช่น การแบ่งปนัข้อมูลทีอ่ยู่ในเอกสารนี ้

• รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อขบวนการ ก่อนที่คุณจะลาออก และไม่นานนัก

หลังคุณลาออกแล้ว ค่อยส่งข้อมูลให้กับขบวนการเคล่ือนไหว 

 

กองทัพอยู่ข้างประชาชน หยดุลูคา (หมายถึงลูคาเชนโก ผูน้ำของเบลารุสทีอ่ยู่มายาวนาน) 3% หมายถึงผล

โพลล์อย่างไม่เปน็ทางการเกี่ยวกับการสนบัสนุนภายในประเทศที่มตีอ่ลูคาเชนโก ที่มา: บญัชีทวิตเตอร์ 

@BELAMOVA 
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3. เข้าร่วมขบวนการ 

ถ้าคุณเลือกทางนี้ คุณจะสามารถ: 

• ประกาศวา่คุณ เพ่ือนร่วมงาน และ/หรือผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาของคุณที่คิดเหมือนกนั จะเข้าร่วม

ขบวนการเคล่ือนไหว และคุณเจตนาที่จะมายังสถานที่ประท้วงในชุดเครื่องแบบโดยปราศจากอาวุธ 

เพ่ือปกป้องนักกิจกรรมด้วยร่างกายของคุณ คุณสามารถสร้างโล่ห์มนุษย์เพ่ือปกปอ้งผูป้ระท้วงจาก

ความรุนแรงของผู้ปกครองและผู้สวามิภักด์ิของเขาได้ 

• เข้าร่วมปฏิบัติการของขบวนการเคล่ือนไหวในชุดเคร่ืองแบบของคุณ ขอให้ขบวนการเปดิเวทีให้คุณ

พูดกบัผู้เข้าร่วมคนอืน่ ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและคนอื่น ๆ ในระบบที่เป็นเหมอืนคุณ และสนับสนุน

อุดมการณ์ที่ขบวนการยึดมั่น 

• ผันตัวมาเป็นนักกิจกรรมสนัติวิธี ในชุมชนของคุณเพ่ือสนับสนุนปฏิบตัิการและเปา้หมายของ

ขบวนการเคล่ือนไหว 

• ใช้โซเชียลมีเดียและส่ือกระแสหลักที่มีเพ่ือเปดิหน้าต่อสาธารณชนเกี่ยวกบัแรงจูงใจของการออกมา

เพ่ือเข้าร่วมกบัขบวนการ 

• ร้องขออดีตเพื่อนร่วมงานที่ยังปฏบิัติการงานอยู่ใหอ้อกมาเข้าร่วมกบัขบวนการหรืออยู่ในระบบ

ต่อไปแต่ต่อต้านจากข้างใน คุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกบัวิธีการที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้ เช่น 

การแบง่ปันข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี ้

• ระบุชื่อและประณาม กลุ่มคนในอดีตหน่วยงานของคุณทีคุ่ณรู้ว่าเคยใช้ความรุนแรงกบัผู้ประท้วงที่ไม่

มีอาวุธ 

ไม่ว่าคุณจะสนบัสนุนขบวนการเคล่ือนไหวอยู่แล้ว หรือยงัลังเลไม่ตัดสินใจ โปรดอยา่เข้าใจผิด สักวันหนึง่ในอีก

ไม่ช้าคุณอาจจะถูกขอให้ปฏิบตัิตามคำส่ังที่คุณเห็นว่าไม่ชอบธรรมและผิดกฎหมายก็เปน็ได้ คนที่เป็นแบบคุณ แต่

ทำงานในช่วงเวลาอื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ และเผชิญกับความกระอกักระอ่วนใจแบบเดียวกนั เคยทำในส่ิงที่อยู่ใน

ลิสต์ของเอกสารนี้มาแล้ว บอ่ยคร้ังทำทั้งที่เส่ียงต่อตนเอง และคนที่เขารัก 
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ลองคิดให้ดี เตรียมความพร้อม พิจารณาทางเลือกที่คุณมไีว้ล่วงหน้า ที่ใดมีหวงั ที่นั่นย่อมมีหนทาง 

ส่งต่อเอกสารนี้ใหก้ลุ่มคนทีต่อ้งรู้เกี่ยวกับเร่ืองนี ้

 

มาเชก บาร์ทคาวสกี ้

ดร. มาเชก บาร์ทคาวสกี้ เป็นที่ปรึกษาอาวุโสใหก้ับ ICNC เขาทำงานในโปรแกรมวิชาการ
ต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุน วิจัย และศึกษาเกี่ยวกับการตอ่ตา้นโดยสันติวิธี เขาเป็น
บรรณาธิการของซีรีส์ ICNC Monographs (บทความ) และ ICNC Special 
Reports (รายงานพิเศษ) และบรรณาธิการของหนังสือ Recovering Nonviolent 
History (ฟื้นฟปูระวัติศาสตร์ของสันตวิิธี) 
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