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Batayan sa Pagsablay 

Ang modelo ng pagsablay ay tungkol sa taktika upang salungatin ang kawalan ng 
hustisya.  

Pagsablay: ang isang atake ay masasabing sablay kung ito ay nagdulot ng higit na 
suporta o atensyon para  sa inaatake. Anumang kawalan ng katarungan o paglabag 
sa pamantayan ay maaaring sumablay ang may kagagawan.  

Maaring makita ang  pagsablay kung salungat ito sa opinyon ng publiko o dahil sa 
dami ng nagawa ng kalaban.  Kahit tila makatatakas ang may kagagawan, sa 
katarungan, hindi ito magiging  matagumpay sa kalaunan.  

Karamihan ng kawalan katarungang nagawa ng mga makapangyarihang grupo ay 
hindi sumasablay dahil nababawasan nila ang pang-aalipusta ng publiko.   

Limang Paaran upang mabawasan ang pang-aalipusta o pagbabatikos sa 
kawalan ng katarungan 

1. Pagtatakip ang ginawa
2. Pawalang-halaga ang target
3. Baguhin ang interprestasyon sa nangyari
4. Gumamit ng opisyal na linya o daluyan ng impormasyon upang magmukhang

makatarungan
5. Takutin o bigyang gantimpala ang mga nasangkot

Mga susi sa pagsablay 
 Ilantad (Reveal): ibunyag ang kawalan ng katarungan o hustisya, hamunin ang

pagtatakip
 Tubusin (Redeem):  patatagin ang target, hamunin ang  pagwawalang  halaga
 Baguhin ang pagkakapahayag (Reframe): bigyang diin ang kawalan ng

katarungan o hustisya, salungatin ang naiibang interpretasyon
 Umalma (Resist): manindigan laban sa pananakot at panunuhol



 
Limang paaran upang mabawasan ang pang-aalipusta o pagbabatikos ng mga 
tao at paano ito makaaapekto sa isang pangyayari, pagtingin at mga reaksyon 

dito 
 
 
Dalawang Kondisyon para sa pagsablay 

1. Ang isang pangyayari ay nakikitang  hindi makatarungan, hindi pantay, 
sumusobra o hindi proporsyonal  

2. Ang impormasyon tungkol sa ginawa ay naipabatid sa mga dapat makaalam 
 
Limang Paraan upang mapalalâ ang pang-aalipusta o pagbatikos sa kawalan 
ng katarungan 

1. Ilantad ang ginawa 
2. Pawalang-halaga ang target 
3. Bigyang diin ang interpretasyon ng pangyayari bilang di-makatarungan 
4. Imobilisa ang pagmamalasakit ng publiko (at iwasan ang opisyal na linya ng 

impormasyon) 
5. Umalma at ilantad ang mga pananakot at paggantimpala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pangyayari      Pagtingin sa hindi makatarungang atake:               aksyon 
                target –  atake - hindi makatarungan 
 
 
 
                    pagtatakip                pananakot 
                     pagwawalang 
                                                       halaga                        opisyal na linya ng impormasyon 
                                                        
                                                   pagbabago ng interpretasyon 



 
 
  Pagtatakip sa ginawa: 

Pagtago ng atake, 
sensura, hindi malaman 
ng media 

Paglantad ng ginawa: 
Impormasyon, mga 
larawan, kuwentong may 
kredibilidad 

  

      

  Pagpababà ng halaga 
ng target: 
Pabibigay ng tatak, 
personal na ateke, 
paghahanap ng o 
imbento ng di 
magandang masasabi  

Patatagin ang target: 
Ebidensya ng mga 
mabuting ginawa, 
positibong imahe 

  

      

Mga 
Umaatake at 

kasabwat 

 Pagbabago ng 
interpretasyon: 
kasinungalingan, 
pagpapahina ng 
kahihinatnan, pagpasa 
ng sisi 

Pagbibigay-diin sa kawalan 
ng katarungan: kontrahin 
ang mga dahilan, paninisi 
sa mga taong responsable 

 
Target at 
tagapag-
tanggol 

      

  Opisyal na linya o 
pamamaraan ay 
ginagamit upang 
pagmukhaing may 
katarungan 

Pagmobilisa ng suporta ng 
publiko; pag-iwas o ilagay 
sa alinlangan ang mga 
opisyal na linya o 
pamamaraan 

  

      

  Pananakot at 
gantimpala: 
pagbabanta, atake, 
pagganyak sa pagpayag 

Pagtanggi: hindi 
pagpapadala sa mga 
pananakot, pagtanggi sa 
suhol, paglalantad ng mga 
atake 

  

 
 
Karagdagang konsiderasyon: ang pagsasaoras ng kumunikasyon ay mahalaga. Ang 
tatlong mahahalagang salik na nakaaapekto sa pagtanggap ng mensahe ay: 
 

1. Kahandaang tumanggap: basehan ng kawalan ng  pakiramdam sa o 
pagkamanhid sa hustisya; mga pagbibigay ng kahulugan. Kung ang mga tao 
ay dati nang may pag-intindi sa mga uri ng abuso, ang kanilang reaksyon ay 
magiging mas matindi. Ang panlipunang paggalaw ay maaring lumikha o 
magpatindi ng kahandaang tumanggap. 
 



2. Kalagayan ng impormasyon: nakikita, tindi o kahalagahan (kumpara sa ibang 
kuwento). Ano pa ang nangyayari?  Kung mayroon pang ibang balita, ang 
kawalan ng hustisya ay maaring magkaroon lamang ng kaunting atensyon 
mula sa media. 

 
3. Kahandaan sa pagkilos: pagkakaroon ng panlipunang paggalaw, pagkakataon 

sa pagkilos. Kung ang mga aktibista ay handang kumilos, ang biglaang 
kawalan ng hustisya ay malamang sasablay.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Halimbawa:  Binugbog ng mga pulis ang mga mapayapang nagpoprotesta sa 
rally 
 
 
 
  Pagtatakip sa ginawa: 

Pagtago ng atake, 
sensura, hindi 
malaman ng media 

Paglantad ng 
pambubugbog: 
mga testigo, mga 
larawan, pahayag ng 
doctor, mga salaysay 

  

      

  Pagpababà:  
Pagtawag sa mga 
nagpoprotesta bilang 
manggugulo, terorista, 
o mga bayaran 

Pagpapatatag ng 
nagpoprotesta: 
mabuting pag-uugali, 
maayos na itsura, 
pananalita at 
paninindigan 

  

      

 
Kapulisan 

at ang 
gobyerno  

 Pagbabago ng 
interpretasyon: 
kasinungalingan, 
pagpapahina ng 
pinsala na gawa, 
paggamit ng mga 
perspektibo ng pulis 

Pagbibigay-diin sa 
kawalan ng katarungan: 
ang pagbubog sa mga 
nagpoprotesta ay hindi 
demokratico 

 
Mga 

nagporoptesta 
at tagapag-

tanggol 

      

  Opisyal na linya o 
pamamaraan:paghain 
ng mungkahi na 
mamagitan ang korte; 
pagsasagawa ng 
imbestigasyon 

Pagmobilisa ng suporta 
ng publiko: mga 
kuwento, pagpupulong, 
impormasyon sa internet, 
protesta 

  

      

  Pananakot at 
gantimpala: 
pagbabanta ng 
pagsampa ng kaso, 
pag-alok ng areglo 

Pagtanggi: pagsasalita sa 
publiko 

  

 
 
 
Ang limang R na revealing (paglantad), redeeming (pagtubos), reframing (pagbabago 
ng pagkakapahayag) at redirecting (pag-iiba ng direksyon) ay maaring gamitin 
bilang reaksyon sa kawalan ng katarungan o bilang paaran upang  maiwasan ito.  
 



Bilang halimbawa,  upang maiwasan ang pag-atake ng mga pulis, maging handa sa 
pamamagitan ng pagkakaroon ng mga saksi at mga kamera, pagbibihis at pag-asal  
na makapagpapaganda ng imahe, at iba pa.  
 
 
Publikasyon tungkol sa pagsablay 
 
Tumungo sa http://bmartin.cc/pubs/backfire.html (o ilagay ang “Brian Martin 
backfire” sa search engine upang makahanap ng analisis ng mga taktikang ginagamit  
laban sa sensura, paninirang-puri, sekswal harassment, pagdeport kay Scott Parkin, 
pambubugbog ng mga pulis, masaker ng mga mapayapang ng poprotesta, 
pagpapahirap, pagpatay ng lahi at iba pang mga isyu.  
 
 

 
Isang protesta laban sa deportasyon ni Scott Parkin mula sa Austalia 

 

Brian Martin, bmartin@uow.edu.au, phone 02-4221 3763  

Bersyon 26 Pebrero 2012 

Isinalin ni Bernie Aton Enero 2017 
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