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Động lực về quyền lực và đại diện trong các
diễn đàn đổi mới
Nông dân ở làng Gebugesa mất cả ngày để trồng cỏ
voi trên mấy héc-ta đất trồng cỏ. Ngày hôm sau họ
quay lại và nhổ tất cả các cây giống đi. Tại sao vậy?
Họ được các cán bộ khuyến nông nhà nước là thành
viên của diễn đàn đổi mới ở Ethiopia nói phải trồng
cỏ. Các thành viên khác của diễn đàn - các cán bộ
từ ngành nông nghiệp - phải đáp ứng các mục tiêu
quốc gia về bảo tồn đất và nước, do đó họ gây áp
lực lên diễn đàn để huy động nông dân trồng cỏ
và rào khu vực đó lại. Nông dân đồng ý trồng cỏ,
nhưng họ sợ rằng hàng rào sẽ ngăn cản họ chăn thả
gia súc và những người nghèo hơn không thể thu
lượm phân gia súc làm nhiên liệu.
Dù diễn đàn đổi mới có một số thành viên là nông
dân nhưng họ bị các nhân viên chính phủ nhiều
quyền lực hơn lấn áp. Những sự can thiệp về trồng
cỏ ban đầu đã bị xóa bỏ và diễn đàn phải giao lại
công việc này cho một cộng đồng khác.

Định nghĩa

Diễn đàn đổi mới là không gian cho việc học hỏi và
thay đổi. Diễn đàn gồm một nhóm các cá nhân (mỗi
người thường đại diện cho một tổ chức) với xuất phát
điểm và mối quan tâm khác nhau: nông dân, thương
nhân, nhà chế biến thực phẩm, nhà nghiên cứu, các cán
bộ nhà nước, v.v... Các thành viên đến với nhau để
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xác định các vấn đề, chỉ ra cơ hội và tìm cách đạt được
mục tiêu của họ. Họ có thể thiết lập và thực thi các
hoạt động theo kiểu một diễn đàn hoặc các hoạt động
được điều phối bởi từng thành viên.
Động lực quyền lực là mối quan hệ giữa các cá nhân
trong một nhóm có mức độ quyền lực khác nhau

Vì sao quyền lực và sự đại diện lại quan
trọng?

Diễn đàn đổi mới đưa những người ít quyền lực hơn
(nông dân chẳng hạn) và những tác nhân nhiều ảnh
hưởng hơn (như là nhân viên chính phủ hoặc các
thương gia lớn) đến với nhau. Sự kết hợp của các
nhân tố khác nhau này có thể tạo xúc tác để phát
triển các giải pháp cho các vấn đề chung hoặc để đạt
được một mục tiêu chung. Nếu lợi ích của họ được
đáp ứng một cách hiệu quả, diễn đàn đổi mới có thể
là một cơ chế mạnh mẽ cho sự thay đổi.
Về lý thuyết, các thành viên của diễn đàn là bình
đẳng và đều có cơ hội để thể hiện rõ nhu cầu của
họ. Nhưng thực tế thì khác hoàn toàn. Trừ phi điều
này được công nhận và được giải quyết, nếu không
thì một diễn đàn chỉ làm tăng thêm sự bất bình đẳng
này.
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Việc không giải quyết được khía cạnh quyền lực và
đại diện có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chức
năng hoạt động của diễn đàn đổi mới. Nó có thể
gây tác động tới những ưu tiên cho vấn đề, lựa chọn
điểm xuất phát, cũng như việc thiết kế và tiếp nhận
các can thiệp. Nếu một số ý kiến bị lờ đi hoặc nếu
một nhóm không phải là đại diện, họ có thể rút lui
dẫn tới xuất hiện việc can thiệp không thích hợp
khiến vấn đề trở nên trầm trọng chứ không phải là
giải quyết vấn đề nữa.

Các thành viên nhiều quyền lực hơn có thể chi
phối. Họ có thể hạn chế người khác bày tỏ quan điểm
và đưa chương trình của họ vào. Các can thiệp dường
như làm lợi cho người có quyền lực, làm tăng quyền
của họ và tiếp đó gạt những thành viên yếu thế hơn.
•

Những vấn đề này xuất hiện ra sao?

Các diễn đàn đổi mới thường cho là các thành viện
cùng làm việc bình đẳng, rằng họ đại diện cho toàn
bộ nhóm, rằng họ tìm được thử thách và cơ hội
chung, và rằng họ thiết lập sự tin tưởng và khả năng
để cùng làm việc vì các mục tiêu chung.
Sự khác biệt về quyền lực có thể phủ định những
giả thiết trên. Một số thành viên cộng đồng có sức
mạnh vật chất hơn hoặc có nhiều ảnh hưởng hơn
những thành viên khác. Các nữ nông dân có thể có
những ưu tiên khác với những nông dân là nam giới.
Các nhân viên chính phủ muốn thực thi luật lệ hơn
là đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Các thương nhân
có thể thao túng các nguồn thông tin và thị trường
bằng chi phí của nông dân. Các nhà nghiên cứu có
thể đề xuất các công nghệ mới nhưng lại bỏ qua các
tri thức bản địa. Việc tập hợp được “những người
thích hợp” không phải là tự động dẫn tới các quy
trình hay các giải pháp.
Các mối quan hệ quyền lực thực sự quan trọng bởi
vì lợi ích của các thành viên có thể mâu thuẫn với
nhau. Thật khó có thể tìm được một thỏa thuận phù
hợp với tất cả mọi thành viên. Một số thành viên có
thể thiếu thông tin hoặc không thể thách thức những
thành viên nhiều quyền lực hơn. Kết quả là, lợi ích
của họ không được phản ánh trong các quyết định
của diễn đàn. Khi các thành viên diễn đàn được giả
định là đại diện cho một nhóm rộng hơn, thì việc lựa
chọn những người đại diện là điều quan trọng.

Nếu quyền lực không được đề cập…

Quyền lực có thể được thể hiện dưới nhiều dạng
khác nhau, một số dạng được thể hiện rõ ràng hơn
những dạng khác. Bước đầu tiên trong việc đề cập
đến quyền lực là phải xác định về nó. Sau đây là các
ví dụ.
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Ví dụ: Các thành viên giàu hơn và có nhiều ảnh
hưởng hơn có thể chiếm với các kết cấu hạ tầng
mới (nguồn nước, bãi quây gia súc kinh doanh)
thành của riêng họ. Họ có thể vận động các
thành viên khác bằng cách đóng vai trò trung
gian giữa người mua và nông dân. Hoặc họ có
thể sử dụng kiến thức của mình để lợi dụng
việc người khác không hiểu biết. Những người
tổ chức diễn đàn có thể phải quyết định trước
vấn đề nào nên đưa ra hoặc vấn đề nào cần hạn
chế cho các giải pháp có thể áp dụng. Các quan
chức chính phủ có thể sử dụng diễn đàn để xúc
tiến các chính sách và dự án hiện có.

Không phản ánh đa dạng nhóm. Mỗi nông dân khác
biệt nhau từ sinh kế, kiến thức, ưu tiên và nhu cầu. Nếu
diễn đàn chỉ có một thành viên là nông dân, người đó có
thể không phản ánh đúng sự đa dạng này. Diễn đàn có
thể có vài nông dân nhưng lại không có tính đại diện.
•

Ví dụ: Diễn đàn tập trung vào vấn đề chăn nuôi
dù phần lớn nông dân không có gia súc, gia
cầm. Diễn đàn có thể thúc đẩy thị trường giá
trị cao, thì lại loại ra những nông dân không
thể thực hiện tiêu chí thị trường. Hoặc diễn đàn
khuyến khích nam giới trồng thêm cây, nhưng
trên thực tế lại khiến phụ nữ bận rộn hơn.

Không phải tất cả kiến thức đều được sử dụng.
Sự khác biệt về quyền lực có thể ảnh hưởng tới
những kiến thức được chia sẻ.
•

Ví dụ: các chuyên gia khoa học có thể thống
lĩnh các cuộc thảo luận ở diễn đàn, củng cố
quan điểm là kiến thức khoa học tốt hơn hẳn
kiến thức của nông dân.

Xác định vấn đề quyền lực và đại diện

Phải khảo sát kỹ lưỡng bối cảnh địa phương trước
khi lập diễn đàn. Việc phân tích sơ bộ sẽ cung cấp
các thông tin ban đầu và khiến cho diễn đàn có thể
đánh giá ảnh hưởng và sự công bằng của các can
thiệp. Việc khảo sát bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã
hội trên diện rộng có thể tiết lộ các nguyên do mất
cân bằng quyền lực hoặc địa vị pháp lý của các
thành viên tham gia.
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•

Kiểm soát các nguồn lực ảnh hưởng đến các
quyết định và các hành động như thế nào (ngân
sách chẳng hạn)?

•

Các hành động của diễn đàn tác động tới các
thành viên ra sao? Ai hưởng lợi, ai không hưởng
lợi? Có xem xét các tác động lên tất cả các bên
tham gia?

Giải quyết vấn đề quyền lực và đại diện

Đánh giá nông thôn có sự tham gia có thể giúp xác
định và đưa thứ tự ưu tiên cho các vấn đề, nhận được
ý kiến đóng góp của tất cả các thành viên cộng đồng
và cho họ hiểu thấu các tình huống của người khác.
Cần có sự thúc đẩy khéo léo để vượt qua mối quan hệ quyền lực
khó khăn

Động lực về quyền lực và vấn đề đại diện luôn thay
đổi, cơ hội của sự thay đổi động lực này cũng khác
nhau. Vấn đề quyền lực có thể trầm trọng hơn do
nhạy cảm chính trị hoặc trong các môi trường bị
hạn chế. Hiểu sớm điều này có thể khiến nó vượt
qua được các rào cản tiềm năng và đạt được các kỳ
vọng.
Việc phân tích các bên tham gia là quan trọng trong
việc xác định các tác nhân chính và vai trò của họ
và để hiểu ai có thể đại diện cho các nhóm khác
nhau và giúp đạt được mục tiêu của diễn đàn. Nó
cũng giúp cho việc xác định ai có thể cản trở hoặc ai
sẽ đóng vai trò trung gian. Điều này giúp đảm bảo
tìm được đúng người từ lúc bắt đầu. Việc phân tích
các bên tham gia cũng giúp những người hỗ trợ diễn
đàn hiểu về ý định của các chủ thể khác nhau.
Điều quan trọng là phải giám sát được mối quan hệ
quyền lực sau khi thiết lập diễn đàn. Việc giám sát
liên tục và lập tài liệu ghi chép các hoạt động của
diễn đàn là điều cốt yếu; việc này nhằm cho các bước
đi tiếp theo chứ không phải chỉ là cho thành công vừa
đạt được. Việc thúc đẩy diễn đàn đổi mới càng gặp
nhiều khó khăn thì càng có được nhiều bài học giá trị.
Một số câu hỏi để suy nghĩ và phân tích nhanh:
•

Ai tham gia? Ai không tham gia và tại sao? Thành
viên được quyết định như thế nào và do ai?

•

Lợi ích của các tác nhân khác nhau là gì, các lợi
ích đó xung đột hay quy tụ?

•

Vấn đề hay nhu cầu của ai cần ưu tiên? Việc này
được quyết định như thế nào, do ai?
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Làm video có sự tham gia đặc biệt hữu ích cho
những nhóm không biết chữ. Họ có thể chụp ảnh và
làm video hình ảnh cho các vấn đề của họ và ghi âm
lại ý kiến của họ. Chiếu video ở diễn đàn thì các thành
viên có thể được thấy rõ những vấn đề mới. Video có
thể được chiếu cho các cán bộ không đi hiện trường.
Chơi trò đóng vai trong diễn đàn, các thành viên
đặt mình vào vị trí người khác để giúp họ hiểu các
quan điểm khác nhau.
Cán bộ hỗ trợ có kỹ năng giúp dung hòa các lợi ích
khác nhau của các thành viên diễn đàn để họ đạt được
sự đồng thuận - hoặc ít nhất là thỏa hiệp có thể được
tất cả chấp nhận. Vai trò này có thể rất khó đối với
những người trong cuộc (thành viên diễn đàn) vì người
đó có thể là một phần của cơ cấu quyền lực. Có lẽ tốt
hơn là cán bộ hỗ trợ là người ngoài cuộc không thuộc
vào cơ cấu quyền lực địa phương. Cán bộ hỗ trợ có thể
cần ủng hộ các thành viên ít quyền lực hơn hoặc đóng
vai trò trung gian (Báo cáo tóm tắt số 10).
Các bằng chứng từ nghiên cứu về lợi ích có thể
giúp các thành viên thấy được giá trị của mối quan
hệ thành viên diễn đàn.
Các nhóm nhỏ hơn có thể chú trọng hơn tới
nhu cầu của các nhóm cụ thể. Họ có thể trao thêm
quyền cho các thành viên bị đặt ra ngoài lề hoặc
xây dựng năng lực cho các thành viên đó, chẳng
hạn là cung cấp đào tạo về kỹ năng thương thuyết
và lãnh đạo hoặc hỗ trợ cho các hành động tập thể.
Ví dụ, ở Ethiopia, các diễn đàn đổi mới về quản lý
tài nguyên thiên nhiên nhận thấy các cơ quan địa
phương không biết phải thúc đẩy việc quy hoạch
và thực hiện quy hoạch có sự tham gia như thế nào.
Một nhóm nhỏ đã được thành lập để đào tạo họ.
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Vượt qua trở ngại về quyền lực ở Gebugesa

Trường hợp ở Gebugesa đã được mô tả ở trên, các cán bộ
hỗ trợ sử dụng kết hợp video có sự tham gia và việc thay
đổi vai trò để vượt qua những khác biệt về quyền lực. Họ
khuyến khích các thành viên diễn đàn phản ánh các vấn
đề quyền lực, thay đổi hành vi và cách thể hiện. Các nhân
viên công quyền bắt đầu lắng nghe nỗi lo lắng của nông
dân, những người ban đầu đã phải tranh đấu để tiếng nói
của họ được lắng nghe. Các thành viên diễn đàn bắt đầu
sử dụng cách tiếp cận hợp tác hơn để xây dựng và thực thi
các hành động. Kết quả là, các can thiệp được xây dựng
phù hợp hơn cho các nhu cầu của nông dân.

Sử dụng các không gian phi chính thức là cách tốt để
đưa ra vấn đề động lực quyền lực ở bên ngoài các cuộc
họp không chính thức. Cách tiếp cận tốt nhất tùy thuộc
vào bối cảnh. Một cán bộ hỗ trợ có thể để các thành viên
diễn đàn công khai xem xét về động lực quyền lực. Cán
bộ khác có thể sử dụng các cam kết cụ thể và học hỏi
tích cực. Các chuyến đi trao đổi kinh nghiệm trong diễn
đàn có thể chia sẻ các bài học và kinh nghiệm.
Kết nối giữa các cấp khác nhau thường là cần thiết
cho các diễn đàn cấp địa phương để xác định các
cản trở ở mức cao hơn (ví dụ các chính sách không
phù hợp). Có vẻ như là các tác nhân có quyền lực ở
địa phương phải đấu tranh để tiếng nói của họ được

nghe ở cấp cao hơn. Một cách tiếp cận là lập ra diễn
đàn cấp quốc gia (Tóm lược 9).
Bỏ qua Diễn đàn đôi khi là cần thiết khi các quyết
định trong diễn đàn có vẻ có ảnh hưởng tiêu cực.
Điều này có thể là chất xúc tác cho hành động, và
có thể dẫn tới sự thay đổi tích cực.

Những điều cần ghi nhớ

Quyền lực được thể hiện theo nhiều cách khác nhau,
động lực quyền lực thường phức tạp hơn bề ngoài. Ví
dụ, các chủ thể bị đặt ra ngoài lề có thể thể hiện quyền
lực của họ qua việc không hợp tác hoặc cản trở, khiến
cho họ có nhiều ảnh hưởng hơn mọi người nghĩ.
Diễn đàn có thể giúp thay đổi động lực quyền lực, nhưng
việc đó có thể phức tạp và khó khăn. Sự hỗ trợ có thể cần
cho thời gian dài hơn thông qua việc xây dựng năng lực.
Thậm chí nếu một diễn đàn không thể giải quyết các vấn
đề đó, nó có thể khiến cho các vấn đề trở nên rõ ràng hơn
và giúp những diễn đàn khác hành động.
Diễn đàn đổi mới không phải là cơ chế trung lập.
Nó nhằm để xúc tiến các thay đổi nhưng cũng có
thể tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực không dự tính
được - tạo ra kẻ thắng và người thua.

Diễn đàn đổi mới được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu nông nghiệp nhằm kết nối các bên liên quan khác nhau để cùng
đạt mục tiêu chung. Đây là một trong loạt bản tóm lược nhằm giúp hướng dẫn thiết kế và thực hiện diễn đàn đổi mới. Các
bản tóm lược này do Viện Nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế chỉ đạo thực hiện; nhằm đóng góp cho Chương trình nghiên cứu
Nhiệt đới ẩm của CGIAR. Các bản tóm lược này dựa trên kinh nghiệm từ Chương trình nghiên cứu của CGIAR về Thách
thức trong lĩnh vực Nước và Lương thực do các trung tâm CGIAR và các đơn vị đối tác thực hiện.
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