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Abolition 

Abolish means to put an end to a harmful system.

Originating from the fight to end slavery in the United

States, today's abolitionists seek to abolish policing of

communities due to the continued and increasing

deaths of Black people at the hands of police.

as·pos·liv·seem | អាបូលីស�ិន | ແອໂບລິຊັນ | a·bô·li·sừn 

EXAMPLE: The current abolition movement seeks to

end harm due to policing and reimagine community

safety by addressing root issues like poverty,

addiction, homelessness, and mental health crises.



Rhuav Tshem

Abolition (as-pos-liv-seem) txhais tau hais tias:

muab cov nom tswv thiab lawv cov kev cai tsis ncaj

ncees rhuav tshem.  Txoj kev no pib puag thaum

lawv tawm tsam tsoom fwv Mes Kas txoj kev muag

neeg tawv dub ua qhev los txog rau hnub no uas

lawv tawm tsam tsoom fwv tub ceem xwm tseem

tua neeg tawv dub coob tshaj dua lwm hais neeg.
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Chủ Nghĩa Bãi Bỏ

Bãi bỏ có nghĩa là chấm dứt một hệ thống ác nhân.

Phong trào bãi bỏ có nguồn gốc từ cuộc đấu tranh để

chấm dứt chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ. Ngày nay, nó tập

trung vào bãi bỏ hệ thống cảnh sát kiểm soát cộng

đồng, trước hiện trạng người da Đen liên tiếp bị sát

hại bởi cảnh sát với chu kỳ gia tăng.

Ví dụ: Phong trào chủ nghĩa bãi bỏ hiện nay mong

muốn chấm dứt những tổn hại do lực lượng kiểm

soát gây ra, và tái thiết an ninh cộng đồng qua việc

giải quyết các vấn đề cốt lõi như: nghèo nàn,

nghiện ngập, vô gia cư, và khủng hoảng sức khỏe

tinh thần.


