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Accountability

For those who have done harm to others, this means

taking responsibility for the harm they have caused.

This includes acknowledging the harm and taking

action to do better so they don’t repeat the harm.
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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.



Lees Qhos Koj Tau Ua

Accountability txhais tau hais tias koj yuav tsum los

lees qhov koj tau ua.  Xws li thaum koj ua txhaum lwm

tus lawm, koj yuav tsum lees koj lub txim thiab pauv

koj tus kheej kom koj tsis txhob ua ib zaug ntxiv.

Xws li, George Floyd tsev neeg tau hais kom cov tub

ceev xwm lees txim (accountability) rau txoj kev

lawv tua George Floyd.
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Tinh thần trách nhiệm /

Trách nhiệm giải trình

Đối với những người gây hại cho người khác, họ cần

chịu trách nhiệm cho những tổn thương mà họ đã gây

ra. Chịu trách nhiệm nghĩa là: thừa nhận hậu quả do

hành vi của bản thân, thực hiện các hành vi đền bù để

trở nên tốt hơn và không lặp lại hành vi gây tổn hại.

Ví dụ: Gia đình của George Floyd yêu cầu cảnh sát

phải đối mặt với trách nhiệm giải trình do vai trò

của họ trong cái chết oan trái của George Floyd,

bao gồm truy tố và kết án những cảnh sát viên liên

quan đến cái chết của anh với tội giết người.


