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Defund

To stop providing funding and resources to institutions

and systems which are harmful to communities.

dis·fas·dwm | ឌីហ�ាន់ដ៍ | ດີຟ�ນດ໌| đi·phăn 

EXAMPLE: The campaign to “Defund the Police'' is

asking cities to move funding from police budgets to

social services that address basic community needs.

In December 2020, many Minneapolis community

organizers successfully moved $8 million from the

police budget to funding for housing, education,

employment, and health care services.



Txiav Nyiaj

Defund txhais tau hais tias kom txiav nyiaj rau cov

tsoom fwv thiab koos haum uas ua tsis ncaj ncees rau

pej xeem.

Xws li, Qhov pej xeem hais kom “Defund the Police

los sis Txiav Nyiaj rau cov Tub Ceev Xwm” yog lawv

yuav kom txiav nyiaj ntawm cov tub ceev xwm los

ntxiv rau cov koos haum ua pab pej xeem nrhiav noj

nrhiav haus.  Lub 12 hlis ntuj xyoo 2020,

Minneapolis cov koos haum kuj thov tau kom lub

zos Minneapolis txiav $8 lab nyiaj ntawm cov tub

ceev xwm los mus them vaj tse, kev kawm ntawv,

nrhiav hauj lwm, thiab chaw kho mob rau cov pej

xeem.



កាត់ ថវ�កា
សំេដៅ េលើការ ឈប់ ផ�ល់ ថវ�កា និង ធនធាន ដល់ ស�ាប័ន  ឬ
របប ែដល បង� េ�គោះថ�ាក់ដល់ សហគមន៍។

ឧទាហរណ៍ៈ យុទ�នាការ   “កាត់ ថវ�កាប៉ូលីស” កំពុង 
េស�ើសុំ ឲ� រដ��ាល �កុង នានា េរើ ក��ប់ ថវ�ការ ពី ប៉ូលីស េទៅ
ឲ� ែផ�ក េសវាកម� សង�ម  េដើម�ី េដោះ�សាយ ត�មូវការ 
ចាំ�ាច់ មូលដ�ាន របស់ សហគមន៍វ�ញ។ កាល ពី  ែខ ធ��
ឆ�ាំ២០២០ សកម�ជន សហគមន៍ �កុង មីេនអាប៉ូលីស ជា 
េ�ចើន �ាន េធ�ើ យុទ�នាការ កាត់ ថវ�កា េនះ �ាន យ៉ាង
េជោគជ័យ េដោយ �ាន េរើ ក��ប់ ថវ�កា ចំនួន ៨ លាន ដុល�ារ 
ពីប៉ូលីសេទៅ ជួយ ែផ�ក េសវាកម�  ទីលំេនៅ អប់រ� ការ ែស�ង  
រក ការងារ  និង ការ ែថទាំ សុខភាព វ�ញ។



ຖອນທຶນ
ແມນ່ການຍກົເລີກການສະໜອງທຶນແລະຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່
ສະຖາບັນ ແລະລະບົບທີ�ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊ�ມຊົນ.

ຕົວຢ�າງ: ການໂຄສະນາຮຽກຮ້ອງເພື�ອ “ຖອນທຶນ ຂອງ
ຕຳລວດ” ນັ�ນ ແມນ່ການຮ້ອງຂໃໍຫ້ຫຼາຍເທດສະບານ ລົດ
ງບົປະມານຂອງຕຳລວດແລະເພິ�ມງົບປະມານໃຫ້ໂຄງການ
ບລິໍການສັງຄົມຕ່າງໆ ຂຶ�ນ ເຊິ�ງຈະສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການພື�ນຖານອັນແທ້ຈິງ ໄດ້. ເມື�ອເດືອນ
ທັນວາ ປ� 2020 ທີ�ຜ່ານມາ ຜູ້ນຳຊ�ມຊົນທົ�ວເມືອງມິນນີ
ແອບໂປລິດສ໌ ຫຼາຍຄົນ ສາມາດຖອນທຶນຂອງກົມຕຳ
ລວດຂອງເມອືງມນິນີແອບໂປລິດສ໌ ໄດ້ຢ�າງສຳເລ�ດ ໂດຍ
ຍກົ 8 ລ້ານໂດລາ ຈາກງົບປະມານຂອງກົມຕຳລວດໄປ
ແບ່ງປ�ນໃຫ້ໂຄງການທີ�ຢູ�ອາໄສ ການສຶກສາ ການແຮງງານ
ແລະການບລິໍການສຸຂະພາບຕ່າງໆ.



Cắt giảm ngân sách 

Ngừng cấp phát ngân sách và tài nguyên cho các cơ

quan và hệ thống gây tổn hại cho người dân.

Ví dụ: Cuộc vận động “Cắt giảm ngân sách cảnh

sát” (Defund the Police) là nhằm yêu cầu các

thành phố chuyển ngân quỹ cảnh sát sang các

dịch vụ xã hội phục vụ nhu cầu cơ bản của người

dân. Hồi tháng 12 năm 2020, các nhà hoạt động

xã hội tại Minneapolis đã thành công trong việc

vận động cắt ngân sách của Sở Cảnh sát

Minneapolis bằng cách chuyển 8 triệu USD từ bên

cảnh sát sang các dịch vụ nhà ở, giáo dục, việc

làm, và y tế.


