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Cắt giảm ngân sách

Defund
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To stop providing funding and resources to institutions
and systems which are harmful to communities.

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.
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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.

