
 

ĐÃ ĐẾN LÚC ÁP DỤNG 
CÁCH TIẾP CẬN MỚI. 

CHÚNG TÔI LÀ AI 

Chúng tôi là một liên minh bao gồm các nhà lãnh đạo cộng đồng, các chuyên gia an toàn và sức khỏe 

cộng đồng cùng các cư dân Washington có chung suy nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc Cuộc chiến chống 

Ma túy. Chúng tôi cam kết thay thế các chính sách lỗi thời đẩy mọi người qua các tòa án và nhà tù bằng các 

phương pháp tiếp cận về sức khỏe cộng đồng công bằng và hiệu quả tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân cũng 

như giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện. Chúng tôi nhất trí với ý kiến 

của 71% cử tri Tiểu bang Washington, những người tin rằng “cách tốt nhất để giải quyết tệ nạn sử dụng ma túy là 

thông qua sự tương tác, chăm sóc sức khỏe, điều trị và các dịch vụ phục hồi nhằm giải quyết các nguyên nhân 

gốc rễ của tình trạng nghiện”. 

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐANG LÀM 

Chúng tôi đang nỗ lực để đưa sáng kiến Tiểu bang Washington 1922  
lên lá phiếu bầu Tháng Mười Một năm 2022 và xin mời quý vị tham gia cùng chúng tôi. 

Cuộc chiến chống Ma túy của Hoa Kỳ nay đã kéo dài hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn tiếp tục không thể làm 

giảm tỷ lệ người mắc chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện hay đảo ngược tình trạng sử dụng quá 

liều tràn lan hiện nay. Việc coi sử dụng ma túy như một loại tội phạm đã phá hủy cuộc sống của mọi người, đè 

lên vai họ hồ sơ tội phạm cả đời khiến họ khó tiếp cận các dịch vụ, tìm nhà ở và công việc. Ngược lại, một số quốc 

gia Châu Âu đã coi việc tàng trữ ma túy là một vấn đề sức khỏe cộng đồng thay vì một loại tội phạm trong nhiều 

thập kỷ. Họ có tỷ lệ rối loạn lạm dụng chất gây nghiện, các vấn đề sức khỏe liên quan, và số ca tử vong do dùng 

thuốc quá liều thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Tiểu bang lân cận là Oregon đã thông qua luật tương tự trong năm 

2020, và 16,000 người đã được tiếp cận các dịch vụ phục hồi. 

Washington có thể và phải làm tốt hơn. Chúng ta cần phải dừng việc cố gắng vô ích trong Cuộc chiến chống 

Ma túy thất bại đó và cam kết thay đổi. Năm nay, chúng tôi sẽ phối hợp với các cộng đồng trên toàn tiểu bang để 

giúp I-1922 đủ điều kiện đăng lên lá phiếu và thông qua vào ngày 8 Tháng Mười Một, 2022. Cách tiếp cận về sức 

khỏe cộng đồng của I-1922 tập trung vào ba thành phần chính: 

 Mở rộng và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa, điều trị và phục hồi rối loạn lạm dụng chất 

gây nghiện. Sáng kiến 1922 chuyển 141 triệu Mỹ Kim mỗi năm từ doanh thu cần sa sang các dịch vụ 

phòng ngừa, điều trị, và phục hồi rối loạn lạm dụng chất gây nghiện mà các cử tri Washington biết rằng 

có hiệu quả hơn so với bắt giữ mọi người và tống họ vào tù. 
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Trong năm tài khóa 2021, Tiểu bang Washington đã thu được 559.5 triệu Mỹ Kim tiền doanh thu thuế tiêu 

thụ đặc biệt đối với cần sa và phí cấp phép. Hai phần ba doanh thu thuế này được dành cho chăm sóc sức 

khỏe, phòng ngừa và điều trị, nghiên cứu và giáo dục, các thành phố và các quận, hành pháp, và công tác 

hành chính. Sau tất cả các khoản phân phối cụ thể, 191 triệu Mỹ Kim còn lại được đưa vào quỹ chung của 

tiểu bang. I-1922 sẽ chuyển 141 triệu Mỹ Kim của số tiền đó, mỗi năm, cho việc mở rộng các dịch vụ phòng 

ngừa, điều trị, và phục hồi. 

 

 Ngừng đối xử với người mắc chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện như những kẻ tội phạm. 

Có quá nhiều cư dân Washington chọn dùng ma túy để kiểm soát các vấn đề về sức khỏe tâm thần như 

trầm cảm và lo âu, hoặc do nghèo đói, tách biệt, và thương tổn. Khi chúng ta đối xử với người sử dụng ma 

túy như những kẻ tội phạm, họ sẽ còn gặp khó khăn nhiều hơn để tiếp cận các dịch vụ, tìm nhà và việc làm. 

I-1922 phá vỡ vòng luẩn quẩn này và giúp phục hồi cuộc sống. Dự luật này tăng tiếp cận đến các dịch vụ hỗ 

trợ phòng ngừa, điều trị, và phục hồi ở mọi nơi trong tiểu bang, ở cả các cộng đồng nông thôn và thành thị, 

và phát triển lực lượng lao động về lĩnh vực sức khỏe hành vi của chúng ta để có nhiều người hơn có thể 

giúp những người cần giúp đỡ. 

 Giúp những người có hồ sơ kết án hình sự vì tàng trữ ma túy xóa án tích. Người Da Đen và Thổ 

Dân Mỹ bị kết án tàng trữ ma túy với tỷ lệ cao hơn đáng kể ở gần như hầu hết mọi quận trên toàn tiểu bang 

chúng ta, bất chất việc các cư dân Washington sử dụng ma túy với tỷ lệ như nhau giữa các nhóm chủng tộc 

và dân tộc. Dự luật này giúp khắc phục những tác hại của việc thi hành bất công một chính sách thất bại 

trong nửa thế kỷ qua. 

Quan niệm rằng sử dụng ma túy là một hành vi phạm tội đã chẳng giúp ích gì cho 
các cộng đồng và gây tổn hại cho nhiều thế hệ. Washington có thể thay đổi lộ trình 

vào năm 2022. Hãy tham gia cùng chúng tôi. Cam kết thay đổi. 
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DOANH THU CẦN SA NĂM TÀI KHÓA 2021 

Khác – 14.5 triệu Mỹ Kim 

Phòng ngừa & Điều trị – 
63.7 triệu Mỹ Kim 

Chính quyền Địa phương – 
15 triệu Mỹ Kim 

Quỹ Chung – 191 triệu 
Mỹ Kim 

Sức khỏe Cơ bản – 272 triệu 
Mỹ Kim 
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