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การค้ามนษุย์ การลงโทษ  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

35
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 35 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 35 

ร่างกฎหมายนี้ซึ่งตั้งใจกล่าวโทษการค้ามนุษย์ อันที่จริงแล้ว
เป็นการคุกคามคนบริสุทธิ์หลายคน:

หากข้อเสนอที่ 35 ผ่าน ใครก็ตามที่ได้รับการสนับสนุนทางการ
เงินจากผู้ที่ค้าประเวณีปกติและที่ยอมรับกันระหว่างผู้ใหญ่—รวมทั้ง
ลูกๆ, พ่อแม่, คู่สมรส, คู่ครอง, เพื่อนร่วมห้อง, เจ้าของบ้าน หรือ
อื่นๆ ของผู้ขายบริการทางเพศ—อาจถูกด�าเนินคดีฐานเป็นผู้ค้า
มนุษย์ และหากถูกตัดสินว่ากระท�าผิด จะถูกบังคับให้ลงทะเบียนเป็น
ผู้กระท�าผิดทางเพศไปตลอดชีวิต!

“ลูกชายของฉันที่เคยรับราชการในกองทัพสหรัฐฯ และบัดนี้เข้า
เรียนในวิทยาลัยอาจต้องถูกตีตราว่าเป็นนักค้ามนุษย์ และต้องลง
ทะเบียนเป็นผู้กระท�าผิดทางเพศหากว่าฉันให้การสนับสนุนทางการ
เงินแก่เขาด้วยเงินรายได้ที่ฉันได้มาจากการให้บริการทางเพศ”—
Maxine Doogan 

แทนที่จะร่วมมือกับผู้ค้าบริการทางเพศในชุมชนเพื่อหยุดการค้า
มนุษย์ที่แท้จริง พวกซ้ายสุดโต่งที่ต่อต้านเพศหญิง และ พวกขวาสุด
โต่งที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมเคร่งศาสนา ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอ
ที่ 35 กลับหวังว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ยินค�าว่า “การค้ามนุษย์” 
จะหลงเชื่อและสนับสนุนสงครามศาสนาที่ไม่มีประโยชน์ของพวก
เขาในการต่อต้าน “อาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก” โดยการท�าให้คนที่
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีที่ยอมรับกันระหว่างผู้ใหญ่มีความผิดทาง
อาญา  ข้อโต้แย้งของผู้สนับสนุนที่ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็น “พื้นที่มี

ความเข้มข้นสูง” ของการค้ามนุษย์ เป็นเรื่องน่าเคลือบแคลงสงสัย
พอๆ กับการความเชื่อผิดๆ ที่เกิดขึ้นที่อื่น:  http://www.oregonlive.
com/portland/index.ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html

ข้อเสนอท่ี 35 สร้างภาระใหม่ท่ีไม่มทุีนสนบัสนนุให้แก่รฐั ใน
ยามท่ีรฐับาลรฐัแคลฟิอร์เนยีอยูใ่นภาวะวิกฤตกิารเงิน และหลายๆ 
เมอืงกป็ระสบภาวะจวนล้มละลายนีเ่อง ผูบ้รหิารระดบัสงูทีร่�า่รวยซึง่
สนบัสนนุทุนกว่าร้อยละ 90 เพ่ือการรณรงค์หาเสียงส�าหรบัข้อเสนอ
ที ่35—http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-
sexual-exploitation-act_n_1656311.html—แต่ไม่ได้ให้ทนุใดๆ แก่
หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย  การเพ่ิมประเภทนกัค้ามนุษย์เข้ามา
ในกฎหมายเป็นเพียงความคดิปรารถนา—ค่าปรบัไม่เคยพอกับการ
ท�า “สงครามกบัยาเสพตดิ” และกจ็ะไม่มทีางพอเพียงกับการให้ทนุ
สนบัสนนุการท�า “สงครามกบัการค้าประเวณ”ี ด้วย

ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 35!

MANUAL JIMENEZ, ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
NORMA JEAN ALMODOVAR
STARCHILD

หยุดการค้ามนุษย์—ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้หญิงและเด็กๆ ที่มีจุดอ่อนที่ถูกกักตัวไว้โดย

ไม่เต็มใจและถูกบังคับให้ค้าประเวณีหารายได้ให้แก่นักค้ามนุษย์  
เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงอายุต�่ากว่า 12 ปี

การค้ามนุษย์เป็นเป็นหนึ่งในประเภทกิจการอาชญากรรมที่เติบโต
เร็วที่สุดในโลก และมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เองบนท้องถนนและบนโลก
อินเตอร์เน็ตในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซึ่งเด็กผู้หญิงลูกหลานท่านถูกซื้อ
และถูกขาย

งานวจิยัระดบัชาตชิิน้หนึง่เพิง่จะให้คะแนน “F” กบัรฐัแคลฟิอร์เนยี
ส�าหรบักฎหมายทีใ่ช้จดัการกบัการค้ามนษุย์ทางเพศทีล่ะเมดิต่อเดก็ๆ

นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมเราจึงต้องการ ข้อเสนอที่ 35
ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35 จะ:
• เพิ่มก�าหนดเวลาในการจ�าคุกนักค้ามนุษย์เพื่อถามหาความรับ

ผิดชอบของคนเหล่านี้
• ก�าหนดให้นกัค้ามนษุย์ทีถ่กูตดัสนิแล้วว่ากระท�าความผดิลง

ทะเบยีนผูก้ระท�าผดิทางเพศ เพือ่ป้องกนัการก่ออาชญากรรมอกี 
• ก�าหนดให้ผู้กระท�าผิดทางเพศที่ลงทะเบียน เปิดเผยข้อมูล

บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กทางอินเตอร์เน็ต

• เพิ่มค่าปรับจากนักค้ามนุษย์ที่ถูกตัดสินแล้วว่ากระท�าความผิด
และใช้เงินจากกองทุนนั้นเพื่อบริการช่วยเหลือเหยื่อเพื่อที่ผู้รอด
ชีวิตจะสามารถเยียวยาชีวิตได้

ข้อเสนอที่ 35  ปกป้องเด็กๆ จากการถูกใช้เป็นเครื่องมือหา
ประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ 

เหยือ่การค้ามนษุย์ทางเพศจ�านวนมากเป็นเดก็ทีอ่่อนแอ  พวกเธอมี
ความหวาดกลวัในชวีติและการถกูกระท�าทารณุ—ทางเพศ ทางร่างกาย 
และทางจติใจ ส�านกังานสอบสวนกลางแห่งสหรฐัอเมรกิา (FBI) ยอมรบั
ว่าสามเมอืงใหญ่ในรฐัแคลฟิอร์เนยี—ลอสแอนเจลสี ซานฟรานซสิโก 
และ ซานดเิอโก้—เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารค้ามนษุย์ทางเพศโดยใช้เดก็ๆ  
หนาแน่นสงู  นัน่เป็นสาเหตวุ่าท�าไมเราต้องการ ข้อเสนอที ่35 เพือ่ปก
ป้องเดก็ๆ จากการถกูใช้เพือ่หาประโยชน์ทางเพศเชงิพาณชิย์

ข้อเสนอที่ 35 จัดการให้นักค้ามนุษย์รับผิดชอบต่อการก่อ
อาชญากรรมที่น่าสยดสยอง

“นักค้ามนุษย์ทางเพศล่าเหยื่อจากผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคม พวก
เขาร�่ารวยขึ้นและก�าจัดเหยื่อ ข้อเสนอที่ 35 จะท�าให้นักค้ามนุษย์
เหล่านี้รับผิดชอบต่อการกระท�า  โดยการผ่านรับร่างข้อเสนอที่ 35 
ชาวแคลิฟอร์เนียจะแถลงว่าจะไม่ยอมอดกลั้นกับพวกที่กระท�าทารุณ
กรรมทางเพศแก่ลูกหลานของเราอีกต่อไป และเราจะอยู่ข้างเหยื่อ
ของอาชญากรรมน่ากลัวเหล่านี้”

—Nancy O’Malley, อัยการเขตเทศมณฑลอลาเมด้า และทนาย
เพื่อสิทธิ์เหยื่อแห่งชาติ

ข้อเสนอที่ ที่ 35 ช่วยหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิง
พาณิชย์จากเด็กที่เริ่มจากอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งที่นักค้ามนุษย์ใช้ในการเข้าถึงเด็กที่มีจุด
อ่อน ข้อเสนอที่ 35 ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดทางเพศที่ถูกตัดสิน
แล้วให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงตัวทางอินเตอร์เน็ตซึ่ง
จะช่วยป้องกันเด็กๆ ของเราและขัดขวางการค้ามนุษย์

กลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียสนับสนุน
ให้ รับ ข้อเสนอที่ 35

“ในฐานะผู้ที่ยืนอยู่แถวหน้าในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ เรา
สนับสนุนเต็มที่ให้ รับ ข้อเสนอที่ 35 เพื่อช่วยให้เราสามารถด�าเนิน
คดีกับผู้กระท�าความผิดทางเพศและปกป้องเหยื่อจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ”

—Ron Cottingham, ประธาน, สมาคมเจ้าหน้าที่สันติราษฎร์แห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย, ตัวแทนสมาชิกเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ 64,000 
คน 

เหยื่ออาชญากรรมและทนายของพวกเขาสนับสนุนให้ รับ ข้อ
เสนอที่ 35

“ข้อเสนอที่  35 จะปกป้องเด็กๆ จากนักค้ามนุษย์ซึ่งได้ประโยชน์
จากการขายพวกเขาทั้งบนถนนและในอินเตอร์เน็ต”

—Marc Klaas, ทนายเหยื่ออาชญากรรม และ บิดาของ Polly Klaas 
ซึ่งถูกลักพาตัวและฆ่าในปี 1993

“ตอนอายุ 14 ฉันหนีออกจากบ้านที่มีปัญหาและตกอยู่ในเงื้อมือ
ของนักค้ามนุษย์  หลายปีที่ฉันถูกใช้เพื่อหาผลประโยชน์และถูก
กระท�าทารุณในขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็ก ในฐานะผู้รอดชีวิตมาจากการ
ค้ามนุษย์ ฉันขอให้ชาวแคลิฟอร์เนียยืนหยัดต่อต้านการแสวงหาผล
ประโยชน์ทางเพศ และลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35”

—Leah Albright-Byrd, ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์
ปกป้องเด็กๆ จากการถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์

ทางเพศ  หยุดบรรดานักค้ามนุษย์
รับ ในข้อเสนอที่ 35 VoteYeson35.com

LEAH ALBRIGHT-BYRD 
ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์
MARC KLAAS, ประธาน 
มูลนิธิ KlaasKids Foundation
SCOTT R. SEAMAN, ประธาน 
สมาคมผู้บัญชาการต�ารวจแคลิฟอร์เนีย
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 35 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 35 

การค้ามนุษย์ การลงโทษ  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

35
ข้อเสนอที่ 35 ไม่เป็นไปตามที่สัญญา และผู้ลงคะแนนน่าจะส่งร่าง

นี้กลับไปที่กระดานวาดเขียน
การก�าหนดให้การกระท�าบางอย่างเป็นความผิดอาญาไม่ได้

เป็นการน�ามาซึ่งความคุ้มครอง
หากข้อเสนอนี้ผ่าน ก็เท่ากับว่ารัฐแคลิฟอร์เนียให้เช็คเปล่า

กับผู้สนับสนุนข้อเสนอที่ 35 ร่างกฎหมายที่ไม่รอบคอบนี้ขึ้น
อยู่กับการให้ค�าจ�ากัดความที่กว้างของผู้ได้ผลประโยชน์จาก
โสเภณี  ซึ่งรวมถึง  พ่อแม่, ลูก, เพื่อนร่วมห้อง, คู่ครอง, และ
เจ้าของบ้าน ที่จะถูกตีตราว่าเป็นผู้กระท�าผิดทางเพศ  จุดประสงค์
หลักก็คือการเข้าถึงการริบทรัพย์สิน เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก�าไร
ที่รับรองร่างนี้   ข้อเสนอที่ 35 ไม่มีการก�ากับดูแล หรือหลัก
ภาระรับผิดชอบ  แต่จะเป็นการเปิดประตูให้แก้การฉ้อราษฎร์บัง
หลวงเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นมาก่อนในการบังคับใช้กฎหมาย
ยาเสพติด http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/
defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence

หากผ่าน ข้อเสนอที่ 35 จะท�าให้เกิดผลกระทบที่เสียหายต่องบ 
ประมาณรัฐ  กฎหมายนี้ขึ้นอยู่กับการก�าหนดความผิดอาญาให้แก่ 
ผู้ใหญ่ที่ถูกจับกุมจากการค้าประเวณีโดยไม่ได้พิจารณาลักษณะการ 
ล่อซือ้ประเวณว่ีาเป็นลกัษณะการช่วยเหลอืเดก็ http://www.sfgate.
com/default/article/Bay-Area-sweep-nets-child-prostitute-pimp-
suspects-3661229.php

งานวจิยัแสดงให้เหน็ว่าวยัรุน่ส่วนใหญ่ทีถ่กูจบักมุในการค้าประเวณี 
ไม่มชีายทีจ่ดัหาแขกให้ ดงันัน้ แนวความคดิทีว่่ากฎหมายนีจ้ะได้ผล 
ในตวัของมนัเองไม่ได้รบัการสนบัสนนุด้วยหลกัฐาน การหายตวัไปของ 
เดก็ผูช้าย:  งานวจิยัใหม่ทีล้่มล้างรปูแบบคตนิยิมของสงัคม http://www.
riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-exploitation-of-
children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-
trafficking-minors/

ข้อเสนอที่ 35 ขึ้นอยู่กับต�ารวจที่ล้มเหลวที่ใช้การก�าหนดให้การ
กระท�าบางอย่างเป็นความผิดอาญา เป็นวิธีการในการจับกุมผู้อายุต�่า
กว่าเกณฑ์โดยเรียกการกระท�านั้นว่าเป็น ”การช่วยเหลือ”

Cheryl Overs, สมาชกิกลุม่ทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรกึษา UN, เรือ่ง 
การแก้ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในเชงิพาณชิย์จาก 
เดก็ http://www.plri.org/story/tackling-child-commercial-sexual-exploitation 
อย่าขยายงานในส่วนของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีล้่มเหลวอยูแ่ล้วเลย  
http://www.traffickingpolicyresearchproject.org/

หากร่างนีผ่้าน เป็นไปได้ว่ารฐัจะต้องก�าหนดการแก้ต่างกฎหมายนีใ้น
ศาลเพราะเป็นได้ว่ารฐัจะต้องเผชญิกบัการท้าทายทางกฎหมายเพราะ

มบีทบญัญตัทิีย่งัมข้ีอน่าสงสยัและอาจจะไม่เป็นไปตามรฐัธรรมนญู 
รวมทัง้สิง่ต่างๆ ต่อไปนี:้  ค�านยิามทีค่ลมุเครอืและอาจไม่เป็นไปตาม
รฐัธรรมนญูของ “การค้ามนษุย์” รวมทัง้ “เจตนาในการจ่ายแจกสิง่
ลามกอนาจาร”, การลงโทษที ่“โหดร้ายและไม่ปกต”ิ รวมทัง้ก�าหนด
เวลาการจ�าคกุและค่าปรบัทีน่านและสงูเกนิไป ทีเ่ป็นไปได้ว่าไม่เป็นไป
ตามรฐัธรรมนญู, การขดัขวางสทิธิข์องจ�าเลยในการแสดงหลกัฐานใน
การแก้ต่างในการไต่สวน ทีเ่ป็นไปได้ว่าไม่เป็นไปตามรฐัธรรมนญู

กฎหมายนี้จะท�าให้รัฐมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยจ�านวนที่ระบุไม่ 
ได้:  จะเพิ่มปริมาณงานให้กับหน่วยงานทัณฑ์บนที่มีงานล้นอยู่แล้ว   
พิจารณาคดีของ Jaycee Dugard และเงินกว่า $20,000,000 ล้าน 
ที่รัฐแคลิฟอร์เนียต้องจ่ายให้กับเธอเพราะไม่ได้ปกป้องเธอจากนัก 
ล่าผู้ใช้ความรุนแรงทางเพศ  และยังก�าหนดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที ่
ต�ารวจเพ่ือส่งเสริมบทบญัญตัท่ีิขยายขอบเขตตามกฎหมายน้ี http://
www.sfbg.com/politics/2012/06/16/bringing-heat

บทบัญญัติที่ลวงให้เข้าใจผิดนี้ใช้ข้อเท็จจริงน้อยกว่าความกลัว
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนหลงเข้าไปเสี่ยงกับค่าปรับและ
ค่าธรรมเนียมในอนาคตซึ่งเสี่ยงต่อการเปลี่ยนทิศทางของทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างขาดแคลนของรัฐไปจากโครงการบริการทางสังคมที่มีอยู่

กฎหมายมีการบังคับใช้อยู่ http://blog.sfgate.com/
incontracosta/2012/06/25/concord-police-assist-with-multi-agency-
operation-targeting-child-prostitution/

นโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัข้อเสนอท่ี 35 ถกูก�าหนดไว้นอกประชากรที่
ได้รับผลกระทบ  ผูส้นบัสนนุยนืข้างผลประโยชน์ทางการเงนิทีจ่ะได้
รบัจากเงินเดอืน "ในการให้บรกิาร" แก่ผูค้้าบริการทางเพศทีท่�างาน
ร่วมกนั  ผูใ้ห้บรกิารทางเพศไม่ต้องการถกูบงัคบัให้ต้องออกจาก
อาชีพไปด้วยกฎหมายอาชญากรรมแต่ถกูบงัคบัให้รับบรกิารจากผู้
สนบัสนนุ ผูใ้ห้บรกิารทางเพศเรยีกร้องสิทธิในการแสดงความคิดเหน็

มาพูดกันตรงๆ การท�าให้การค้าประเวณีเป็นความผิดอาญาเป็น
เงื่อนไขให้เกิดการหาประโยชน์ ยอมให้กับพวกเราแทนที่จะต้องไป
จัดการปัญหาเรื่องนั้น

ลงคะแนน ไม่รับ ในนโยบายที่ล้มเหลวเหล่านี้
ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 35

MAXINE DOOGAN, ประธาน 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
MANUAL JIMENEZ, ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.

“ฉนัอายแุค่ 10 ปี ตอนทีฉ่นัถกูใช้เป็นเครือ่งมอืหาผลประโยชน์ 
ของขบวนการค้ามนษุย์ ฉนัทนทกุข์ทรมาณเป็นเวลาหลายปีจากการ 
ถกูกระท�าทารณุในขณะทีพ่วกนัน้ได้ก�าไร โปรดปกป้องสิทธ์ิ ของ 
ผู้หญงิและเดก็ๆ ทีต่กเป็นเหยือ่ของการค้ามนษุย์ตามท้องถนน และบน
อนิเตอร์เนต็ ลงคะแนน รบั ในข้อเสนอที ่35 เพือ่หยดุการค้ามนษุย์” 
—Withelma Ortiz, ผูร้อดชวีติจากขบวนการค้ามนษุย์ 

รบั ในข้อเสนอที ่35 จะต่อสูก้บัขบวนการค้ามนษุย์ และการหาผล
ประโยชน์ทางเพศจากผูห้ญงิและเดก็

งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ให้คะแนน “F” แก่รัฐแคลิฟอร์เนียส�าหรับ
กฎหมายต้านการค้ามนุษย์ด้านเพศที่กระท�าต่อเด็กซึ่งอ่อนไป  
ส�านักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ระบุว่าลอสแอน
จลีส ซานฟรานซิสโก และซานดิเอโก้เป็นพื้นที่ที่มีการค้ามนุษย์ด้าน
เพศที่กระท�าต่อเด็กสูง

อายุเฉลีย่ของเดก็ผูห้ญงิทีเ่ข้ามาในวงจรการค้ามนษุย์ครัง้แรก คอื 
12 ถึง 14 ปี  
เดก็เหล่าน้ีควรได้ใช้เวลาไปกบัการคดิเรือ่งการบ้านมากกว่าจะเอา
ชีวติรอดอย่างไรกบัอกีคนืทีจ่ะถกูขาย

ข้อเสนอที ่35 จะปกป้องเดก็ๆ ในรฐัแคลฟิอร์เนยีโดยการเพ่ิม
บทลงโทษแก่นักค้ามนษุย์ บงัคบัให้นกัค้ามนษุย์ทีถ่กูตดัสนิแล้วว่า
มคีวามผดิลงทะเบยีนผูก้ระท�าความผดิทางเพศ และก�าหนดให้ผู้
ลงทะเบยีนทัง้หมดให้ข้อมลูเกีย่วกบัตวัตนในอนิเตอร์เนต็เพ่ือช่วย
ป้องกนัการค้ามนุษย์ทางอนิเตอร์เนต็

ข้อเสนอที่ 35 ช่วยเยียวยาให้เหยื่อได้กลับมามีชีวิตแบบเดิมโดย
การเพิ่มค่าปรับการค้ามนุษย์และใช้เงินนั้นเป็นกองทุนบริการช่วย
เหลือเหยื่อ

รับ ในข้อเสนอที่ 35 ได้รับการสนับสนุนโดยการร่วมมืออย่างกว้าง
ขวาง รวมทั้ง:

• องค์กรทนายเพื่อเด็กและเหยื่อ เช่น มูลนิธิ KlaasKids และ 
สหพันธ์ผู้เสียหายจากอาชญากรรม

• หน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นตัวแทน
ต�าแหน่งและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า  
80,000 นาย 

• ผู้รอดชีวิตจากขบวนการค้ามนุษย์
ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 35 เพื่อหยุดการค้ามนุษย์ และการหา

ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กๆ

WITHELMA ORTIZ 
ผู้รอดชีวิตจากขบวนการค้ามนุษย์
CARISSA PHELPS 
ผู้รอดชีวิตจากขบวนการค้ามนุษย์
NANCY O’MALLEY 
อัยการเขตเทศมณฑลอลาเมด้า
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