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ข้อเสนอที  ่

40
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 40 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 40 

ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอที ่40 เราได้ต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกสมาชิกวุฒิสภาส�าหรับปี 2012 
แต่เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค�าสั่งให้การแบ่งเขตคงไว้ตามเดิมใน
ปี 2012 เราจึงยกเลิกการรณรงค์นี้และไม่แสวงหาการปฏิเสธข้อ
เสนอนี้อีกต่อไป

JULIE VANDERMOST, ผู้สนับสนุน
ข้อเสนอที่ 40  

การลงคะแนนเสียง รับ ข้อ 40 เป็นการสนับสนุนการท�างาน
ของคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ผ่านการรับรองของ
ประชาชน 

การตอบ รับ ข้อเสนอที่ 40 หมายถึงการสนับสนุนให้ใช้แผนที่
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฉบับปัจจุบันต่อไปซึ่งแผนที่นี้จัด
ท�าโดยคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียง ไม่รับ ข้อเสนอที่ 40 เป็นการเปิดโอกาสให้
นักการเมืองยกเลิกการแบ่งเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมาธิการอิสระ
ได้แบ่งเขตไว้อย่างยุติธรรมแล้ว—ท�าให้ประชาชนผูเ้สยีภาษต้ีอง
สูญเสยีงบเป็นแสนๆ ในการเขยีนแผนทีข่ึน้มาใหม่

ข้อเสนอที่ 40 คือการตัดสินใจเลือกง่ายๆ ระหว่างคณะ
กรรมาธิการที่มาจากประชาชน กับ นักการเมืองที่เห็นแต่
ประโยชน์ของตน

ในปี 2008 การลงคะแนนเสียงของชาวมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้
กับข้อเสนอที่ 11 มีผลให้คณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งได้
เป็นผู้วาดแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา
นิติบัญญัติรัฐแคลิฟอร์เนีย  ก่อนที่จะมีข้อเสนอที่  11 นักการ
เมืองฝ่ายนิติบัญญัติรัฐได้เป็นผู้ร่างแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งที่
ท�าให้ตนเองได้เปรียบ ท�าให้คนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งอีก

ในขณะนี้ มีกลุ่มนักการเมืองในเมืองซาคราเมนโตกลุ่มย่อยไม่
พอใจกับแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร่างโดย
คณะกรรมาธิการอิสระ นักการเมืองกลุ่มนี้ก�าลังพยายามใช้การลง
ประชามตินี้เพื่อชิงพื้นที่ที่ตัวเองได้เปรียบกลับมา

นักการเมอืงกลุ่มนีไ้ด้พ่ายแพ้ต่อค�าตดัสนิของศาล 
เมื่อนักการเมืองเดิมๆ ได้พยายามฟ้องร้องให้มีการ

เปลี่ยนแปลงแผนที่ดังกล่าว ศาลฎีกาได้ตัดสินอย่างเป็นธรรมซึ่ง
ไม่ตรงกับความต้องการของพวกนักการเมือง:

“. . . การแบ่งเขตเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงได้รบัการรบัรองจาก
คณะกรรมาธกิารนัน้ได้ท�าข้ึนอย่างถูกต้องตามกระบวนการรฐัธรรมนญู
ข้อที ่XXI ของรฐัแคลิฟอร์เนยี นอกจากนีแ้ล้ว แผนท่ีดงักล่าวนีย้งั
แสดงถงึความโปร่งใส ความไม่ล�าเอยีงในการแบ่งเขตอกีด้วย ซึง่ตรง
กบับทบญัญตัขิองข้อท่ี XXI” Vandermost v. Bowen (2012)

คุณสามารถอ่านค�าวินิจฉัยของศาลทั้งหมดได้จาก:   
www.courts.ca.gov/opinions/archive/S198387.PDF

การตอบ รับ ข้อเสนอที่ 40 เป็นการสนับสนุนความต้องการของ
ชาวแคลิฟอร์เนีย

ชาวแคลิฟอร์เนียได้ลงคะแนนเสียงสามครั้งในสี่ปีที่ผ่านมาเพื่อ
ให้มีการเขียนแผนที่แบ่งเขตการเลือกตั้งโดยคณะกรรมาธิการ
อิสระ ไม่ใช่นักการเมือง:

• การตอบรับในข้อเสนอที่ 11 (ปี 2008)  ได้มีผลให้คณะ
กรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งอิสระสามารถเขียนแผนที่
แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารัฐ และสมาชิกสภา
นิติบัญญัติรัฐได้ส�าเร็จ  

• การตอบรับในข้อเสนอที่ 20 (ปี 2010)  ท�าให้ยืดเวลา
ของข้อเสนอที่  11 ที่ให้มีการปฏิรูปเขตเลือกตั้งของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

• การตอบ ไม่รบั ในข้อเสนอที ่27 (ปี 2010)  ได้ยบัยัง้ความ
พยายามของนกัการเมอืงทีจ่ะปลดคณะกรรมาธกิารอสิระออก 
และยบัยัง้อ�านาจในการดงึเขตเลอืกตัง้ทีต่นได้เปรยีบกลบัคนื

การตอบรับข้อเสนอที่ 40 ท�าให้นักการเมืองต้องรับผิดชอบ
การผ่านร่างของข้อเสนอที่ 11 และ ข้อเสนอที่ 20 และความ

พ่ายแพ้ของข้อเสนอที่ 27 ได้มีผลให้การแบ่งเขตเลือกตั้งมีความ
ยุติธรรม และไม่มีนักการเมืองซาคราแมนโตเข้ามาเกี่ยวข้อง! 

เมื่อประชาชนได้ปฏิรูปการแบ่งเขตการเลือกตั้งแล้ว คณะ
กรรมาธิการอิสระนี้สามารถเขียนแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง
ส�าหรับต�าแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติและสภาผู้แทนราษฎรของรัฐ
อย่างยุติธรรมได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี โดยเริ่มตั้งแต่การ
เลือกตั้งปี 2012

การปฏิรูปการแบ่งเขตเลือกตั้งนี้ท�าให้การวิ่งเต้นของนักการ
เมืองสิ้นสุด เพราะเป็นขั้นตอนที่โปร่งใสและไม่ปิดบังสาธารณชน  
และไม่มีสิ่งใดจะรับประกันได้ว่านักการเมืองจะได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาอีก ในทางตรงกันข้าม พวกเขาต้องมีความรับผิดชอบ และ
หันมาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

“คณะกรรมาธิการได้ผลักดันให้นักการเมืองออกไปจากระบบ 
และน�าอ�านาจของประชาชนกลับคืนมา” —John Kabateck,  
ผู้อ�านวยการใหญ่ สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ/แคลิฟอร์เนีย 

ตอบรับข้อเสนอที่ 40 เพื่อยับยั้งการกระท�าของนักการเมืองใน
การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการเลือกตั้งของประชาชน 

www.HoldPoliticiansAccountable.org

JENNIFER A. WAGGONER, ประธาน 
สหพันธ์สตรีผู้ออกเสียงแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
DAVID PACHECO, ประธาน 
AARP California
ALLAN ZAREMBERG, ประธาน 
หอการค้าแห่งแคลิฟอร์เนีย
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ข้อเสนอที  ่

40
ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอที่ 40 ความ

ตั้งใจของเราคือการท�าให้มั่นใจว่า เงื่อนไขส�าหรับการเลือกตั้งจะ
หยุดยั้งไม่ให้มีการด�าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิวุฒิสภาใน
ปัจจุบันเกิดขึ้นในปี 2012 ศาลฎีกาได้ตรวจสอบกระบวนการ และ
ได้ขัดขวางเพื่อให้ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งเดิมต่อไป ค�าตัดสิน
ของศาลท�าให้เราไม่ต้องรณรงค์ต่อไป และเราไม่ต้องแสวงหา
เสียงคะแนนปฏิเสธอีกต่อไป 

JULIE VANDERMOST, ผู้สนับสนุน
ข้อเสนอที่ 40  

การตอบรับข้อเสนอที่  40 ยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการปกป้อง
คณะกรรมาธิการที่มาจากประชาชน 

ผู้ลงคะแนนเสียงยังคงจ�าเป็นต้องลงคะแนนเสียง รับ ข้อเสนอ
ที่  40 เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะ
กรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มาจากประชาชนเป็นไปดังเดิม—
ถึงแม้ว่าผู้สนับสนุนเสียงนี้ได้ระบุไปแล้วข้างต้นว่าพวกเขาไม่ได้
แสวงหาคะแนนเสียง “ปฏิเสธ” อีกต่อไป

เพราะถ้าเมื่อประชามติเป็นเอกฉันท์ ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ 
—ถงึแม้ว่าผูส้นับสนนุได้หยดุใช้มาตรการนีแ้ล้วกต็าม

ข้อเสนอที่ 40 เป็นการตัดสินใจเลือกง่ายๆ ระหว่างกระบวนที่
ต้องเสียงบประมาณมหาศาล กับการปกป้องคณะกรรมาธิการแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่มาจากประชาชน 

การลงคะแนนเสียงรับข้อ 40:
• ปกป้องแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของรัฐซึ่ง

เขียนขึ้นโดยคณะกรรมาธิการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มาจาก
ประชาชน

• ช่วยรักษาเงินภาษีของประชาชนไว้ได้เป็นแสนๆ
• ท�าให้นักการเมอืงต้องรบัผดิชอบ:  การทีค่ณะกรรมาธกิารแบ่งเขต

เลอืกตัง้อสิระเป็นผูแ้บ่งเขตเลอืกตัง้เอง ท�าให้รบัประกนัได้ว่านกัการ
เมอืงจะไม่ได้รบัการเลอืกตัง้เข้ามาอกี แต่นกัการเมอืงจะต้องรับผิด
ชอบและต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

• สนับสนุนความตั้งใจของผู้ลงคะแนนเสียง:  ชาวมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียได้ลงคะแนนเสียงไปแล้วสามครั้งในรอบสี่ปีที่
ผ่านมาเพื่อให้คณะกรรมาธิการอิสระเป็นผู้เขียนแผนที่แบ่ง
เขตการเลือกตั้ง—ไม่ใช่นักการเมืองเป็นผู้เขียน

การลงคะแนนเสียง "ไม่รับ" ข้อเสนอที่  40 จะล้มเลิกการแบ่ง
เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมาธิการอิสระได้ท�าไว้อย่างยุติธรรมแล้ว 
และเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองฉวยโอกาสในการแบ่งเขต
เลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ตน

ตอบรับข้อเสนอที่ 40
โปรดมาร่วมมือกับพวกเราและตัวแทนฝ่ายภาครัฐ เอกชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มปกป้องสิทธิพลเมืองในการตอบรับข้อ
เรียกร้องที่  40.

www.HoldPoliticiansAccountable.org

KATHAY FENG, ผู้อ�านวยการใหญ ่
California Common Cause
JOHN KABATECK, ผู้อ�านวยการใหญ ่
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ/รัฐแคลิฟอร์เนีย
GARY TOEBBEN, ประธาน 
หอการค้าแห่งเมืองลอสแองเจิลลิส
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