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BUÔN NGƯỜI. CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 

DỰ LUẬT

35
 BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 35 

 PHẢN BÁC BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 35 
Dự luật này được cho là nhắm vào nạn buôn người thực ra là đe 

dọa đến nhiều người vô tội:
Nếu Dự Luật 35 được thông qua, bất cứ người nào được trợ giúp 

tài chánh từ hoạt động mại dâm bình thường, thuận tình giữa người 
lớn—gồm cả con cái, cha mẹ, người phối ngẫu, bạn tình sống chung, 
bạn ở chung nhà, chủ nhà, hoặc những người khác của một người 
làm nghề buôn bán tình dục—cũng đều có thể bị truy tố về tội buôn 
người, và nếu bị kết tội, phải ghi danh là tội phạm tình dục suốt đời!

“Con trai tôi, đã phục vụ đất nước chúng ta trong quân đội Hoa 
Kỳ và nay đang theo học đại học, có thể bị gán tên gọi là kẻ buôn 
người và phải ghi danh là tội phạm tình dục nếu tôi trợ giúp con tôi 
bằng tiền tôi kiếm được từ các dịch vụ tình dục.”—Maxine Doogan

Thay vì làm việc với giới làm nghề buôn bán tình dục để ngăn 
chặn những kẻ buôn người thực sự, những người bênh vực nữ giới 
chống tình dục cực tả và những người bảo thủ tôn giáo cực hữu 
ủng hộ cho Dự Luật 35 hy vọng là cử tri nào nghe đến “buôn bán 
bất hợp pháp” sẽ bị lừa mà ủng hộ cho chiến dịch vô ích của họ 
chống lại “nghề lâu đời nhất thế giới” bằng cách buộc tội phạm pháp 
những người làm nghề mại dâm giữa người lớn thuận tình với nhau. 
Lập luận của những người ủng hộ nói rằng California là một “khu 
vực có nhiều hoạt động” buôn người nghe khả nghi tương tự những 

lời đã bị vạch trần sự thật tại nơi khác:  
http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_
child_sex_trafficking.html

Dự Luật 35 sẽ tạo ra trách nhiệm mới không được tài trợ cho tiểu 
bang chúng ta, ngay vào lúc mà chính quyền California đang bị 
khủng hoảng tài khóa và nhiều thành phố đã nộp đơn khai phá sản. 
Một giám đốc điều hành giàu có đã tặng hơn 90% ngân khoản vận 
động cho Dự Luật 35—http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/
californians-against-sexual-exploitation-act_n_1656311.html—
nhưng sẽ không có tiền của ông ta để tài trợ việc thi hành luật này. 
Bắt những kẻ buôn người phải trả phí tổn này là chuyện không 
tưởng—số tài sản tịch thu chưa bao giờ đài thọ nổi cho “Cuộc Chiến 
Chống Ma Túy”, và cũng sẽ không bao giờ đủ để tài trợ cho một 
“Cuộc Chiến Chống Mại Dâm”.

Hãy bỏ phiếu CHỐNG Dự Luật 35!

MANUAL JIMENEZ, CFO 
Công Ty Dự Án Pháp Lý, Giáo Dục, và Khảo Cứu Những  
   Người Cung Cấp Dịch Vụ Tình Dục
NORMA JEAN ALMODOVAR 
STARCHILD

HÃY CHẶN ĐỨNG NẠN BUÔN NGƯỜI—THUẬN cho 35.
Tại California, phụ nữ và trẻ em yếu đuối bị cầm giữ ngược với ý 

muốn của họ và bị cưỡng ép làm nghề mại dâm để cung cấp tiền cho 
những kẻ buôn người. Nhiều nạn nhân là trẻ gái mới có 12 tuổi.

Buôn người là một trong các hoạt động hình sự gia tăng nhanh 
nhất trên thế giới, và đang xảy ra ngay tại đây trên đường phố của 
California và trên mạng nơi các thiếu nữ bị mua bán.

Một cuộc nghiên cứu toàn quốc mới đây cho California điểm “F” 
về luật đối phó với nạn buôn trẻ cho tình dục.

Vì thế chúng ta cần Dự Luật 35.
Thuận cho 35 sẽ:
• Gia tăng án tù cho những kẻ buôn người, bắt các tội phạm đó 

phải chịu trách nhiệm.
•  Đòi hỏi các tội phạm buôn người bị kết tội phải ghi danh là tội 

phạm tình dục, để ngăn ngừa tội ác trong tương lai.
•  Đòi hỏi tất cả các tội phạm tình dục ghi danh phải tiết lộ các 

trương mục Internet của chúng, để ngăn chặn nạn bóc lột tình 
dục trẻ em trên mạng.

•  Gia tăng tiền phạt những kẻ buôn người bị kết tội và sử dụng 
các ngân khoản đó để đài thọ cho các dịch vụ cho nạn nhân, để 
họ có thể vượt qua các trở ngại trong cuộc sống.

Dự Luật 35 bảo vệ trẻ em để không bị bóc lột tình dục.
Nhiều nạn nhân của nạn buôn người tình dục là trẻ em yếu đuối. 

Các em sợ mất mạng và bị lạm dụng—tình dục, thể xác, và tâm 
thần. FBI công nhận ba thành phố tại California—Los Angeles, San 
Francisco, và San Diego—là các khu vực xảy ra nhiều vụ buôn bán 
tình dục trẻ em. Vì thế chúng ta cần Dự Luật 35 để bảo vệ cho trẻ 
em không bị bóc lột.

Dự Luật 35 bắt những kẻ buôn người phải chịu trách nhiệm về 
các tội kinh khủng của chúng.

“Những kẻ buôn người về tình dục nhắm vào giới yếu đuối nhất 
trong xã hội chúng ta. Chúng làm giàu rồi phế thải các nạn nhân của 
chúng. Dự Luật 35 sẽ bắt những tội phạm này phải chịu trách nhiệm. 
Khi thông qua 35 là người dân California sẽ tuyên bố là chúng ta sẽ 
không tha thứ nạn lạm dụng tình dục con em chúng ta và chúng ta sẽ 
bênh vực cho nạn nhân của các tội kinh khủng này.”

—Nancy O’Malley, Biện Lý Địa Hạt Quận Alameda và người 
bênh vực các quyền của nạn nhân toàn quốc

Dự Luật 35 giúp ngăn chặn nạn bóc lột trẻ em bắt đầu trên mạng.
Internet cung cấp phương tiện cho những kẻ buôn người liên lạc 

với trẻ em yếu đuối. Dự Luật 35 đòi hỏi các tội phạm tình dục bị 
kết tội phải cung cấp chi tiết cho nhà chức trách khi chúng sử dụng 
Internet, mà sẽ giúp bảo vệ con em chúng ta và ngăn ngừa nạn buôn 
người.

Các nhóm công lực lớn nhất của California thúc giục THUẬN 
cho 35.

“Là những người ở mặt trận tiền phương chống nạn buôn người, 
chúng tôi cực lực thúc giục THUẬN cho 35 để giúp chúng tôi truy 
tố những kẻ buôn người tình dục và bảo vệ các nạn nhân bị bóc lột 
tình dục.”

—Ron Cottingham, Chủ Tịch, Hội Khảo Cứu Nhân Viên Công 
Lực California, đại diện cho 64,000 thành viên trong ngành an toàn 
công cộng

Các nạn nhân của tội ác và những người bênh vực cho họ thúc 
giục THUẬN cho 35.

“Dự Luật 35 sẽ bảo vệ trẻ em đối với những kẻ buôn người kiếm 
lợi từ việc bán các nạn nhân này ngoài đường phố và trên mạng.”

—Marc Klaas, người bênh vực nạn nhân của tội ác và là cha của 
Polly Klaas, đã bị bắt cóc và hạ sát vào năm 1993

“Lúc 14 tuổi, tôi trốn nhà ra khỏi một gia đình rối ren và lọt vào 
móng vuốt của một kẻ buôn người. Trong nhiều năm tôi đã bị bán 
và lạm dụng khi tôi còn là đứa trẻ. Là nạn nhân của nạn buôn người, 
tôi xin người dân California hãy chống lại nạn bóc lột tình dục và bỏ 
phiếu Thuận cho 35.”

—Leah Albright-Byrd, Nạn Nhân của Nạn Buôn Người
HÃY BẢO VỆ TRẺ EM ĐỐI VỚI NẠN BÓC LỘT TÌNH DỤC. 

HÃY NGĂN CHẶN NHỮNG KẺ BUÔN NGƯỜI.
THUẬN cho 35. VoteYeson35.com

LEAH ALBRIGHT-BYRD 
Nạn Nhân của Nạn Buôn Người
MARC KLAAS, Chủ Tịch 
Tổ Chức Gây Quỹ KlaasKids
SCOTT R. SEAMAN, Chủ Tịch 
Hội Tư Lệnh Cảnh Sát California
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BUÔN NGƯỜI. CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 

DỰ LUẬT  

35
Dự Luật 35 không đáp ứng được hứa hẹn của luật này, và cử tri 

nên trả về soạn lại.
Đưa ra luật cấm không bảo vệ được.
Nếu được thông qua, California sẽ lại ký thêm một chi phiếu 

để trống nữa cho những người ủng hộ Dự Luật 35. Dự luật thiển 
cận được đưa vào lá phiếu này dựa vào một định nghĩa lỏng lẻo về 
chuyện mối lái mại dâm. Số này gồm cả: cha mẹ, con cái, bạn ở 
chung nhà, bạn tình sống chung, và chủ nhà của những người làm 
nghề mại dâm sẽ bị gán nhãn hiệu là các tội phạm tình dục. Mục tiêu 
thực sự là để có thể tịch thu tài sản mà cấp cho các cơ quan công lực 
thi hành luật và các tổ chức bất vụ lợi. Dự Luật 35 không có ai giám 
sát hoặc phải chịu trách nhiệm gì cả. Như vậy là mở đường cho nạn 
tham nhũng mà chúng ta đã thấy trong lãnh vực thi hành luật chống 
ma túy. 
http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/
defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence

Nếu được thông qua, Dự Luật 35 sẽ có ảnh hưởng tai hại đến 
ngân sách tiểu bang. Đạo luật này dựa vào các nguồn tài nguyên 
kết tội những người lớn bị bắt bừa bãi về tội mại dâm trong những 
vụ bố ráp mại dâm ngụy trang dưới danh nghĩa cứu vớt trẻ em.  
http://www.sfgate.com/default/article/Bay-Area-sweep-nets-child-
prostitute-pimp-suspects-3661229.php

Kết quả khảo cứu cho thấy là hầu hết các thiếu niên bị bắt vì mại 
dâm không có kẻ mối lái; do đó khi nói rằng đạo luật này sẽ tự tài 
trợ thì không có bằng chứng nào cho thấy như vậy. Những Đứa Trẻ 
Trai Lạc Loài: Kết quả khảo cứu mới phá vỡ tư tưởng rập khuôn 
này 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/

Dự Luật 35 dựa vào các chính sách thất bại dùng biện pháp cấm 
đoán bằng pháp luật để bắt giữ vị thành niên nhưng gọi đó là “cứu vớt”. 

Thành viên nhóm Cố Vấn Liên Hiệp Quốc, Cheryl Overs nói  
về việc Đối Phó với Nạn Bóc Lột Tình Dục Thương Mại Trẻ Em  
http://www.plri.org/story/tackling-child-commercial-sexual-
exploitation Đừng mở rộng thêm các chính sách đã thất bại này. 
http://www.traffickingpolicyresearchproject.org/

Nếu được thông qua, tiểu bang sẽ có thể phải biện hộ cho đạo luật 
này ở tòa vì có thể sẽ gặp các phản đối pháp lý vì nhiều điều khoản 
khả nghi và có thể bất hợp hiến gồm các điểm sau: định nghĩa mơ 
hồ có thể bất hợp hiến về “buôn người” gồm cả “ý định phân phối 

tài liệu dâm ô”, các biện pháp trừng phạt “độc ác và bất thường” có 
thể bất hợp hiến như thời gian phạt tù quá lâu và tiền phạt quá nhiều, 
cấm bị cáo có quyền đưa ra bằng chứng trong các vụ xử để biện hộ 
và điều cấm đó có thể bất hợp hiến.

Đạo Luật này sẽ gây tốn kém cho tiểu bang thêm các số tiền 
không biết là bao nhiêu: Luật này sẽ gia tăng gánh nặng công việc 
cho các sở quản chế vốn đã quá nặng nề công việc. Hãy xét đến vụ 
Jaycee Dugard và $20,000,000 mà California đã phải trả cho cô ta vì 
không bảo vệ được cô ta đối với một kẻ rình mồi tình dục bạo động. 
Luật này sẽ đòi hỏi phải huấn luyện cho cảnh sát để thi hành các 
điều khoản được mở rộng thêm của Đạo Luật này. http://www.sfbg.
com/politics/2012/06/16/bringing-heat

Dự Luật lầm lẫn này sử dụng biện pháp reo rắc lo sợ không đúng 
sự thật để thúc giục cử tri thử thời vận mà trông vào các khoản tiền 
phạt và lệ phí trong tương lai mà gây rủi ro phải chuyển các nguồn 
tài nguyên hiếm hoi của tiểu bang ra khỏi các chương trình can thiệp 
của dịch vụ xã hội hiện nay.

Các đạo luật đang được thi hành. http://blog.sfgate.com/
incontracosta/2012/06/25/concord-police-assist-with-multi-agency-
operation-targeting-child-prostitution/

Chính sách nền tảng của Dự Luật 35 đã được lập ra ở ngoài giới 
dân bị ảnh hưởng. Những Người Ủng Hộ hưởng lợi tài chánh bằng 
cách được trả lương “để cung cấp dịch vụ” cho những người làm 
nghề buôn bán tình dục do thuận tình với nhau. Những người làm 
nghề buôn bán tình dục không muốn bị mất việc vì các đạo luật  
hình sự và bị buộc phải tiếp nhận các dịch vụ của những người ủng 
hộ luật này. Những người làm nghề buôn bán tình dục đòi hỏi có 
tiếng nói.

Hãy hiểu rõ. Cấm mại dâm là điều kiện đưa đến bóc lột. Chúng ta 
hãy giải quyết vấn đề đó thay vì vấn đề này.

Hãy bỏ phiếu Chống các chính sách đã thất bại này.
Hãy bỏ phiếu Chống Dự Luật 35.

MAXINE DOOGAN, Chủ Tịch 
Công Ty Dự Án Pháp Lý, Giáo Dục, và Khảo Cứu Những  
   Người Cung Cấp Dịch Vụ Tình Dục
MANUAL JIMENEZ, CFO  
Công Ty Dự Án Pháp Lý, Giáo Dục, và Khảo Cứu Những  
   Người Cung Cấp Dịch Vụ Tình Dục

“Lần đầu tiên tôi bị một kẻ buôn người bóc lột là năm tôi 10 tuổi. Tôi 
bị lạm dụng trong nhiều năm trong khi kẻ buôn người hưởng lợi. Xin 
bênh vực cho phụ nữ và trẻ em bị buôn bán ngoài đường phố và trên 
mạng. Hãy bỏ phiếu Thuận cho 35 để chặn đứng nạn buôn người.” 
—Withelma Ortiz, Nạn Nhân của Nạn Buôn Người

Một cuộc nghiên cứu mới đây đã cho California điểm “F” vì các 
đạo luật yếu kém chống nạn buôn bán tình dục trẻ em. FBI đã gọi 
San Francisco, Los Angeles, và San Diego là các khu vực xảy ra 
nhiều vụ buôn bán tình dục trẻ em. 

Tuổi trung bình khi một bé gái bị buôn bán lần đầu là 12 đến 14 
tuổi. Các trẻ này lẽ ra phải lo làm bài tập ở nhà, chứ không phải sống 
sót thêm một đêm nữa bị bán.

Dự Luật 35 sẽ bảo vệ trẻ em tại California bằng cách gia tăng các 
biện pháp trừng phạt những kẻ buôn người, bắt các tội phạm bị kết 
tội buôn người phải ghi danh là tội phạm tình dục, và đòi hỏi tất cả 
các tội phạm tình dục ghi danh phải cung cấp chi tiết cho nhà chức 
trách về việc chúng sử dụng Internet, để giúp ngăn ngừa nạn buôn 
người trên mạng.

Dự Luật 35 giúp nạn nhân làm lại cuộc đời bằng cách gia tăng tiền 
phạt đối với những kẻ buôn người và dành riêng các ngân khoản này 
cho dịch vụ giúp nạn nhân.

THUẬN cho 35 được MỘT LIÊN HIỆP RỘNG RÃI HẬU 
THUẪN, gồm:

• Những người bênh vực trẻ em và nạn nhân, chẳng hạn như Tổ 
Chức Gây Quỹ KlaasKids và tổ chức Nạn Nhân của Tội Ác 
Đoàn Kết

•  Các tổ chức công lực tại California đại diện hơn 80,000 nhân 
viên công lực

•  Các nạn nhân của nạn buôn người
HÃY BỎ PHIẾU THUẬN cho 35 để CHẶN ĐỨNG NẠN BUÔN 

NGƯỜI và BÓC LỘT TÌNH DỤC TRẺ EM.

WITHELMA ORTIZ 
Nạn Nhân của Nạn Buôn Người
CARISSA PHELPS 
Nạn Nhân của Nạn Buôn Người
NANCY O’MALLEY 
Biện Lý Địa Hạt Quận Alameda
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