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Mga Pahayag ng Layunin ng Partidong Pampulitika
★  Partidong Libertaryan  ★

Kung ikaw ay mapag-ubaya sa kapwa at responsable sa pananalapi, ikaw 
ay isang libertaryan.

Ang mga solusyong Libertaryan ay ang pinakapraktikal, maisasagawa, 
at patas para sa pagpapalakas ng ating ekonomiya at pamamahala sa ating 
estado. Kung ang mga ito ay ipinatupad sa nakalipas na sampung taon, ang 
California ay mayroon na sanang matatag na ekonomiya at kanais-nais na 
mga kalagayan ng pamumuhay batay sa:

•	Umuunlad	na	mga	pribadong	pamumuhunan	•	Pagpili	ng	magulang	
sa	pagtuturo	sa	kanilang	mga	anak	•	Paligsahang	seguro	sa	pangangalagang	
pangkalusugan	•	Mga	pampublikong	pensiyon	na	hindi	nagbabangkarote	
sa	mga	lokal	at	pandistritong	pamahalaan	•	Mga	batas	na	pinaiiral	sa	lahat	
ng mga Taga-California nang pantay, kabilang ang mga inihalal na opisyal 
ng California

Ang mga Libertaryan ay nagtatrabaho upang:
•	Paliitin	ang	mga	pagpapatakbo	ng	pamahalaan,	kaya	magbabawas	ng	

mga gastos ng pamahalaan at magbababa ng mga buwis (may higit sa 300 

sinusuportahan-ng-buwis na mga ahensiya ng pamahalaan na masasarhan 
nang hindi ilalagay sa panganib ang pagpapatakbo ng pamahalaan, 
kaligtasan ng publiko, edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at 
pagreretiro)	•	Repormahin	ang	mga	pensiyon	ng	pampublikong	empleyado	
na	ginagawang	bangkarote	ang	mga	lunsod,	county	at	ang	estado	•	Isapribado	
ang mga serbisyo ng pamahalaan na pinakamahusay na naihahatid ng mga 
tagapagkaloob	na	mabisa	ang	paggasta	•	Itaguyod	ang	pagpapaunlad	ng	
pribadong	negosyo	na	lumilikha	ng	mga	trabaho	•	Igarantiya	ang	pantay	na	
pagtrato	sa	ilalim	ng	batas	para	sa	lahat	ng	mga	Taga-California	•	Kontrolin	
ang marihuwana tulad ng alak para sa mga may sapat na gulang, ginagawa 
itong	mas	mahirap	makuha	ng	mga	menor	•	Magpatibay	ng	isang	bahaging-
panahon na Lehislatura

Gagawin ng mga kandidato ng Partidong Libertaryan ang mga repormang 
ito kung susuportahan at ihahalal ninyo sila.

Libertarian Party of California 
Kevin Takenaga, Tagapangulo 
770 L Street, Suite 950 
Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776 
E-mail: office@ca.lp.org 
Website: www.ca.lp.org

★ Partidong mga Amerikanong Naghahalal ★

Walang ibinigay na pahayag.

★ Partidong Republikano ★

Ang Partidong Republikano ng California ay naghahangad na tapusin 
ang kasalukuyang kalagayan sa Sacramento at ibalik ang ating estado bilang 
lider ng bansa sa pag-unlad na pangkabuhayan at inobasyon sa pamamagitan 
ng pagbawas sa mga buwis, pag-aalis ng kuskos balungos, at pagbabalik ng 
negosyo sa California.

Gusto naming magtayo ng isang California kung saan ang mga tao at 
mga pamilya ay protektadong muli dahil ang isang masiglang ekonomiya ay 
lumilikha ng mga trabaho at mga pagkakataon para sa lahat na gusto at may 
kakayahang magtrabaho.

Ang mga Republikano ay sumusuporta sa agresibong pagreporma sa 
ating maumbok at maaksayang pamahalaan, pagprotekta sa mga karapatan 
sa ari-arian, pagkakaloob ng mga pagpiling pang-edukasyon para sa bawat 
pamilya, at pagbawas sa pasanin ng mga nagbabayad ng buwis upang paunlarin 
ang ating ekonomiya at lumikha ng mga trabaho at mga pagkakataon na 
kailangan ng mga pamilya.

Ang Partidong Republikano ay ang tagapagtaguyod para sa pangkaraniwang 
mga Taga-California—hindi sa mga espesyal na interes o malaking 
pamahalaan. Kami ay lumalaban upang protektahan ang personal na kalayaan, 
upang magkaloob ng pantay na pagkakataon, at upang tiyakin na ang lahat 
ng mga Taga-California ay maaaring magtrabaho, mag-ipon, at mamuhunan 
sa kanilang hinaharap.

Nagiging mabisa lamang ang ating demokrasya kung ang mabubuting tao 
ay nagpapasiya na humakbang at lumahok. Ang aming mga pinto ay bukas sa 
inyo at umaasa kami na gagawin ninyo ang personal na desisyon ngayon na 
protektahan, pabutihin at itayo ang California sa pamamagitan ng pagsama 
sa Partidong Republikano ng California. Makakakuha kayo ng karagdagang 
kaalaman sa pamamagitan ng pagbisita sa cagop.org ngayon.

California Republican Party 
Jim Brulte, Tagapangulo 
1121 L Street, Suite 207 
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496 
Website: www.cagop.org

Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga 
pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga partidong pampulitika at ang katumpakan ay hindi 
sinuri ng alinmang opisyal na ahensiya.
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Green Party of California 
P.O. Box 160, Station A 
Richmond, CA 94808

(916) 448-3437 
E-mail: gpca@cagreens.org 
Website: www.cagreens.org

Ang Partidong Luntian ay sumusuporta sa mga maisasagawang solusyon 
sa mga pinakamabigat na problema ng ating planeta, mula sa pagbabago ng 
klima hanggang sa makasaysayang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa kita. 
Inuuna namin ang mga tao at planeta.

Sa kasalukuyan 53 Luntian sa California ang humahawak ng 
katungkulan. Ang pagboto ng Luntian ay nangangahulugang pagtanggi sa 
pagtitipid laban sa mahirap, at suporta para sa pagkakapantay-pantay at 
kakayahang makapagpatuloy. Ang isang pamahalaan ng Partidong Luntian 
ay mangangahulugang:

HUSTISYANG PANLIPUNAN
•	Pagtatapos	 ng	 kahirapan	 sa	 pamamagitan	 ng	 luntiang	 trabahong	

may nakakabuhay na suweldo, abot-kayang pabahay, isang-tagabayad na 
pangangalagang pangkalusugan, mga karapatan ng mga manggagawa at 
seguridad	sa	pagkain	para	sa	lahat	•	Isang	pag-aari	ng	publiko	na	bangko	ng	
estado	upang	mamuhunan	sa	California	sa	halip	na	sa	Wall	Street	•	Edukasyon	
sa halip ng pagpapakulong, at libreng matrikula sa pampublikong kolehiyo/
unibersidad, sa pamamagitan ng pagreporma sa Proposisyon 13 at 
progresibong pagbubuwis

REPORMANG PAMPULITIKA
•	Pag-aalis	ng	pera	ng	korporasyon	 sa	pamamagitan	ng	mga	halalan	

na	tinutustusan	ng	publiko	•	Mas	maraming	demokrasya	at	mas	buong	
pagkatawan sa pamamagitan ng proporsiyonal na pagkatawan para sa 
lehislatura ng estado at Kongreso, at piniling ranggo ng pagboto para sa 
pambuong-estadong	katungkulan	ng	tagapagpaganap	•	Pagpapawalang-saysay	
sa Nangungunang Dalawa

REPORMA SA SISTEMA NG HUSTISYA
•	Pag-aalis	nang	permanente	sa	parusang	kamatayan	•	Isang	moratoryo	

sa konstruksiyon ng bilangguan at pagtatapos sa mga pribadong 
bilangguan	•	Pagsasalegal	sa	marihuwana

HINAHARAP NG LUNTIANG ENERHIYA
•	Pagsasara	ng	nukleyar	na	planta	ng	enerhiya	sa	Diablo	Canyon	•	Isang	

Solar na California, episyente sa enerhiya, may konserbasyon at pag-aari ng 
publiko	na	ligtas,	malinis	na	napapanibagong	enerhiya	•	Mga	buwis	sa	gatong	
na galing sa mga hayop at halaman, pampublikong paghahatid, mga lunsod 
na nangangalaga ng kapaligiran

Magparehistro sa Luntian. Bumoto ng Luntian.

★ Partidong Luntian ★

★ Partidong Kapayapaan at Kalayaan ★

Ang Partidong Kapayapaan at Kalayaan ay isang uring-manggagawa na 
partido sa isang bansa na pinatatakbo ng at para sa mayayaman at sa kanilang 
mga korporasyon. Hindi natin kailangang isakripisyo ang ating kalusugan, 
ating mga kabuhayan at ating planeta para sa kita ng mga amo. Magagawa 
nating buwisan ang mayayaman, na ang lahat ng kayamanan ay nilikha ng 
mga manggagawa, upang bayaran ang mga pangangailangan ng lipunan. 
Sumasang-ayon kami sa:

•	Mga	disenteng	trabaho	at	mga	karapatan	sa	paggawa	para	sa	lahat	•	Libreng	
edukasyon	para	sa	lahat,	preschool	hanggang	unibersidad	•	Libreng	panlahat	
ng	pangangalagang	pangkalusugan	•	Masaklaw	na	mga	serbisyo	para	sa	mga	
taong	may	kapansanan	•	Pauwiin	ang	mga	sundalo	•	Tapusin	ang	lahat	ng	
diskriminasyon.	Pagkakapantay-pantay	sa	pag-aasawa	•	Buong	mga	karapatan	
para	 sa	mga	 imigrante	•	Ibalik	 at	 protektahan	 ang	 kapaligiran	•	Tunay	

na demokrasya at patas na pagkatawang pampulitika. Ang batas sa 
"nangungunang dalawa" ay nag-alis sa karamihan ng mga partido mula sa 
balota ng pangkalahatang halalan. Dapat nating tapusin ito. Mangyaring 
iboto si Adam Shbeita para sa Kongreso sa ika-44 na Distrito.

Hanggang inuuna ng ating sistema ang mayayaman, magdurusa tayo 
sa digmaan, brutalidad ng pulis, mababang mga suweldo, hindi ligtas na 
mga lugar ng trabaho at polusyon. Itinataguyod namin ang sosyalismo, ang 
pag-aari at demokratikong pagkontrol ng ekonomiya ng mga nagtatrabahong 
tao. Kung magkakaisa tayo upang bawiin ang ating mga industriya at mga 
likas na kayamanan, magagawa nating magtrabahong magkakasama para 
sa kabutihan ng lahat, sa halip na maging mga alipin ng mayayaman at ng 
kanilang mga korporasyon.

Magparehistro sa Partidong Kapayapaan at Kalayaan!

★ Partidong Demokratiko ★

Ang mga Demokratiko ay naniniwala na ang tagumpay ng ekonomiya ng 
California ay nakaugat sa kapakanan ng mga nagtatrabahong pamilya, hindi 
sa mga bangko ng Wall Street.

Sa California, sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Jerry Brown, 
ang mga solusyon na Demokratikong patakaran ay nakapaghatid ng isang 
balanseng badyet, nagpatigil sa mga pagbawas sa edukasyon at nagpalawak 
ng kakayahang makakuha ng abot-kayang pangangalagang pangkalusugan 
para sa mga pamilya.

Ang mga Demokratiko ay nagtatrabaho upang labanan ang pandaigdig na 
pag-init, dagdagan ang pamumuhunan sa napapanibagong mga pinagkukunan 
ng enerhiya at upang panatilihin ang kolehiyo na abot-kaya para sa gitnang uri.

Kami ay naniniwala na ang mga paaralan at lokal na kaligtasan ng publiko 
ay mahahalagang priyoridad na dapat protektahan.

Alam ng mga Demokratiko na ang ating estado ay pinakamahusay na 
nagtatrabaho kapag ang lahat ng mga Taga-California ay binibigyan ng 
magkakatulad na pagkakataon upang magtagumpay, anuman ang kanilang 
lahi, relihiyon, etnisidad o oryentasyong sekswal.

Sa tulong ninyo, ang mga Demokratiko ay magpapatuloy na bumuo ng 
matatapang, malilikhaing solusyon upang matugunan ang mga hamon ng 
pareho ng estado at ating bansa.

Mangyaring bisitahin kami sa www.cadem.org upang makakuha ng 
karagdagang kaalaman.

California Democratic Party 
John L. Burton, Tagapangulo 
1830 9th Street 
Sacramento, CA 95811

E-mail: info@cadem.org 
Website: www.cadem.org 
Facebook: facebook.com/cadems 
Twitter: @CA_Dem

Peace and Freedom Party 
P.O. Box 24764 
Oakland, CA 94623

(510) 465-9414 
E-mail: info@peaceandfreedom.org 
Website: www.peaceandfreedom.org

Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga 
pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga partidong pampulitika at ang katumpakan ay hindi 
sinuri ng alinmang opisyal na ahensiya.

★ Partidong Amerikanong Independiyente ★

Walang ibinigay na pahayag.




