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 Bác Bỏ Biện Luận Ủng Hộ Dự Luật 47 

Đây không phải chỉ là dự luật tiên khởi được soạn thảo kém cỏi. Đây 
là một sự mời gọi thảm họa. Các công tố viên và những ai quan tâm về 
việc bảo vệ người vô tội khỏi sự ngược đãi tình dục bạo lực, nạn ăn cắp 
lý lịch cá nhân và các tội ác nghiêm trọng khác mạnh mẽ chống đối Dự 
Luật 47. Các người chống đối bao gồm:
•	 California Coalition Against Sexual Assault
•	 California District Attorneys Association
•	 California Fraternal Order of Police
•	 California Peace Officers Association
•	 California Police Chiefs Association
•	 California Retailers Association
•	 California State Sheriffs’ Association
•	 Crime Victim Action Alliance
•	 Crime Victims United of California
Bất kể ý định của những người ủng hộ Dự Luật 47 hoặc họ muốn nói gì, 

nhóm công lực và quyền của nạn nhân được trân trọng này muốn quý vị 
biết rõ những thực tế khó khăn, thất vọng này:
1. Những người ủng hộ Dự Luật 47 thừa nhận rằng 10,000 tù nhân 

sẽ hợp lệ để được phóng thích sớm. Họ soạn ra dự luật này để các 
thẩm phán sẽ không thể ngăn chận việc phóng thích sớm những 
tù nhân này, nhiều người trong số này đã bị buộc tội trước đó về 
những tội ác nghiêm trọng, như hành hung, cướp bóc và trộm cắp 
trong nhà.

2. Nó được soạn thảo thật kém cỏi đến nỗi việc tàng trữ ma túy 
"cưỡng hiếp" sẽ được giảm xuống thành "trừng phạt nhẹ nhàng."

3. Ăn cắp bất kỳ khẩu súng nào trị giá dưới $950 sẽ không còn là tội 
đại hình nữa.

4. Theo lời của Chủ Tịch California Retailers Association Bill 
Dombrowski nói "giảm bớt hình phạt cho nạn trộm cắp, nhận tài 
sản trộm cắp và giả mạo có thể làm tốn của người bán lẻ và người 
tiêu thụ hàng triệu mỹ kim."

5. Không có tội phạm "lặt vặt" trong các nhà tù của chúng ta nữa. 
Những kẻ phạm tội ma túy lần đầu, ở mức độ nhẹ đã được chuyển 
đến các chương trình chuyển hướng, chứ không phải nhà tù.

Bảo vệ các cộng đồng của chúng ta. Bầu KHÔNG cho Dự Luật 47.

Sandra Henriquez, Giám Đốc Điều Hành  
California Coalition Against Sexual Assault
Adam Christianson, Chủ Tịch  
California State Sheriffs’ Association
Roger Mayberry, Chủ Tịch  
California Fraternal Order of Police

DỰ LUẬT 47 ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI NGÀNH CÔNG LỰC, CÁC 
NẠN NHÂN TỘI ÁC VÀ GIÁO VIÊN.

Chúng tôi trong cộng đồng ngành công lực đã cùng nhau ủng hộ Dự 
Luật 47 bởi vì dự luật này sẽ:
•	 Cải thiện an toàn công cộng.
•	 Giảm bớt sự chi tiêu vào nhà tù và lãng phí của chính quyền.
•	 Đóng góp hàng trăm triệu mỹ kim cho các trường học K–12, hỗ 

trợ nạn nhân tội ác, trị bệnh tâm thần và cai nghiện ma túy.
Dự Luật 47 là hợp lý. Nó chú trọng vào tiền của ngành công lực đối 

với tội ác bạo lực và nghiêm trọng đồng thời mang lại nguồn tài trợ mới 
cho giáo dục và các chương trình ngăn ngừa tội ác sẽ giúp cho tất cả 
chúng ta được an toàn hơn.

Đây là cách Dự Luật 47 thi hành:
•	 Đặt Mức Ưu Tiên cho Tội Ác Nghiêm Trọng và Bạo Lực: Ngưng sự 

lãng phí chỗ trong nhà tù cho tội lặt vặt và chú trọng nguồn trợ 
giúp của ngành công lực vào tội ác bạo lực và nghiêm trọng bằng 
cách thay đổi các tội ác không bạo lực ở mức độ nhẹ như chỉ tàng 
trữ ma túy và lặt vặt từ tội đại hình thành tiểu hình.

•	 Tiếp Tục Giam Giữ Các Tội Phạm Nguy Hiểm: Cho phép xử tội 
đại hình đối với những người vi phạm tình dục đã ghi danh và 
bất cứ kẻ nào trước đây đã bị kết tội cưỡng hiếp, sát nhân hay 
quấy nhiễu trẻ em.

•	 Tiết Kiệm Hàng Trăm Triệu Mỹ Kim: Ngưng lãng phí tiền vào việc 
chứa người trong các nhà tù với các tội lặt vặt không bạo lực, tiết 
kiệm hàng trăm triệu mỹ kim trong ngân quỹ của người đóng 
thuế mỗi năm.

•	 Tài Trợ cho Các Trường Học và Ngăn Ngừa Tội Ác: Đóng góp 
khoản tiền tiết kiệm to lớn cho các chiến lược ngăn ngừa tội 
phạm tại các trường từ K–12, hỗ trợ nạn nhân tội ác, và trị bệnh 
tâm thần và cai nghiện ma túy để ngưng chu trình tội ác.

Trong thời gian quá lâu, các nhà tù quá đông của California đã làm 
tiêu hao một cách không đáng tiền thuế và nguồn trợ giúp của ngành 
công lực, và giam giữ quá nhiều người bị buộc tội thuộc mức độ nhẹ, 
không bạo lực.

Theo cách khách quan, của Văn Phòng Phân Tích Viên Lập Pháp 
không đảng phái đã nghiên cứu cẩn thận Dự Luật 47 và kết luận rằng dự 

luật có thể tiết kiệm "hàng trăm triệu mỹ kim hàng năm, để có thể chi 
cho việc ngăn ngừa trốn học, trị bệnh tâm thần và cai nghiện, và những 
dịch vụ cho nạn nhân."

Tiểu bang chi hơn $9,000,000,000 mỗi năm cho hệ thống nhà tù. 
Trong 30 năm qua California đã xây 22 nhà tù mới nhưng chỉ có một 
trường đại học.

Dự Luật 47 đầu tư vào các dự án được ủng hộ bởi khoa học tư pháp 
hình sự tốt nhất, vốn sẽ làm tăng sự an toàn và sử dụng tiền của người 
đóng thuế đúng hơn.

Chúng tôi là:
•	 Biện Lý Khu của San Francisco, cựu Phụ Tá Cảnh Sát Trưởng Sở 

Cảnh Sát Los Angeles, và cựu Cảnh Sát Trưởng San Francisco.
•	 Cựu Cảnh Sát Trưởng thành phố San Diego, San Jose, và 

Richmond.
•	 Người sống sót sau tội ác, người ủng hộ các nạn nhân của tội ác, và 

là góa bụa của cảnh sát viên San Leandro bị thiệt mạng trong khi 
thi hành nhiệm vụ.

Chúng tôi ủng hộ Dự Luật 47 bởi vì điều đó có nghĩa là các trường học 
và khu phố an toàn hơn.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để ủng hộ Dự Luật 47 là các nhà lãnh 
đạo khác của ngành công lực và nạn nhân tội ác, giáo viên, chuyên viên 
phục hồi, lãnh đạo thương nghiệp, tổ chức nhân quyền, những nhà lãnh 
đạo đức tin, những người bảo thủ và tự do, Đảng Viên Đảng Dân Chủ, 
Cộng Hòa và Tự Do.

Xin quý vị hãy cùng với chúng tôi, và BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 47.
Muốn biết thêm chi tiết hoặc để hỏi những thắc mắc về Dự Luật 47 

chúng tôi mời quý vị vào VoteYes47.com.

George Gascon, Biện Lý Khu 
Thành Phố và Quận San Francisco 
William Lansdowne, Cựu Cảnh Sát Trưởng 
San Diego, San Jose, Richmond
Dionne Wilson, Ủng Hộ Các Nạn Nhân 
Crime Survivors for Safety & Justice
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 Bác Bỏ Biện Luận Chống Lại Dự Luật 47 

Tất cả ngành công lực California, các nhà lãnh đạo thương nghiệp, 
và người ủng hộ nạn nhân tội ác đều khuyến khích quý vị bầu KHÔNG 
cho Dự Luật 47.

Dự Luật 47 là một chính sách diễn đạt kém cỏi vô ý thức nguy hiểm 
và cấp tiến được gói gọn trong đạo luật tiên khởi soạn thảo sơ sài, sẽ gây 
nguy hiểm cho người dân California.

Các người đề xướng dự luật nguy hiểm này đã thừa nhận rằng Dự 
Luật 47 sẽ làm cho 10,000 tội phạm đại hình được hợp lệ để phóng thích 
sớm. Dựa theo sự phân tích độc lập, nhiều người trong số 10,000 tội phạm 
đại hình có hồ sơ phạm tội bạo lực.

Đây là những gì mà những người ủng hộ Dự Luật 47 không cho quý 
vị biết:
•	 Dự Luật 47 sẽ yêu cầu phóng thích hàng ngàn tù nhân nguy hiểm. 

Những tội phạm đại hình trước đây bị buộc tội về cướp có vũ khí, 
bắt cóc, cướp xe, lạm dụng trẻ em, trộm cắp ở khu dân cư, phóng 
hỏa, hành hung với vũ khí gây chết người, và nhiều tội ác nghiêm 
trọng khác sẽ hợp lệ để được phóng thích sớm theo Dự Luật 47. 
Những kẻ được phóng thích sớm này sẽ thực sự tuân theo bởi Dự 
Luật 47. Trong khi những kẻ ủng hộ Dự Luật 47 nói rằng các 
thẩm phán sẽ có thể ngăn các tội phạm nguy hiểm không được 
phóng thích sớm, điều đó hoàn toàn không đúng. Dự Luật 47 
ngăn chận các thẩm phán không được gây trở ngại cho việc 
phóng thích sớm các tù nhân ngoại trừ trong các tình huống hết 
sức hiếm hoi. Thí dụ, ngay cả khi thẩm phán xét thấy rằng tù 
nhân có mối đe dọa về những tội ác bị buộc tội như bắt cóc, 
cướp, hành hung, hành hạ vợ chồng, tra tấn thú vật nhỏ, cướp xe 
hay những người phạm tội đại hình bị buộc tội thay cho băng 
đảng tội phạm hình sự, Dự Luật 47 đòi hỏi phải phóng thích họ.

•	 Dự Luật 47 sẽ loại trừ việc tự động truy tố tội đại hình về tội ăn cắp 
súng. Theo luật hiện thời, ăn cắp súng là tội đại hình, dứt khoát là 
như vậy. Dự Luật 47 sẽ định nghĩa lại tội trộm cắp theo cách mà 
việc trộm vũ khí có thể chỉ được xem là tội đại hình nếu giá của 
khẩu súng trên $950. Hầu hết tất cả các loại súng (là loại súng bị 
mất trộm nhiều nhất) bán lẻ chỉ dưới $950. Người ta ăn cắp súng 
không phải chỉ vì họ muốn bỏ thêm trong bộ sưu tập súng của 

mình. Họ ăn cắp súng là để gây thêm tội ác khác. Những kẻ ăn 
cắp súng được bảo vệ theo Dự Luật 47.

•	 Dự Luật 47 phá hoại ngầm luật chống tội ác tình dục. Dự Luật 47 
sẽ giảm bớt hình phạt cho việc tàng trữ ma túy dùng để tạo điều 
kiện thuận lợi cưỡng hiếp thành tội tiểu hình đơn giản. Bất kể 
nghi phạm hung thủ tình dục đã bị buộc tội tàng trữ ma túy để 
cưỡng hiếp bao nhiêu lần, sẽ vẫn chỉ là tội tiểu hình, và thẩm phán 
bị buộc phải kết án họ giống như đây là lần đầu họ ra tòa.

•	 Dự Luật 47 sẽ tạo gánh nặng cho hệ thống tư pháp hình sự của 
chúng ta. Dự luật này sẽ làm các nhà tù đông thêm với các tội 
phạm đại hình nguy hiểm là những người lẽ ra phải bị giam trong 
nhà tù tiểu bang và làm chật cứng các tòa án California với các 
phiên xử hầu có được giấy "Ra Tù Tự Do."

California có khá nhiều luật và chương trình cho phép thẩm phán và 
công tố viên được giữ các tội phạm lần đầu, mức độ nhẹ không ở tù nếu 
thích hợp. Dự Luật 47 sẽ tước đi quyền đó từ các thẩm phán và công tố 
viên. Khi tội phạm chuyên nghiệp ăn cắp súng, hay nghi phạm hung thủ 
tình dục tàng trữ ma túy cưỡng hiếp, hay kẻ cướp xe ăn cắp một chiếc 
xe khác, cần phải có lựa chọn khác ngoài tội tiểu hình trừng phạt nhẹ 
nhàng.

Dự Luật 47 là không tốt đối với an toàn công cộng. Hãy bầu 
KHÔNG.

Christopher W. Boyd, Chủ Tịch  
California Police Chiefs Association
Harriet Salarno, Chủ Tịch  
Crime Victims United
Gilbert G. Otero, Chủ Tịch  
California District Attorneys Association

Đừng bị đánh lừa bởi chiến thuật hù dọa có tính lừa dối của bên đối 
lập: 

Dự Luật 47 không yêu cầu phóng thích tự động bất cứ ai. Không có sự 
phóng thích tự động. Nó bao gồm những sự bảo vệ nghiêm khắc để bảo 
vệ an toàn công cộng và bảo đảm rằng các kẻ hãm hiếp, sát nhân, quấy 
rối và những tội phạm nguy hiểm nhất không được hưởng lợi ích gì từ 
dự luật.

Dự Luật 47 duy trì hình phạt cho những tội ác về súng. Theo Dự 
Luật 47, việc tàng trữ giấu giếm súng trộm cắp vẫn là tội đại hình. Các 
hình phạt thêm cho tội đại hình để ngăn chận các tội phạm đại hình và 
thành viên băng đảng không được có súng cũng được áp dụng.

Dự Luật 47 không giảm bớt các hình phạt cho bất cứ tội ác nào về tình 
dục. Theo Dự Luật 47, việc sử dụng hoặc tìm cách sử dụng bất cứ loại 
ma túy nào để phạm tội cưỡng hiếp hay các tội đại hình khác vẫn là tội 
đại hình.

Chúng tôi đã ở tuyến đầu đấu tranh chống lại tội ác, là cảnh sát 
trưởng của các thành phố chính, công tố viên hàng đầu, và là người 
ủng hộ các nạn nhân làm việc với hàng ngàn nạn nhân trong khắp 
California. Chúng tôi ủng hộ Dự Luật 47 vì dự luật này sẽ:

•	 Cải thiện an toàn công cộng.
•	 Giảm bớt sự chi tiêu vào nhà tù và lãng phí của chính quyền.

•	 Đóng góp hàng trăm triệu mỹ kim cho các trường học từ K–12, 
các nạn nhân và trị bệnh tâm thần.

•	 Đừng tin vào những chiến thuật hù dọa. Dự Luật 47:
•	 Tiếp Tục Giam Giữ Các Tội Phạm Nguy Hiểm. Cho phép xử tội 

đại hình đối với những người vi phạm tình dục và bất cứ kẻ nào 
trước đây đã bị kết tội cưỡng hiếp, sát nhân hay quấy nhiễu trẻ 
em.

•	 Đặt Mức Ưu Tiên cho Tội Ác Nghiêm Trọng và Bạo Lực. Ngưng sự 
lãng phí chỗ trong nhà tù cho tội lặt vặt và chú trọng nguồn trợ 
giúp vào tội ác bạo lực và nghiêm trọng.

•	 Cung cấp tài trợ mới cho giáo dục và ngăn ngừa tội ác.
Dự Luật 47 là hợp lý. Đó là lý do tại sao dự luật được ủng hộ bởi 

ngành công lực, các nạn nhân tội ác, giáo viên, chuyên viên phục hồi, 
lãnh đạo thương nghiệp, và những nhà lãnh đạo đức tin.

George Gascon, Biện Lý Khu 
Thành Phố và Quận San Francisco 
William Lansdowne, Cựu Cảnh Sát Trưởng 
San Diego, San Jose, Richmond
Dionne Wilson, Ủng Hộ Các Nạn Nhân 
Crime Survivors for Safety & Justice




