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Ang mga tagapagtaguyod ay tama na "Ang Proposisyon 42 ay mag-
aalis ng posibilidad na magagawa ng mga lokal na ahensiya [nang 
ayon sa batas] na tanggihan ang kahilingan para sa pampublikong 
impormasyon o sarhan ang pinto ng pulong batay sa [ang] gastos" 
sa pagsunod sa mga batas na ito ng estado. Ito ay gagawin nito sa 
pamamagitan ng pagpapataw ng gastos sa pagsunod sa mga lokal na 
pamahalaan. Ang isang mapagpipilian ay iatas na ang pamahalaan 
ng estado ang magbayad.

Sa paglipas ng maraming taon, nagkaloob ako ng mga 
pangangatwiran laban sa pang-estado at lokal na mga panukala sa 
balota upang ang mga botante ay tumanggap ng mas maraming 
impormasyon tungkol sa mga panukala bago bumoto.

Ginamit ko rin ang Batas sa mga Pampublikong Rekord ng 
California at mga batas sa bukas na pulong upang tangkain na 
positibong impluwensiyahan ang paggawa ng desisyon sa lokal na 
antas. Kapag ang mga batas na ito ay nilabag, ang isang hablang 
sibil ay maaaring iharap, at ang maling kilos ng opisyal ay maaaring 
iulat sa dakilang lupon ng mga tagahatol sa county.

Gayunman, ang kakayahan ng mga tao na gumawa ng 
pagkakaiba—maging sa lokal na antas—ay pinahina sa mga 

huling taon ng impluwensiya ng malaking pera at pagkakaroon ng 
kapangyarihan ng iba't ibang mga panrehiyong ahensiya sa buong 
California na pinamumunuan ng mga miyembro ng lupon na hindi 
inihalal sa mga panrehiyong posisyon na iyon.

Halimbawa, sa San Francisco Bay Area, ang mga panrehiyong 
ahensiya ay nagpatibay ng mga plano na magsisiksik ng milyun-
milyong bagong mga residente mula sa lahat ng dako ng mundo 
patungo sa kasalukuyang mga koridor ng transportasyon ng 
kalunsuran. Ang mga landas na para sa bus lamang ay nililikha. 
Ang mga landas ng HOV (sasakyan na maraming umookupa) 
ay ginagawang "Express Lanes" na nagpapahintulot din ng mga 
nagbabayad para sa daanan.

Lahat ng mga landas sa mga priwey ay maaaring maging mga 
landas na may bayad sa mga darating na taon. ito ay nangyayari sa 
buong bansa.

GARY WESLEY

Narinig na ng lahat ang lumang kasabihan "hindi ninyo 
malalabanan ang munisipyo." Lumitaw na ito ay hindi totoo. 
Milyun-milyong Taga-California ang naghahangad ng mga sagot 
mula sa mga pampublikong opisyal at mga burukrata sa mga 
lunsod, county, distrito ng paaralan, ahensiya ng tubig, at bawat uri 
ng ahensiya ng pamahalaan, gamit ang impormasyon na nakuha 
nila upang makapasok sa prosesong pampulitika at makaapekto 
nang maganda sa pampublikong patakaran.

Ang mga makapangyarihang kasangkapan na tulad na Batas sa 
mga Pampublikong Rekord ng California ay nagbibigay sa mga 
mamamayan at mga negosyo ng kakayahang makakuha ng mga 
rekord na kailangan nila upang maging mabibisang tagapagtaguyod 
at protektahan ang mga interes ng komunidad. Ang Batas na Ralph 
M. Brown sa Bukas na Pulong ay nagbibigay sa atin ng karapatan 
na pumunta sa silid at pakinggan habang binubuo ang patakaran sa 
mga pulong ng konseho ng lunsod, lupon ng mga superbisor, lupon 
ng paaralan, at espesyal na distrito.

Noong 2004, ang mga batas na ito na nagbibigay sa mga 
Taga-California ng kakayahang kumuha ng mga pampublikong 
rekord at dumalo sa mga pulong ng mga lokal na pampublikong 
lupon ay ginawang mas makapangyarihan pa noong ang higit sa 
82 porsiyento ng mga botante ay naag-aproba sa isang susog sa 
saligang-batas ng estado na nagsasabi, sa bahagi "Ang mga tao ay 
may karapatang kumuha ng impormasyon na nauukol sa mga 
gawain para sa mga tao, at dahil doon, ang mga pulong ng mga 
pampublikong lupon at ang isinulat ng mga pampublikong opisyal 
at mga ahensiya ay dapat maging bukas sa pagsusuri ng publiko."

Sa nakalipas na ilang mga taon, gayunman, ang mga 
pangunahing tadhana ng magagandang batas na ito ay 
pinagbabantaan noong dumanas ang estado ng krisis sa pananalapi. 
Sa maikli, ang mga pang-estado at lokal na pamahalaan ay matagal 
nang hindi nagkakasundo tungkol sa halaga at antas ng pinansiyal 
na suporta ng estado para sa mga lokal na gastos sa pagsunod sa 
karapatang sibil ng publiko na magkaroon ng daan sa pamahalaan. 
May mga pagkakataon na ang mga pangunahing tadhana ng mga 
batas na ito ay naging hindi sapilitan para sa mga lokal na ahensiya 

ng pamahalaan dahil sa mabibigat na desisyon na ginawa sa proseso 
ng badyet ng estado. Habang karamihan ng mga pamahalaan ay 
patuloy na sumusunod sa maiikling panahong ito ng tensiyon sa 
pananalapi, ang mga saligang karapatan ng publiko ay hindi dapat 
idepende sa kagandahang loob ng mga lokal na opisyal.

Lilinawin ng Proposisyon 42 na ang mga ahensiya ng lokal na 
pamahalaan at hindi ang estado ang responsable para sa mga gastos 
na may kaugnayan sa kanilang pagsunod sa ating mga batas sa 
pagbibigay ng kakayahan sa paggamit. Ito ay titiyak ng kakayahang 
makuha ang mga pampublikong rekord at madaluhan ang mga 
pulong na mahalagang mailantad at labanan ang pampublikong 
katiwalian, na tulad ng naranasan ng mga mamamayan sa Lunsod 
ng Bell noong ang mga pampublikong opisyal ay gumawa ng mga 
krimen at ninakawan ang kaban ng lunsod.

Isesemento ng Proposisyon 42 sa Saligang-batas ang karapatang 
sibil ng publiko na malaman ang ginagawa ng pamahalaan at 
paano nito ginagawa ito. Ito ay magdaragdag ng independiyenteng 
puwersa sa mga batas ng estado na nag-aatas sa mga lokal na 
pamahalaan na sumunod sa mga batas sa bukas na pulong at 
pampublikong rekord at mga pagbabago sa hinaharap sa mga batas 
na iyon na ginagawa ng Lehislatura.

Ang Proposisyon 42 ay mag-aalis ng posibilidad na ang mga 
lokal na ahensiya ay maaaring tumanggi sa kahilingan para sa 
pampublikong impormasyon o magsara ng pinto ng pulong batay 
sa gastos. Gaya ng sinabi ni Thomas Jefferson, "Ang impormasyon 
ay ang currency ng demokrasya." Sabihin sa mga burukrata na ang 
mga tao—hindi ang pamahalaan—ang dapat magpasiya kung ano 
ang kailangan nating malaman. Bumoto ng oo sa Proposisyon 42.

MARK LENO, Miyembro 
Senado ng Estado ng California
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Ang mga lokal na pamahalaan ay pinatatakbo ng mga empleyado 
at mga pulitiko na maaari o maaaring HINDI gustong magbahagi 
ng impormasyon o tumanggap ng opinyon ng publiko bago 
gumawa ng mga desisyon.

Noong 2004, inaprobahan ng mga botante ng California ang 
isang inisyatibong susog sa saligang-batas ng estado na idinisenyo 
upang patigilin ang pagbabalik ng mga batas ng estado na 
gumarantiya ng daan sa maraming pampublikong rekord at nag-
utos na ang mga pulong ng mga pambatasang lupon ng lokal na 
pamahalaan ay karaniwang dapat ganapin sa harap ng publiko at na 
ang mga desisyon ng mga lokal na pambatasang lupon ay magagawa 
lamang pagkatapos ng isang pagkakataon para sa opinyon ng 
publiko (Saligang-batas ng California, artikulo I, seksiyon 3(b)).

Ang ilang mga lokal na pamahalaan ay tumugon sa pamamagitan 
ng pagsalungat na ang bagong tadhana ng saligang-batas ay hindi 
nagpawalang-saysay sa isa pang tadhana ng Saligang-batas ng Estado 
(artikulo XIII B, seksiyon 6) na nag-aatas na bayaran ng Estado sa 
mga lokal na pamahalaan ang gastos sa pagpapatupad ng anumang 
bagong mga utos ng Estado.

Ang Proposisyon 42 ay magsususog sa Saligang-batas ng 
California upang linawin na kailangang bayaran ng Estado ang 
isang lokal na pamahalaan para sa gastos sa pagsunod sa batas sa 
bukas na pulong na angkop sa mga lokal na pamahalaan (ang Batas 
na Brown—mga seksiyon 54950–54963 ng Kodigo ng Pamahalaan) 
o sa Batas sa mga Pampublikong Rekord (mga seksiyon 6250–6270 
ng Kodigo ng Pamahalaan) gaya ng nakasulat o binago sa dakong 
huli—sa kondisyon na ang anumang  pagbabago "ay nagtataglay 
ng mga napag-alaman na nagpapakita na ang pagpapatibay ng batas 
ay higit na nagsusulong sa" garantiya ng saligang-batas na daan at 
opinyon ng publiko.

Ang pangunahing isyu na iniharap ng proposisyong ito ay 
kung naniniwala ang mga botante na ang gastos sa pagsunod sa 
mahahahalagang batas na ito ng estado ay dapat pasanin ng mga 
lokal na pamahalaan o ng pamahalaan ng estado.

GARY WESLEY

Ang ating demokrasya ay nakadepende sa may-kaalaman at 
aktibong paglahok sa pamahalaan. Ang Proposisyon 42 ay isang 
payak na panukala na nagpoprotekta sa basikong karapatan na 
malaman kung paano ginagawa ng pamahalaan ang trabaho para 
sa atin.

Ang pangunahing pangangatwiran ni Mr. Wesley laban sa 
Proposisyon 42 ay bumabanggit ng maraming bagay—karamihan 
ay sang-ayon kami—pero hindi nakakagawa ng pangangatwiran 
tungkol sa kung bakit ang mga ahensiya ng lokal na pamahalaan ay 
dapat umasa sa estado upang bayaran ang mga gastos ng mga ito 
na may kaugnayan sa pagsunod sa mga batas sa inyong kalayaan sa 
impormasyon na tulad ng Batas sa mga Pampublikong Rekord ng 
California at Batas na Ralph M. Brown sa Bukas na Pulong.

Ang pagsunod sa ating pang-estado at lokal na mga batas na nag-
aatas ng mga bukas na pulong at daan sa mga pampublikong rekord 
ay isang bagay na may kinalaman sa prinsipyo ng saligang-batas.

Ang katotohanan ay bawat ahensiya ng estado ay nagbabayad sa 
sarili nitong mga gastos sa pagsunod sa batas sa mga pampublikong 
rekord at sa Batas na Bagley-Keene, na katulad ng Batas na Brown 
at nag-aatas na magpulong ang mga lupon at mga komisyon ng 
estado sa bukas at pampublikong mga sesyon.

Kapag ang mga ahensiya ay nagbabayad ng sariling mga gastos sa 
pagsunod, may nakapaloob na insentibo na gumawa ng pagbabago 
upang panatilihing mababa ang mga gastos na ito, tulad ng 
pagpapasimple sa mga proseso ng paghiling ng rekord at paglalagay 
sa online ng mga karaniwang hinihiling na rekord para sa madaling 
pagkuha ng publiko. Kung ang estado ay nagbabayad sa mga lokal 
na ahensiya para sa lubusang lokal na obligasyon sa pagsunod sa 
mahahalagang batas na ito, makikita naman, na walang insentibo na 
magpahusay.

Ito'y payak; ang estado ay nagbabayad ng mga sariling gastos nito 
at ang mga lokal na ahensiya ay dapat magbayad ng kanila.

Protektahan ang inyong karapatang sibil na makakuha ng 
kaalaman at bumoto ng OO sa Proposisyon 42.
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