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ร่างกฎหมาย สภานิติบัญญัต ิการออกกฎหมายและการพิจารณาความ 

การเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและบทกฎหมายใหม่54
พรรคเดโมแครต พรรครีพับลิกัน และพรรคอิสระ เห็นด้วยว่าเป็นเวลาที่จะให้
ความส�าคัญเป็นอันดับแรกต่อผู้ออกเสียงลงคะแนน ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ 

นั่นเป็นเหตุผลที่หลากหลายกลุ่ม เช่น สมาคมสตรีผู้ออกเสียงลงคะแนน 
แห่งรัฐ California, สมาคมหอการค้าแห่งรัฐ California, การประชุมแห่งรัฐ 
California ขององค์กร NAACP, สมาคมธุรกิจละติน, องค์กร Common Cause 
แห่งรัฐ California, สมาคมผู้เสียภาษ ีHoward Jarvis, สันนิบาตของเมือง 
ในรัฐ California, California Forward, สมาคมหอการค้าในเขต Los Angeles, 
สมาคมการวางแผนและการอนุรักษ์แห่งรัฐ California และอื่น ๆ มากมาย ขอให้
คุณออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 54 

ข้อเสนอ 54 จะ : 

• ก�าหนดให้ร่างกฎหมายทุกฉบับประกาศทางออนไลน ์และ แจกจ่ายให้กับผู้
บัญญัติกฎหมายอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนที่แต่ละสภาของฝ่ายนิติบัญญัติจะ
ได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนให้กับร่างกฎหมาย (ยกเว้นเมื่อผู้ว่าการรัฐ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน) • ห้ามผ่านร่างกฎหมายใด ๆ โดยการละเมิดข้อก�าหนดนี ้
72 ชั่วโมงจากการกลายเป็นกฎหมาย • ท�าการบันทึกภาพและเสียงของ
การประชุมออกกฎหมายสาธารณะ ทั้งหมด • ประกาศบันทึกเหล่านั้นทาง
ออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมง จะยังคงออนไลน์เป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี • รับ
ประกันสิทธิของทุกคนที่จะยังบันทึกและออกอากาศการประชุมสภานิติบัญญัติ
แบบเปิดใด ๆ • ก�าหนดว่าไม่มีภาษีใหม ่งบประมาณที่มีอยู่เดิมของสภา
นิติบัญญัติจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเล็กน้อยของมาตรการนี ้ 

ข้อเสนอ 54 จะท�าให้รัฐบาลแห่งชาติของเราโปร่งใสมากขึ้นโดยการหยุด
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งเสริมโดยกลุ่มผลประโยชน์
พิเศษที่อยู่เบื้องหลังประตูที่ปิด และการผ่านร่างกฎหมายด้วยการอภิปรายหรือ
การตรวจสอบเพียงเล็กน้อย 

"เราได้ต่อต้านมาอย่างยาวนานต่อการปฏิบัติของสภานิติบัญญัติของรัฐ 
California โดยการท�าการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่จะเสนอกฎหมายก่อนที่
ผู้บัญญัติกฎหมาย สื่อมวลชน และสาธารณชนได้มีโอกาสที่จะอ่านและท�าความ
เข้าใจกฎหมาย การปฏิบัติดังกล่าวท�าการเยาะเย้ยของระบอบประชาธิปไตย”—
Peter Scheer การร่วมมือในการแก้ไขครั้งที่หนึ่ง 

"ข้อเสนอ 54 จะให้ทุกคนมีโอกาสที่จะตรวจสอบ อภิปรายและมีส่วนร่วมต่อ
กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน"—Alice Huffman การประชุมแห่งรัฐ 
CALIFORNIA ขององค์กร NAACP 

ข้อเสนอ 54 จะหยุดเนื้อหาของกฎหมายที่จะท�าทันทีที่ได้ถูก "ท�าให้ผิดหวังมาก
และแก้ไข" — การปฏิบัติที่แทนที่ในนาทีสุดท้าย ทุก ค�าพูดของร่างกฎหมาย
ด้วยภาษาใหม่ที่ซับซ้อนซึ่งแอบเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกลุ่มผลประโยชน์

พิเศษ โดยการท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�าคัญโดยไม่มีข้อมูลสาธารณะ
ด้วยวิธีนี้  

"ข้อเสนอ 54 ในที่สุดจะช่วยให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้เปรียบ ไม่ใช่กลุ่มแห่งรัฐ
และปรับปรุงวิธีท�าธุรกิจที่หน่วยงานของรัฐของเรา"—Ruben Guerra สมาคม
ธุรกิจละติน 

กลุ่มผลประโยชน์พิเศษและการจัดตั้งทางการเมืองกลัวว่าผู้ออกเสียงลงคะแนน
อาจจะติดตามได้จากที่บ้านถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมสาธารณะของ 
สภานิติบัญญัต ิผู้วิ่งเต้น Sacramento ไม่เชื่อว่าประชากรสามารถถูกท�าให้เชื่อ
ถือข้อมูลนี ้— หรือเวลาที่จะด�าเนินการตามข้อมูลนี ้

แต่หกสิบเก้าเมืองใน California คิดเป็น 15 ล้านคน และสามสิบเจ็ดคณะ
กรรมการมณฑลของหัวหน้างานที่เป็นตัวแทนของ 27 ล้านคน ประกาศบันทึก
การประชุมของพวกเขาทางออนไลน์ แล้ว 

สภานิติบัญญัติของเราควรตามทัน 

"ข้อเสนอ 54 จะสร้างรัฐบาลที่เปิดกว้าง ซื่อสัตย ์และมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
ถึงเวลาที่จะให้ผู้ออกเสียงออกเสียงลงคะแนนในบั้นตอนทางการเมือง”—Kathay 
Feng องค์กร COMMON CAUSE แห่งรัฐ CALIFORNIA 

ตรวจสอบด้วยตัวคุณเองที ่YesProp54.org ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ใน 
ข้อเสนอ 54 ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารที่ด ีชนกลุ่มน้อย ผู้เสียภาษ ีและ
กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ผู้สูงอาย ุและผู้ออกเสียงลงคะแนนจากทุกชนชั้นทางสังคม 
เศรษฐกิจ และเชื้อชาต ิทุกความเชื่อทางการเมือง และทุกมุมของรัฐ 

ข้อเสนอ 54 ได้ถูกเขียนขึ้นโดยนักวิชาการรัฐธรรมนูญ และได้รับการตรวจสอบ
อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายบริหารที่ดีที่ทุกคนเห็นด้วยกับ 
ข้อเสนอ 54 จะ เพิ่มความโปร่งใส นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ
จึงต่อต้านอย่างแข็งขัน 

ข้อเสนอ 54 จะลดอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษโดยการท�าให้แน่ใจว่า
กฎหมายใหม่ที่เสนอทุกฉบับ จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบสาธารณะและการแสดง
ความคิดเห็น ก่อนที่ผู้บัญญัติกฎหมายจะออกเสียงลงคะแนนให้กับกฎหมาย 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 54 

HELEN HUTCHISON, ประธาน
สมาคมสตรีผู้ออกเสียงลงคะแนนแห่งรัฐ California

HOWARD PENN, กรรมการบริหาร
สมาคมการวางแผนและการอนุรักษ์แห่งรัฐ California

ALLAN ZAREMBERG, ประธาน
สมาคมหอการค้าแห่งรัฐ California

เงินก้อนใหญ่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอ 54 : อย่าหลงกล 

เพียงแค่ดูที่สปอนเซอร์หลัก : สมาคมหอการค้าแห่งรัฐ California กลุ่มนี ้— 
สมาชิกของกลุ่ม ได้แก ่บริษัทขนาดใหญ่ด้านน�้ามัน ยาสูบ และยา — ได้ใช ้$4.3 
ล้านที่น่าตระหนกมากเป็นประวัติการณ์ในการวิ่งเต้นสภานิติบัญญัติในปีที่ผ่านมา 
ตามเลขานุการของรัฐ 

ข้อเสนอ 54 จะให้กลุ่มผลประโยชน์พิเศษเหล่านี้มีอ�านาจมากขึ้นใน 
Sacramento 

นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทนอกรัฐขนาดใหญ่มหาเศรษฐีแห่งหนึ่งที่ได้รับการหนุนหลัง 
จะสนับสนุนทางการเงินต่อข้อเสนอ 54 

ยืนหยัดเพื่อเงินก้อนใหญ ่ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 54 

การประสบความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดของรัฐ California มักจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแทน
ที่ได้รับเลือกของเราได้ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเต็มใจที่จะหาพื้นที่ของการ
ประนีประนอม บางครั้งกลุ่มผลประโยชน์พิเศษที่มีอ�านาจก็ไม่ได้ทุกอย่างที่
พวกเขาต้องการ 

ตัวอย่างหนึ่งคือข้อตกลงงบประมาณของรัฐ 2009 ของทั้งสองพรรค  
การกระท�าที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ได้ช่วยรัฐ California จากการล้มละลาย 
การประนีประนอมของทั้งสองพรรคนั้นได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลในชั่วโมงสุดท้ายก่อน

ที่จะมีการออกเสียงลงคะแนน มันได้สี่ผู้น�าในทางนิติบัญญัติซึ่งได้เจรจาต่อรอง
มันเป็น "โครงร่างในรางวัลความกล้าหาญ" อันทรงเกียรต ิจากมูลนิธิห้องสมุด 
John F. Kennedy 

หากมีข้อเสนอ 54 รัฐ California อ		า		จได้ล้มละลายไปแล้ว 

สภานิติบัญญัติจ�าเป็นต้องท�างานได้ดีขึ้น ไม่ถูกท�าให้ขาดประสิทธิภาพโดยการ
ท�างานอืดอาดแบบราชการ ข้อเสนอ 54 จะก�าหนดให้สภานิติบัญญัติรอ 3 วัน
โดยไม่จ�าเป็นก่อนที่จะผ่านมาตรการใน "สภาที่สอง" อันเป็นการช่วยให้กลุ่ม
ผลประโยชน์พิเศษเอาชนะได ้

การท�างานของสภานิติบัญญัติของรัฐ California มีความโปร่งใส พลเมืองใด ๆ 
ณ เวลาใด ๆ สามารถดูร่างกฎหมายใด ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เสียงและวิดีโอฟรี
ทางออนไลน์ 
ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 54 หยุดความพยายามที่จะได้อ�านาจของ
กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ 

ART TORRES, วุฒิสมาชิกของรัฐ (เกษียณอาย)ุ
JERILYN STAPLETON, 
องค์กรเพื่อสตรีแห่งชาติของรัฐ California (NOW)
STEVE HANSEN, สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เมือง Sacramento
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ข้อเสนอ 54 อยู่ในบัตรลงคะแนนของคุณเพียงเพราะมหาเศรษฐีคนหนึ่งใน
รัฐ California หลังจากใช้หลายล้านดอลลาร์ในการพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อ
นโยบายและการเลือกตั้งของรัฐ California ในขณะนี้คือการใช้กระบวนการ 
ความคิดริเริ่มพลเมืองของเราที่จะไล่ตามวาระทางการเมืองของตัวเขาเอง 

อะไรคือข้อเสนอ 54 ข้อเสนอเป็นมาตรการที่ซับซ้อนที่จะเริ่มน�าข้อจ�ากัดใหม่
ที่ไม่จ�าเป็นในวิธีการที่จะออกกฎหมายอย่างช�านาญโดยสภานิติบัญญัต ิมันให้
อ�านาจแก่กลุ่มผลประโยชน์พิเศษภายใต้หน้ากากของ "ความโปร่งใส" 

แทนที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบ ข้อเสนอ 54 จะชะลอความสามารถส�าหรับผู้
บัญญัติกฎหมายในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาของทั้งสองพรรคต่อปัญหาเร่งด่วน
ที่สุดของรัฐของเรา 

ตัวอย่างเช่น หลายข้อตกลงงบประมาณสมดุลของทั้งสองพรรค กฎหมายว่าด้วย
ที่อยู่อาศัยที่ไม่เลือกปฏิบัต ิ(ซึ่งจบลงด้วยการเลือกปฏิบัติด้านที่อยู่อาศัย) และ
มาตรการพันธบัตรของปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือภัยแล้งของรัฐ California มีแนวโน้ม
ที่จะไม่เกิดขึ้นหากออกมาตรการนี ้

ข้อเสนอ 54 จะท�าให้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกของเราล้มเหลวที่
จะท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ส�าเร็จ มันจะให้กลุ่มผลประโยชน์พิเศษมีอ�านาจมากขึ้นที่จะ
ขัดขวางความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกของเรา มันท�าให้มันยากขึ้นที่จะ
รับมือเหตุฉุกเฉินของรัฐ 

อย่าให้กลุ่มผลประโยชน์พิเศษยังคงได้อ�านาจมากขึ้น ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่
ในข้อเสนอ 54 

ในขณะที่มันฟังดูด ีการก�าหนดให้สภานิติบัญญัติที่จะรอสามวันก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนในร่างกฎหมายจะให้ผู้วิ่งเต้นที่มีอ�านาจและได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินเป็นอย่างดีจากกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ มีเวลาที่จะเริ่มการรณรงค์เพื่อ
โจมตีการประนีประนอมของทั้งสองพรรค กลุ่มผลประโยชน์พิเศษมีอ�านาจมาก
เกินไปแล้วใน Sacramento ข้อเสนอ 54 จะให้อ�านาจแก่กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ
มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอ 54 จะท�าให้เกิดความล่าช้าที่ไม่จ�าเป็น

เมื่อใดก็ตามที่จุลภาคเปลี่ยนแปลงในร่างกฎหมาย ตอนนี้ผู้บัญญัติกฎหมายจะ 
ถูกบังคับให้รอสามวันที่จะออกเสียงลงคะแนนในร่างกฎหมาย นั้นจะหมายถึง 

ความล่าช้าที่ไม่จ�าเป็น

ข้อเสนอ 54 จะเพิ่มโฆษณาการโจมตีทางการเมือง 

กฎหมายปัจจุบันห้ามการใช้ในการพิจารณาในทางนิติบัญญัติในโฆษณา 
การรณรงค์ทางการเมือง ข้อเสนอ 54 จะขจัดกฎเกณฑ์นั้น การปูทางส�าหรับ
หลายล้านดอลลาร์ในโฆษณาการโจมตีการรณรงค์ที่น่าเกลียด ที่จะท่วมหน้าจอ
ของคุณก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้ง 

อย่าปล่อยให้มหาเศรษฐีเขียนรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ CALIFORNIA ขึ้นมาใหม ่เพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเมือง 

ใครอยู่เบื้องหลังมาตรการนี ้Charles Munger, Jr. — มหาเศรษฐีที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของการบริจาคหลายล้านให้กับผู้สมัครที่ต่อต้านกองทุน
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น ค่าจ้างขั้นต�่า แผนต่าง ๆ ที่จะท�าให้การศึกษาระดับสูงขึ้น
สามารถจ่ายได้มากขึ้น และปัญหาที่มีความก้าวหน้าอื่น ๆ — คือผู้บริจาค เพียงผู้
เดียวเท่านั้น ต่อข้อเสนอ 54 เขาได้ใช้กว่า $5.5 ล้านที่จะน�ามาตรการนี้ใน
บัตรลงคะแนน 

อย่าปล่อยให้ชาวรัฐ California ที่ร�่ารวยคนเดียวเลี่ยงสภานิติบัญญัติที่จะเขียน
รัฐธรรมนูญของรัฐของเราใหม่ตามความชอบของเขาเอง แม ้สมาคมส�านักพิมพ์
หนังสือพิมพ์แห่งรัฐ California ซึ่งสนับสนุนหลายแนวคิดในมาตรการนี ้ได้บอก
หนังสือพิมพ ์Capitol Weekly ว่า "ไม่รู้สึกกระบวนการความคิดริเริ่มที่เป็นวิธีที่ดี
ในการจัดการกับนโยบายสาธารณะ" 

ข้อเสนอ 54 ถูกต่อต้านจากพรรคเดโมแครตแห่งรัฐ California, เจ้าหน้าที่ที่ได้
รับเลือกหลายสิบคน, กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มแรงงาน และกลุ่มอื่น ๆ 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 54 หาข้อเท็จจริงได้ที ่
www.No0nProposition54.com และติดตามเราทาง Twitter @NoProp54

STEVEN MAVIGLIO, 
ชาวรัฐ California ส�าหรับสภานิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพ

ร่างกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายทุกคนและชาวรัฐ California ทุกคนได้ม ี72 
ชั่วโมงในการอ่าน จะเป็นร่างกฎหมายที่ดีขึ้นกว่าที่พวกเขาไม่ม ี

นี้ไม่ควรจะเป็นค�าถามที่ถือพรรคถือพวก : มันเป็นเพียงแค่สามัญส�านึก 

ในป ี2006 วุฒิสมาชิกในตอนนั้น Barack Obama ได้สนับสนุนและวุฒิสมาชิก
ในตอนนั้น Hillary Clinton ได้ร่วมสนับสนุนการ "การตัดทอนประสิทธิผลของ 
ผู้วิ่งเต้นผ่านทางกฎหมายว่าด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้า การปรับเปลี่ยนข้อมูล 
และการประกาศ" หรือ "กฎหมายว่าด้วยการกวาดล้างสิ่งไม่ด"ี ซึ่งเรียกร้องให้
แต่ละร่างกฎหมายในวุฒิสภาของสหรัฐฯ จะเป็น "ที่มีให้กับสมาชิกทุกคนและได้
ท�าให้มีต่อสาธารณชนทั่วไปโดยวิธีการของอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาอย่างน้อย 72 
ชั่วโมงก่อนการพิจารณาของตน" 

สิ่งที ่น่าจะ ได้ผลส�าหรับวุฒิสภาของสหรัฐฯ จะ ได้ผลส�าหรับสภานิติบัญญัติ
แห่งรัฐ California 

นั่นคือเหตุผลที่ข้อเสนอ 54 ได้รับการสนับสนุนโดยความร่วมมือขนาดใหญ่
ของทั้งสองพรรค รวมถึง สมาคมสตรีผู้ออกเสียงลงคะแนนแห่งรัฐ California, 
องค์กร Common Cause แห่งรัฐ California, การประชุมแห่งรัฐ California ของ
องค์กร NAACP, สันนิบาตของเมืองในรัฐ California, สมาคมหอการค้าแห่งรัฐ 
California, Californians Aware, First Amendment Coalition, California 
Forward, สมาคมการวางแผนและการอนุรักษ,์ หอการค้าของกลุ่มผิวด�าแห่ง
รัฐ California, สมาคมธุรกิจแห่งรัฐ California, สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาต/ิ
รัฐ California, สมาคมธุรกิจละตินแห่งรัฐ California, Hispanic 100, สมาคม
ผู้เสียภาษ ีHoward Jarvis, สมาคมผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California, คณะกรรมการ
ด�าเนินการธุรกิจรายย่อย, San Jose/Silicon Valley NAACP, คณะกรรมการ

ธุรกิจมณฑล Monterey, และหอการค้าในเขต Los Angeles, San Francisco 
และ Fresno 

ตามที ่SAN FRANCISCO CHRONICLE ได้ประกาศเกี่ยวกับข้อเสนอ 54  
"ให้บันทึกยังจะแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความพยายามที่ถือพรรคถือพวก ผู้
สนับสนุนข้อเสนอรวมถึงรายชื่อยาวเหยียดของกลุ่มการปฏิรูปที่ได้รับ 
ความเคารพ เช่น Common Cause, California Forward และสมาคมสตรีผู้ออก
เสียงลงคะแนน" 

กลุ่มผลประโยชน์พิเศษนั่งอยู่ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งใน Sacramento 
พวกเขารู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่ท�าให้ร่างกฎหมายอยู่และตาย และใครจะออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อกลุ่มผลประโยชน์พิเศษหรือจะโต้แย้ง วิธีการที่จะท�าให้เป็นธรรม
ส�าหรับทุกฝ่าย คือการบันทึกการประชุมสาธารณะ และประกาศการประชุมทาง
ออนไลน ์แล้วเราก็จะได้รู ้

ข้อเสนอ 54 ไม่ต้องการเงินภาษีใหม ่ข้อเสนอ 54 เป็นผลของงบประมาณ 
ด�าเนินงานสภานิติบัญญัต ิ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที ่YesProp54.org. 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 54 

TERESA CASAZZA, ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษีของรัฐ California

TOM SCOTT, กรรมการบริหารของรัฐ
สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติ/รัฐ California

KATHAY FENG, กรรมการบริหาร
องค์กร Common Cause แห่งรัฐ California




