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ข้อเสนอ 60 เป็นอันตรายส�าหรับคนท�างานและมีค่าใช้จ่ายสูงส�าหรับ
ผู้ลงคะแนนเสียงเช่นคุณ การริเริ่มนี้เป็ฯเพียงสิ่งหนึ่งที่ถูกต่อต้านโดย
พรรคการเมืองใหญ่ทั้งหมด 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพิเศษกลุ่มหนึ่งได้ใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐใน
การร่างข้อเสนอ 60 และให้เงินทุนส�าหรับการรณรงค ์นี่คือเรื่องประหลาดใจ
ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพิเศษนี้จะท�าก�าไรจากข้อเสนอนี้ใช่หรือไม ่พวกเขาจะได้
รับอ�านาจในการฟ้องคดีนับไม่ถ้วนกับคนท�างานในภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่
และสามารถหาค่าปรับพิเศษเข้ากระเป๋า คนท�างานที่เข้าฉากทุกคนถูกฟ้อง
ร้องได้ 

ข้อเสนอ 60 ยังให้ผู้พ�านักอาศัยใด ๆ ของรัฐ California สามารถฟ้องนัก
แสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ซึ่งผลิตภาพยนตร์ผู้ใหญ ่แม้ได้คนท�างานที่ได้รับบาด
เจ็บ คุณจินตนาการถึงความเป็นไปได้ส�าหรับการใช้ในทางที่ผิดหรือการ
คุกคามได้หรือไม่ และค่าใช้จ่าย มันไม่น่าแปลกใจที่ส�านักงานนักวิเคราะห์
ด้านการออกกฎหมายที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (LAO) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นต่อผู้เสียภาษีของรัฐ California เป็นเงิน "หลายล้านดอลลาร"์ 

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพิเศษใช้เงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐใน
การริ่เริ่มสิบสามหน้าที่ซับซ้อน นั่นคือ มาตรการที่มีข้อบกพร่องและปัญหา

มากมายที่กลุ่มนี้ปฏิเสธส่วนประกอบเชิงบวกใดๆ ยิ่งไปกว่านั้นมันยังท�าให้
ความปลอดภัยในสถานที่ท�างานปัจจุบันอ่อนแอลง 

การคัดค้านข้อเสนอ 60 ก�าลังเติบโตขึ้น รวมทั้ง สุขภาพสาธารณะและองค์กร
สิทธิพลเมือง เช่น Equality California APAC (หน่วยงานนักแสดงอิสระที่
ใหญ่ที่สุด) และศูนย ์LGBT แห่ง LA พรรคเดโมแครตของ California และ
พรรครีพับลิกันของ California 60 

ข้อเสนอ 60 เป็นแนวทาง "ทั้งหมดหรือไม่อะไรเลย" ที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพิเศษเพียงกลุ่มเดียว นโยบายความปลอดภัยของคน
ท�างานควรเขียนด้วยข้อมูลที่ใส่ลงไปของทุกคน ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ใน
ข้อเสนอ 60 

เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมชาว California ที่ต่อต้านการคุกคามคน
ท�างานได้ที ่DontHarassCA.com 

RACHEL "CHANEL PRESTON" TAYLOR, ประธานของคณะกรรมการการให้ค�า
ปรึกษานักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่

JERE INGRAM, CIH, CSP, FAIHA อดีตประธานของ California คณะกรรมการ
มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพในการท�างาน 

MARIE LOUISE "NINA HARTLEY" LEVINE, ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในสาขาการ
พยาบาล   

ไม่มีใครควรที่จะต้องเสี่ยงกับสุขภาพของตัวเองเพื่อรักษางานของตัวเองไว!้

ลงคะแนนเสียงว่า ใช ่ส�าหรับข้อเสนอ 60 คือ การลงคะแนนเสียงเพื่อป้องกัน
คนท�างานภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ของ California จากโรคร้าย ผู้ก�ากับหนัง
โป๊ปฏิเสธที่จะให้สถานที่ท�างานที่ปลอดภัยส�าหรับนักแสดงของพวกเขา ดัง
นั้น คนท�างานนับพันคนจึงสัมผัสกับโรคร้ายที่คุกคามชีวิตอย่างสาหัส ถึง
เวลาแล้วที่จะต้องท�าให้นักถ่ายภาพเปลือยสามารถตรวจสอบได้ส�าหรับความ
ปลอดภัยของคนท�างานในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ของ California 

ตั้งแต่ป ี1992 กฎหมายก�าหนดให้มีการใช้ถุงยางอนามัยในภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ผลิตใน California ตาม Cal/OSHA "ถุงยางอนามัย
ก�าหนดให้ส�าหรับการป้องกันคนท�างานภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่จากการ
สัมผัส HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ" ข้อเสนอ 60 ปิดช่องว่างของ
กฎหมายที่มีอยู่และปรับปรุงการบังคับใช้เพื่อให้นักถ่ายภาพยนตร์โป๊สามารถ
พร้อมที่จะถูกท�าให้ตรวจสอบได้ส�าหรับกฎหมายป้องกันสถานที่ท�างานอย่าง
เดียวกันที่มีผลบังคับใช้กับทุกอุตสาหกรรมของ California ข้อเสนอ 60 

เพียงท�าให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่ผู้ก�ากับและตัวแทนสามารถถูก
ตรวจสอบได ้ไม่ใช ่นักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่

สมาคมการแพทย์อเมริกัน สมาคมสาธารณสุขอเมริกัน และองค์กรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขหลักๆ สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยในภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ่ แต่ช่างภาพเปลือยเพิกเฉยต่อกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง พวกเขา
ร้องเรียนว่าการใช้ถุงยางอนามัยในภาพยนตร์ของพวกเขาจะท�าร้ายผลก�าไร
ของพวกเขา พวกเขาไล่ออกและขึ้นบัญชีด�านักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่
ที่ต้องการป้องกันตัวเองด้วยถุงยางอนามัย 

เมื่อช่างภาพเปลือยเพิกเฉยกฎหมาย พวกเขาท�าให้คนท�างานของพวกเขา
สัมฟัสกับ HIV ซิฟิลิส คลามัยเดีย โกนอร์เรีย เริม เฮปพาไททิส และพาพิ
โลมาไวรัสในมนุษย ์(HPV) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าผู้แสดง
ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ห่างไกลโดยเป็นไปได้ที่จะติดโรคร้ายที่ติดต่อทางเพศ
สัมพันธุ์มากกว่าประชากรทั่วไป กรณีนับพันของโรคร้ายที่สามารถแพร่เข้าสู่
ชุมชนที่กว้างขึ้นได้จัดท�าบันทึกไว้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ใน
หลายปีล่าสุดมานี้

ช่างภาพยนตร์เปลือยกล่าวว่านักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ได้รับการ
ตรวจหาโรคร้าย แต่การตรวจสอบ (ที่นักแสดงต้องจ่าย!) ไม่เพียงพอ มันไม่
ได้ระบุอย่างเพียงพอถึงโรคร้ายที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มากมายด้วยวิธีการ
ที่ทันท่วงท ีถุงยางอนามัยให้การป้องกันเพิ่มเติมที่ส�าคัญ ลงคะแนนเสียงว่า 
ใช ่ในข้อเสนอ 60 ส�าหรับความปลอดภัยของคนท�างาน! 

พวกเราจะจ่ายราคาค่างวดเพราะว่าช่างภาพเปลือยปฏิเสธที่จะเล่นตามกฎ 

ค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตเพื่อรักษา HIV เกือบครึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคน 

อุตสาหกรรมท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายกับผู้เสียภาษีของ California ราว 10 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในค่าใช้จ่ายในการรักษา HIV อย่างเดียว นอกจากนั้น ผู้เสีย
ภาษีจ่ายเงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเพื่อรักษาโรคร้ายที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการท�าให้กฎหมายที่มีอยู่เข้มแข็งเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งในตอนนี้
เพราะว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ดิ้นรนที่จะท�าก�าไร ดังนั้น ช่าง
ภาพเปลือยจึงเป็นไปได้ว่าจะต่อต้านการใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้น ข้อเสนอ 

60 ให้เครื่องมือในการบังคับใช้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ พวกเขาจ�าเป็นต้อง
ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้และคนท�างานภาพยนตร์ส�าหรับ
ผู้ใหญ่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ 

ช่างภาพเปลือยเอาเปรียบผู้หญิงและผู้ชายที่ท�างานวัยหนุ่มสาวมานานเกิน
ไป ช่างภาพเปลือยต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ฝ่าฝืนกฎหมายที่ปกป้องคนท�างาน
ของ California เหล่านี้อีกต่อไป นี่เกี่ยวกับความยุติธรรมและความรับผิด
ชอบ เยี่ยมชม FAIR4CA.org ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

ลงคะแนนเสียงว่า ใช ่ในข้อเสนอ 60! 

CYNTHIA DAVIS, M.P.H. ประธานคณะบริหาร
มูลนิธิการดูแลสุขภาพโรคเอดส ์

GARY A. RICHWALD, M.D., M.P.H. อดีตกรรมการ 
โครงการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งมณฑล Los Angeles  

DERRICK BURTS, อดีตคนท�างานภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ HIV 
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หนังส�าหรับผู้ใหญ ่ถุงยางอนามัย ข้อก�าหนดด้านสุขภาพ
บทกฎหมายใหม่

ร่างกฎหมาย
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อย่าท�าผิดกับใครที่ต่อต้านข้อเสนอ 60 นี่คือผู้ผลิตภาพยนตร์โป๊ที่โลภ พวก
เขาท�าให้ความปลอดภัยและสุขภาพของนักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ่
อยู่ในความเสี่ยงเป็นกิจวัตรโดยการบังคับให้พวกเขาแสดงโดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย การศึกษาล่าสุดพบว่าหนึ่งในนักแสดงสี่คนป่วยด้วยโรคร้ายที่ติดต่อ
ทางเพสัมพันธุ์ ไม่มีใครควรที่จะต้องเสี่ยงกับสุขภาพของตัวเองเพื่อรักษางาน
ของตัวเองไว้! 

การท�าผิดกฎหมายที่ก�าไรมาก่อนความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ส�าหรับผู้ใหญ่ได้รับการบันทึกเป็นอย่างด ีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและ
สุขภาพของ California (Cal/OSHA) ได้ออกเงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐในการ
อ้างอิงในเอกสารที่ต่อต้านช่างภาพเปลือยเกือบยี่สิบสี่คนส�าหรับการฝ่าฝืนกฎ
ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องใช้ถุงยางอนามัยในภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่

แต่เจ้าหน้าที ่Cal/OSHA ถูกกีดกันบ่อยครั้งโดยช่องว่างและข้อจ�ากัดของการ
บังคับใช้ ข้อเสนอ 60 จะปิดช่องว่างและท�าให้ความสามารถของ Cal/OSHA 

เข้มแข็งขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู ่นี่เกี่ยวกับความยุติธรรมและความ
รับผิดชอบ! 

ข้อเสนอ 60 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสาธารณสุขและทางการแพทย์
จ�านวนมาก รวมถึง : 

• สมาคมพยาบาลอาชีวะอนามัยแห่งรัฐ California  

• สถาบันการแพทย์เพื่อการป้องกันแห่ง California  

• รัฐบาลผสมส�าหรับอาชีวะอนามัยและสุขภาพแห่ง California ตอนใต ้

• วิทยาลัยสูติแพทย์และนรีแพทย์อเมริกัน เขต 9  

• สมาคมสุขภาพทางเพศอเมริกัน 

• Beyond AIDS 

• สถาบันสหชุมชนแห่ง California 

ช่างภาพเปลือยได้ใช้นักแสดงในทางที่ผิดมานานเกินไป นักแสดงต้องการ
และสมควรได้รับความปลอดภัยในที่ท�างานและการป้องกันสุขภาพเช่นเดียว
กับคนงานก่อสร้าง เกษตรกร นางพยาบาล และลูกจ้างอื่นๆ นับล้านคนของ 
California ที่ได้รับสิ่งเหล่านี ้
ลงคะแนนเสียงว่า ใช ่ในข้อเสนอ 60! 

JEFFREY KLAUSNER, M.D., M.P.H. ศาสตราจารย ์
โรงเรียนแพทย์แห่ง UCLA

PAULA TAVROW, Ph.D. กรรมการ 
โครงการประชากรและสุขภาพการสืบพันธุ์แห่ง UCLA Bixby

AMANDA GULLESSERIAN, ผู้ก่อตั้ง 
สมาพันธ์ผู้ใหญ่ของความบันเทิงสากล (IEAU) 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 60 : นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียพิเศษกลุ่มหนึ่งมีการเข้าถึงเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เงิน
สนับสนุนการรณรงค์ทางการเมือง มาตรการ 13 หน้าร่างอย่างแย่มาก มัน
เป็นเพียงการริ่เริ่มในปีนี้ที่ต่อต้านโดยพรรคเตโมแครตของ California และ
พรรครีพับลิกันของ California  แม้แต่พรรคเสรีนิยมของ California ก็ต่อ
ต้านข้อเสนอ 60 

ผู้เสนอต้องการให้คุณเชื่อว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนท�างาน แต่
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอ 60 ถูกต่อต้านโดยองค์กรนักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับ
ผู้ใหญ่ทั้งหมด เท่านั้นในรัฐด้วยสมาชิกที่ถึงก�าหนดช�าระนับร้อย ในจดหมาย
ถึงเลขาธิการของรัฐ California ประธานคณะกรรมการสนับสนุนนักแสดง
ภาพยนตร์ผู้ใหญ่ Chanel Preston ได้ระบุว่าการเสนอข้อเสนอเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักแสดง

ข้อเสนอ 60 ยังถูกต่อต้านโดยองค์กรสิทธิพลเมืองและสาธารณสุข ประกอบ
ด้วย Equality California ศูนย์กฎหมายคนข้ามเพศ โครงการโรคเอดส์แห่ง 
Los Angeles ศูนย ์LGBT แห่ง Los Angeles และ มูลนิธิโรคเอดส์แห่ง San 

Francisco 

ข้อเสนอ 60 ถูกต่อต้านจากผู้น�าทางธุรกิจ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมและการ
ค้าแห่ง Valley (VICA) 

ผู้เสนอต้องการให้คุณเชื่อว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนท�างาน แต่นี้
ซ่อนเร้นผลกระทบที่แท้จริงของมาตรการ: การสร้างคด ีBONANZA ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจะท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อผู้เสียภาษ ี"หลายล้านดอลลาร"์ 
และคุกคามความปลอดภัยของนักแสดง 

การเสนอนี้จะสร้างสิทธิส่วนบุคคลใหม่ของการด�าเนินการโดยการให้อ�านาจผู้
สนับสนุน และผู้พ�านักอาศัย 38 ล้านคนทุกคนในรัฐ California ยื่นฟ้องคดี
โดยตรงต่อผู้ที่ผลิตหรือจ�าหน่ายเนื้อหาส�าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งอาจรวมถึงนักแสดง
ภาพยนตร์ผู้ใหญ ่แม้แต่นักแสดงที่ได้รับบาดเจ็บ คนท�างานภาพยนตร ์และ
บริษัทโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล ไม่มีคนท�างานอื่นใดในรัฐ California 

สามารถจะถูกฟ้องด้วยวิธีนี ้การออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 60

นี่คือข้อเท็จจริง กล่าวคือ : 

• ตามข้อเสนอที่ปรึกษางบประมาณที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของรัฐ California ข้อ
เสนอ 60 อาจท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อผู้เสียภาษ ี"ล้านดอลลาร"์ ในแต่ละ
ป ีเงินที่อาจน�ามาใช้ในการศึกษา การดูแลสุขภาพ ห้องสมุด บริการของ
ต�ารวจและดับเพลิง

• มาตรการบัตรลงคะแนนทนายความจ�าเลยสูงสุด ข้อเสนอ 60 ให้สิทธิ
แก่ชาว California ทุกคนที่จะฟ้องผู้ที่ผลิตหรือจ�าหน่ายเนื้อหาส�าหรับ
ผู้ใหญ่ซึ่งอาจรวมถึงนักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ รวมถึงนักแสดง LGBT 

คนท�างานภาพยนตร ์และบริษัทโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล  

ข้อสันนิษฐานการเสนอของความรับผิดอาจใช้กับภาพยนตร์ผู้ใหญ่ทุกเรื่อง
ในอนาคตที่ผลิตในรัฐ California ในโทรทัศน์เคเบิล

• ข้อเสนอ 60 สามารถบังคับให้นักแสดงภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่เปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะ รวมถึง ชื่อ บ้านและที่อยู่ตามกฎหมายของ
พวกเขา 

• ลูกจ้างของรัฐจะต้อง "ตรวจสอบ" ภาพยนตร์ส�าหรับผู้ใหญ ่

• ชื่อผู้สนับสนุนได้รับอ�านาจให ้"กล่าวค�าปฏิญาณเพื่อรับต�าแหน่งหน้าที"่ 
ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐที ่สภานิติบัญญัติเท่านั้นสามารถออกเสียงลง
คะแนนให้เขาออกจากต�าแหน่ง 

• คู่แต่งงานที่จ�าหน่ายภาพยนตร์ที่ผลิตในบ้านของตัวเองอาจถูกฟ้อง
ข้อเสนอ 60 จะท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อผู้เสียภาษีหลายล้านดอลลาร ์อาจ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนท�างาน และยังท�าให้ผู้สนับสนุนที่เป็นตัวแทน
ของรัฐได้รับการชดเชยค่าเสียหายโดยผู้เสียภาษีเช่นคุณ  

นี่คือเหตุผลว่าท�าไมคุณควรเข้าร่วมกับนักแสดง ผู้น�าทางธุรกิจ พรรคเดโมแครต
ของ California และ พรรครีพับลิกันของ California และลงคะแนนเสียงว่า ไม ่
ส�าหรับข้อเสนอ 60 
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