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ข้อเสนอ 63 จะท�าให้เราปลอดภัยโดยการลดความรุนแรงของปืน
ต�ารวจใน Dallas ที่ท�างานของพวกเขา	 . . .. ไนต์คลับ
ใน Orlando . . .. งานเลี้ยงวันหยุดที่ส�านักงานใน San 
Bernardino . . .. โบสถ์ใน Charleston . . .. โรงภาพยนตร์ใน 
Aurora . . .. โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน Newtown . . .. 
ต่อไปจะเป็นอะไร คนต้องเสียชีวิตมากขึ้นอีกเท่าไหร ่จากความรุนแรงของปืน 
ก่อนที่เราจะด�าเนินการที่กล้าหาญเพื่อช่วยหลายชีวิต 

ชาวอเมริกันมากกว่า 300 คนถูกยิงในแต่ละวัน มากกว่า 80 รายที่ถึงแก่ชีวิต 

ชาวอเมริกันมากกว่า 1 ล้านคนถูกฆ่าตายหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยปืนจาก
ป ี2004–2014 

พอกันท!ี 

มันถึงเวลาที่จะด�าเนินการเพื่อเก็บปืนและกระสุนออกมาจากมือคนผิด 

ข้อเสนอ 63—ความปลอดภัยส�าหรับกฎหมายทุกฉบับ—จะช่วยหลายชีวิตโดย
การปิดช่องโหว่เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรอันตราย ผู้ท�าร้ายคนในครอบครัว และ
ผู้ป่วยทางจิตที่เป็นอันตราย จากการได้รับและการใช้อาวุธร้ายแรง 
ข้อเสนอ 63 จะ : 
• เอาปืนที่ผิดกฎหมายออกจากชุมชนของเรา โดยการท�าให้แน่ใจว่าอาชญากร

อันตรายและผู้ท�าร้ายคนในครอบครัว ขายหรือโอนอาวุธปืนของพวกเขา
หลังจากที่พวกเขาก�าลังถูกตัดสินว่าผิด  

• ธุรกิจใด ๆ ที่ขายเครื่องกระสุนปืนจ�าเป็นต้องรายงาน หากเครื่องกระสุนปืน
ของพวกเขาสูญหายหรือถูกขโมย 

• ผู้คนจ�าเป็นต้องแจ้งการบังคับใช้กฎหมาย หากปืนของพวกเขาจะสูญหายหรือ
ถูกขโมย ก่อนอาวุธจบลงในมือคนผิด 

• ท�าให้แน่ใจว่าคนที่ถูกตัดสินว่าผิดการขโมยปืนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของปืน 
• สร้างความเข้มแข็งระบบการตรวจสอบภูมิหลังของเรา และให้แน่ใจว่าการ

บังคับใช้กฎหมายของรัฐ California แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เป็นอันตราย
กับ FBI 

ข้อเสนอ 63 เก็บปืนและกระสุนออกจากมือคนผิด ในขณะที่การปกป้องสิทธิของ
ชาวรัฐ California ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ที่จะเป็นเจ้าของปืนเพื่อการป้องกัน
ตัวเอง การล่าสัตว ์และการสันทนาการ 

ตอนนี ้อาชญากรอันตรายหลายพันคนยังคงมีอาวุธผิดกฎหมาย เพราะเราไม่
ท�าให้แน่ใจว่าคนที่ถูกตัดสินว่าผิดอาชญากรรมรุนแรงจะละทิ้งปืนของพวกเขา
จริงหลังจากการถูกตัดสินว่าผิด กระทรวงยุติธรรมได้ระบ ุอาชญากรมากกว่า 
17,000 คน และบุคคลที่เป็นอันตรายอื่น ๆ กับปืนมากกว่า 34,000 กระบอก 
รวมถึงอาวุธโจมตีมากกว่า 1,400 ชิ้น 

การผ่านข้อเสนอ 63 จะเป็นตัวแทนของขั้นตอนทางประวัติศาสตร์และเป็น
ประวัติการณ์ไปข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยจากปืน 

ผู้น�าต่าง ๆ ทั่วรัฐ CALIFORNIA สนับสนุน ข้อเสนอ 63รวมถึง : 
• รองผู้ว่าการรัฐ Gavin Newsom • วุฒิสมาชิกของสหร ัฐอเมริกา Dianne 
Feinstein • ศูนย์กฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงของปืน • พรรคเดโมแครต
ของรัฐ California • Alex Padilla เลขาธิการของรัฐ California • โฆษกคณะ
สมัชชาเกียรติคุณ Toni Atkins • โฆษกคณะสมัชชาเกียรติคุณ John Pérez  
• นายอ�าเภอ Vicki Hennessy, San Francisco • อดีตอธิบดีกรมต�ารวจ Ken 
James, Emeryville • SEIU • League of Women Voters of California • 
เยาวชนแดโมแครตแห่งรัฐ California •สหพันธรัฐของครูชาวอเมริกันแห่ง 
California • คณะกรรมการการศึกษา San Francisco • Equality California 
• Courage Campaign • California วิทยาลัยแพทย์อเมริกัน • California 
American College of Emergency Physicians • สมาคมสาธารณสุขแห่งรัฐ 
California • บาทหลวงและฆราวาสร่วมกันเพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ • 
ความร่วมมือกันคัดค้านความรุนแรงของปืน • พระในศาสนายิวคัดค้านความ
รุนแรงของปืน • รัฐร่วมกันป้องกันความรุนแรงของปืน • หยุดความรุนแรงของ
ปืนพก • หยุดการยิง • สตรีคัดค้านความรุนแรงของปืน • Youth Alive! 

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.SafetyforAll.com 

GAVIN NEWSOM, รองผู้ว่าการรัฐ California

DIANNE FEINSTEIN, วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา
ROBYN THOMAS, ผู้บริหารสูงสุด
ศูนย์กฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงของปืน

ผู้ก่อการร้ายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย! 

Gavin Newsom ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าการโจมต ีOrlando และ San Bernardino 
คือ ISIS ที่ได้แรงบันดาลใจจากลัทธิอิสลามหัวรุนแรง มันเป็นอุดมการณ์เดียวกัน
กับที่มีแรงจูงใจในการโจมตีโดยการก่อการร้าย 9/11 ความหวาดกลัวที่ฆ่า
ผู้บริสุทธิ ์2,996 คน 

การใช้ประโยชน์จากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่จะผลักดันกฎหมายอันกว้าง
ขวางที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสาธารณชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 
เป็นการท�าให้ไขว้เขว ผิด และอันตราย 

ไม่มีกฎหมายที่ถูกเสนอใดจะป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได ้ความจริงคือ
ผู้ก่อการร้ายสามารถหาวิธีการได้เสมอที่จะสร้างความหายนะ มีดตัดกล่องใน
เครื่องบิน 9/11 ระเบิดท�าเองใน Boston หรือรถบรรทุกใน Nice ประเทศฝรั่งเศส 
ผู้ก่อการร้ายและอาชญากรได้รับอาวุธจากตลาดมืด ท�าอาวุธขึ้นเอง หรือขโมย
อาวุธจากสาธารณชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ทุกคนเห็นพ้องว่าการป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือคนผิดเป็นสิ่งส�าคัญ เรา
ทุกคนแบ่งปันความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของการก่อการร้ายและ
ความรุนแรง 
แต ่ข้อเสนอ 63 ไม่ใช่ค�าตอบ 

การใช้จ่ายหลายสิบล้านดอลลาร์ของผู้เสียภาษีปีแล้วปีเล่าต่อรายชื่อที่ไร้ประโยชน์

ของทุกคนที่ซื้อและขายเครื่องกระสุนปืน จะหันเหแหล่งทรัพยากรส�าคัญและ
มุ่งเน้นออกไปจากความพยายามในการต่อต้านการก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ 
ทิ้งให้สาธารณชนเสี่ยงต่อการโจมตีและ ปลอดภัยน้อยลง 
มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยเหตุผลที่ต่อต้านอย่างท่วมท้นต่อ ข้อเสนอ 63 

ผลประโยชน์ของสาธารณชนจะได้รับบริการที่ดีขึ้น หากแหล่งทรัพยากร
เหล่านี้ถูกน�ามาใช้เพื่อให้ความรู้แก่ชาวรัฐ California มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวก
เขาสามารถท�าได้เพื่อปกป้องครอบครัวและชุมชนของพวกเขาจากการโจมตีของ
ผู้ก่อการร้าย หรือเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เรียงกันมาเพื่อท�าเช่นนั้น 

หยุดการละเมิดที่เป็นอันตรายของทรัพยากรสาธารณะนี ้

ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 63! 

ALON STIVI, ประธาน
Direct Measures International, Inc.

WILLIAM “BILLY” BIRDZELL, ผู้ฝึกสอนการต่อต้านการก่อการร้ายที่บัญชาการ
การปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกา
RICHARD GRENELL, โฆษกของสหรัฐอเมริกาที่ท�าหน้าที่ยาวนานที่สุดที ่
สหประชาชาติ
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ข้อเสนอ 63 ถูกต่อต้านอย่างท่วมท้นโดยชุมชนการบังคับใช้กฎหมายและกลุ่ม
สิทธิพลเมือง เนื่องจากข้อเสนอแบกรับภาระสาธารณชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยไม่กันอาชญากรรมรุนแรงและการก่อการร้ายจากการเข้าถึงอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืน 

สมาคมนายอ�าเภอของรัฐ California, สมาคมผู้ช่วยอัยการเขตแห่งมณฑล Los 
Angeles, สมาคมผู้พิทักษ์สันติราชทัณฑ์แห่งรัฐ California, สมาคมเจ้าหน้าที่ผู้
พิทักษ์สัตว์ป่าและปลาของรัฐ California, สมาคมผู้พิทักษ์สันติราชกองหนุนแห่ง
รัฐ California, และการบังคับใช้กฎหมายและกลุ่มพลเมืองอื่น ๆ หลายกลุ่ม คิด
เป็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของสาธารณชนทั่วรัฐ California หลาย
หมื่นคน เป็นปึกแผ่นในการต่อต้านของพวกเขาต่อข้อเสนอที่ไม่ได้ผล มีภาระ 
และเสียค่าใช้จ่ายนี ้
ข้อเสนอ 63 จะหันเหแหล่งทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดแคลนให้ห่าง
จากการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น และแบกรับภาระมากเกินไปกับระบบศาล
แออัดอยู่แล้วด้วยการบังคับใช้กฎหมายมีข้อบกพร่องที่จะท�าให้ พลเมืองผู้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและไม่เป็นอันตรายสู่อาชญากรรม ตามข้อเท็จจริง เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
New York ได้ทิ้งการบังคับใช้ของข้อเสนอคล้ายกันหลังจากที่ข้อเสนอผ่าน โดย
การพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะน�าไปใช้ปฏิบัติและคงไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การท�าในสิ่งที่ใช้งานได้จริงเพื่อท�าให้สาธารณชนปลอดภัยเป็นล�าดับความส�าคัญ
สูงสุดของผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายที่อุทิศชีวิตของพวกเขาที่จะ
ปกป้องรัฐ California แต่น่าเสียดายที่ข้อเสนอ 63 จะไม่ท�าให้ทุกคนปลอดภัย
มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม โดยการก�ากับแหล่งทรัพยากรออกไปจากมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในการป้องกันองค์ประกอบความผิดทางอาญาจาก
การซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน จะท�าให้พวกเราทุกคนมีความปลอดภัยน้อยลง 
แหล่งทรัพยากรสาธารณะอันยิ่งใหญ่ที่ข้อเสนอ 63 จะสูญเปล่าควรจะใช้ในการ
จ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น และก�าหนดเป้าหมาย สอบสวน และด�าเนินคดีกับบุคคล
และผู้ก่อการร้ายที่เป็นอันตราย 

หลังจากการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดกับภาษาของข้อเสนอ 63 ชุมชนการบังคับ
ใช้กฎหมายได้พบปัญหาหลายอย่างในรายละเอียด เนื่องจากข้อจ�ากัดที่เข้มงวด
เกี่ยวกับความสามารถของสภานิติบัญญัติในการแก้ไข ผู้ออกเสียงลงคะแนน - 
ออก ข้อเสนอ ปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้จะเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ส�าหรับ
สภานิติบัญญัติในการแก้ไข หากข้อเสนอ 63 ผ่าน เป็นการท�าให้รัฐ California 
แบกรับภาระและค่าใช้จ่ายของข้อเสนอที่มีข้อบกพร่องนี้ตลอดไป 

โดยการเลียบเคียงสภานิติบัญญัต ิความคิดริเริ่มนี้จ�ากัดผู้เชี่ยวชาญด้านความ
ปลอดภัยของสาธารณชนในการพัฒนากฎหมายในอนาคตที่แท้จริงที่จะส่งเสริม
ความปลอดภัยของสาธารณชน ผู้เสียภาษีของรัฐ California ไม่ควรสูญเปล่า
เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ของพวกเขาในกฎหมายไม่ได้ผล ที่ไม่มีคุณค่าต่อการ
บังคับใช้กฎหมายไม่ได ้และจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณชน 
โดยการหันเหแหล่งทรัพยากรออกไปจากกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งมีความส�าคัญกับความปลอดภัยของสาธารณชน 
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DONNY YOUNGBLOOD, ประธาน
สมาคมนายอ�าเภอของรัฐ California

KEVIN BERNZOTT, ผู้บริหารสูงสุด
สมาคมผู้พิทักษ์สันติราชกองหนุนแห่งรัฐ California

TIFFANY CHEUVRONT, เจ้าหน้าที่หลัก
การร่วมมือเพื่อเสรีภาพพลเมือง

ในฐานะการบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสาธารณชน เรา
ไม่แปลกใจที่กลุ่มต่าง ๆ เช่น NRA และบริษัทในเครือจะต่อต้านข้อเสนอ 63 ไม่
ท�าผิด สิ่งที่เรียกว่า "การร่วมมือเพื่อเสรีภาพพลเมือง" ที่จริงคือกลุ่มแถวหน้า 
NRA 

การวิ่งเต้นเรื่องปืนมักจะอ้างว่าเราควรจะมุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้กฎหมายปืนที่มี
อยู่เดิม และนั่นที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เป็นความคิดริเริ่มนี้จะท�า—ข้อเสนอ 63 จะปิด
ช่องโหว่และช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้ปืนและกระสุนออกมาจาก
มือคนผิด 
ยกตัวอย่าง ข้อเสนอ 63 จะท�าให้แน่ใจว่านักโทษอันตรายต้องห้ามจากการ
เป็นเจ้าของอาวุธท�าตามกฎหมาย และก�าจัดอาวุธปืนของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายได้พบว่าอาชญากรและผู้คนที่เป็นอันตรายในขณะนี้
ครอบครองปืนผิดกฎหมายหลายพันกระบอก—ดังนั้นการปิดช่องโหว่นี้จะช่วย
หลายชีวิต 

ข้อเสนอ 63 ยัง จะต้องรายงานอาวุธปืนสูญหายและถูกขโมย จะช่วยต�ารวจปิด
วงการลักลอบค้าปืน และค้นหาสถานที่เก็บซ่อนอาวุธที่ผิดกฎหมาย ข้อเสนอ 63 
จะช่วยให้ต�ารวจเรียกคืนปืนที่ถูกขโมยก่อนที่จะถูกใช้ในการก่ออาชญากรรม และ
คืนกลับไปยังเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อเสนอ 63 ยัง จะปรับปรุงระบบการตรวจสอบภูมิหลัง เพื่อที่จะให้การบังคับใช้
กฎหมายสามารถป้องกันผู้ที่ถูกห้ามจากการเป็นเจ้าของอาวุธ—เช่น อาชญากร
รุนแรง—จากการซื้อปืนและกระสุน 

และ ข้อเสนอ 63 จะท�าให้กฎหมายที่มีอยู่เดิมกระจ่าง เพื่อที่จะให้ขโมยปืนใด ๆ 
เป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ ์โดยการท�าให้แน่ใจว่าคนที่ขโมยปืนไม่สามารถเป็น
เจ้าของปืน นั่นเป็นการปฏิรูปสามัญส�านึกอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยหลายชีวิตซึ่งได้
รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

ข้อเสนอ 63 จะปิดช่องโหว่ในกฎหมายที่มีอยู่เดิมของเรา และป้องกันไม่ให้
อาชญากรอันตราย ผู้ท�าร้ายคนในครอบครัว และผู้ป่วยทางจิตที่เป็นอันตราย 
จากการได้รับและการใช้อาวุธร้ายแร
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