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San Jose Mercury News เรียกข้อเสนอ 65 ว่า "กลยุทธ์ที่มีเล่ห์เหลี่ยม" 

และเพิ่ม "ข้อเสนอ 65 สมควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในมาตรการ
บัตรลงคะแนนที่มีเลศนัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐ" 

ผู้ผลิตพลาสติกนอกรัฐอยู่เบื้องหลังข้อเสนอ 65 ไม่ใส่ใจเกี่ยวกับการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของรัฐ California พวกเขาต้องการที่จะท�าให้คุณเกิด
ความสับสน อย่าหลงกล 

ถุงไม่ฟร ีแต่ละถุงมีค่าใช้จ่ายของร้านขายของช�าในท้องถิ่นของคุณได้
ถึง 15 เซนต ์ตัวเลขอุตสาหกรรมถุงพลาสติกนอกรัฐ ปลอม โครงการ
วิเคราะห์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของรัฐที่รวมรายได้จากข้อเสนอ 65 อยู่ในช่วง 
"ศูนย"์ ถึง ที่ดีที่สุด $80 ล้าน 

โปรดจ�าไว้ว่า : จะมีกองทุน "ศูนย"์ เพื่อสิ่งแวดล้อมจากข้อเสนอ 65 

เว้นแต่ผู้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติข้อเสนอ 67 เพื่อเลิกถุงพลาสติก 

แต่ผู้ผลิตพลาสติกอยู่เบื้องหลังข้อเสนอ 65 จะใช้จ่ายหลายล้านที่จะ
ชักชวนให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนต่อต้านข้อเสนอ 67 สับสนหรือไม ่นั่นเป็น
แผนของอุตสาหกรรมพลาสติก! 

หากคุณใส่ใจในการปกป้องสัตว์ป่า และแข็งขืนต่ออุตสาหกรรมถุง
พลาสติกนอกรัฐโหวต ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 67 ไม่ใช่
มาตรการนี ้

หากคุณใส่ใจในการลดมลภาวะพลาสติก ขยะและของเสีย ออกเสียง
ลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 67 ไม่ใช่มาตรการนี ้

หากคุณใส่ใจในการลดค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีในการท�าความสะอาดขยะ
พลาสติก ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 67 ไม่ใช่มาตรการนี ้

MARK MURRAY, กรรมการบริหาร 

ชาวรัฐ California คัดค้านขยะ 

หยุดข้อตกลงที่ดีเกินควรของภาษีถุง ช่วยสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอ 65 เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อหยุดร้านขายของช�าจากการเก็บเงิน
ทั้งหมดที่เก็บได้จากภาษีถุงหิ้วมาเป็นก�าไร แทนการช่วยสิ่งแวดล้อม 

ร้านขายของช�ายืนเพื่อได้ผลก�าไรเพิ่มขึ้นถึง $300 ล้านในในแต่ละปีและ
ทุกป ีจนกว่าคุณจะออกเสียงลงคะแนน ใช ่ในข้อเสนอ 65 

ควรอุทิศเงินให้กับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ก�าไรมากขึ้นส�าหรับบริษัทร้านขาย
ของช�าแบบลูกโซ่ 

ข้อเสนอ 65 จะหยุดข้อตกลงที่ดีเกินควรกับร้านขายของช�า และอุทิศ
ค่าธรรมเนียมถุงเพื่อเหตุทางสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่า

ข้อตกลงที่ดีเกินควรใน SACRAMENTO 

ใครที่มีสติชอบ จะปล่อยให้ร้านขายของช�าเก็บค่าธรรมเนียมถุง $300 

ล้าน ที่จ่ายโดยผู้ซื้อของรัฐ California ที่ท�างานหนักแค่การพยายาม
หาเงินให้ใช้จ่ายได้ชนเดือน อย่างนั้นหรือ 

สภานิติบัญญัติของรัฐ! 

ในข้อตกลงที่ดีเกินควรผสมผเสกันโดยผู้วิ่งเต้นกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ 

สภานิติบัญญัติได้ลงมติให้ร้านขายของช�าเก็บค่าธรรมเนียมถุงเป็น ก�าไร 
พิเศษ 

ร้านค้าร้านขายของช�าจะรวยยิ่งขึ้น $300 ล้าน ในขณะที่ผู้ซื้อจะจนลง 
$300 ล้าน 

ช่างน่าละอาย ผู้วิ่งเต้นและสมาชิกสภานิติบัญญัต ิ

บริษัทร้านขายของช�าแบบลูกโซ่และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ให้การ

ช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียงอย่างใหญ่โตต่อผู้ออกกฎหมายตลอดผ่านมา 
เจ็ดป ี

และผู้ออกกฎหมายได้ให้รางวัลบริษัทด้วยผลก�าไรใหม ่$300 ล้าน—

ทั้งหมดนี้บนหลังของผู้ซื้อ 

หยุดข้อตกลงที่ดีเกินควรของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ	 . . .	 ออกเสียง
ลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 65 

วิธีที่ดีกว่าที่จะช่วยสิ่งแวดล้อม 

คุณสามารถท�าในสิ่งที่ผู้ออกกฎหมายควรจะท�า—อุทิศค่าธรรมเนียมถุง
เหล่านี้ให้กับโครงการที่แท้จริงที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอ 65 อุทิศค่าธรรมเนียมถุงให้กับโครงการสิ่งแวดล้อม เช่น การ
บรรเทาภัยแล้ง ชายหาดสะอาดขึ้น และการก�าจัดทิ้งขยะ 

ใส่คณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่ารัฐ California ในการควบคุมของกองทุน
เหล่านี ้ไม่ใช่ผู้บริหารร้านขายของช�า ดังนั้นชาวรัฐ California จะได้รับ
ประโยชน์ 

ปกป้องสิ่งแวดล้อม หยุดข้อตกลงที่ดีเกินควรและภาษีถุงที่แอบซ่อนไว ้

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ในข้อเสนอ 65 

THOMAS HUDSON, กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California 

DEBORAH HOWARD, กรรมการบริหาร 

สันนิบาตตัวแทนกฎหมายอาวุโสแห่งรัฐ California 
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ฝ่ายตรงข้ามของข้อเสนอ 65 ต้องการที่จะยกเลิกเนื่องจาก "ไม่มีความ
ส�าคัญแท้จริง" 

คุณตัดสินใจ : เงิน $300 ล้าน หยิบจ�าแนกตามร้านขายของช�าไม่มี
นัยส�าคัญ หรือไม ่

โดยปราศจากข้อเสนอ 65 ไม่ใช่เงินหนึ่งเพนนีใน $300 ล้านที่ลูกค้าจะ
ต้องจ่าย หากการห้ามของรัฐ California ต่อถุงพลาสติกมีผลบังคับใช้จะ
ช่วยสิ่งแวดล้อม 

$300 ล้านทั้งหมดจะไปที่ผลก�าไรของร้านขายของช�า นั่นคือ $300 ล้าน
ทุกป!ี 

ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่65—หยุดข้อตกลงที่ดีเกินควรที่ให้แก่ร้านขาย
ของช�า 

ในข้อตกลงที่ดีเกินควรผสมผเสกันโดยผู้วิ่งเต้นกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ 

สภานิติบัญญัติได้ลงมติให้ร้านขายของช�าและต้องการให้ร้านขายของช�า
เก็บค่าธรรมเนียมถุงเป็นก�าไร 

"ห้ามถุงพลาสติก" ของพวกเขา ต้องการให้ร้านขายของช�าเรียกเก็บเงิน
จากผู้บริโภคทุกคนได้รับถุงที่จุดช�าระเงินไม่น้อยกว่า 10 เซนต ์ต่อถุง 

พวกเขาอาจห้ามใช้ถุงพลาสติกโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรืออาจอุทิศค่า
ธรรมเนียมให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

แต่พวกเขาไม่ได้ท�า 

แทนที่จะท�าอย่างนั้น พวกเขากลับท�าให้ร้านขายของช�ารวยขึ้น
 $300 ล้าน และผู้ซื้อจนลง $300 ล้าน ทุกป ี

วิธีที่ดีกว่าในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

คุณสามารถท�าในสิ่งที่สภานิติบัญญัติควรจะ ท�า—อุทิศ ค่าธรรมเนียมถุง
ให้กับโครงการที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอ 65 อุทิศค่าธรรมเนียมถุงให้กับโครงการสิ่งแวดล้อม เช่น การ
บรรเทาภัยแล้ง ชายหาดสะอาดขึ้น และการก�าจัดทิ้งขยะ 

ใส่คณะกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่ารัฐ California ในการควบคุมของกองทุน
เหล่านี ้ไม่ใช่ผู้บริหารร้านขายของช�า 

ข้อเสนอ 65 จะอุทิศค่าธรรมเนียมถุงให้กับสิ่งแวดล้อม 

ง่ายและส�าคัญ 

ร่วมกับเรา—ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่

THOMAS HUDSON, กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California 

DEBORAH HOWARD, กรรมการบริหาร 

สันนิบาตตัวแทนกฎหมายอาวุโสแห่งรัฐ California 

วัตถุประสงค์เดียวของข้อเสนอ 65 คือเพื่อท�าให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนเกิด
ความสับสน 

ข้อเสนอ 65 สัญญาเป็นจ�านวนมาก แต—่ในความเป็นจริง—จะมอบให้
สิ่งแวดล้อมเล็กน้อย มันถูกใส่ไว้บนบัตรลงคะแนน บริษัทถุงพลาสติก 

นอกรัฐ สี่แห่งที่คอยเข้าไปยุ่งกับความพยายามของรัฐ California เพื่อลด
มลภาวะพลาสติก 

65 โดยไม่มีความส�าคัญแท้จริง ได้ออกแบบมาเพื่อหันเหความสนใจจาก
ปัญหาในมือ: เลิกถุงซื้อของพลาสติก ทั้งหมดที ่65 จะท�า คือกองทุน
โดยตรงจากการขายถุงกระดาษ (ตัวเลือกภายใต้การห้ามถุงพลาสติก) 

เพื่อเป็นกองทุนใหม่ของรัฐ เงินส�าหรับกองทุนนี ้คือความพยายามน้อย
มากและจะลดน้อยถอยลงตลอดเวลาเมื่อผู้คนปรับตัวในการน�าถุงมาใช้
ใหม ่

เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมจริงของเรา ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ใน 67 

ล�าดับความส�าคัญส�าหรับสิ่งแวดล้อมของรัฐ California ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี ้คือการลดมลภาวะพลาสติกที่เป็นอันตรายโดยการออกเสียงลง
คะแนน ใช ่ในข้อเสนอ 67 นี้จะยังคงมีความพยายามที่จะท�าให้ถุงซื้อของ
พลาสติกสิ้นเปลืองออกมาอยู่บนสวนสาธารณะ ต้นไม ้ละแวกใกล้เคียง 
และพื้นที่เปิดโล่งที่รักของเรา 

ข้อเสนอ 65 จะไม่คุ้มค่าการออกเสียงลงคะแนนของคุณ ท�าให้ได้ยินเสียง
ของคุณในประเด็นที่ส�าคัญมากขึ้น และด�ารงไว้ซึ่งการห้ามถุงพลาสติก
ของรัฐ California ที่ส�าคัญต่อไปในบัตรลงคะแนน 

MARK MURRAY, กรรมการบริหาร
ชาวรัฐ California คัดค้านขยะ 




