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Dự Luật 59 KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ. 
Ngay cả những người ủng hộ cũng thừa nhận rằng tất cả những gì dự luật 
này làm là "gửi thông điệp tới Quốc Hội". 
Họ thừa nhận rằng các công ty "đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế 
của chúng ta". 
Cơ Quan Lập Pháp nên tập trung vào chuyên môn của mình và ngừng đưa 
các dự luật vô nghĩa vào lá phiếu để yêu cầu Quốc Hội hạn chế quyền tự do 
ngôn luận bằng cách đảo ngược án lệnh của Tối Cao Pháp Viện. 
Các công ty đóng góp tiền. Các công đoàn lao động đóng góp tiền. Người 
dân đóng góp tiền. Họ đều làm điều đó để ủng hộ các ứng cử viên mà họ 
thích và chống lại các ứng cử viên họ không thích. 
Những người ủng hộ Dự Luật 59 nói người dân "phải có quyền thiết lập 
giới hạn hợp lý đối với việc huy động và chi tiền bởi các ứng cử viên cũng 
như những người khác để tác động đến các kỳ bầu cử". 
Ai là người quyết định những giới hạn hợp lý đó? 
QUỐC HỘI NÀY? 
CƠ QUAN LẬP PHÁP NÀY? 
Quý vị có thực sự muốn các chính trị gia đang tại chức có quyền dập tắt tiếng 

nói của người dân hoặc các tổ chức, những người muốn thay đổi cách chính 
quyền của chúng ta làm việc? 
Dự luật 59 KHÔNG CÓ quyền lực pháp luật. Dự luật KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ. 
Chúng ta đều đã đồng tình với nhiều quyết định của Tối Cao Pháp Viện. 
Chúng ta đều không đồng tình với nhiều quyết định khác. 
Một điều mà các đảng viên Đảng Dân Chủ, đảng viên Đảng Cộng Hòa và cử 
tri Không Đảng Phái CÓ THỂ đồng tình là Tối Cao Pháp Viện nên ở trên chính 
trị và nên ở trên chọn người thắng và kẻ thua. 
Dự luật 59 là một tuyên ngôn chính trị của một số người nhất định, những 
người muốn áp đặt ý muốn của họ lên nhiều người. Thay vì đưa dự luật 
tham vấn vô ích vào lá phiếu, Cơ Quan Lập Pháp nên tập trung vào sự minh 
bạch và bắt đầu làm công việc của người dân. 
Bầu KHÔNG cho Dự Luật 59. . . Dự luật KHÔNG CÓ TÁC DỤNG 
GÌ. . . DỰ LUẬT KHÔNG CÓ NGHĨA GÌ.
JEFF STONE, Thượng Nghị Sĩ 
Địa Hạt 28 
K.H. ACHADJIAN, Dân Biểu 
Địa Hạt 35

Bầu CÓ cho Dự Luật 59 nhằm giúp lấy những chi tiêu lớn từ chính trị và 
phục hồi lại chính quyền của dân, do dân và vì dân. 
Các công ty và các nhà tỷ phú không nên được phép tiếp tục mua các kỳ bầu 
cử của chúng ta.
Nhưng đó chính là những gì Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã làm trong phán 
quyết tai hại trong vụ Citizens United kiện FEC. Phán quyết sai lầm này 
đã cho các công ty các "quyền" như con người và cho phép họ chi số tiền 
không hạn chế trong các kỳ bầu cử của chúng ta. Các quyết định khác gần 
đây đã xóa bỏ những đạo luật có từ lâu đời hạn chế số tiền các tỷ phú có 
thể tiêu xài trong một kỳ bầu cử. 
Do đó, các công ty và những chủ sở hữu tỷ phú của các công ty này đang 
chi số tiền chưa từng thấy để làm cho kết quả của các kỳ bầu cử của chúng 
ta nghiêng về phía họ. 
Các công ty và các nhà tỷ phú không nên có tiếng nói lớn hơn cử tri California 
trong các kỳ bầu cử. Các công ty chi số tiền khổng lồ nhằm gây ảnh hưởng 
đến kết quả bầu cử và làm giảm tiếng nói của chúng ta. 
Tối Cao Pháp Viện đã sai lầm và cần phải được điều chỉnh lại. 
Các công ty đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế của chúng ta. Nhưng các 
công ty không phải là con người. Họ không bỏ phiếu, bị bệnh hay tử trận 
trong chiến tranh cho đất nước của chúng ta. Hiến pháp đã được lập ra để 
bảo vệ con người chứ không phải các công ty. Các quyền do Tối Cao Pháp 
Viện trao cho các công ty cho phép họ nhấn chìm giọng nói của con người 
thực sự—như cử tri, người tiêu dùng, công nhân và tiểu thương. 

Chúng ta, Người dân, phải có quyền thiết lập giới hạn hợp lý đối với việc 
gây quỹ và chi tiền bởi các ứng cử viên cũng như những người khác để tác 
động đến các kỳ bầu cử. 
Bỏ PHIẾU CÓ cho Dự Luật 59 và yêu cầu Quốc Hội thông qua tu chính án đối 
với Hiến Pháp Hoa Kỳ nhằm đặt dấu chấm hết đối với việc chi tiêu có tính 
chất phá hủy này trong chính trị. 
Cử tri California đã sử dụng dự luật được đưa vào lá phiếu để chỉ dẫn và cải 
thiện các chính quyền địa phương và tiểu bang của chúng ta trước đó. Dự 
Luật 59 cho phép chúng ta làm điều này đối với vấn đề quan trọng này. 
Cải tổ tài trợ vận động tranh cử thực sự chỉ có thể xảy ra với sự đồng tình 
ủng hộ của người dân trên khắp cả nước. Hãy làm phần việc của chúng ta 
và bầu CÓ cho Dự Luật 59.
Hãy giúp gửi thông điệp này tới Quốc Hội để hành động ngay bây giờ 
nhằm củng cố nền dân chủ của chúng ta. 
Bầu CÓ cho Dự Luật 59. 
BEN ALLEN, Thượng Nghị Sĩ 
MICHELE SUTTER, Đồng Sáng Lập 
Money Out Voters In 
KATHAY FENG, Giám Đốc Điều Hành 
California Common Cause 
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ĐỪNG BỊ ĐÁNH LỪA BỞI CHIẾN THUẬT HÙ DỌA CỦA BÊN ĐỐI LẬP. 
Hãy bầu CÓ cho Dự luật 59 bởi vì nếu chúng ta không đảo ngược được phán 
quyết Citizens United tai hại của Tối Cao Pháp Viện thì chúng ta sẽ KHÔNG 
BAO GIỜ có thể thực hiện được công cuộc cải tổ mà chúng ta cần để NGĂN 
CHẶN CÁC CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI HƯỞNG CÁC QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT 
GIÀU CÓ KHỎI VIỆC MUA CÁC KỲ BẦU CỬ CỦA CHÚNG TA. 
Bên chống đối muốn bạn tin rằng việc đảo ngược án lệnh Citizens United sẽ 
ảnh hưởng đến các quyền TU CHÍNH ĐẦU TIÊN của bạn. Chỉ NHỮNG NGƯỜI 
HƯỞNG QUYỀN LỢI TIỀN LỚN muốn kiểm soát các kỳ bầu cử của chúng ta 
mới phải sợ việc đảo ngược phán quyết Citizens United. 
Các công ty không nên có các quyền giống như con người—các công ty 
không nên được phép chi số tiền không hạn chế để kiểm soát các kỳ bầu cử 
của chúng ta. NHƯNG ĐÓ CHÍNH XÁC LÀ NHỮNG GÌ PHÁN QUYẾT CITIZENS 
UNITED ĐỂ CÁC CÔNG TY LÀM NHƯ VẬY! Phán quyết này đã hủy bỏ hạn chế 
đối với việc chi tiêu của các công ty và công đoàn cho chính trị. 
Các thành viên Đảng Dân Chủ, thành viên Đảng Cộng Hòa và cử tri độc 
lập nhất trí rằng án lệnh Citizens United nên được đảo ngược bằng một tu 

chính hiến pháp. Bầu CÓ cho Dự luật 59 để yêu cầu Quốc hội hành động. 
Việc lật ngược phán quyết Citizens United sẽ mở đường cho công cuộc cải 
tổ tài trợ vận động tranh cử đầy ý nghĩa mà sẽ đưa quyền sở hữu các kỳ 
bầu cử của chúng ta trở về tay người dân Hoa Kỳ! Bầu CÓ cho Dự luật 59 sẽ 
gửi một thông điệp rõ ràng cho Quốc hội rằng Chúng ta, Người dân, muốn 
tiếng nói CỦA CHÚNG TA được lắng nghe trong các kỳ bầu cử. 
Đừng để bên chống đối lừa gạt quý vị—các công ty và các nhà tỷ phú không 
nên được phép tiếp tục mua các kỳ bầu cử của chúng ta. 
Bầu CÓ cho Dự Luật 59 nhằm giúp có được số tiền lớn từ chính trị và phục 
hồi chính quyền của dân, do dân và vì DÂN. 
MARK LENO, Thượng Nghị Sĩ 
MICHELE SUTTER, Đồng Sáng Lập
Money Out Voters In 
KATHAY FENG, Giám Đốc Điều Hành
California Common Cause 

DỰ LUẬT 59 TIÊU TỐN THỜI GIAN CỦA CHÚNG TA VÀ TIỀN CỦA NGƯỜI ĐÓNG 
THUẾ. 
CƠ QUAN LẬP PHÁP đã đưa dự luật THAM VẤN KHÔNG RÀNG BUỘC vào lá 
phiếu để nói họ muốn cải tổ tài trợ vận động tranh cử và muốn hạn chế sức 
mạnh của những người hưởng quyền lợi đặc biệt tại Sacramento nhưng 
dự luật này thực tế không làm được điều như vậy. Thay vào đó, cơ quan 
này biện luận rằng TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG NÊN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI  tiểu 
thương và những đối tượng khác, những người chọn hợp thành một công 
ty. Điều mà dự luật này không thực hiện được là: 
• Dự luật KHÔNG cấm hoặc hạn chế được đóng góp của công ty cho các 

ứng cử viên và viên chức dân cử. 
• Dự luật KHÔNG cấm hoặc hạn chế được đóng góp của công đoàn cho các 

ứng cử viên hoặc viên chức dân cử. 
• Dự luật KHÔNG cấm hoặc hạn chế được đóng góp của công ty cho các 

đảng chính trị. 
• Dự luật KHÔNG cấm hoặc hạn chế được đóng góp của công đoàn cho các 

đảng chính trị. 
Thay vào đó, Dự luật 59 yêu cầu thành viên Quốc hội của tiểu bang 
California thay đổi Tu Chính Đầu Tiên của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Quý vị có thực 
sự muốn QUỐC HỘI này sửa đổi TU CHÍNH ÁN ĐẦU TIÊN, điều đảm bảo và 
bảo vệ: 
• Quyền tự do tôn giáo của quý vị? 
• Quyền TỰ DO NGÔN LUẬN của quý vị? 
• Quyền TỰ DO BÁO CHÍ của quý vị? 
• Quyền tự do hội họp và lập hội với những người khác? 
• Quyền gửi thỉnh nguyện thư lên chính quyền của bạn? 
Những người ủng hộ Dự luật 59 biện luận rằng "các công ty không phải 
là con người". Nhưng nhiều Nhà Thờ có tư cách pháp nhân. Báo chí và hệ 

thống mạng lưới Truyền hình có tư cách pháp nhân. Facebook, Google và 
Twitter có tư cách pháp nhân. Thậm chí các cơ quan như Common Cause, 
Liên Đoàn Nữ Cử Tri và Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ (ACLU) có tư cách 
pháp nhân. Người dân không nên đánh mất quyền Hiến Pháp của mình chỉ 
bởi vì họ chọn tham gia vào một công ty có tư cách pháp nhân. 
LÁ PHIẾU của chúng ta KHÔNG NÊN bị kẹt vào các dự luật KHÔNG RÀNG 
BUỘC vô nghĩa. 
Đây là lá phiếu đầu tiên nhưng nếu bạn bầu "có" thì chắc chắn sẽ không 
phải là lá phiếu cuối cùng. Thay vào đó, việc BẦU KHÔNG sẽ gửi một thông 
điệp rõ ràng tới Cơ Quan Lập Pháp: 
• Hãy dừng PHUNG PHÍ TIỀN CỦA CHÚNG TA—Dự luật này tiêu tốn nửa 

triệu mỹ kim hoặc nhiều hơn của người đóng thuế. 
• Hãy dừng BỎ PHIẾU cho dự luật vô nghĩa mà KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ. 
• Hãy bắt đầu TIẾT LỘ các đóng góp chính trị TRONG VÒNG 24 GIỜ kể từ lúc 

nhận được quanh năm. 
• Hãy bắt đầu LÀM CÔNG VIỆC CỦA BẠN. Hãy sửa hệ thống giáo dục bị 

hỏng của chúng ta. Hãy sửa những con đường bị hỏng của chúng ta. 
Hãy bảo vệ chúng ta khỏi tội ác. 

Không ai thích tình trạng chính trị hiện tại ở Mỹ hoặc tiểu bang California. Nhưng 
DỰ LUẬT 59 chỉ là một dự luật "có vẻ tốt" mà KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ trong việc 
tăng cường việc tiết lộ tiền đang được chi tiêu cho chính trị. 

Hãy BẦU KHÔNG cho DỰ LUẬT 59. DỰ LUẬT KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ.
JEFF STONE, Thượng Nghị Sĩ
Địa Hạt 28
KATCHO ACHADJIAN, Dân Biểu Tiểu Bang 
Địa Hạt 35




