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DỰ LUẬT PHIM NGƯỜI LỚN. BAO CAO SU. QUY ÐỊNH Y TẾ.  
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.60

  BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 60  

Dự Luật 60 rất nguy hiểm cho các diễn viên, và làm hao tốn của các cử tri 
như quý vị. Sáng kiến này bị tất cả các đảng phải chính trị lớn phản đối. 
Một nhóm quyền lợi đặc biệt đã chi hàng triệu đô để soạn thảo Dự luật 60 
và gây quỹ cho chiến dịch. Có ngạc nhiên không khi nhóm quyền lợi đặc 
biệt này cũng thu lợi từ chính dự luật? Họ được trao quyền lập hồ sơ khởi 
kiện các diễn viên trong ngành sản xuất phim người lớn và sẽ bỏ túi các 
khoản tiền phạt đặc biệt. Mỗi diễn viên đều có thể bị kiện. 
Dự Luật 60 cũng cho phép BẤT KỲ người dân California nào có thể khởi 
kiện những người đóng phim người lớn sản xuất phim người lớn. Thậm 
chí là một diễn viên bị thương tổn. Quý vị có thể tưởng tượng được sự lạm 
dụng và quấy rối? Và cả chi phí. Rõ ràng Văn Phòng Phân Tích Viên Lập 
Pháp (LAO) lưỡng đảng ước tính chi phí tiềm tàng cho người nộp thuế ở 
California là "hàng triệu đô la". 
Đây là những gì xảy ra khi một nhóm quyền lợi đặc biệt chi hàng triệu đô 
cho một sáng kiến phức tạp dài mười ba trang: một dự luật có rất nhiều sai 
sót và vấn đề gây phủ nhận bất kỳ mặt tích cực nào. Dự luật này thậm chí 
làm giảm mức an toàn tại nơi làm việc hiện tại. 

SỰ CHỐNG ĐỐI Dự luật 60 đang gia tăng, bao gồm các tổ chức nhân quyền 
và y tế công cộng, như Hội Bình Đẳng California, APAC (Tổ chức lớn nhất và 
độc lập dành cho diễn viên) và Trung Tâm LGBT tại LA. ĐẢNG DAN CHỦ TẠI 
CALIFORNIA và ĐẢNG CỘNG HÒA TẠI CALIFORNIA đều phản đối Dự luật 60. 
Dự Luật 60 là một phương thức "liều lĩnh" được gây quỹ bởi một nhóm 
quyền lợi đặc biệt. Chính sách an toàn cho người lao động phải được soạn 
thảo theo ý kiến của mọi nggười. BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 60. 
Để tìm hiểu thêm, truy cập Cơ Quan Chống Quấy Rối Người Lao Động Tiểu 
Bang California tại DontHarassCA.com 
RACHEL "CHANEL PRESTON" TAYLOR, Chủ tịch Ủy Ban Vận Động Cho Diễn Viên 
Phim Người Lớn 
JERE INGRAM, CIH, CSP, FAIHA, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Tiêu Chuẩn An Toàn Và Sức 
Khỏe Nghề Nghiệp Tiểu Bang California 
MARIE LOUISE "NINA HARTLEY" LEVINE, Cử Nhân Khoa Học về Điều Dưỡng.

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 60  

Không ai cần mạo hiểm sức khỏe để tiếp tục công việc của họ!
Bầu CÓ cho Dự luật 60 chính là bỏ một phiếu nhằm bảo vệ diễn viên phim 
người lớn tại California không mắc bệnh. Các nhà sản xuất phim khiêu 
dâm từ chối cung cấp một môi trường làm việc an toàn cho các diễn viên 
của họ. Kết quả là hàng ngàn nhân viên đã tiếp xúc với các bệnh nguy 
hiểm và đe dọa đến tính mạng. Đây chính là thời điểm quy trách nhiệm 
cho các nhà làm phim khiêu dâm về an an toàn lao động và sức khỏe trong 
ngành sản xuất phim người lớn tại California. 
Từ năm 1992, luật đã quy định sử dụng bao cao su trong tất cả các phim 
người lớn được sản xuất tại California. Theo Cal/OSHA, "Yêu cầu sử dụng 
bao cao su để bảo vệ diễn viên phim người lớn không bị lây nhiễm HIV và các 
bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác." Dự Luật 60 khắc phục các sơ 
hở trong luật hiện nay và cải thiện việc thi hành sao cho các nhà sản xuất 
phim khiêu dâm chịu trách nhiệm nhiều hơn về luật bảo vệ nơi làm việc 
được áp dụng cho mỗi ngành công nghiệp tại California. Dự Luật 60 chỉ 
buộc các nhà sản xuất phim, đạo diễn và các nhân viên trong ngành sản 
xuất phim người lớn chịu trách nhiệm —không chỉ là các diễn viên. 
Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ, Hiệp Hội Sức Khỏe Công Cộng Hoa Kỳ, và các cơ 
quan y tế và sức khỏe công cộng lớn đều khuyến khích việc sử dụng bao 
cao su trong quá trình sản xuất phim người lớn. Nhưng các nhà làm phim 
khiêu dâm ngang nghiên phớt lờ pháp luật. Họ than phiền sử dụng bao 
cao su trong quá trình sản xuất phim sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Họ sa 
thải và không sử dụng các diễn viên phim người lớn muốn bảo vệ bản thân 
bằng bao cao su. 
Khi các nhà làm phim khiêu dâm phớt lờ luật pháp, họ khiến các diễn viên 
nhiễm các bệnh HIV, giang mai, chlamydia, lậu, herpes, viêm gan và virus 
gây u nhú ở người (HPV). Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những 
diễn viên phim người lớn rất dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục hơn phần lớn dân số. Hàng ngàn ca mắc bệnh—có thể lây lan sang 

một cộng đồng lớn hơn—đã được ghi nhận trong ngành sản xuất phim 
người lớn trong những năm gần đây.
Các nhà làm phim người lớn nói rằng các diễn viên đã được kiểm tra về 
bệnh tật. Nhưng kiểm tra (diễn viên phải tự trả tiền!) là chưa đủ. Cách này 
không hiệu quả để phát hiện kịp thời nhiều bệnh lây truyền qua đường 
tình dục. Bao cao su chính là cách bảo vệ quan trọng. Hãy bầu CÓ cho Dự 
Luật 60 cho an toàn của diễn viên! 
Tất cả chúng ta đang trả giá vì các nhà làm phim khiêu dâm từ chối thực 
hiện theo quy định. Chi phí cả đời dành để điều trị HIV gần bằng nửa triệu 
đô cho một người. Ngành công nghiệp này đang tiêu tốn của người đóng 
thuế tại California ước tính $10 triệu đô chỉ cho chi phí điều trị HIV. Ngoài 
ra, người đóng thuế còn phải trả hàng trăm ngàn đô la mỗi năm để điều trị 
các bệnh liên quan. 
Cần củng cố luật hiện hành đang là vấn đề cấp thiết vì ngành công nghiệp 
sản xuất phim người lớn đang chật vật để tạo lợi nhuận. Kết quả là các nhà 
làm phim khiêu dâm lại chống việc sử dụng bao cao su hơn bao giờ hết. Dự 
Luật 60 quy định các chăm sóc y tế chính thức với công cụ thực hiện theo 
yêu cầu để đảm bảo luật được thi hành và các diễn viên phim người lớn 
được bảo vệ đầy đủ. 
Các nhà làm phim khiêu dâm lợi dụng những diễn viên nữ và nam trẻ 
đẹp đã quá lâu. Các nhà làm phim khiêu dâm không được phép tiếp tục 
vi phạm luật bảo vệ diễn viên tại California. Đây chính là sự công bằng và 
trách nhiệm. Hăy vào FAIR4CA.org để biết thêm chi tiết. 
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 60! 
CYNTHIA DAVIS, M.P.H., Chủ tịch Hội đồng
Tổ Chức Chăm Sóc Sức Khỏe Người Bị Bệnh AIDS 
GARY A. RICHWALD, M.D., M.P.H., Cựu Giám đốc 
Chương Trình Bệnh Lây Nhiễm Qua Đường Tình Dục Quận Los Angeles 
DERRICK BURTS, Cựu Diễn viên Phim người lớn đã mắc bệnh HIV 
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  BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 60  

Đừng tin vào lời những người phản đối Dự luật 60. Đó chính là các nhà làm 
phm khiêu dâm tham lam. Họ đã lên kế hoạch để đẩy các diễn viên phim 
người lớn vào hiểm họa về an toàn và sức khỏe bằng cách ép họ đóng phim 
mà không dùng bao cao su. Các nghiên cứu gần đây cho thấy cứ một trong 
bốn diễn viên sẽ mắc các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng lây qua đường 
tình dục. Không ai cần mạo hiểm mắc bệnh để tiếp tục công việc của họ! 
Sự phá luật nhắm vào lợi nhuận hơn an toàn trong ngành sản xuất phim 
người lớn được ghi nhận khá nhiều. Các nhân viên y tế và an toàn tại 
California—Cal/OSHA—đã phát hành các trích dẫn tốn HÀNG TRĂM 
NGÀN ĐÔ để chống lại gần hai tá nhà làm phim khiêu dâm vì vi phạm quy 
định yêu cầu rõ ràng phải dùng bao cao su trong phim người lớn. 
Nhưng các nhân viên Cal/OSHA thường bị qua mặt bởi các sơ hở và giới hạn 
thi hành. Dự Luật 60 sẽ khắc phục các sơ hở và tăng cường khả năng của Cal/
OSHA trong việc thực thi luật hiện hành. Đây chính là sự công bằng và trách 
nhiệm! 
Dự Luật 60 được ủng hộ bởi RẤT NHIỀU TỔ CHỨC Y TẾ VÀ SỨC KHỎE CỘNG 
ĐỒNG, bao gồm: 
• Hiệp Hội Sức Khỏe Nghề Nghiệp Y Tá Tiểu Bang California 
• Viện Y tế Dự Phòng Tiểu Bang California 

• Liên Minh An Toàn Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp Khu Vực Nam California 
• Đại Học Sản Khoa Hoa Kỳ và Các bác sĩ sản phụ khoa—Quận IX 
• Hiệp Hội Sức Khỏe Tình Dục Hoa Kỳ 
• Beyond AIDS 
• Viện Liên Kết Cộng Đồng Tiểu Bang California 
Các nhà làm phim khiêu dâm đã lạm dụng diễn viên trong thời gian quá 
dài. Diễn viên cần và xứng đáng có sự bảo vệ về sức khỏe và an toàn tại nơi 
làm việc như công nhân xây dựng, nông dân, y tá, và hàng triệu người lao 
động khác hiện đang được hưởng tại California. 
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 60! 
JEFFREY KLAUSNER, M.D., M.P.H., Giáo sư 
Trường Y UCLA
PAULA TAVROW, Ph.D., Giám đốc 
Chương Trình Bixby của Trường UCLA về Dân Số và Sức Khỏe Sinh Sản
AMANDA GULLESSERIAN, Nhà sáng lập 
Nghiệp đoàn Giải trí Quốc tế dành cho Phim người lớn (IEAU) 

BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 60: Đây là những gì xảy ra khi một nhóm quyền 
lợi đặc biệt chi hàng triệu đô nhằm gây quỹ cho một cuộc vận động chính 
trị. Dự luật dài 13-trang được soạn thảo sơ sài đến độ đây là sáng kiến 
trong năm bị cả ĐẢNG DÂN CHỦ TẠI CALIFORNIA và ĐẢNG CỘNG HÒA TẠI 
CALIFORNIA PHẢN ĐỐI. Thậm chí Đảng Tự Do California cũng phản đối Dự 
luật 60. 
Dự luật muốn quý vị tin rằng nó nhằm hướng đến an toàn cho người lao 
động. Tuy nhiên, Dự luật 60 bị PHẢN ĐỐI bởi CHỈ chính một tổ chức độc 
lập dành cho tất cả diễn viên phim người lớn trong tiểu bang, với hàng 
trăm hội viên có đóng phí. Trong một bức thư gửi Đổng lý Văn Phòng Bang 
California, Chủ Tịch Ủy Ban Ủng Hộ Người Đóng Phim Người Lớn, Chanel 
Preston nói rằng đề xuất này rất nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của 
những người biểu diễn. 
Dự Luật 60 cũng bị PHẢN ĐỐI bởi nhiều tổ chức nhân quyền và y tế công 
cộng, như Hội Bình Đẳng California, Trung Tâm Pháp Luật Dành Cho Người 
Chuyển Giới, Dự án AIDS tại Los Angeles, Trung Tâm LGBT tại Los Angeles và 
Quỹ AIDS tại San Francisco. 
Dự Luật 60 bị phản đối bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp như Hiệp Hội 
Công Nghiệp & Thương Mại Valley (VICA). 
Người đề xướng muốn quý vị tin rằng dự luật nhằm hướng đến an toàn 
cho người lao động.Nhưng dự luật lại che giấu tác động thực tế của biện 
pháp áp dụng: tạo ra LÀN SÓNG KIỆN TỤNG sẽ tiêu tốn "hàng triệu đô la" 
của những người nộp thuế và đe dọa an toàn của những người biểu diễn. 
Đề xuất này tạo ra quyền truy tố cá nhân mới cho phép những Người Ủng 
Hộ VÀ tất cả 38 TRIỆU CƯ DÂN CALIFORNIA được phép nộp đơn kiện trực 
tiếp những người sản xuất hoặc phat tán nội dung người lớn, trong đó có 
thể bao gồm những người đóng phim người lớn, thậm chí những người 
biểu diễn bị thương, đội làm phim tại chỗ, các công ty truyền hình cáp và 
vệ tinh. Không người lao động nào ở California có thể bị truy tố theo cách 

đó. HÃY BỎ PHIẾU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 60. 
ĐÂY LÀ SỰ THẬT: 
• Theo cố vân tài chính phi đảng phái của California, Dự Luật 60 có thể tiêu tốn 

"HÀNG TRIỆU ĐÔ LA" mỗi năm của người nộp thuế; số tiền đó có thể dành cho 
giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thư viện, cảnh sát và trạm chữa cháy.

• Dự luật được đưa vào lá phiếu của luật sư tố tụng cuối cùng, Dự Luật 60 cho 
MỌI người California có quyền kiện những người sản xuất và phát tán nội dung 
người lớn, có thể bao gồm những người đóng phim người lớn, bao gồm những 
người biểu diễn LGBT, nhân viên tại chỗ, và các công ty truyền hình cáp và vệ 
tinh. Giả định trách nhiệm trong đề xuất này có thể áp dụng cho tất các các 
phim người lớn sản xuất tại California phát trên truyền hình cáp trong tương lai.

• Dự Luật 60 có thể ép buộc các diễn viên phim người lớn phải công khai tiết lộ 
thông tin cá nhân, bao gồm cả tên thật và ĐỊA CHỈ NHÀ. 

• Nhân viên tiểu bang sẽ có quyền "duỵet xét" các phim người lớn. 
• Những người ủng hộ được nêu tên được ủy quyền "tuyên thệ" là cơ quan nhà 

nước; chỉ có Cơ Quan Lập Pháp mới có thể BỎ PHIẾU loại họ khỏi vị trí.
• Các cặp vợ chồng phát tán phim được quay trong nhà riêng của họ cũng có thể 

bị kiện. 
Dự Luật 60 sẽ tiêu tốn hàng triệu đô la của người nộp thuế, vi phạm quyền 
riêng tư của người lao động và thậm chí biến Người Ủng Hộ thành cơ quan 
tiểu bang—do những người nộp thuế như quý vị trả lương. 
Đó là lý do tại sao quý vị nên tham gia cùng các diễn viên, các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp, ĐẢNG DÂN CHỦ TẠI CALIFORNIA và ĐẢNG CỘNG HÒA TẠI 
CALIFORNIA và BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 60. 
MARK LENO, Thượng Nghị Sĩ
Quận 11
JAY GLADSTEIN, M.D.
Bệnh Nội Khoa/Truyền nhiễm 
JESSICA YASUKOCHI, Phó Chủ tịch
Hiệp Hội Kỹ Thuật & Thương Mại Valley

  BÁC BỎ BIỆN LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 60  




