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OPISYAL NA PATNUBAY NA
IMPORMASYON PARA SA BOTANTE

Sertipiko ng Katumpakan
Ako, si Debra Bowen, Sekretarya ng Estado ng Estado ng California, sa pamamagitan nito ay sinesertipikahan na ang mga
panukalang-batas na kasama nito ay isusumite sa mga botante ng Estado ng California sa Pampanguluhang Primaryang Eleksiyon
na gagawin sa buong Estado sa Pebrero 5, 2008, at ang patnubay na ito ay inihanda nang tumpak alinsunod sa batas.
Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang Selyo ng Estado sa Sacramento, California, ngayong ika-13 araw ng Disyembre, 2007.
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Sekretarya ng Estado
Mahal Naming Kapuwa Botante,
Kamakailan natanggap mo ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante para sa Pampanguluhang
Primaryang Eleksiyon, sa Pebrero 5, 2008. Mula noong ito ay ilimbag at ipakoreo, apat na karagdagang
panukalang-batas ang naging kuwalipikado para sa balota, kaya nilikha ng aking opisina itong Suplementong
Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante upang tumulong sa inyo na gumawa ng mga maykaalamang desisyon tungkol sa mga karagdagang panukalang-batas na ito.
Itong Suplementong Opisyal na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ay nagtataglay ng mga titulo at
buod na inihanda ni Pangkalahatang Abugado Edmund G. Brown Jr., walang-pinapanigang pagsusuri ng batas
at maaaring maging mga gastos ng mga nagbabayad ng buwis na inihanda ni Pambatasang Manunuri Elizabeth
G. Hill, ang mga pangangatwirang panig at laban sa lahat ng mga panukalang-batas sa balota na inihanda ng mga
tagapagtaguyod at kalaban, teksto ng mga iminungkahing batas na nirepaso ni Pambatasang Abugado Diane F.
Boyer-Vine, at ibang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang paglilimbag ng patnubay ay ginawa sa ilalim ng
pamamahala ni Tagalimbag ng Estado Geoff Brandt.
Sa Pebrero 5, 2008, magkakaroon tayo ng pagkakataong tumulong na piliin ang susunod na Pangulo ng Estados
Unidos, at magpasiya rin sa mga panukalang-batas tungkol sa edukasyon, transportasyon, pasugal ng Indiyan, at iba
pa. Ang pampanguluhang primaryang eleksiyon ay nangyayari lamang minsan kada apat na taon, ngunit ang isang
ito ay kapana-panabik dahil ito ay ang unang pampanguluhang eleksiyon sa Amerika mula 1952 kung saan walang
nanunungkulang pangulo o pangalawang pangulo na tumatakbo. Ang iyong boto ay maaaring makagawa ng tunay
na kaibahan sa kinabukasan ng ating bansa.
Ang pagboto ay madali, at kahit sinong rehistradong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo o sa
isang lugar na pagbobotohan. Ang huling araw upang humiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay
Enero 29.
Marami pang ibang paraan upang makilahok sa proseso ng eleksiyon. Ikaw ay maaaring maging manggagawa sa
lugar ng pagbobotohan sa Araw ng Eleksiyon, upang makatulong na gawing mas madaling bumoto ang lahat ng
karapat-dapat na botante at protektahan ang mga balota hanggang ang mga ito ay nabilang na ng mga opisyal
ng mga eleksiyon. Maaari mong ipalaganap ang balita ng mga huling araw ng pagrerehistro ng botante at mga
karapatan ng botante sa pamamagitan ng pagpapadala ng email, pagtawag sa telepono, polyeto at karatula. Ikaw ay
maaaring tumulong na magbigay ng kaalaman sa mga botante tungkol sa mga kandidato at isyu sa pamamagitan ng
pagtatatag ng mga grupo ng pagtatalakay o pakikilahok sa mga pagtatalo na kasama ang mga kaibigan, pamilya, at
mga lider ng komunidad.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano at saan boboto, gayundin ang iba pang mga paraan na
ikaw ay maaaring lumahok sa proseso ng halalan, tumawag sa 1-800-339-2957 o bumisita sa www.sos.ca.gov.
Magandang pribilehiyo sa isang demokrasya ang magkaroon ng pagpipilian at ng karapatan upang ipaalam
ang iyong opinyon. Kung ipinatala mo man ang iyong balota sa pamamagitan ng koreo o sa lugar ng botohan,
hinihimok ko kayo na mag-ukol ng panahon upang basahing mabuti ang tungkol sa bawat isa ng pitong
panukalang-batas sa dalawang patnubay na impormasyon para sa botante.
Salamat sa seryoso mong pagtanggap sa iyong pangmamamayang responsibilidad at pagpaparinig ng iyong boses!
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BISITAHIN ANG WEBSITE NG SEKRETARYA NG ESTADO UPANG:
•

Tingnan ang impormasyon sa mga pambuong-estadong panukala at mga kandidato sa
www.voterguide.sos.ca.gov

•

Magsaliksik tungkol sa mga kontribusyon sa kampanya at mga aktibidad na paglolobi
http://cal-access.sos.ca.gov/campaign

•

Hanapin ang iyong lugar ng botohan sa www.sos.ca.gov/elections/elections_ppl.htm

•

Kumuha ng impormasyon tungkol sa balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

•

Manood ng aktuwal na mga resulta ng eleksiyon sa Araw ng Eleksiyon sa www.sos.ca.gov

GUSTO MONG KUMITA NG PERA AT GUMAWA NG PAGKAKAIBA?
MAGLINGKOD BILANG MANGGAGAWA SA BOTOHAN SA ARAW NG
ELEKSIYON!
Bilang karagdagan sa pagkuha ng aktuwal na karanasan sa mga kasangkapan ng ating demokrasya, ang
mga manggagawa sa botohan ay maaaring kumita ng ekstrang pera para sa kanilang mahalagang serbisyo
sa Araw ng Eleksiyon.
Maaari kang maglingkod bilang isang manggagawa sa botohan kung ikaw ay:
• Isang nakarehistrong botante, o
• Isang estudyante sa mataas na paaralan na:
•

isang mamamayan ng Estados Unidos;

•

hindi kukulangin sa 16 na taong gulang sa panahon na siya ay maglilingkod;

•

isang estudyanteng na may GPA na hindi kukulangin sa 2.5; at

•

isang estudyanteng may magandang katayuan sa isang pampubliko o pribadong paaralan.

Makipag-ugnayan sa iyong lokal na opisyal sa mga eleksiyon o tumawag sa 1-800-339-2957 para sa
karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging isang manggagawa sa botohan.
Kung ikaw ay isang empleyado ng pamahalaan ng estado, maaari kang magbakasyon sa trabaho, nang hindi
mawawalan ng suweldo, upang maglingkod bilang manggagawa sa lugar ng botohan kung magbibigay ka ng
sapat na paunawa sa iyong departamento at inaprobahan ng iyong superbisor ang kahilingan.
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IMPORMASYON SA PAHAYAG NG KANDIDATO
MGA KANDIDATO SA PAGKA-PANGULO NG ESTADOS UNIDOS
Para sa impormasyon tungkol sa mga kandidatong tumatakbo para sa katungkulan ng Pangulo ng Estados
Unidos, mangyaring bisitahin ang website ng Sekretarya ng Estado o tawagan ang aming walang-bayad na
Linya ng Botante para sa impormasyon na ipapakoreo sa iyo.
www.voterguide.sos.ca.gov
1-800-339-2957

MGA TUMANGGING-MAGPAHAYAG NA BOTANTE
(Mga botanteng hindi kasapi sa isang partidong pampulitika)

KANINO AKO MAAARING BUMOTO?
Kung ikaw ay nakarehisto upang makaboto sa isang partidong pampulitika, maaari ka lamang bumoto sa
pampanguluhang primaryang eleksiyon na ito para sa mga kandidato para sa katungkulan mula sa partido
na ikaw ay nakarehistro at panig at laban sa mga panukala. Gayunman, kung hindi ka pumili ng isang
partidong pampulitika nang magparehistro ka upang makaboto, ang ilan sa mga partidong pampulitika ay
magpapahintulot sa iyo na bumoto para sa kanilang mga kandidato. Kung ikaw ay hindi nakarehistro sa isang
partidong pampulitika, kung hihilingin ikaw ay maaaring bumoto sa alinmang partidong pampulitika na
nagpasabi sa Sekretarya ng Estado na ito ay magpapahintulot sa mga tumangging-magpahayag na botante na
tumulong na magmungkahi ng kanilang mga kandidato.
Ang mga sumusunod na partidong pampulitika ay nagpapahintulot sa mga botante na hindi nakarehistro
sa isang partidong pampulitika na humiling at iboto ang balota ng kanilang partido sa Pampanguluhang
Primaryang Eleksiyon ng Pebrero 5, 2008:
• Partidong Amerikanong Independiyente
• Partidong Demokratiko
HINDI ka maaaring humiling ng higit sa isang balota ng partido. Kung hindi ka humiling ng isang
partikular na balota, bibigyan ka ng isang di-partidistang balota na nagtataglay ng mga pangalan lamang
ng mga kandidato para sa mga di-partidistang katungkulan at sa mga panukalang pagbobotohan sa
Pampanguluhang Primaryang Eleksiyon ng Pebrero 5, 2008.

MGA PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE NA NASA
MALALAKING-LETRA AT AUDIO-CASETTE
Ang Sekretarya ng Estado ay nagkakaloob ngayon ng Opisyal na Patnubay
na Impormasyon Para sa Botante sa bersiyon sa malalaking-letra at audiocasette para sa mga may kapansanan sa paningin sa Ingles, Espanyol, Tsino,
Biyetnamis, Tagalog, Hapon, at Koreano.
Upang makahiling ng bersiyon sa malalaking letra o audio-casette ng Opisyal
na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante, mangyaring bisitahin ang
aming website sa:
www.sos.ca.gov/elections/elections_vig_altformats.htm o tumawag sa aming
walang-bayad na Linya ng Botante sa 1-800-339-2957.
|
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PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO SA CALIFORNIA
Sinumang nakarehistrong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo sa California. Upang bumoto sa
pamamagitan ng koreo, dapat kang mag-aplay sa opisina sa mga eleksiyon ng inyong county para sa isang balota
ng pagboto sa pamamagitan ng koreo hindi kukulangin sa pitong araw bago ang Araw ng Eleksiyon upang maging
karapat-dapat bumoto sa pamamagitan ng koreo sa eleksiyong iyon. Maaari mong gamitin ang porma sa buklet
ng Halimbawang Balota na natanggap mo sa koreo ilang linggo bago ang Araw ng Eleksiyon upang mag-aplay
para sa isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, o magpadala ng nakasulat ng kahilingan sa opisina sa
mga eleksiyon ng inyong county. Dapat kasama sa iyong kahilingan ang iyong nakalimbag na pangalan at ang
direksiyon kung saan ka naninirahan, ang direksiyon kung saan gusto mong matanggap ang iyong balota ng
pagboto sa pamamagitan ng koreo, ang iyong pirma, at ang pangalan at petsa ng eleksiyon kung saan gusto mong
bumoto sa pamamagitan ng koreo.
Sa sandaling ang aplikasyon mo ay maproseso ng opisyal sa mga eleksiyon ng inyong county, ang wastong uri
ng balota ay ipapadala sa iyo. Pagkatapos mong markahan ang iyong mga pinili sa iyong balota ng pagboto sa
pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa opisyal na sobreng ibinigay ng opisina sa mga eleksiyon ng inyong county.
Ilagay ang wastong selyo sa sobre at pirmahan ang labas ng sobre kung saan itinagubilin. Maaari mong ibalik ang
iyong binotohang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng:
1. pagpapakoreo nito sa inyong opisyal ng county sa mga eleksiyon;
2. pagbabalik nito nang personal sa isang lugar ng botohan o opisina sa mga eleksiyon sa loob ng inyong
county sa Araw ng Eleksiyon; o
3. pag-aawtorisa ng isang legal na ipinahihintulot na ikatlong partido (asawa, anak, magulang, lolo o lola,
apo, kapatid, o isang taong kasama mo sa bahay) upang ibalik ang balota para sa iyo sa alinmang lugar ng
botohan o opisina sa mga eleksiyon sa loob ng county sa Araw ng Eleksiyon.
Sa anumang kaso, ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay dapat matanggap bago magsara ang
mga lugar ng botohan sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksiyon. Ang mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng
koreo na nahuli sa pagdating ay hindi isasama sa pagbilang.
Sa sandaling ang iyong binotohang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay natanggap ng opisina sa
mga eleksiyon ng inyong county, ang iyong pirma sa sobre ng pagbabalik sa balota ng pagboto sa pamamagitan
ng koreo ay ihahambing sa pirma sa iyong kard ng pagpaparehistro ng botante upang matiyak na ikaw ang
awtorisadong botante. Upang pangalagaan ang pagiging lihim ng iyong balota, ang balota ay ihihiwalay sa sobre at
ang balota ay maging hindi kilala at lihim tulad ng alinmang ibang balota.

MAG-APLAY UPANG MAGING PERMANENTENG BOTANTE NG PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
Maaari ka ring maging permanenteng botante ng pagboto sa pamamagitan ng koreo at atwomatikong tatanggap
ng iyong balota sa koreo para sa bawat eleksiyon. Ang iyong permanenteng katayuan bilang botante ng pagboto
sa pamamagitan ng koreo ay matatapos lamang kung hindi ka boboto sa dalawang magkasunod na pambuongestadong pangkalahatang eleksiyon.
Sinumang botante ay maaaring mag-aplay para sa permanenteng katayuan bilang botante ng pagboto sa
pamamagitan ng koreo (§3201 ng Kodigo sa mga Eleksiyon). Ang mga botante ng pagboto sa pamamagitan
ng koreo ay awtomatikong pinadadalhan ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo nang hindi na
kailangang kumumpleto ng isang aplikasyon tuwing may eleksiyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina
sa mga eleksiyon ng inyong county upang mag-aplay para maging isang permanenteng botante ng pagboto sa
pamamagitan ng koreo kung nais mong tumanggap ng mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa
lahat ng mga susunod na eleksiyon. Upang makahanap ng impormasyon tungkol sa opisina sa mga eleksiyon ng
inyong county, pumunta sa pahina 46 ng patnubay na ito o bisitahin ang www.sos.ca.gov/elections/elections_d.htm.
6
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PAMPANGULUHANG

PRIMARYANG

ELEKSIYON
SA CALIFORNIA

NABUBUNOT
NA PATNUBAY

MARTES, PEBRERO 5, 2008
MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY

BUNUTIN ITONG MADALING-MASASANGGUNING
PATNUBAY AT DALHIN ITO SA LUGAR NG BOTOHAN!
Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng buod at impormasyon tungkol sa matatawagan para sa apat na
karagdagang proposisyon na lilitaw sa balota ng Pebrero 5, 2008.
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Bisitahin ang aming website sa www.sos.ca.gov

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
P ROP

94

Reperendum sa Susog sa
Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan.

BUOD

Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon

PROP Reperendum sa Susog sa

95 Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan.
BUOD

Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon

Ang botong “Oo” ay nag-aaproba, at ang botong “Hindi”
ay tumatanggi, isang batas na nagpapatibay sa isang susog sa
umiiral na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at ng
Pechanga Band of Luiseño Mission Indians. Tama sa Pananalapi:
Netong pagtaas sa mga taunang kita ng estado na malamang na
nasa sampu-sampung milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng
panahon hanggang 2030.

Ang botong “Oo” ay nag-aaproba, at ang botong “Hindi” ay
tumatanggi, isang batas na nagpapatibay sa isang susog sa umiiral
na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at Morongo Band
of Mission Indians. Tama sa Pananalapi: Netong pagtaas sa mga
taunang kita ng estado na malamang na nasa sampu-sampung
milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI
botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito HINDI sa panukalang-batas

Ang botong HINDI
botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito HINDI sa panukalang-batas

ay nangangahulugang: Ang
Pechanga Band of Luiseño
Indians—isang tribu na nagaari ng isang kasino sa County
ng Riverside na may mga 2,000
hinuhulugang makina—ay
maaaring magpatakbo ng
hanggang 7,500 hinuhulugang
makina. Madaragdagan ang
ibabayad ng tribu sa estado
taun-taon hanggang 2030.

na ito ay nangangahulugang:
Magagawa ng tribung Pechanga
na patuloy na patakbuhin ang
kasalukuyang kasino nito,
pero hindi makakagawa ng
malaking pagpapalawak sa mga
pagpapatakbo nito ng kasino.
Ang mga kasalukuyang bayad
ng tribu sa estado ay hindi
maaapektuhan.

MGA PANGANGATWIRAN
OO sa
PANIG Ang
94, 95, 96, 97
ay nangangalaga sa apat na
kasunduan sa pasugal ng tribu
at nagpoprotekta sa daan-daang
milyong dolyar bawat taon
na ipagkakaloob nila sa ating
estado. Ang mga kasunduan ay
nagtataas ng persentahe ng mga
kita ng tribu upang bayaran ang
estado, ipag-utos ang mahihigpit
na proteksiyon sa kapaligiran,
at ibahagi ang mga kita sa mga
tribung walang pasugal.

ay nangangahulugang: Ang
Morongo Band of Mission
Indians—isang tribu na nagaari ng isang kasino sa County
ng Riverside na may mga 2,000
hinuhulugang makina—ay
maaaring magpatakbo ng
hanggang 7,500 hinuhulugang
makina. Madaragdagan ang
ibabayad ng tribu sa estado
taun-taon hanggang 2030.

na ito ay nangangahulugang:
Magagawa ng tribung Morongo
na patuloy na patakbuhin ang
kasalukuyang kasino nito,
pero hindi makakagawa ng
malaking pagpapalawak ng mga
pagpapatakbo nito ng kasino.
Ang mga kasalukuyang bayad
ng tribu sa estado ay hindi
maaapektuhan.

MGA PANGANGATWIRAN
ng
LABAN Bahagi
pampulitikang
pakikipag-ayos ng Sacramento
para sa 4 na mayayaman,
makapangyarihang tribu. Masamang
pakikipag-ayos para sa California.
Malaking pagpapalawak ng pasugal
na kasino. Maaaring wasakin ang
kabuhayan ng ibang mga tribu.
Walang mga proteksiyon para sa
mga manggagawa, kapaligiran.
Ang mga pananalitang may butas
ay hahayaang manipulahin ang kita
at kulang ang ibabayad sa estado.
Ang mga sinasabing kita ay labis
na eksaherado. Ang mga paaralan
ay hindi ginagarantiyahan ng 1¢.
HINDI—94, 95, 96, 97.

OO sa
PANIG Ang
94, 95, 96, 97
ay nangangalaga sa apat na
kasunduan sa pasugal ng tribu
at nagpoprotekta sa daan-daang
milyong dolyar bawat taon
na ipagkakaloob nila sa ating
estado. Ang mga kasunduan ay
nagtataas ng persentahe ng mga
kita ng tribu upang bayaran ang
estado, ipag-utos ang mahihigpit
na proteksiyon sa kapaligiran,
at ibahagi ang mga kita sa mga
tribung walang pasugal.

ng
LABAN Bahagi
pampulitikang
pakikipag-ayos ng Sacramento
para sa 4 na mayayaman,
makapangyarihang tribu. Masamang
pakikipag-ayos para sa California.
Malaking pagpapalawak ng pasugal
na kasino. Maaaring wasakin ang
kabuhayan ng ibang mga tribu.
Walang mga proteksiyon para sa
mga manggagawa, kapaligiran.
Ang mga pananalitang may butas
ay hahayaang manipulahin ang kita
at kulang ang ibabayad sa estado.
Ang mga sinasabing kita ay labis
na eksaherado. Ang mga paaralan
ay hindi ginagarantiyahan ng 1¢.
HINDI—94, 95, 96, 97.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PABOR
Coalition to Protect
California’s Budget and
Economy
(800) 827-1267
info@YESforCalifornia.com
www.YESforCalifornia.com

PABOR
Coalition to Protect
California’s Budget and
Economy
(800) 827-1267
info@YESforCalifornia.com
www.YESforCalifornia.com
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KONTRA
Californians Against Unfair
Deals—No on 94, 95, 96,
97, Isang koalisyon ng mga
tribu, edukador, nagbabayad
ng buwis, mga opisyal
ng kaligtasan ng publiko,
paggawa, nakatatanda, mga
tagapangalaga ng kapaligiran.
(310) 996-2676
www.NoUnfairDeals.com

Ma da l i n g- Ma s as an g g u n in g Patn u b a y

KONTRA
Californians Against Unfair
Deals—No on 94, 95, 96,
97, Isang koalisyon ng mga
tribu, edukador, nagbabayad
ng buwis, mga opisyal ng
kaligtasan ng publiko,
paggawa, nakatatanda, mga
tagapangalaga ng kapaligiran.
(310) 996-2676
www.NoUnfairDeals.com

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
P ROP

96

Reperendum sa Susog sa
Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan.

BUOD

Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon

PROP Reperendum sa Susog sa

97 Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan.
BUOD

Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon

Ang botong “Oo” ay nag-aaproba, at ang botong “Hindi” ay
tumatanggi, isang batas na nagpapatibay sa isang susog sa umiiral
na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at ng Sycuan Band
of the Kumeyaay Nation. Tama sa Pananalapi: Netong pagtaas
sa mga taunang kita ng estado na malamang na nasa sampusampung milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng panahon
hanggang 2030.

Ang botong “Oo” ay nag-aaproba, at ang botong “Hindi” ay
tumatanggi, isang batas na nagpapatibay sa isang susog sa umiiral
na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at ng Agua Caliente
Band of Cahuilla Indians. Tama sa Pananalapi: Netong pagtaas
sa mga taunang kita ng estado na malamang na nasa sampusampung milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng panahon
hanggang 2030.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI
botong OO sa
OO Ang
panukalang-batas na ito HINDI sa panukalang-batas

botong OO sa
botong
OO Ang
HINDI Ang
panukalang-batas na ito
HINDI sa

ay nangangahulugang: Ang
Sycuan Band of the Kumeyaay
Nation—isang tribu na nagaari ng isang kasino sa County
ng San Diego na may mga
2,000 hinuhulugang makina—
ay maaaring magpatakbo ng
hanggang 5,000 hinuhulugang
makina. Madaragdagan ang
ibabayad ng tribu sa estado
taun-taon hanggang 2030.

na ito ay nangangahulugang:
Magagawa ng tribung Sycuan
na patuloy na patakbuhin ang
kasalukuyang kasino nito,
pero hindi makakagawa ng
malaking pagpapalawak sa mga
pagpapatakbo nito ng kasino.
Ang mga kasalukuyang bayad
ng tribu sa estado ay hindi
maaapektuhan.

MGA PANGANGATWIRAN
OO sa
PANIG Ang
94, 95, 96, 97
ay nangangalaga sa apat na
kasunduan sa pasugal ng tribu
at nagpoprotekta sa daan-daang
milyong dolyar bawat taon
na ipagkakaloob nila sa ating
estado. Ang mga kasunduan ay
nagtataas ng persentahe ng mga
kita ng tribu upang bayaran ang
estado, ipag-utos ang mahihigpit
na proteksiyon sa kapaligiran,
at ibahagi ang mga kita sa mga
tribung walang pasugal.

ay nangangahulugang: Ang
Agua Caliente Band of Cahuilla
Indians—isang tribu na nag-aari
ng dalawang kasino sa County
ng Riverside na may mga 2,000
hinuhulugang makina—ay
maaaring magpatakbo ng
hanggang 5,000 hinuhulugang
makina. Madaragdagan ang
ibabayad ng tribu sa estado
taun-taon hanggang 2030.

panukalang-batas na ito ay
nangangahulugang: Magagawa
ng tribung Agua Caliente na
patuloy na patakbuhin ang
mga kasalukuyang kasino nito,
pero hindi makakagawa ng
malaking pagpapalawak sa mga
pagpapatakbo nito ng kasino.
Ang mga kasalukuyang bayad
ng tribu sa estado ay hindi
maaapektuhan.

MGA PANGANGATWIRAN
ng
LABAN Bahagi
pampulitikang
pakikipag-ayos ng Sacramento
para sa 4 na mayayaman,
makapangyarihang tribu. Masamang
pakikipag-ayos para sa California.
Malaking pagpapalawak ng pasugal
na kasino. Maaaring wasakin ang
kabuhayan ng ibang mga tribu.
Walang mga proteksiyon para sa
mga manggagawa, kapaligiran.
Ang mga pananalitang may butas
ay hahayaang manipulahin ang kita
at kulang ang ibabayad sa estado.
Ang mga sinasabing kita ay labis
na eksaherado. Ang mga paaralan
ay hindi ginagarantiyahan ng 1¢.
HINDI—94, 95, 96, 97.

OO sa
PANIG Ang
94, 95, 96, 97
ay nangangalaga sa apat na
kasunduan sa pasugal ng tribu
at nagpoprotekta sa daan-daang
milyong dolyar bawat taon
na ipagkakaloob nila sa ating
estado. Ang mga kasunduan ay
nagtataas ng persentahe ng mga
kita ng tribu upang bayaran ang
estado, ipag-utos ang mahihigpit
na proteksiyon sa kapaligiran,
at ibahagi ang mga kita sa mga
tribung walang pasugal.

ng
LABAN Bahagi
pampulitikang
pakikipag-ayos ng Sacramento
para sa 4 na mayayaman,
makapangyarihang tribu. Masamang
pakikipag-ayos para sa California.
Malaking pagpapalawak ng pasugal
na kasino. Maaaring wasakin ang
kabuhayan ng ibang mga tribu.
Walang mga proteksiyon para sa
mga manggagawa, kapaligiran.
Ang mga pananalitang may butas
ay hahayaang manipulahin ang kita
at kulang ang ibabayad sa estado.
Ang mga sinasabing kita ay labis
na eksaherado. Ang mga paaralan
ay hindi ginagarantiyahan ng 1¢.
HINDI—94, 95, 96, 97.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PABOR
Coalition to Protect
California’s Budget and
Economy
(800) 827-1267
info@YESforCalifornia.com
www.YESforCalifornia.com
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Economy
(800) 827-1267
info@YESforCalifornia.com
www.YESforCalifornia.com

KONTRA
Californians Against Unfair
Deals—No on 94, 95, 96,
97, Isang koalisyon ng mga
tribu, edukador, nagbabayad
ng buwis, mga opisyal
ng kaligtasan ng publiko,
paggawa, nakatatanda, mga
tagapangalaga ng kapaligiran.
(310) 996-2676
www.NoUnfairDeals.com

KONTRA
Californians Against Unfair
Deals—No on 94, 95, 96,
97, Isang koalisyon ng mga
tribu, edukador, nagbabayad
ng buwis, mga opisyal
ng kaligtasan ng publiko,
paggawa, nakatatanda, mga
tagapangalaga ng kapaligiran.
(310) 996-2676
www.NoUnfairDeals.com

Ma da ling -Ma sa sa ng g uning Pa t nub ay

|

9

BATAS SA MGA
KARAPATAN NG BOTANTE
1.

2.

3.

4.
5.

Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay isang
balidong rehistradong botante.
Ang kahulugan ng isang rehistradong botante ay
isang mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa
estadong ito, na may edad na hindi kukulangin sa
18 taon at wala sa bilangguan o nasa paglayang maypasubali para sa napatunayang krimen, at nakarehistro
na bumoto sa kaniyang kasalukuyang tirahan.
Ikaw ay may karapatang bumoto ng isang
probisyonal na balota kung ang iyong pangalan ay
hindi nakalista sa mga talaan ng bumoboto.
Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay nasa
lugar at nakapila sa lugar ng pagbobotohan bago
magsara ang botohan.
Ikaw ay may karapatang bumoto ng sekretong
balota na malaya sa pananakot.
Ikaw ay may karapatang tumanggap ng isang
bagong balota kung, bago ka bumoto, naniniwala
ka na ikaw ay nagkamali.
Kung sa anumang oras bago ka bumoto, naniniwala
ka na ikaw ay nagkamali, ikaw ay may karapatang
magpalit ng iyong nasirang balota para sa isang bagong
balota. Ang mga botanteng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo ay maaari ring humiling at tumanggap ng
bagong balota kung ibinalik nila ang kanilang nasirang
balota sa isang opisyal ng mga eleksiyon bago magsara
ang botohan sa araw ng eleksiyon.

6.

Ikaw ay may karapatang tumanggap ng tulong sa
pagboto, kung ikaw ay hindi makaboto nang
walang tulong.
7. Ikaw ay may karapatang magsauli ng isang
nakumpletong balota ng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo sa alinmang presinto sa county.
8. Ikaw ay may karapatan sa mga materyal ng
eleksiyon sa ibang lengguwahe, kung may
sapat na mga residente sa iyong presinto upang
magarantiyahan ang paggawa.
9. Ikaw ay may karapatang magtanong tungkol sa
mga pamamaraan ng eleksiyon at magmanman sa
proseso ng eleksiyon.
Ikaw ay may karapatang magtanong sa lupon ng
presinto at mga opisyal ng mga eleksiyon tungkol
sa mga pamamaraan ng eleksiyon at tumanggap
ng kasagutan o idirekta sa naaangkop na opisyal
para sa sagot. Gayunman, kung ang walang-tigil
na pagtatanong ay nakakaistorbo sa pagsagawa ng
kanilang tungkulin, ang lupon o mga opisyal ng
mga eleksiyon ay maaaring huminto sa pagsagot sa
mga tanong.
10. Ikaw ay may karapatang mag-ulat ng anumang
hindi legal o may-panlilinlang na aktibidad sa isang
lokal na opisyal ng mga eleksiyon o sa Tanggapan ng
Sekretarya ng Estado.

Kung sa paniniwala mo ay tinanggihan ka ng anuman sa mga karapatang ito, o kung may
nalalaman kang pandaraya o maling kilos sa eleksiyon, mangyaring tumawag sa kompidensiyal
na walang-bayad na Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang impormasyon sa iyong sinumpaang pahayag na rehistrasyon ng botante ay gagamitin ng mga opisyal ng mga eleksiyon
upang padalhan ka ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, kagaya ng lokasyon ng iyong lugar ng pagbobotohan
at ang mga isyu at kandidato na makikita sa balota. Ang pang-komersiyong paggamit ng impormasyon ng rehistrasyon ng
botante ay ipinagbabawal ng batas at ito ay pagkakasala. Ang impormasyon ng botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato
para sa katungkulan, isang komite ng panukalang-batas sa balota, o iba pang mga tao para sa mga layuning nauukol sa
eleksiyon, pag-aaral, pamamahayag, pampulitika, o pamahalaan, na pinagpasiyahan ng Sekretarya ng Estado. Ang lisensiya sa
pagmamaneho at numero sa panlipunang seguridad, o ang iyong pirma na makikita sa iyong kard ng rehistrasyon ng botante,
ay hindi maaaring ipamigay para sa mga layuning ito. Kung ikaw ay may anumang mga tanong tungkol sa paggamit ng
impormasyon ng botante o nais mong iulat ang pinaghihinalaaang maling paggamit ng ganitong impormasyon, mangyaring
tumawag sa Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang mga partikular na botanteng humaharap sa mga sitwasyon na may panganib sa buhay ay maaaring kuwalipikado para
sa kompidensiyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang programang Safe
at Home ng Sekretarya ng Estado na walang-bayad sa 1-877-322-5227 o bisitahin ang Web site ng Sekretarya ng Estado sa
www.sos.ca.gov.
10
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ANO ANG ISANG INISYATIBO?
Madalas na tinatawag na “tuwirang demokrasya,” ang proseso ng inisyatibo ay ang kapangyarihan
ng mga tao na maglagay ng mga panukalang-batas sa balota. Ang mga panukalang-batas ay
maaaring lumikha o magbago ng mga batas (kabilang ang mga pangkalahatang obligasyong
bono) at susugan ang Saligang-batas ng California. Kung ang inisyatibo ay nagmungkahing
baguhin ang batas ng California, ang bilang ng mga pirma ng mga nakarehistrong botante
na natipon ay dapat maging kapantay ng 5% ng mga botong ipinatala para sa lahat ng mga
kandidato para Gobernador sa pinakahuling eleksiyon sa pagka-gobernador. Kung ang inisyatibo
ay nagmungkahing susugan ang Saligang-batas ng California, ang bilang ng mga pirma ng mga
nakarehistrong botante na natipon ay dapat maging kapantay ng 8% ng mga botong ipinatala
para sa lahat ng mga kandidato para Gobernador sa pinakahuling eleksiyon sa pagka-gobernador.
Ang isang inisyatibo ay nag-aatas ng simpleng mayoriya ng boto ng publiko upang mapagtibay.

ANO ANG ISANG REPERENDUM?
Ang reperendum ay ang kapangyarihan ng mga tao na aprobahan o tanggihan ang mga batas na
pinagtibay ng Lehislatura ng Estado. Gayunman, ang mga reperendum ay hindi maaaring gamitin
upang aprobahan o tanggihan ang mga apurahang panukalang-batas o batas na nananawagan ng mga
eleksiyon o nagtatadhana ng mga ipapataw na buwis o paglalaan para sa mga kasalukuyang gastos ng
estado. Ang mga botanteng nagnanais hadlangan ang pagpapatupad ng isang batas na pinagtibay ng
Lehislatura ay dapat lumikom ng mga pirma ng mga nakarehistrong botante na ang bilang ay kapantay
ng 5% ng mga botong ipinatala para sa lahat ng mga kandidato para Gobernador sa pinakahuling
eleksiyon sa pagka-gobernador sa loob ng 90 araw pagkatapos ng pagpapatibay ng panukalang-batas.
Sa sandaling ilagay sa balota, ang batas ay matatalo kung ang mga botante ay magpapatala ng mas
maraming botong “hindi” kaysa sa mga botong “oo” sa katanungan sa reperendum.
Ang mga batas na namamahala sa pagiging kuwalipikado ng reperendum ay may malaking pagkakaiba
sa mga namamahala sa pagiging kuwalipikado ng inisyatibo sa mga sumusunod na paraan:
•

Ang panahon para sa pagtitipon ng mga pirma sa reperendum ay mas maikli. Ang mga
tagapagataguyod ng reperendum ay may 90 araw mula noong ang batas ay pinagtibay
upang kumuha ng titulo at buod mula sa Pangkalahatang Abugado ng estado, bigyan
ng pahintulot para sa pagpapakalat ng Sekretaryo ng Estado, at upang magsumite ng
mga pirmang petisyon. Ang mga tagapagtaguyod ng inisyatibo ay may 150 araw para
sa pagpapakalat pagkatapos matanggap ng mga petisyon at titulo at buod at bigyan ng
pahintulot para sa pagpapakalat.

•

Mas kaunti ang kinakailangan ng reperendum kaysa sa kinakailangan ng inisyatibo
na bilang ng araw bago ang isang pambuong-estadong eleksiyon upang maging
kuwalipikado sa balota. Ang mga reperendum ay maaaring maging kuwalipikado para sa
balota 31 araw bago ang pambuong-estadong eleksiyon, samantalang ang mga inisyatibo
ay dapat maging kuwalipikado 131 araw bago ang isang pambuong-estadong eleksiyon.

Ang mga reperendum ay mas bihira kaysa sa mga inisyatibo. Mula noong 1912, 43 reperendum
ang iniharap sa mga botante, kumpara sa 327 inisyatibo.
|
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PROPOSISYON

94

94

REPERENDUM SA SUSOG SA
KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

NA GINAWA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

REPERENDUM SA SUSOG SA KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.
Ang botong “Oo” ay nag-aaproba at ang botong “Hindi” ay tumatanggi, isang batas na:
• Nagpapatibay sa susog sa umiiral na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at ng Pechanga
Band of Luiseño Mission Indians; ang susog ay magpapahintulot sa tribu na magpatakbo ng 5,500
karagdagang hinuhulugang makina;
• Tinatanggal ang mga partikular na proyekto mula sa saklaw ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng
California; ang susog ay nagtatadhana ng Ulat ng Tribu sa Epekto sa Kapaligiran at ng pamamaraang
panloob ng pamahalaan upang tugunan ang epekto sa kapaligiran;
• Ang mga kitang binabayaran ng tribu ay idedeposito sa Pangkalahatang Pondo; ang tribu ay gagawa
ng $42,500,000 taunang pagbabayad at magbabayad sa estado ng porsiyento ng kitang nanggaling sa
mga karagdagang hinuhulugang makina.
KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Netong pagtaas sa taunang kita ng pamahalaan ng estado na malamang na nasa sampu-sampung
milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
• Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside, maaaring magkaroon ng netong pagtaas
sa mga kita dahil sa pag-unlad ng ekonomiya at maaaring pagtaas ng mga bayad mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI
KASAYSAYAN
Ang panukalang-batas na ito ay may kaugnayan sa mga
pasugal na gawain ng Pechanga Band of Luiseño Indians,
isang tribung nakabase sa malapit sa Temecula sa County
ng Riverside.
Umiiral na Kasunduan ng Tribu-Estado
Kasunduan ng 1999 sa Tribung Pechanga. Ang
Saligang-batas na Estado ay nagpapahintulot sa Gobernador
na makipag-usap para sa mga pakikipagkasundo—kilala
bilang mga kasunduan—sa mga tribung Indiyan. Ang isang
kasunduan ay nag-aawtorisa sa isang tribu na magpatakbo ng
mga kasino na may mga partikular na hinuhulugang makina
at mga larong baraha. Ang Saligang-batas ay nagbibigay
sa Lehislatura ng kapangyarihan na tanggapin o tanggihan
ang mga kasunduan. Noong 1999, ang Gobernador at 58
tribu, kabilang ang tribung Pechanga, ay nakagawa ng mga
kasunduan sa kasino (kilala bilang “mga kasunduan ng
1999”), at ang Lehislatura ay nagpasa ng batas na nagaaproba sa mga ito. Ang pamahalaan ng Estados Unidos—na
nagrerepaso ng lahat ng mga kasunduan sa ilalim ng pederal
na batas—pagkatapos ay nagbigay ng pangwakas na pagaproba sa mga kasunduang ito. Lahat ng mga kasunduan
ng 1999 ay nagtataglay ng mga magkakatulad na tadhana
na nagbibigay sa mga tribu na mga eksklusibong karapatan
upang magpatakbo ng mga partikular na aktibidad na
12
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pasugal sa California. Maraming tribu na nakipag-usap
para sa mga susog sa kanilang kasunduan ng 1999 sa mga
nakalipas na taon. Gayunman, sa karamihan ng 58 tribu—
kabilang ang tribung Pechanga—ang mga kasunduan ng
1999 ay nananatiling may-bisa ngayon.
Pigura
Figure 11
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KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.

94

PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

Ang Kasino ng Tribung Pechanga ay May mga 2,000
Hinuhulugang Makina. Ang mga lupa ng tribung Pechanga
ay nasa County ng Riverside malapit sa Interstate 15 at
sa Lungsod ng Temecula—sa hilaga lamang ng linya ng
County ng San Diego. Ang lokasyon ng kasino ng tribu ay
ipinapakita sa Pigura 1. Ang pasilidad ng kasino ng tribung
Pechanga ay kabilang ang mga 2,000 istilong-Nevada na
hinuhulugang makina, ang pinakamataas na ipinahihintulot
sa ilalim ng kasunduan ng 1999 ng tribu. Bilang
karagdagan, ang tribu ay kasalukuyang nagpapatakbo ng
higit sa 1,500 iba pang makina (tulad ng mga istilong-bingo
na makina) na hindi pinamamahalaan ng mga kasunduan.
Ang Tribung Pechanga ay Nagbabayad Ngayon ng
mga $29 Milyon Kada Taon sa Estado. Sa ilalim ng pederal
na batas, ang mga tribu ay hindi nagbabayad ng karamihan
sa mga pang-estado at lokal na buwis. Sa ilalim ng mga
kasunduan ng 1999, gayunman, ang tribung Pechanga at
ibang mga tribu ay sumang-ayon na gumawa ng mga taunang
pagbabayad sa dalawang pondo ng pamahalaan ng estado.
• Ipinagkakatiwalang Pondo sa Pagbabahagi ng
Kita (RSTF). Ang mga kabayaran ng isang tribu sa
RSTF ay batay sa isang bahagi ng mga hinuhulugang
makina na pinatatakbo nito. Sa kasalukuyan, ang
tribung Pechanga ay nagbabayad ng mga $300,000
kada taon sa pondong ito. Ang estado ay namamahagi
ng $1.1 milyon kada taon mula sa RSTF patungo sa
bawat 71 pederal na kinikilalang tribung Indiyan sa
California na walang kasino o isang maliit na kasino
(wala pang 350 hinuhulugang makina).
• Pondo ng Espesyal na Pamamahagi (SDF). Ang
mga pagbabayad ng isang tribu sa SDF ay batay
sa kita ng mga hinuhulugang makina nito at ang
bilang ng mga makina na pinatatakbo ng tribu noong
Setyembre 1, 1999. Sa kasalukuyan, ang tribung
Pechanga ay nagbabayad ng mga $28.3 milyon kada
taon sa pondong ito. (Ang mga naging taunang kita
patungo sa pondo ay mga $130 milyon.) Ang estado
ay gumagasta ng mga pera mula sa SDF para sa mga
layuning may kinalaman sa mga kasunduan sa kasino,
tulad ng: (1) pagpuno sa mga kakulangan sa RSTF,
(2) pagpopondo sa mga programang tumutulong
sa mga tao na may mga problema sa pagsusugal,
(3) pagbabayad ng mga gastos ng mga ahensiya ng
estado na nangangasiwa sa mga kasino ng tribu,
at (4) paggawa ng mga gawad sa mga lokal na
pamahalaan na apektado ng mga kasino ng tribu.
Ang Estado ay Nangangasiwa ng mga Partikular na
Aktibibad at Pagbabayad ng Kasino. Ang mga kasunduan
ng 1999 ay nagbibigay sa estado ng mga partikular na
kapangyarihan na pangasiwaan ang mga kasino ng tribu. Ang
mga opisyal ng estado ay maaaring bumisita sa mga pasilidad

PATULOY

ng kasino, siyasatin ang mga rekord ng kasino, at tiyakin ang
katotohanan ng mga iniaatas na pagbabayad sa ilalim ng mga
kasunduan. Dalawang entidad sa pamahalaan ng estado—
ang Komisyon sa Pagkontrol ng Pasugal sa California at
ang Kagawaran ng Katarungan—ay gumaganap ng mga
nangangasiwang tungkulin na inilarawan sa mga kasunduan.
Karamihan sa mga impormasyon at dokumentong natanggap
ng estado ay iniaatas na panatilihing kompidensiyal.
Mga Iniaatas upang Tugunan ang mga Epekto ng mga
Kasino sa Kapaligiran. Ang Batas sa Kalidad ng Kapaligiran
ng California (CEQA) ay nag-aatas sa estado at mga lokal
na pamahalaan na repasuhin ang mga malalaking negatibong
epekto sa kapaligiran ng maraming proyektong pinopondohan
o ipinahihintulot nila na itayo. Sa ilalim ng CEQA, may isang
proseso upang makita na ang mga negatibong epektong ito ay
binawasan o iniwasan kung magagawa. Sa kasalukuyan, ang
estado o ang isang tribu ay hindi napapailalim sa mga iniaatas
ng CEQA kapag ang isang kasino ay itinatayo. Ang mga
proyektong kasino, gayunman, ay maaaring makaapekto sa
kapaligiran sa pareho ng mga lupa ng tribu at sa labas ng mga
lupa ng tribu. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, kapag
ang mga tribu ay nagtatayo, nagpapalawak, o nagsasaayos
ng mga kasino, sila ay dapat maghanda ng isang ulat sa mga
malalaking negatibong epekto ng proyekto sa kapaligiran at
mag-alay sa publiko ng pagkakataon na magkomento. Sila
ay dapat ding gumawa ng isang “matapat na pagsisikap”
na bawasan o iwasan ang mga kasunduang ito sa labas ng
kanilang mga reserbasyon.
Katayuan Ukol sa Unyon ng mga Empleyado ng
Kasino. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, ang mga tribu
ay sumang-ayon sa mga partikular na iniaatas sa lugar ng
mga relasyon sa paggawa. Ang mga unyon na gustong magorganisa ng mga empleyado ng mga kasino ay dapat bigyan
ng daan sa mga empleyado. Ang pareho ng tribu at ng
unyon ay maaaring magpahayag ng kanilang mga opinyon
sa kondisyon na hindi sila nagbabanta sa mga empleyado,
gumagamit ng puwersa laban sa mga ito, o nangangako ng
mga benepisyo. Bago magawa ng isang unyon na katawanin
ang mga empleyado sa mga negosasyon sa tribu, ito ay
dapat manalo sa isang sekretong balotang halalan ng mga
empleyado. (Ang ilang kasunduan sa huli ay may ibang
proseso para sa pagpapasiya ng pagkatawan ng unyon.)
Walang unyon na kasalukuyang kumakatawan sa mga
empleyado ng kasino ng tribung Pechanga.
Ang Kasalukuyang Kasunduan ay Matatapos sa 2020.
Ang kasunduan ng 1999 sa tribung Pechanga ay matatapos
sa Disyembre 31, 2020.
Ang mga Kasunduan at Pagbabatas Kamakailan
Susog sa Kasunduan ng Gobernador at Tribu noong
2006. Noong Agosto 2006, ang Gobernador at ang tribung
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Pechanga ay nagkasundong baguhin ang kasunduan
ng 1999 ng tribu. (Itong iminumungkahing kasunduan
ay tinatawag na “susog sa kasunduan.”) Ang susog sa
kasunduan ay magpapahintulot sa tribu na palawakin ang
mga pasugal na gawain nito nang malaki. Ito ay magaatas din na ang tribu, bukod sa ibang mga bagay, ay
magbayad ng karagdagang pera sa estado. Noong Hunyo
2007, ang Gobernador at ang tribu ay pumirma rin ng
isang memorandum ng kasunduan (MOA) na magkakabisa
kasabay ng susog sa kasunduan. Ang MOA ay tumutugon
sa iba’t ibang isyu sa pagpapatakbo ng kasino.

MUNGKAHI
Kung aaprobahan, ang proposisyong ito ay
magpapahintulot sa SB 903, ang susog sa kasunduan,
at ang MOA sa tribung Pechanga ay magkakabisa,
napapailalim sa pag-aproba ng Kagawaran ng Panloob ng
Estados Unidos. Ang mga pangunahing tadhana ng mga
kasunduang ito ay isinabuod sa Pigura 2 at sa pagsusuri sa
ibaba. Kung ang proposisyong ito ay tanggihan, maaaring
ipagpatuloy ng tribu ang pagpapatakbo sa kasino sa ilalim
ng kasunduan ng 1999.

Ang Lehislatura ay Nagpasa ng mga Panukalang-batas
na may Kaugnayan sa Susog sa Kasunduan noong 2007.
Noong Hunyo 2007, ipinasa ng Lehislatura ang Panukalangbatas ng Senado 903, na nag-aaproba sa susog sa kasunduan
sa tribung Pechanga. Ipinasa rin ng Lehislatura ang isang
panukalang-batas na nag-aaproba ng mga MOA sa tribung
Pechanga at tatlong ibang mga tribu. Pinirmahan ng
Gobernador ang mga panukalang-batas noong Hulyo 2007.

Susog sa Kasunduan
Ang Bilang ng mga Istilong-Nevada na
Hinuhulugang Makina ay Maaaring Dumami. Ang susog
sa kasunduan ay nagpapahintulot sa tribung Pechanga
na magpatakbo ng hanggang 7,500 istilong-Nevada na
hinuhulugang makina sa mga kasino nito—tumaas mula sa
2,000 sa ilalim ng kasunduan ng 1999.

Ang Panukalang-batas ng Pag-aproba sa Kasunduan
ay Ibinimbin ng Reperendum na Ito. Ang panukalangbatas na nag-aaproba ng susog sa kasunduan sa tribung
Pechanga ay nagkabisa sana noong Enero 1, 2008.
Gayunman, ang proposisyong ito, isang reperendum sa SB
903, ay naging kuwalipikado para sa balota. Bilang resulta,
ang SB 903 ay “ibinimbin,” at ang susog sa kasunduan at
MOA ay maaari lamang magkabisa kung ang proposisyong
ito ay aaprobahan ng mga botante.

Pagtaas ng mga Kabayaran sa Estado. Sa ilalim ng
susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung Pechanga
sa estado ay magkakaroon ng malaking pagtaas. Ang mga
kabayaran nito sa RSTF ay magiging $2 milyon kada
taon—tumaas mula sa kasalukuyang taunang antas na mga
$300,000. Ang mga taunang kabayaran ng tribu sa SDF—sa
kasalukuyan ay mga $28 milyon—ay matatapos. Sa kaunaunang pagkakataon, gayunman, ang tribu ay gagawa ng mga
pagbabayad sa Pangkalahatang Pondo, ang pangunahing
kuwenta sa pagpapatakbo ng estado. (Ang Pangkalahatang

Pigura 2

Mga Pangunahing Katotohanan Tungkol sa Kasalukuyan at Iminumungkahing
mga Kasunduan sa Tribung Pechanga
Kasalukuyan—
Sa ilalim ng Kasunduan ng 1999
Mga kasinong ipinahihintulot sa mga
lupa ng tribu sa County ng Riverside

2

2

Ipinahihintulot ang mga istilong-Nevada
na hinuhulugang makina

2,000

7,500

Mga pagbabayad sa estado

Sa kasalukuyan, mga $29 milyon
kada taon sa dalawang pondo ng
estado. Walang mga pagbabayad sa
Pangkalahatang Pondo ng estado.

Hindi kukulangin sa $44.5 milyon kada taon. Mga
karagdagang pagbabayad kapag pinalawak ng
mga tribu ang mga gawain ng kasino. Halos lahat
ng pera ay pupunta sa Pangkalahatang Pondo.

Mga epekto sa kapaligiran at
mga tumaaas na gastos sa mga
lokal na serbisyo

• Ang tribu ay dapat gumawa
ng matapat na pagsisikap na
bawasan o iwasan ang mga
negatibong epekto sa kapaligiran
ng mga lupa ng tribu.

Bago simulan ang mga tinukoy na proyektong
kasino, ang tribu at county at/o lungsod ay:

• Ginagamit ng estado ang mga
pondong ibinabayad ng mga tribu
upang gumawa ng mga gawad sa
mga lokal na pamahalaan.
Petsa ng pagtatapos ng bisa
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• Papasok sa isang maipatutupad na
kasunduan upang bawasan o iwasan ang
mga malalaking epekto sa kapaligiran at
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pampublikong serbisyo, o
• Pupunta sa arbitrasyon upang ayusin ang
mga di-pinagkakasunduan sa mga isyung ito.
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Pondo ay tumatanggap ng mga $100 bilyon bawat taon
mula sa lahat ng mga pinagkukunan, at ang mga pondo
nito ay maaaring gamitin ng Lehislatura para sa anumang
layunin.) Ang taunang kabayaran ng tribung Pechanga
sa Pangkalahatang Pondo ay aabot ng hindi kukulangin
sa $42.5 milyon sa ilalim ng susog sa kasunduan. Bilang
karagdagan dito sa pinakamababang bayad, ang tribu ay
magbabayad sa Pangkalahatang Pondo ng taunang halaga na
kapantay ng 15 porsiyento ng mga netong kita ng susunod
na 3,000 hinuhulugang makina na idaragdag sa mga kasino
nito pagkatapos magkabisa ang susog sa kasunduan. (Sa
mga pangkalahatang katawagan, ang netong kita ng isang
hinuhulugang makina ay ang halaga ng pera na inilalagay ng
mga nagsusugal sa hinuhulugang makina ibinawas ang perang
binabayaran bilang mga premyo mula sa makina.) Kung ang
tribu ay nagpapatakbo ng higit sa 5,000 hinuhulugang makina,
ito ay magbabayad sa Pangkalahatang Pondo ng taunang
halaga na kapantay ng 25 porsiyento ng mga netong kita ng
mga karagdagang hinuhulugang makinang ito.
Pagpuno sa Kakulangan sa RSTF. Ang susog sa
kasunduan ay nag-aatas sa estado na gamitin ang isang
bahagi ng mga kabayaran ng tribu sa Pangkalahatang
Pondo kung ang mga ito ay kailangan upang mapunuan
ang mga kakulangan sa RSTF—ang pondo ng estado na
nagbibigay sa bawat tribu na walang kasino o isang maliit
na kasino ng $1.1 milyon bawat taon.
Ang mga Kabayaran ng Tribu sa Estado ay Maaaring
Bumaba sa mga Partikular na Pagkakataon. Sa ilalim ng
susog sa kasunduan, kung ang estado ay nagpapahintulot
sa isang entidad na hindi tribu na magpatakbo ng mga
hinuhulugang makina o mga partikular na larong baraha
sa mga kalapit na lugar, ang mga iniaatas na kabayaran ng
tribu sa estado ay magkakaroon ng malaking kabawasan o
mawawala.
Pagtugon sa mga Epekto sa Kapaligiran at
Nadagdagang Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Ang susog
sa kasunduan ay nagpapalawak sa mga iniaatas sa kasunduan
ng 1999 para sa tribung Pechanga upang tugunan ang mga
mahahalagang epekto sa kapaligiran ng mga kasino nito na
nangyayari sa labas ng reserbasyon ng tribu. Bago magtayo
o magpalawak ng isang kasino ang tribu, ito ay aatasan
na maghanda ng isang burador na ulat sa mga epektong
ito at mag-alay sa publiko ng pagkakataong magkomento.
Pagkatapos ang tribu ay maghahanda ng isang pangwakas na
ulat sa mga epekto sa kapaligiran—kabilang ang mga tugon
sa mga komento ng publiko. Kasunod, kakailanganin ng
tribu na magsimulang makipag-usap sa mga maipatutupad
na kasunduan upang tugunan ang mga epektong ito sa
(1) County ng Riverside at (2) alinmang lungsod na kasama o
karatig ng iminumungkahing pasilidad (anyong ang Lungsod
ng Temecula ay makakatugon sa pagpapakahulugang ito). Sa
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ilalim ng mga kasunduang ito, ang mga malalaking epekto
sa kapaligiran sa labas ng reserbasyon ay dapat bawasan o
iwasan, kung magagawa. Ang mga kasunduan ay dapat ring
magtadhana na ang mga lokal na pamahalaan ay tumanggap
ng “makatwirang kabayaran” para sa mga tumaas na halaga
ng serbisyo sa publiko at mga programa sa pagkasugapa sa
sugal. Ang tribu, county, o lungsod ay maaaring humingi
ng may-bisang arbitrasyon sa mga kaso kung saan ang mga
partido ay hindi magkasundo. Kapag ang isang arbitrador
ay nakagawa ng isang desisyon, ito ay magiging bahagi ng
mga iniaatas na kasunduan sa mga lokal na pamahalaan na
inilarawan sa itaas.
Ibang mga Tadhana. Ang susog sa kasunduan ay
kabilang ang maraming ibang mga tadhana na nauukol
sa mga gawain ng kasino. Anumang mga bahagi ng
kasunduan ng 1999 na hindi binago ng susog (tulad ng
mga iniaatas sa lugar ng mga relasyon sa paggawa) ay
mananatiling may-bisa.
Pinalalawig ang Petsa ng Pagtatapos hanggang
sa 2030. Ang susog sa kasunduan ay magpapalawig
sa kasunduan ng tribu ng sampung taon—hanggang sa
Disyembre 31, 2030.
Memorandum ng Kasunduan
Iba’t ibang Aspeto ng mga Gawain ng Kasino
Tinutugunan. Ang MOA ay nagtatatag ng mga partikular
na iniaatas para sa mga gawain ng kasino ng tribu,
kabilang ang:
• Mga Independiyenteng Pagsusuri Iniaatas na
Ibigay sa Estado. Ang kasunduan ng 1999 ay nagaatas sa mga tribu na magkaroon ng pagsusuri ng
independiyenteng tagapagtuos sa mga gawain ng
kasino bawat taon. Kasama sa MOA ang isang
malinaw na iniaatas para kompidensiyal na magkaloob
ang tribu ng isang kopya ng pagsusuring ito sa mga
tagapangasiwa ng estado.
• Mga Patnubay sa Pagpapatakbo ng Kasino. Ang
MOA ay nag-aatas sa tribung Pechanga na magpanatili
ng mga partikular na pinakamababang panloob na
mga pamantayan sa pagkontrol (MICS) sa mga kasino
nito. Ang MICS ay mga patnubay sa pagpapatakbo na
sumasakop sa mga bagay na tulad ng mga indibidwal
na laro, kredito ng parokyano, at paghawak ng pera.
Kamakailan, ang isang hukuman ay nagpasiya na
ang isang pederal na ahensiya ay walang awtoridad
na mangasiwa ng mga partikular na MICS sa mga
kasino ng tribu. Ang MOA ay nagbibigay sa mga
tagapangasiwa ng estado ng kakayahang ipatupad ng
pagsunod ng tribung Pechanga sa MICS hanggang ang
pederal na ahensiya ay wala ng awtoridad na ito.
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• Mga Tadhana sa Problemang Pagsusugal. Ang
MOA ay nag-aatas sa tribu na gumawa ng maraming
aksiyon upang tukuyin at tulungan ang mga
problemang sugarol.
• Mga Utos na Suporta sa Anak at Asawa. Ang MOA
ay nag-aatas sa tribu na sumusunod sa hukuman at
ahensiya ng estado na nag-utos na kumuha ng mga
suweldo ng mga empleyado ng kasino para sa mga
pagbabayad sa suporta sa anak, pamilya, at asawa.
MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang mga epekto sa pananalapi ng susog sa kasunduan
at MOA sa estado at mga lokal na pamahalaan ay magiging
depende sa maraming bagay, kabilang:
• Ang laki ng pagpapalawak ng tribu sa mga gawain ng
kasino nito.
• Ang tagumpay ng tribu sa (1) pag-akit ng mga
karagdagang bisita mula sa labas ng estado at (2) pag-akit
sa mga taga-California na gumasta ng mas marami ng
kanlang “dolyar sa pagsusugal” sa loob ng estado sa halip
na sa Nevada o ibang lugar sa labas ng estado.
• Ang mga pangkaraniwang kalakaran sa industriya
ng kasino sa California.
• Ang laki ng paglilipat ng mga taga-California ng
paggasta mula sa mga negosyo sa mga lupang hindi

PATULOY

pag-aari ng tribu patungo sa mga negosyo—kabilang
ang pasugal—sa mga lupa ng tribu.
• Ang paraan na ang mga tribu, mga tagapangasiwa ng
estado, ang pederal na pamahalaan, at ang hukuman ay
nagbibigay-kahulugan sa susog sa kasunduan at MOA.
Ang mga pangunahing epekto sa pananalapi para sa estado
at mga lokal na pamahalaan ay tinatalakay sa ibaba. Ang
kalapit na kahon ay tumatalakay sa mga isyu sa pananalapi
na nauukol sa ibang mga panukalang-batas sa kasino ng
tribu sa balotang ito: Mga Proposisyon 95, 96, at 97.
Estado at mga Lokal na Pamahalaan
Mga Mas Matataas na Kabayaran sa Estado. Sa ilalim
ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung
Pechanga sa estado ay magkakaroon ng malaking pagtaas.
Sa kasalukuyan, ang tribung Pechanga ay nagbabayad ng
mga $29 milyon kada taon sa dalawang pondo ng estado. Sa
ilalim ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribu
sa estado ay aabot ng hindi kukulangin sa $44.5 milyon kada
taon. Kung ang tribu ay magdagdag ng libu-libong istilongNevada na mga hinuhulugang makina sa mga kasino nito,
ang mga taunang kabayaran nito sa estado sa huli ay tataas ng
sampu-sampung milyong dolyar. Ito ay maaaring magresulta
sa kabuuang kabayaran na higit sa $100 milyon taun-taon
bago dumating ang 2030. Lahat ng mga bagong kabayaran ay
talagang pupunta sa Pangkalahatang Pondo ng estado.

Ibang mga Panukalang-batas sa Kasino ng Tribu na nasa Balota
May Apat na Susog sa Kasunduan sa Balotang Ito. Ang tatlong ibang mga susog sa kasunduan ng tribu ay
tinutugunan sa mga Proposisyon 95, 96, at 97. Ang mga lokasyon ng mga kasino ng tribu ay ipinapakita sa Pigura 1.
Ang Apat na Panukalang-batas ay Magpapalawak Nang Malaki sa Industriya. Kung aaprobahan ng mga botante
ang lahat ng apat na proposisyon, ang industriya ng California—sa kasalukuyan ay may higit sa 60,000 hinuhulugang
makina sa mga 58 pasilidad—ay malamang na magkaroon ng malaking pagpapalawak. Magkakasama, ang apat na
panukalang-batas ay magpapahintulot sa apat na tribu sa Timog California na magpalawak ng kanilang mga kasino na
hanggang 17,000 bagong hinuhulugang makina. Ang ibang mga tribu ay nagpaplano rin ng mga pagpapalawak ng kasino.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Pamahalaan ng Estado. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
ang kabuuang taunang mga kabayaran mula sa apat na tribu sa estado ay aabot ng hindi kukulangin sa $131 milyon.
Habang pinalalawak ng mga tribung ito ang kanilang mga kasino, ang mga ito ay gagawa ng mga karagdagang pagbabayad
sa Pangkalahatang Pondo ng estado. Magkakaroon ng mga kabawasan sa ibang mga kita ng estado na magpapaliit ng mga
tumaas na kabayarang ito. Ang aming pinakamahusay na tantiya ay ang taunang mga kita ng estado sa susunod na ilang
taon ay tataas ng netong halaga na hindi kukulangin sa $200 milyon. Sa pangmatagalan, ang netong taunang pagtaas ay
maaaring nasa mababa hanggang sa gitna ng daan-daang milyong dolyar, na tatagal hanggang 2030.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Lokal na Pamahalaan. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
maaaring magkaroon ng mga sumusunod na epekto sa pananalapi ng mga lokal na pamahalaan:
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•

Aktibidad na Pangkabuhayan. Maaaring magkaroon ng malaking netong pagtaas sa aktibidad na
pangkabuhayan na nakakaapekto sa County ng Riverside (kung saan ang tatlo ng apat na tribu ay
matatagpuan) at mga lungsod na malapit sa ilan sa mga kasino ng mga tribu.

•

Mga Kabayaran ng Tribu. Ang mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside at County ng San Diego
ay maaaring tumanggap ng mga mas matataas na kabayaran mula sa mga tribu upang mapagaan ang lahat o
isang bahagi ng mga mas matataas na gastos sa serbisyo.

Pa gsu su ri

PROP

94

REPERENDUM SA SUSOG SA
KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.

94

PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

Mga Kabawasan sa Ibang mga Kita ng Estado at
Lokal na Kita. Ang susog sa kasunduan ay magreresulta sa
mga kabawasan sa ibang mga kitang natatanggap ng estado
at mga lokal na pamahalaan:
• Mga Epekto sa Mabubuwisang Aktibidad na
Pangkabuhayan. Habang lumalawak ang pasugal
ng tribu, ang mga taga-California ay gagasta ng mas
marami ng kanilang kita sa mga pasilidad ng tribu, na
hindi libre sa karamihan sa mga uri ng pang-estado
at lokal na buwis. Ito ay nangangahulugang ang mga
taga-California ay gagasta ng mas kaunti sa ibang
mga negosyo na napapailalim sa mga pang-estado at
lokal na buwis—halimbawa, hotel, restoran, at mga
negosyong aliwan na nasa labas ng mga lupa ng tribu.
Ito ay magreresulta sa mga nabawasang kita sa buwis
para sa estado at mga lokal na pamahalaan.
• Mga Nabawasang Kita na May Kaugnayan sa
Sugal. Ang estado at mga lokal na pamahalaan
ay kasalukuyang tumatanggap ng mga kita mula
sa ibang mga anyo ng sugal—tulad ng Loterya ng
California, karera ng kabayo, at mg silid ng baraha.
Ang pinalawak na pasugal sa mga lupa ng tribu ay
maaaring magbawas sa ibang mga pinagkukunan
ng pang-estado at lokal na kita. Bilang karagdagan,
habang ang tribung Pechanga ay nagpapalawak sa
mga gawain ng kasino, ito ay maaaring umakit ng
mga parokyano na kung hindi ay pupunta sa mga
kasino ng ibang mga tribu ng California. Kung ito
ay mangyayari, ang ibang mga tribu ay tatanggap ng
mas kaunting kita mula sa kanilang mga kasino at
maaaring magbayad ng mas kaunti sa estado sa ilalim
ng mga tadhana ng kanilang mga kasunduan.
• Mas Kaunting Pera sa SDF. Kung aaprobahan
ng mga botante ang proposisyong ito, ang tribung
Pechanga ay titigil sa paggawa ng mga pagbabayad
sa SDF. (Ang ibang mga proposisyon sa balotang ito
ay magbabawas din sa mga kabayaran sa SDF.) Sa
ilalim ng kasalukuyang batas, ang unang priyoridad
na paggamit ng pera sa SDF ay upang punuan ang
kakulangan sa RSTF upang ang mga tribung walang
casino o isang maliit na kasino ay makatanggap ng
$1.1 milyon na taunang pagbabayad. Kung wala nang
sapat na pera upang mapunuan ang mga kakulangan
sa RSTF, ang susog sa kasunduan ay nag-aatas sa
estado na gamitin ang isang bahagi ng pagbabayad
ng tribung Pechanga sa Pangkalahatang Pondo upang
mapunuan ang diperensiya. Bilang karagdagan, ang
ibang mga programa (tulad ng mga gawad sa mga
lokal na pamahalaan) na pinopondohan ng SDF ay
maaaring kailangang bawasan at/o bayaran mula sa
Pangkalahatang Pondo.
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Habang ang mga kabawasang ito sa kita ay mahirap
tantiyahin, ang pinagsamang epekto ay aabot ng milyunmilyong dolyar taun-taon.
County ng Riverside
Mga Epekto sa Lokal na Ekonomiya. Sa ilalim ng susog
sa kasunduan, maaaring palawakin ng tribung Pechanga ang
mga gawain nito sa kasino nang malaki sa mga lupa nito na
malapit sa Temecula sa County ng Riverside. Ang pinalawak
na base ng mga parokyano ng tribu ay kabilang ang mga
taong galing sa County ng Riverside mula sa ibang mga
county o sa labas ng estado upang magsugal at bumili ng
mga paninda at serbisyo. Ang paggastang ito ay mangyayari
pareho sa mga lupa ng tribu at sa mga nakapaligid na lugar.
Bilang resulta, ang mga lokal na pamahalaan sa County ng
Riverside ay malamang na makaranas ng netong paglaki sa
mga kita mula sa nadagdagang aktibidad na pangkabuhayan.
Ang halaga ng paglaking ito ay hindi alam.
Mas Mataas na Bayad Upang Masakop ang mga Mas
Matataas na Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Habang
lumalawak ang mga kasino, ang mga nakapaligid na
lokal na pamahalaan ay madalas na nakakaranas ng mas
matataas na gastos upang magkaloob ng mga serbisyo,
tulad ng para sa kaligtasan ng publiko, pagkontrol ng
trapiko, at mga programa sa pagkasugapa sa sugal. Sa mga
partikular na pagkakataon sa ilalim ng susog sa kasunduan,
ang tribu ay aatasang makipag-usap sa County ng
Riverside at alinmang apektadong pamahalaan ng lungsod
upang bayaran ang mas matataas na gastos sa mga lokal na
serbisyo at malalaking epekto sa kapaligiran.
Buod ng mga Epekto sa Pananalapi
Sa kasalukuyan, ang tribung Pechanga ay nagbabayad
sa estado ng mga $29 milyon kada taon. Kung aaprobahan
ng mga botante ang proposisyong ito at pinalawak nang
malaki ng tribung Pechanga ang mga gawain nitong
pasugal, ang mga taunang kabayaran ng tribu sa estado
ay tataas ng sampu-sampung milyong dolyar, maaaring
magresulta sa mga kabuuang kabayaran sa estado na
higit sa $100 milyon taun-taon bago lumampas ang 2030.
Ang mga kabawasan sa mabubuwisang aktibidad na
pangkabuhayan, ang ibang mga kitang may kaugnayan sa
pasugal, at mga kabayaran ng tribu sa SDF ay makakapalit
sa bahagi nitong mga tumaas na bayad. Sa kabuuan, ang
mga taunang kita ng estado ay malamang na tumaas ng
isang netong halaga na sampu-sampung milyong dolyar,
lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside,
malamang na magkaroon ng netong pagtaas ng mga kita
dahil sa paglago ng ekonomiya, at maaaring magkaroon
ng mga mas matataas na kabayaran mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos sa serbisyo.

Pa ra s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 9 4 , ti n g nan ang pah ina 44.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 94
PROTEKTAHAN ANG DAAN-DAANG MILYONG DOLYAR
BAWAT TAON SA BADYET NG ATING ESTADO SA PAMAMAGITAN
NG PAGBOTO NG OO SA MGA PROPOSISYON 94, 95, 96 AT 97.
Sa ilalim ng bagong Mga Kasunduan sa Kita ng Pasugal na inayos
ng Gobernador at inaprobahan ng dalawang-partidong mayoriya ng
Lehislatura, ang Pechanga Band of Luiseño Indians at tatlong iba pang
tribu ng Timog California ay magbabayad ng mas mataas na persentahe
ng kanilang mga kita sa estado.
Sa panahon na ang California ay humaharap sa isang krisis sa badyet,
ang mga kasunduang ito ay magkakaloob ng daan-daang milyong
dolyar sa mga bagong kita bawat taon—bilyun-bilyon sa mga darating
na taon upang tumulong na magbayad para sa kaligtasan ng publiko,
edukasyon at ibang mga serbisyo.
Ang botong OO sa mga Panukala 94 hanggang 97 ay nangangalaga ng
mga kasunduang ito at nagpoprotekta sa mga bagong kitang ipinagkakaloob
ng mga ito. Ang pagboto ng HINDI ay magpapawalang-saysay sa mga
kasunduan at pupuwersa sa ating estado upang mawalan ng bilyun-bilyon.
ANG BOTONG OO AY INEENDORSO NG ISANG MALAWAK
NA KOALISYON, kabilang ang: • California Fire Chiefs Association
• California Statewide Law Enforcement Association • California
Association for Local Economic Development • Peace Officers
Research Association of California, kumakatawan sa 60,000 pulis at
siyerip • Congress of California Seniors • California Indian Tribes
ANG ATING ESTADO AY HUMAHARAP SA ISANG KRISIS SA
BADYET—ANG PAGBOTO NG OO AY NAGPOPROTEKTA SA
PAGPOPONDO PARA SA MAHAHALAGANG SERBISYO NG ESTADO.
Ang California ay humaharap sa mga lumalaking kakulangan sa badyet.
Ang mga kasunduang ito ay hindi lulutas sa ating mga problema sa badyet,
pero ang mga ito ay nagkakaloob ng kailangang-kailangang tulong.
Ang huling kailangan natin ay kanselahin ang mga bagong kasunduang
ito at lalo pang ilagay ang bilyun-bilyong dolyar ng estado sa hukay.
“Ang pagboto ng OO ay nagpoprotekta sa bilyun-bilyon na mga bagong
kita upang pondohan ang kaligtasan ng publiko, edukasyon at ibang
mahahalagang serbisyo.” —Sheldon Gilbert, presidente, California Fire
Chiefs Association
ANG PAGBOTO NG OO AY PINANANATILI ANG PASUGAL
SA MGA KASALUKUYANG LUPA NG TRIBU SA TIMOG
CALIFORNIA—HABANG NAGKAKALOOB NG MGA BENEPISYO
SA ATING BUONG ESTADO.
Ang mga Panukala 94 hanggang 97 ay magpapahintulot sa mga
tribu na magdagdag ng mga hinuhulugang makina sa kanilang mga

kasalukuyang lupa ng tribu sa mga County ng Riverside at San Diego.
Bilang kapalit, ang mga tribu ay magbabayad ng mas maraming kita
mula sa mga makinang ito sa estado upang suportahan ang mga
serbisyo sa mga komunidad sa buong estado.
ANG PAGBOTO NG OO AY NAG-AAWTORISA NG MGA BAGONG
PROTEKSIYON PARA SA KAPALIGIRAN, MGA EMPLEYADO NG
KASINO AT MGA LOKAL NA KOMUNIDAD.
Sa mga pangunahing tadhana sa mga kasunduan ay kabilang ang:
• Nadagdagang pangangasiwa ng estado sa pamamagitan ng mga pagsusuri at
sapalarang inspeksiyon. • Mahihigpit na bagong pamantayan sa kapaligiran
para sa mga proyektong may kaugnayan sa kasino. • Mga may-bisang
kasunduan sa pagpapagaan na nagtataas ng koordinasyon sa pagitan ng mga
tribu at lokal na pamahalaan, kabilang ang kabayaran para sa pagpapatupad
ng batas at mga serbisyo laban sa sunog. • Mga nadagdagang proteksiyon
para sa mga manggagawa ng kasino, kabilang ang karapatang mag-unyon.
ANG PAGBOTO NG OO AY PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU
SA CALIFORNIA AT NG ATING EKONOMIYA.
Ang mga kasunduan ay lilikha ng libu-libong bagong trabaho para sa
mga Indiyan at hindi Indiyan.
Gayon din, sa ilalim ng mga bagong kasunduan, ang mga tribung ito
ay magbabahagi ng sampu-sampung milyong dolyar mula sa kanilang
mga kita sa tribu na may kaunti lamang o walang pasugal.
“Ang mga tribu sa buong California ay sumusuporta sa mga kasunduang
ito. Ang mga ito ay nagkakaloob sa estado ng kailangang-kailangang
bagong kita, at nagkakaloob sa mas maliit, hindi nagpapasugal na tribu
ng pagpopondo upang tulungan ang ating mga tao na umasa sa sarili at
upang pondohan ang pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at ibang
mga serbisyo sa ating mga reserbasyon.” —Tagapangulong Raymond
Torres, Torres-Martinez Desert Cahuilla Indians
PROTEKTAHAN ANG BADYET NG ATING ESTADO.
PROTEKTAHAN ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS SA
CALIFORNIA. PROTEKTAHAN ANG MAHAHALAGANG
SERBISYO.
BUMOTO NG OO sa 94, 95, 96 at 97.
www.YESforCalifornia.com
GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER
JACK O’CONNELL, Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ng California
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 94
Ang linya sa ilalim: Ang mga pakikipag-ayos ng Malaking 4 sa
pasugal ay hindi isinama ang pananagutang kailangan upang matupad
ang kanilang mga pangako.
Ang ibang mga kasunduan ng tribu-estado ay nag-aatas ng madaling
mapapatotohanan, kada hinuhulugang makina na pagbabayad sa
estado, pero ang Malaking 4 na tribung makapangyarihan sa pulitika
ang magpapasiya at pipili kung alin sa mga hinuhulugang makina ang
bibilangin. Ito’y isang pormula sa kita na hinog sa manipulasyon.
“Pinahihintulutan nila ang mga tribu mismo—sa halip na ang isang
independiyenteng tagasuri—ang magpasiya ng halaga ng mga netong panalo
na sasailalim sa pagbahagi ng kita sa estado.”—San Francisco Chronicle
Maging ang independiyenteng Pambatasang Manunuri ay tinawag
ang kanilang mga ipinangakong kita na hindi makatotohanan.
At ang mga problema ay hindi titigil doon. . .
Ang ibang mga kasunduan ay nagbibigay sa mga apektadong komunidad
ng 55-araw na pangwakas na panahon ng komento upang tiyakin na ang
mga epekto sa kapaligiran ng mga iminumungkahing pagpapalawak ay
natugunan. Hindi ito ginagawa ng mga pakikipag-ayos ng Malaking 4.
Ginagawa ng ibang mga kasunduan na mas madali para sa mga
manggagawa sa kasino na makakuha ng mga disenteng suweldo at abot-
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kayang segurong pangkalusugan. Hindi ang mga kasunduan ng Malaking
4, sa malaking kapinsalaan ng mga nagbabayad ng buwis. Pinag-aralan
ng mga propesor ng unibersidad ang isa sa mga tribu ng Malaking 4 at
natagpuan na higit sa kalahati ng mga anak ng kanilang mga manggagawa
sa kasino ay napilitang umasa sa pangangalagang pangkalusugan na
pinopondohan ng nagbabayad ng buwis. Iyon ay hindi katanggap-tanggap.
Ang mga ito ay mga teribleng kasunduan para sa California. Nangangako
ang mga ito sa 4 na mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, habang
nagkukulang sa mga manggagawa sa kasino, sa ating mga paaralan, ating
kagawaran ng pulisya at bumbero, ibang mga tribu, at ating pamahalaan.
Ito ay napakababang pamantayan upang itakda para sa mga
hinaharap na kasunduan ng tribu-estado. Pilitin natin ang Lehislatura
na gumawa ng mas mahusay. Bumoto ng HINDI sa 94, 95, 96, 97.
JOHN F. HANLEY, Kapitan ng Bumbero
Fire Fighters Local 798
DOLORES HUERTA, Kasamang Tagapagtatag
United Farm Workers
MAURY HANNIGAN, Dating Komisyonado at Punong
Tagapagpaganap na Opisyal
California Highway Patrol

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 94
Nakakagulat ang maaaring makuha ninyo sa milyun-milyong dolyar
na mga kontribusyong pampulitika sa Sacramento sa mga araw na ito.
Tanungin lamang ang apat na pinakamayaman at pinakamakapangyaring
tribu sa estado—Pechanga, Morongo, Sycuan at Agua Caliente.
Pagkatapos pakainin at painumin ang Lehislatura, ang Malaking
4 na tribu ay nakipagkasundo para sa ISA SA PINAKAMALAKING
PAGPAPALAWAK NG PASUGAL NA KASINO SA KASAYSAYAN
NG ESTADOS UNIDOS—malaki ang agwat sa kainamang pagtaaas
na ipinangako sa mga botante. Ito’y isang pakikipag-ayos na matamis
para sa Malaking 4 na tribu, pero mapait na pakikipag-ayos para sa ibang
mga tribu, nagbabayad ng buwis, manggagawa, at sa kapaligiran.
Sa kabutihang palad, halos 3 milyon ng mga pirma sa reperendum ay
isinumite upang humingi ng taglay ngayon ng mga botante na pagkakataong
PAWALANG-SAYSAY ITONG MGA PAMIMIGAY NA PAMBATASAN.
Hinihimok namin kayo na samantalahin itong matinding ipinaglabang
pagkakataon na BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Magtanong
ng mabibigat na katanungan at kunin ang mga katotohanan.
Gaano kalaking pagpapalawak ng pasugal ang pinag-uusapan natin?
Bilangin ang lahat ng mga hinuhulugang makina sa isang dosenang
malalaking kasino ng Vegas, kabilang ang Bellagio, MGM Grand,
Mirage, at Mandalay Bay, at ang mga ito ay hindi pa rin aabot sa
17,000 karagdagang hinuhulugang makina na inaawtorisa ng mga
pakikipag-ayos na ito. Ang Pechanga ay maaaring higit pa sa magdoble
ng kanilang kasalukuyang 2,000 pinakamataas na bilang ng mga
hinuhulugang makina upang maging 7,500. Ang California ay
magiging tahanan ng ilan sa mga pinakamalaking kasino sa mundo.
Bakit sinasalungat ng ibang mga tribu ang mga pakikipag-ayos na
ito? 4 lamang ng 108 tribu sa California ang makakakuha ng HINDI
MAKATARUNGANG KONTROL SA ISANG-IKATLO NG
TINAPAY NG PASUGAL NA INDIYAN NG CALIFORNIA, na
may mga namamayaning kasino na maaaring MAGWASAK NG
KABUHAYAN NG MGA MAS MALILIIT NA TRIBU.
Sino ang kakalkula kung gaano kalaking kita ang pupunta sa estado?
Ang Malaking 4 na tribu mismo. Kabilang sa mga pakikipag-ayos
ang isang MADALING MANIPULAHIN NA PORMULA SA
PAGBAHAGI NG KITA na hinahayaan ang MALAKING 4 NA
MAGPASIYA KUNG ALING MGA HINUHULUGANG MAKINA
ANG BIBILANGIN AT KUNG MAGKANO ANG IBABAYAD SA

ESTADO. Sa maikli: Hinahayaan ng mga pakikipag-ayos ang Malaking
4 na tribu na makaiwas sa pananagutan para sa makatarungang
pagbahagi ng kita sa mga nagbabayad ng buwis.
Bakit nangangako sila ng karagdagang kita para sa edukasyon gayong
WALA NI ISANG SENTIMO NITO NA IGINAGARANTIYA SA
ATING MGA PAARALAN? Iyon ang gustong malaman ng California
Federation of Teachers. Salungat sila sa mga pakikipag-ayos na ito.
Bakit salungat ang mga unyon ng paggawa sa mga pakikipag-ayos
ng Malaking 4? Ang mga pakikipag-ayos ay magbubuhos sa 4 na
mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, pero NABIGONG
TIYAKIN ANG MGA PINAKABASIKONG KARAPATAN NG
MGA MANGGAGAWA SA KASINO, KABILANG ANG
ABOT-KAYANG SEGURONG PANGKALUSUGAN.
Bakit hindi isinama ng Malaking 4 ang mahihigpit na proteksiyon
sa kapaligiran? Hindi tulad ng mga naunang kasunduan sa ibang mga
tribu, ang MGA PAKIKIPAG-AYOS NG MALAKING 4 AY HINDI
NAGSAMA NG PANANALITA NA TUNAY NA SUMASALAMIN
NA BATAS SA KAPALIGIRAN NG CALIFORNIA upang bigyan
ang mga mamamayan ng isang makabuluhang tinig sa mga proyekong
pagpapalawak ng kasino na nagbabanta sa ating kapaligiran.
Ang Malaking 4 na tribu ay gumastos ng malaki upang tangkaing
mapigilan kayo na magkaroon ng bahagi sa pagpapasiya sa kanilang
mga pakikipag-ayos. Iyon ay dahilan sa alam nila na ang kanilang MGA
HINDI MAKATWIRANG, PAMPULITIKANG PAKIKIPAG-AYOS
ay hindi makakatayo sa pagsusuri ng botante.
Samahan ang mga opisyal sa kaligtasan ng publiko, edukador,
tribu, nagbabayad ng buwis, mga unyon ng paggawa, mga grupo ng
nakatatanda, mga organisasyon ng karapatang sibil at kapaligiran at
BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Puwersahin silang bumalik
sa paggawa ng mas mabuting plano na makatarungan sa ibang mga tribu,
nagbabayad ng buwis at manggagawa.
MARTY HITTELMAN, Presidente
California Federation of Teachers
JOHN A. GOMEZ, JR., Presidente
American Indian Rights and Resources Organization
LENNY GOLDBERG, Tagapagpaganap na Direktor
California Tax Reform Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 94
Ang kampanya laban sa Mga Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan (Mga
Proposisyon 94, 95, 96, 97) ay pinopondohan at pinamumunuan ng
isang may-ari ng kasino sa Las Vegas at ilang interes sa pasugal na ayaw
ng kumpitensiya. Gumagawa sila ng mga pahayag na hindi totoo.
Narito ang mga katotohanan.
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY NAGTATAAS
NG AWTORIDAD NG PANGANGASIWA NG ESTADO.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bantay sa
pananalapi—kabilang ang mga pagsusuri ng mga tagapangasiwa ng estado
sa mga kita sa pasugal. Ang mga Proposisyon 94–97 ay magkakaloob sa
ating estado ng daan-daang milyon bawat taon sa mahahalagang bagong
kita.” —Alan Wayne Barcelona, Presidente, California Statewide Law
Enforcement Association
KATOTOHANAN: ANG PASUGAL SA ILALIM NG
MGA KASUNDUANG ITO AY LIMITADO SA APAT NA
KASALUKUYANG RESERBASYON NG INDIYAN.
“Ang mga Proposisyon 94–97 ay nagpapahintulot lamang sa apat na
tribu sa County ng Riverside at County ng San Diego na magkaroon ng
limitadong bilang ng mga karagdagang hinuhulugang makina sa mga
pasilidad ng pasugal sa kanilang mga kasalukuyang lupa.” —Carole
Goldberg, Propesor ng Batas at Mga Pag-aaral sa Katutubong Amerikano
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY
PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU SA BUONG
CALIFORNIA.

“Ang mga kasunduan ay magkakaloob ng mahahalagang kita sa
mga tribu na may kakaunti o walang pasugal.” —Tagapangulo Lynn
Valbuena, Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY MAGTATAAS
NG MGA PROTEKSIYON SA KAPALIGIRAN.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bagong bantay
sa kapaligiran para sa mga proyektong pasugal ng tribu, kabilang ang mga
tadhana na sumasalamin sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California.”
—Linda Adams, Secretarya, California Environmental Protection Agency
KATOTOHANAN: BILYUN-BILYON ANG PUPUNTA SA MGA
PAMPUBLIKONG SERBISYO, KABILANG ANG EDUKASYON.
“Ang pagboto ng OO ay nagkakaloob sa California ng bilyun-bilyong
magagamit sa edukasyon, kalusugan ng mga bata at marami pang
ibang mga serbisyo ng estado. Ang pagboto ng HINDI ay mag-aalis ng
bilyun-bilyon, palulubhain ang ating mga problema sa badyet.” —Jack
O’Connell, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng California
OO sa 94, 95, 96 at 97.
LINDA ADAMS, Sekretarya
California Environmental Protection Agency
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association
ALAN WAYNE BARCELONA, Presidente
California Statewide Law Enforcement Association

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

NA GINAWA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

REPERENDUM SA SUSOG SA KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.
Ang botong “Oo” ay nag-aaproba at ang botong “Hindi” ay tumatanggi, isang batas na:
• Nagpapatibay sa susog sa umiiral na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at ng Morongo Band
of Mission Indians; ang susog ay magpapahintulot sa tribu na magpatakbo ng 5,500 karagdagang
hinuhulugang makina;
• Tinatanggal ang mga partikular na proyekto mula sa saklaw ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng
California; ang susog ay nagtatadhana ng Ulat ng Tribu sa Epekto sa Kapaligiran at ng pamamaraang
panloob ng pamahalaan upang tugunan ang epekto sa kapaligiran;
• Ang kitang binabayaran ng tribu ay idedeposito sa Pangkalahatang Pondo; ang susog ay nag-aatas
sa tribu na gumawa ng $36,700,000 taunang pagbabayad at magbabayad sa estado ng porsiyento ng
kitang nanggaling sa mga karagdagang hinuhulugang makina.
KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Netong pagtaas sa taunang kita ng pamahalaan ng estado na malamang na nasa sampu-sampung
milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
• Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside, maaaring magkaroon ng netong pagtaas
sa mga kita dahil sa pag-unlad ng ekonomiya at maaaring pagtaas ng mga bayad mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI
KASAYSAYAN
Ang panukalang-batas na ito ay may kaugnayan sa mga
pasugal na gawain ng Morongo Band of Mission Indians,
isang tribung nakabase sa malapit sa Banning sa County ng
Riverside.

pasugal sa California. Maraming tribu na nakipag-usap
para sa mga susog sa kanilang kasunduan ng 1999 sa mga
nakalipas na taon. Gayunman, sa karamihan ng 58 tribu—
kabilang ang tribung Morongo—ang mga kasunduan ng
1999 ay nananatiling may-bisa ngayon.

Umiiral na Kasunduan ng Tribu-Estado
Kasunduan ng 1999 sa Tribung Morongo. Ang
Saligang-batas na Estado ay nagpapahintulot sa Gobernador
na makipag-usap para sa mga pakikipagkasundo—kilala
bilang mga kasunduan—sa mga tribung Indiyan. Ang isang
kasunduan ay nag-aawtorisa sa isang tribu na magpatakbo ng
mga kasino na may mga partikular na hinuhulugang makina
at mga larong baraha. Ang Saligang-batas ay nagbibigay
sa Lehislatura ng kapangyarihan na tanggapin o tanggihan
ang mga kasunduan. Noong 1999, ang Gobernador at 58
tribu, kabilang ang tribung Morongo, ay nakagawa ng mga
kasunduan sa kasino (kilala bilang “mga kasunduan ng
1999”), at ang Lehislatura ay nagpasa ng batas na nagaaproba sa mga ito. Ang pamahalaan ng Estados Unidos—na
nagrerepaso ng lahat ng mga kasunduan sa ilalim ng pederal
na batas—pagkatapos ay nagbigay ng pangwakas na pagaproba sa mga kasunduang ito. Lahat ng mga kasunduan
ng 1999 ay nagtataglay ng mga magkakatulad na tadhana
na nagbibigay sa mga tribu na mga eksklusibong karapatan
upang magpatakbo ng mga partikular na aktibidad na

Pigura
Figure 11
Ang mga lokasyon ng Tribu na Apektado ng mga
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

Ang Kasino ng Tribung Morongo ay May mga 2,000
Hinuhulugang Makina. Ang mga lupa ng tribung Morongo
ay nasa County ng Riverside malapit sa Interstate 10 at sa
Lungsod ng Banning—mga 15 milya sa kanluran ng Palm
Springs. Ang lokasyon ng kasino ng tribu ay ipinapakita sa
Pigura 1. Ang pasilidad ng kasino ng tribung Morongo ay
kabilang ang mga 2,000 istilong-Nevada na hinuhulugang
makina, ang pinakamataas na ipinahihintulot sa ilalim ng
kasunduan ng 1999 ng tribu. Bilang karagdagan, ang tribu
ay kasalukuyang nagpapatakbo ng ilang daang iba pang
makina (tulad ng mga istilong-bingo na makina) na hindi
pinamamahalaan ng mga kasunduan.
Ang Tribung Morongo ay Nagbabayad Ngayon ng mga
$29 Milyon Kada Taon sa Estado. Sa ilalim ng pederal na
batas, ang mga tribu ay hindi nagbabayad ng karamihan
sa mga pang-estado at lokal na buwis. Sa ilalim ng mga
kasunduan ng 1999, gayunman, ang tribung Morongo at
ibang mga tribu ay sumang-ayon na gumawa ng mga taunang
pagbabayad sa dalawang pondo ng pamahalaan ng estado.
• Ipinagkakatiwalang Pondo sa Pagbabahagi ng
Kita (RSTF). Ang mga kabayaran ng isang tribu sa
RSTF ay batay sa isang bahagi ng mga hinuhulugang
makina na pinatatakbo nito. Ang tribung Morongo
sa kasalukuyan ay may obligasyon na mga $20,000
sa isang taon sa RSTF. Ang estado ay namamahagi
ng $1.1 milyon kada taon mula sa RSTF patungo sa
bawat 71 pederal na kinikilalang tribung Indiyan sa
California na walang kasino o isang maliit na kasino
(wala pang 350 hinuhulugang makina).
• Pondo ng Espesyal na Pamamahagi (SDF). Ang
mga pagbabayad ng isang tribu sa SDF ay batay
sa kita ng mga hinuhulugang makina nito at ang
bilang ng mga makina na pinatatakbo ng tribu noong
Setyembre 1, 1999. Sa kasalukuyan, ang tribung
Morongo ay nagbabayad ng mga $29 milyon kada
taon sa pondong ito. (Ang mga naging taunang kita
patungo sa pondo ay mga $130 milyon.) Ang estado
ay gumagasta ng mga pera mula sa SDF para sa mga
layuning may kinalaman sa mga kasunduan sa kasino,
tulad ng: (1) pagpuno sa mga kakulangan sa RSTF,
(2) pagpopondo sa mga programang tumutulong
sa mga tao na may mga problema sa pagsusugal,
(3) pagbabayad ng mga gastos ng mga ahensiya ng
estado na nangangasiwa sa mga kasino ng tribu,
at (4) paggawa ng mga gawad sa mga lokal na
pamahalaan na apektado ng mga kasino ng tribu.
Ang Estado ay Nangangasiwa ng mga Partikular na
Aktibibad at Pagbabayad ng Kasino. Ang mga kasunduan
ng 1999 ay nagbibigay sa estado ng mga partikular na
kapangyarihan na pangasiwaan ang mga kasino ng tribu. Ang
mga opisyal ng estado ay maaaring bumisita sa mga pasilidad
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ng kasino, siyasatin ang mga rekord ng kasino, at tiyakin ang
katotohanan ng mga iniaatas na pagbabayad sa ilalim ng mga
kasunduan. Dalawang entidad sa pamahalaan ng estado—
ang Komisyon sa Pagkontrol ng Pasugal sa California at
ang Kagawaran ng Katarungan—ay gumaganap ng mga
nangangasiwang tungkulin na inilarawan sa mga kasunduan.
Karamihan sa mga impormasyon at dokumentong natanggap
ng estado ay iniaatas na panatilihing kompidensiyal.
Mga Iniaatas upang Tugunan ang mga Epekto ng mga
Kasino sa Kapaligiran. Ang Batas sa Kalidad ng Kapaligiran
ng California (CEQA) ay nag-aatas sa estado at mga lokal
na pamahalaan na repasuhin ang mga malalaking negatibong
epekto sa kapaligiran ng maraming proyektong pinopondohan
o ipinahihintulot nila na itayo. Sa ilalim ng CEQA, may isang
proseso upang makita na ang mga negatibong epektong ito ay
binawasan o iniwasan kung magagawa. Sa kasalukuyan, ang
estado o ang isang tribu ay hindi napapailalim sa mga iniaatas
ng CEQA kapag ang isang kasino ay itinatayo. Ang mga
proyektong kasino, gayunman, ay maaaring makaapekto sa
kapaligiran sa pareho ng mga lupa ng tribu at sa labas ng mga
lupa ng tribu. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, kapag
ang mga tribu ay nagtatayo, nagpapalawak, o nagsasaayos
ng mga kasino, sila ay dapat maghanda ng isang ulat sa mga
malalaking negatibong epekto ng proyekto sa kapaligiran at
mag-alay sa publiko ng pagkakataon na magkomento. Sila
ay dapat ding gumawa ng isang “matapat na pagsisikap”
na bawasan o iwasan ang mga kasunduang ito sa labas ng
kanilang mga reserbasyon.
Katayuan Ukol sa Unyon ng mga Empleyado ng
Kasino. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, ang mga tribu
ay sumang-ayon sa mga partikular na iniaatas sa lugar ng
mga relasyon sa paggawa. Ang mga unyon na gustong magorganisa ng mga empleyado ng mga kasino ay dapat bigyan
ng daan sa mga empleyado. Ang pareho ng tribu at ng
unyon ay maaaring magpahayag ng kanilang mga opinyon
sa kondisyon na hindi sila nagbabanta sa mga empleyado,
gumagamit ng puwersa laban sa mga ito, o nangangako ng
mga benepisyo. Bago magawa ng isang unyon na katawanin
ang mga empleyado sa mga negosasyon sa tribu, ito ay
dapat manalo sa isang sekretong balotang halalan ng mga
empleyado. (Ang ilang kasunduan sa huli ay may ibang
proseso para sa pagpapasiya ng pagkatawan ng unyon.)
Walang unyon na kasalukuyang kumakatawan sa mga
empleyado ng kasino ng tribung Morongo.
Ang Kasalukuyang Kasunduan ay Matatapos sa 2020.
Ang kasunduan ng 1999 sa tribung Morongo ay matatapos
sa Disyembre 31, 2020.
Ang mga Kasunduan at Pagbabatas Kamakailan
Susog sa Kasunduan ng Gobernador at Tribu noong
2006. Noong Agosto 2006, ang Gobernador at ang tribung
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Morongo ay nagkasundo na baguhin ang kasunduan
ng 1999 ng tribu. (Itong iminumungkahing kasunduan
ay tinatawag na “susog sa kasunduan.”) Ang susog sa
kasunduan ay magpapahintulot sa tribu na palawakin ang
mga pasugal na gawain nito nang malaki. Ito ay magaatas din na ang tribu, bukod sa ibang mga bagay, ay
magbayad ng karagdagang pera sa estado. Noong Hunyo
2007, ang Gobernador at ang tribu ay pumirma rin ng
isang memorandum ng kasunduan (MOA) na magkakabisa
kasabay ng susog sa kasunduan. Ang MOA ay tumutugon
sa iba’t ibang isyu sa pagpapatakbo ng kasino.
Ang Lehislatura ay Nagpasa ng mga Panukalang-batas
na may Kaugnayan sa Susog sa Kasunduan noong 2007.
Noong Hunyo 2007, ipinasa ng Lehislatura ang Panukalangbatas ng Senado 174, na nag-aaproba sa susog sa kasunduan
sa tribung Morongo. Ipinasa rin ng Lehislatura ang isang
panukalang-batas na nag-aaproba ng mga MOA sa tribung
Morongo at tatlong ibang mga tribu. Pinirmahan ng
Gobernador ang mga panukalang-batas noong Hulyo 2007.
Ang Panukalang-batas ng Pag-aproba sa Kasunduan
ay Ibinimbin ng Reperendum na Ito. Ang panukalangbatas na nag-aaproba ng susog sa kasunduan sa tribung
Morongo ay nagkabisa sana noong Enero 1, 2008.
Gayunman, ang proposisyong ito, isang reperendum sa SB
174, ay naging kuwalipikado para sa balota. Bilang resulta,
ang SB 174 ay “ibinimbin,” at ang susog sa kasunduan at
MOA ay maaari lamang magkabisa kung ang panukalang
ito ay aaprobahan ng mga botante.

MUNGKAHI
Kung aaprobahan, ang proposisyong ito ay
magpapahintulot sa SB 174, ang susog sa kasunduan, at ang
MOA sa tribung Morongo ay magkakabisa, napapailalim sa
pag-aproba ng Kagawaran ng Panloob ng Estados Unidos.
Ang mga pangunahing tadhana ng mga kasunduang ito ay
isinabuod sa Pigura 2 at sa pagsusuri sa ibaba. Kung ang
proposisyong ito ay tanggihan, maaaring ipagpatuloy ng tribu
ang pagpapatakbo sa kasino sa ilalim ng kasunduan ng 1999.
Susog sa Kasunduan
Ang Bilang ng mga Istilong-Nevada na
Hinuhulugang Makina ay Maaaring Dumami. Ang susog
sa kasunduan ay nagpapahintulot sa tribung Morongo
na magpatakbo ng hanggang 7,500 istilong-Nevada na
hinuhulugang makina sa mga kasino nito—tumaas mula sa
2,000 sa ilalim ng kasunduan ng 1999.
Ang Tribu ay Maaaring Mag-ari ng Dalawang Kasino
at Isang Maliit na Pasilidad. Ang susog sa kasunduan
ay magpapahintulot sa tribung Morongo na mag-ari
ng hanggang dalawang kasino at isang “pantulong na
pasilidad ng pasugal” sa mga lupa ng tribo—tumaas
mula sa dalawang kasino na ipinahihintulot sa ilalim
ng kasunduan ng 1999. Ang pantulong na pasilidad ay
kailangang isang gusaling pangkomersiyo at maaaring
magkaroon ng higit sa 25 hinuhulugang makina.
Pagtaas ng mga Kabayaran sa Estado. Sa ilalim
ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung

Pigura 2

Mga Pangunahing Katotohanan Tungkol sa Kasalukuyan at Iminumungkahing
mga Kasunduan sa Tribung Morongo
Kasalukuyan—
Sa ilalim ng Kasunduan ng 1999
Mga kasinong ipinahihintulot sa mga
lupa ng tribu sa County ng Riverside

2

2, at maliit na pantulong na pasilidad
ng pasugal

Ipinahihintulot ang mga istilong-Nevada
na hinuhulugang makina

2,000

7,500

Mga pagbabayad sa estado

Sa kasalukuyan, mga $29 milyon
kada taon sa dalawang pondo ng
estado. Walang mga pagbabayad sa
Pangkalahatang Pondo ng estado.

Hindi kukulangin sa $38.7 milyon kada taon. Mga
karagdagang pagbabayad kapag pinalawak ng
mga tribu ang mga gawain ng kasino. Halos lahat
ng pera ay pupunta sa Pangkalahatang Pondo.

Mga epekto sa kapaligiran at
mga tumaaas na gastos sa mga
lokal na serbisyo

• Ang tribu ay dapat gumawa
ng matapat na pagsisikap na
bawasan o iwasan ang mga
negatibong epekto sa kapaligiran
ng mga lupa ng tribu.

Bago simulan ang mga tinukoy na proyektong
kasino, ang tribu at county at/o lungsod ay:

• Ginagamit ng estado ang mga
pondong ibinabayad ng mga tribu
upang gumawa ng mga gawad sa
mga lokal na pamahalaan.
Petsa ng pagtatapos ng bisa
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• Papasok sa isang maipatutupad na
kasunduan upang bawasan o iwasan ang
mga malalaking epekto sa kapaligiran at
babayaran ang tumaas na mga gastos sa
pampublikong serbisyo, o
• Pupunta sa arbitrasyon upang ayusin ang
mga di-pinagkakasunduan sa mga isyung ito.
Disyembre 31, 2030
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Morongo sa estado ay magkakaroon ng malaking pagtaas.
Ang mga kabayaran nito sa RSTF ay magiging $2 milyon
kada taon. Ang mga taunang kabayaran ng tribu sa SDF—sa
kasalukuyan ay mga $29 milyon—ay matatapos. Sa kaunaunang pagkakataon, gayunman, ang tribu ay gagawa ng mga
pagbabayad sa Pangkalahatang Pondo, ang pangunahing
kuwenta sa pagpapatakbo ng estado. (Ang Pangkalahatang
Pondo ay tumatanggap ng mga $100 bilyon bawat taon
mula sa lahat ng mga pinagkukunan, at ang mga pondo
nito ay maaaring gamitin ng Lehislatura para sa anumang
layunin.) Ang taunang kabayaran ng tribung Morongo
sa Pangkalahatang Pondo ay aabot ng hindi kukulangin
sa $36.7 milyon sa ilalim ng susog sa kasunduan. Bilang
karagdagan dito sa pinakamababang bayad, ang tribu ay
magbabayad sa Pangkalahatang Pondo ng taunang halaga na
kapantay ng 15 porsiyento ng mga netong kita ng susunod
na 3,000 hinuhulugang makina na idaragdag sa mga kasino
nito pagkatapos magkabisa ang susog sa kasunduan. (Sa
mga pangkalahatang katawagan, ang netong kita ng isang
hinuhulugang makina ay ang halaga ng pera na inilalagay ng
mga nagsusugal sa hinuhulugang makina ibinawas ang perang
binabayaran bilang mga premyo mula sa makina.) Kung ang
tribu ay nagpapatakbo ng higit sa 5,000 hinuhulugang makina,
ito ay magbabayad sa Pangkalahatang Pondo ng taunang
halaga na kapantay ng 25 porsiyento ng mga netong kita ng
mga karagdagang hinuhulugang makinang ito.
Pagpuno sa Kakulangan sa RSTF. Ang susog sa
kasunduan ay nag-aatas sa estado na gamitin ang isang
bahagi ng mga kabayaran ng tribu sa Pangkalahatang
Pondo kung ang mga ito ay kailangan upang mapunuan
ang mga kakulangan sa RSTF—ang pondo ng estado na
nagbibigay sa bawat tribu na walang kasino o isang maliit
na kasino ng $1.1 milyon bawat taon.
Ang mga Kabayaran ng Tribu sa Estado ay Maaaring
Bumaba sa mga Partikular na Pagkakataon. Sa ilalim ng
susog sa kasunduan, kung ang estado ay nagpapahintulot
sa isang entidad na hindi tribu na magpatakbo ng mga
hinuhulugang makina o mga partikular na larong baraha
sa mga kalapit na lugar, ang mga iniaatas na kabayaran ng
tribu sa estado ay magkakaroon ng malaking kabawasan o
mawawala.
Pagtugon sa mga Epekto sa Kapaligiran at
Nadagdagang Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Ang susog
sa kasunduan ay nagpapalawak sa mga iniaatas sa kasunduan
ng 1999 para sa tribung Morongo upang tugunan ang mga
mahahalagang epekto sa kapaligiran ng mga kasino nito na
nangyayari sa labas ng reserbasyon ng tribu. Bago magtayo
o magpalawak ng isang kasino ang tribu, ito ay aatasan
na maghanda ng isang burador na ulat sa mga epektong
ito at mag-alay sa publiko ng pagkakataong magkomento.
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Pagkatapos ang tribu ay maghahanda ng isang pangwakas
na ulat sa mga epekto sa kapaligiran—kabilang ang mga
tugon sa mga komento ng publiko. Kasunod, ang tribu ay
kailangang magsimulang makipag-usap tungkol sa mga
maipatutupad na kasunduan upang tugunan ang mga epektong
ito sa (1) County ng Riverside at (2) alinmang lungsod na
kabilang o matatagpuan sa loob ng isang ikaapat na bahagi ng
milya ng isang iminumungkahing pasilidad. Sa ilalim ng mga
kasunduang ito, ang mga malalaking epekto sa kapaligiran
sa labas ng reserbasyon ay dapat bawasan o iwasan, kung
magagawa. Ang mga kasunduan ay dapat ring magtadhana na
ang mga lokal na pamahalaan ay tumanggap ng “makatwirang
kabayaran” para sa mga tumaas na halaga ng serbisyo sa
publiko at mga programa sa pagkasugapa sa sugal. Ang
tribu, county, o lungsod ay maaaring humingi ng may-bisang
arbitrasyon sa mga kaso kung saan ang mga partido ay hindi
magkasundo. Kapag ang isang arbitrador ay nakagawa ng
isang desisyon, ito ay magiging bahagi ng mga iniaatas na
kasunduan sa mga lokal na pamahalaan na inilarawan sa itaas.
Ibang mga Tadhana. Ang susog sa kasunduan ay kabilang
ang maraming ibang mga tadhana na nauukol sa mga gawain
ng kasino. Anumang mga bahagi ng kasunduan ng 1999 na
hindi binago ng susog (tulad ng mga iniaatas sa lugar ng mga
relasyon sa paggawa) ay mananatiling may-bisa.
Pinalalawig ang Petsa ng Pagtatapos hanggang sa 2030.
Ang susog sa kasunduan ay magpapalawig sa kasunduan ng
tribu ng sampung taon—hanggang sa Disyembre 31, 2030.
Memorandum ng Kasunduan
Iba’t ibang Aspeto ng mga Gawain ng Kasino
Tinutugunan. Ang MOA ay nagtatatag ng mga partikular na
iniaatas para sa mga gawain ng kasino ng tribu, kabilang ang:
• Mga Independiyenteng Pagsusuri Iniaatas na Ibigay
sa Estado. Ang kasunduan ng 1999 ay nag-aatas sa mga
tribu na magkaroon ng pagsusuri ng independiyenteng
tagapagtuos sa mga gawain ng kasino bawat taon.
Kasama sa MOA ang isang malinaw na iniaatas para
kompidensiyal na magkaloob ang tribu ng isang kopya
ng pagsusuring ito sa mga tagapangasiwa ng estado.
• Mga Patnubay sa Pagpapatakbo ng Kasino. Ang
MOA ay nag-aatas sa tribung Morongo na magpanatili
ng mga partikular na pinakamababang panloob na
mga pamantayan sa pagkontrol (MICS) sa mga kasino
nito. Ang MICS ay mga patnubay sa pagpapatakbo na
sumasakop sa mga bagay na tulad ng mga indibidwal
na laro, kredito ng parokyano, at paghawak ng pera.
Kamakailan, ang isang hukuman ay nagpasiya na
ang isang pederal na ahensiya ay walang awtoridad
na mangasiwa ng mga partikular na MICS sa mga
kasino ng tribu. Ang MOA ay nagbibigay sa mga
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tagapangasiwa ng estado ng kakayahang ipatupad ng
pagsunod ng tribung Morongo sa MICS hanggang ang
pederal na ahensiya ay wala ng awtoridad na ito.
• Mga Tadhana sa Problemang Pagsusugal. Ang MOA
ay nag-aatas sa tribu na gumawa ng maraming aksiyon
upang tukuyin at tulungan ang mga problemang sugarol.
• Mga Utos na Suporta sa Anak at Asawa. Sa ilalim ng
MOA, ang tribu ay sumasang-ayon na atasan ang mga
empleyado ng kasino nito na sumunod sa mga utos ng
hukuman at ahensiya ng estado upang gumawa ng mga
pagbabayad para sa suporta sa anak, pamilya, at asawa.
MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang mga epekto sa pananalapi ng susog sa kasunduan
at MOA sa estado at mga lokal na pamahalaan ay magiging
depende sa maraming bagay, kabilang:
• Ang laki ng pagpapalawak ng tribu sa mga gawain ng
kasino nito.
• Ang tagumpay ng tribu sa (1) pag-akit ng mga
karagdagang bisita mula sa labas ng estado at (2) pag-akit
sa mga taga-California na gumasta ng mas marami ng
kanlang “dolyar sa pagsusugal” sa loob ng estado sa halip
na sa Nevada o ibang lugar sa labas ng estado.
• Ang mga pangkaraniwang kalakaran sa industriya
ng kasino sa California.
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• Ang laki ng paglilipat ng mga taga-California ng
paggasta mula sa mga negosyo sa mga lupang hindi
pag-aari ng tribu patungo sa mga negosyo—kabilang
ang pasugal—sa mga lupa ng tribu.
• Ang paraan na ang mga tribu, mga tagapangasiwa ng
estado, ang pederal na pamahalaan, at ang hukuman ay
nagbibigay-kahulugan sa susog sa kasunduan at MOA.
Ang mga pangunahing epekto sa pananalapi para sa estado
at mga lokal na pamahalaan ay tinatalakay sa ibaba. Ang
kalapit na kahon ay tumatalakay sa mga isyu sa pananalapi
na nauukol sa ibang mga panukalang-batas sa kasino ng
tribu sa balotang ito: Mga Proposisyon 94, 96, at 97.
Estado at mga Lokal na Pamahalaan
Mga Mas Matataas na Kabayaran sa Estado. Sa ilalim
ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung
Morongo sa estado ay magkakaroon ng malaking pagtaas.
Sa kasalukuyan, ang tribung Morongo ay nagbabayad ng
mga $29 milyon kada taon sa dalawang pondo ng estado. Sa
ilalim ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribu
sa estado ay aabot ng hindi kukulangin sa $38.7 milyon kada
taon. Kung ang tribu ay magdagdag ng libu-libong istilongNevada na mga hinuhulugang makina sa mga kasino nito,
ang mga taunang kabayaran nito sa estado sa huli ay tataas ng
sampu-sampung milyong dolyar. Ito ay maaaring magresulta
sa kabuuang kabayaran na higit sa $100 milyon taun-taon

Ibang mga Panukalang-batas sa Kasino ng Tribu na nasa Balota
May Apat na Susog sa Kasunduan sa Balotang Ito. Ang tatlong ibang mga susog sa kasunduan ng tribu ay
tinutugunan sa mga Proposisyon 94, 96, at 97. Ang mga lokasyon ng mga kasino ng tribu ay ipinapakita sa Pigura 1.
Ang Apat na Panukalang-batas ay Magpapalawak Nang Malaki sa Industriya. Kung aaprobahan ng mga botante
ang lahat ng apat na proposisyon, ang industriya ng California—sa kasalukuyan ay may higit sa 60,000 hinuhulugang
makina sa mga 58 pasilidad—ay malamang na magkaroon ng malaking pagpapalawak. Magkakasama, ang apat na
panukalang-batas ay magpapahintulot sa apat na tribu sa Timog California na magpalawak ng kanilang mga kasino na
hanggang 17,000 bagong hinuhulugang makina. Ang ibang mga tribu ay nagpaplano rin ng mga pagpapalawak ng kasino.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Pamahalaan ng Estado. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
ang kabuuang taunang mga kabayaran mula sa apat na tribu sa estado ay aabot ng hindi kukulangin sa $131 milyon.
Habang pinalalawak ng mga tribung ito ang kanilang mga kasino, ang mga ito ay gagawa ng mga karagdagang pagbabayad
sa Pangkalahatang Pondo ng estado. Magkakaroon ng mga kabawasan sa ibang mga kita ng estado na magpapaliit ng mga
tumaas na kabayarang ito. Ang aming pinakamahusay na tantiya ay ang taunang mga kita ng estado sa susunod na ilang
taon ay tataas ng netong halaga na hindi kukulangin sa $200 milyon. Sa pangmatagalan, ang netong taunang pagtaas ay
maaaring nasa mababa hanggang sa gitna ng daan-daang milyong dolyar, na tatagal hanggang 2030.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Lokal na Pamahalaan. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
maaaring magkaroon ng mga sumusunod na epekto sa pananalapi ng mga lokal na pamahalaan:
• Aktibidad na Pangkabuhayan. Maaaring magkaroon ng malaking netong pagtaas sa aktibidad na
pangkabuhayan na nakakaapekto sa County ng Riverside (kung saan ang tatlo ng apat na tribu ay
matatagpuan) at mga lungsod na malapit sa ilan sa mga kasino ng mga tribu.
• Mga Kabayaran ng Tribu. Ang mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside at County ng San Diego
ay maaaring tumanggap ng mga mas matataas na kabayaran mula sa mga tribu upang mapagaan ang lahat o
isang bahagi ng mga mas matataas na gastos sa serbisyo.
24
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bago dumating ang 2030. Lahat ng mga bagong kabayaran ay
talagang pupunta sa Pangkalahatang Pondo ng estado.
Mga Kabawasan sa Ibang mga Kita ng Estado at
Lokal na Kita. Ang susog sa kasunduan ay magreresulta sa
mga kabawasan sa ibang mga kitang natatanggap ng estado
at mga lokal na pamahalaan:
• Mga Epekto sa Mabubuwisang Aktibidad na
Pangkabuhayan. Habang lumalawak ang pasugal
ng tribu, ang mga taga-California ay gagasta ng mas
marami ng kanilang kita sa mga pasilidad ng tribu, na
hindi libre sa karamihan sa mga uri ng pang-estado
at lokal na buwis. Ito ay nangangahulugang ang mga
taga-California ay gagasta ng mas kaunti sa ibang
mga negosyo na napapailalim sa mga pang-estado at
lokal na buwis—halimbawa, hotel, restoran, at mga
negosyong aliwan na nasa labas ng mga lupa ng tribu.
Ito ay magreresulta sa mga nabawasang kita sa buwis
para sa estado at mga lokal na pamahalaan.
• Mga Nabawasang Kita na May Kaugnayan sa Sugal.
Ang estado at mga lokal na pamahalaan ay kasalukuyang
tumatanggap ng mga kita mula sa ibang mga anyo
ng sugal—tulad ng Loterya ng California, karera ng
kabayo, at mg silid ng baraha. Ang pinalawak na pasugal
sa mga lupa ng tribu ay maaaring magbawas sa ibang
mga pinagkukunan ng pang-estado at lokal na kita.
Bilang karagdagan, habang ang tribung Morongo ay
nagpapalawak sa mga gawain ng kasino, ito ay maaaring
umakit ng mga parokyano na kung hindi ay pupunta sa
mga kasino ng ibang mga tribu ng California. Kung ito
ay mangyayari, ang ibang mga tribu ay tatanggap ng mas
kaunting kita mula sa kanilang mga kasino at maaaring
magbayad ng mas kaunti sa estado sa ilalim ng mga
tadhana ng kanilang mga kasunduan.
• Mas Kaunting Pera sa SDF. Kung aaprobahan ng mga
botante ang proposisyong ito, ang tribung Morongo ay
titigil sa paggawa ng mga pagbabayad sa SDF. (Ang
ibang mga proposisyon sa balotang ito ay magbabawas
din sa mga kabayaran sa SDF.) Sa ilalim ng kasalukuyang
batas, ang unang priyoridad na paggamit ng pera sa SDF
ay upang punuan ang kakulangan sa RSTF upang ang
mga tribung walang casino o isang maliit na kasino ay
makatanggap ng $1.1 milyon na taunang pagbabayad.
Kung wala nang sapat na pera upang mapunuan ang
mga kakulangan sa RSTF, ang susog sa kasunduan ay
nag-aatas sa estado na gamitin ang isang bahagi ng
pagbabayad ng tribung Morongo sa Pangkalahatang
Pondo upang mapunuan ang diperensiya. Bilang
karagdagan, ang ibang mga programa (tulad ng mga
gawad sa mga lokal na pamahalaan) na pinopondohan ng
SDF ay maaaring kailangang bawasan at/o bayaran mula
sa Pangkalahatang Pondo.
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Habang ang mga kabawasang ito sa kita ay mahirap
tantiyahin, ang pinagsamang epekto ay aabot ng milyunmilyong dolyar taun-taon.
County ng Riverside
Mga Epekto sa Lokal na Ekonomiya. Sa ilalim ng susog
sa kasunduan, maaaring palawakin ng tribung Morongo ang
mga gawain nito sa kasino nang malaki sa mga lupa nito na
malapit sa Banning sa County ng Riverside. Ang pinalawak
na base ng mga parokyano ng tribu ay kabilang ang mga
taong galing sa County ng Riverside mula sa ibang mga
county o sa labas ng estado upang magsugal at bumili ng
mga paninda at serbisyo. Ang paggastang ito ay mangyayari
pareho sa mga lupa ng tribu at sa mga nakapaligid na lugar.
Bilang resulta, ang mga lokal na pamahalaan sa County ng
Riverside ay malamang na makaranas ng netong paglaki sa
mga kita mula sa nadagdagang aktibidad na pangkabuhayan.
Ang halaga ng paglaking ito ay hindi alam.
Mas Mataas na Bayad Upang Masakop ang mga Mas
Matataas na Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Habang
lumalawak ang mga kasino, ang mga nakapaligid na
lokal na pamahalaan ay madalas na nakakaranas ng mas
matataas na gastos upang magkaloob ng mga serbisyo,
tulad ng para sa kaligtasan ng publiko, pagkontrol ng
trapiko, at mga programa sa pagkasugapa sa sugal. Sa mga
partikular na pagkakataon sa ilalim ng susog sa kasunduan,
ang tribu ay aatasang makipag-usap sa County ng
Riverside at alinmang apektadong pamahalaan ng lungsod
upang bayaran ang mas matataas na gastos sa mga lokal na
serbisyo at malalaking epekto sa kapaligiran.
Buod ng mga Epekto sa Pananalapi
Sa kasalukuyan, ang tribung Morongo ay nagbabayad
sa estado ng mga $29 milyon kada taon. Kung aaprobahan
ng mga botante ang proposisyong ito at pinalawak nang
malaki ng tribung Morongo ang mga gawain nitong
pasugal, ang mga taunang kabayaran ng tribu sa estado
ay tataas ng sampu-sampung milyong dolyar, maaaring
magresulta sa mga kabuuang kabayaran sa estado na
higit sa $100 milyon taun-taon bago lumampas ang 2030.
Ang mga kabawasan sa mabubuwisang aktibidad na
pangkabuhayan, ang ibang mga kitang may kaugnayan sa
pasugal, at mga kabayaran ng tribu sa SDF ay makakapalit
sa bahagi nitong mga tumaas na kabayaran. Sa kabuuan,
ang mga taunang kita ng estado ay malamang na tumaas ng
isang netong halaga na sampu-sampung milyong dolyar,
lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside,
malamang na magkaroon ng netong pagtaas ng mga kita
dahil sa paglago ng ekonomiya, at maaaring magkaroon
ng mga mas matataas na kabayaran mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos sa serbisyo.
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PROTEKTAHAN ANG DAAN-DAANG MILYONG DOLYAR BAWAT
TAON SA BADYET NG ATING ESTADO SA PAMAMAGITAN NG
PAGBOTO NG OO SA MGA PROPOSISYON 94, 95, 96 AT 97.
Sa ilalim ng bagong Mga Kasunduan sa Kita ng Pasugal na inayos
ng Gobernador at inaprobahan ng dalawang-partidong mayoriya ng
Lehislatura, ang Morongo Band of Mission Indians at tatlong iba pang
tribu ng Timog California ay magbabayad ng mas mataas na persentahe
ng kanilang mga kita sa estado.
Sa panahon na ang California ay humaharap sa isang krisis sa badyet,
ang mga kasunduang ito ay magkakaloob ng daan-daang milyong
dolyar sa mga bagong kita bawat taon—bilyun-bilyon sa mga darating
na taon upang tumulong na magbayad para sa kaligtasan ng publiko,
edukasyon at ibang mga serbisyo.
Ang botong OO sa mga Panukala 94 hanggang 97 ay nangangalaga ng
mga kasunduang ito at nagpoprotekta sa mga bagong kitang ipinagkakaloob
ng mga ito. Ang pagboto ng HINDI ay magpapawalang-saysay sa mga
kasunduan at pupuwersa sa ating estado upang mawalan ng bilyun-bilyon.
ANG BOTONG OO AY INEENDORSO NG ISANG MALAWAK
NA KOALISYON, kabilang ang: • California Fire Chiefs Association
• California Statewide Law Enforcement Association • California
Association for Local Economic Development • Peace Officers Research
Association of California, kumakatawan sa 60,000 pulis at siyerip
• Congress of California Seniors • California Indian Tribes
ANG ATING ESTADO AY HUMAHARAP SA ISANG KRISIS SA
BADYET—ANG PAGBOTO NG OO AY NAGPOPROTEKTA SA
PAGPOPONDO PARA SA MAHAHALAGANG SERBISYO NG ESTADO.
Ang California ay humaharap sa mga lumalaking kakulangan sa badyet.
Ang mga kasunduang ito ay hindi lulutas sa ating mga problema sa badyet,
pero ang mga ito ay nagkakaloob ng kailangang-kailangang tulong.
Ang huling kailangan natin ay kanselahin ang mga bagong kasunduang
ito at lalo pang ilagay ang bilyun-bilyong dolyar ng estado sa hukay.
“Ang pagboto ng OO ay nagpoprotekta sa bilyun-bilyon na mga bagong
kita upang pondohan ang kaligtasan ng publiko, edukasyon at ibang
mahahalagang serbisyo.” —Sheldon Gilbert, presidente, California Fire
Chiefs Association
ANG PAGBOTO NG OO AY PINANANATILI ANG PASUGAL
SA MGA KASALUKUYANG LUPA NG TRIBU SA TIMOG
CALIFORNIA—HABANG NAGKAKALOOB NG MGA BENEPISYO
SA ATING BUONG ESTADO.
Ang mga Panukala 94 hanggang 97 ay magpapahintulot sa mga
tribu na magdagdag ng mga hinuhulugang makina sa kanilang mga

kasalukuyang lupa ng tribu sa mga County ng Riverside at San Diego.
Bilang kapalit, ang mga tribu ay magbabayad ng mas maraming kita
mula sa mga makinang ito sa estado upang suportahan ang mga
serbisyo sa mga komunidad sa buong estado.
ANG PAGBOTO NG OO AY NAG-AAWTORISA NG MGA BAGONG
PROTEKSIYON PARA SA KAPALIGIRAN, MGA EMPLEYADO NG
KASINO AT MGA LOKAL NA KOMUNIDAD.
Sa mga pangunahing tadhana sa mga kasunduan ay kabilang ang:
• Nadagdagang pangangasiwa ng estado sa pamamagitan ng mga pagsusuri at
sapalarang inspeksiyon. • Mahihigpit na bagong pamantayan sa kapaligiran
para sa mga proyektong may kaugnayan sa kasino. • Mga may-bisang
kasunduan sa pagpapagaan na nagtataas ng koordinasyon sa pagitan ng mga
tribu at lokal na pamahalaan, kabilang ang kabayaran para sa pagpapatupad
ng batas at mga serbisyo laban sa sunog. • Mga nadagdagang proteksiyon
para sa mga manggagawa ng kasino, kabilang ang karapatang mag-unyon.
ANG PAGBOTO NG OO AY PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU
SA CALIFORNIA AT NG ATING EKONOMIYA.
Ang mga kasunduan ay lilikha ng libu-libong bagong trabaho para sa
mga Indiyan at hindi Indiyan.
Gayon din, sa ilalim ng mga bagong kasunduan, ang mga tribung ito
ay magbabahagi ng sampu-sampung milyong dolyar mula sa kanilang
mga kita sa tribu na may kaunti lamang o walang pasugal.
“Ang mga tribu sa buong California ay sumusuporta sa mga kasunduang
ito. Ang mga ito ay nagkakaloob sa estado ng kailangang-kailangang
bagong kita, at nagkakaloob sa mas maliit, hindi nagpapasugal na tribu
ng pagpopondo upang tulungan ang ating mga tao na umasa sa sarili at
upang pondohan ang pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at ibang
mga serbisyo sa ating mga reserbasyon.” —Tagapangulong Raymond
Torres, Torres-Martinez Desert Cahuilla Indians
PROTEKTAHAN ANG BADYET NG ATING ESTADO.
PROTEKTAHAN ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS SA
CALIFORNIA. PROTEKTAHAN ANG MAHAHALAGANG
SERBISYO.
BUMOTO NG OO sa 94, 95, 96 at 97.
www.YESforCalifornia.com
GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER
JACK O’CONNELL, Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ng California
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 95
Ang linya sa ilalim: Ang mga pakikipag-ayos ng Malaking 4 sa
pasugal ay hindi isinama ang pananagutang kailangan upang matupad
ang kanilang mga pangako.
Ang ibang mga kasunduan ng tribu-estado ay nag-aatas ng madaling
mapapatotohanan, kada hinuhulugang makina na pagbabayad sa
estado, pero ang Malaking 4 na tribung makapangyarihan sa pulitika
ang magpapasiya at pipili kung alin sa mga hinuhulugang makina ang
bibilangin. Ito’y isang pormula sa kita na hinog sa manipulasyon.
“Pinahihintulutan nila ang mga tribu mismo—sa halip na ang isang
independiyenteng tagasuri—ang magpasiya ng halaga ng mga netong panalo
na sasailalim sa pagbahagi ng kita sa estado.”—San Francisco Chronicle
Maging ang independiyenteng Pambatasang Manunuri ay tinawag
ang kanilang mga ipinangakong kita na hindi makatotohanan.
At ang mga problema ay hindi titigil doon. . .
Ang ibang mga kasunduan ay nagbibigay sa mga apektadong komunidad
ng 55-araw na pangwakas na panahon ng komento upang tiyakin na ang
mga epekto sa kapaligiran ng mga iminumungkahing pagpapalawak ay
natugunan. Hindi ito ginagawa ng mga pakikipag-ayos ng Malaking 4.
Ginagawa ng ibang mga kasunduan na mas madali para sa mga
manggagawa sa kasino na makakuha ng mga disenteng suweldo at abot-
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kayang segurong pangkalusugan. Hindi ang mga kasunduan ng Malaking
4, sa malaking kapinsalaan ng mga nagbabayad ng buwis. Pinag-aralan
ng mga propesor ng unibersidad ang isa sa mga tribu ng Malaking 4 at
natagpuan na higit sa kalahati ng mga anak ng kanilang mga manggagawa
sa kasino ay napilitang umasa sa pangangalagang pangkalusugan na
pinopondohan ng nagbabayad ng buwis. Iyon ay hindi katanggap-tanggap.
Ang mga ito ay mga teribleng kasunduan para sa California. Nangangako
ang mga ito sa 4 na mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, habang
nagkukulang sa mga manggagawa sa kasino, sa ating mga paaralan, ating
kagawaran ng pulisya at bumbero, ibang mga tribu, at ating pamahalaan.
Ito ay napakababang pamantayan upang itakda para sa mga
hinaharap na kasunduan ng tribu-estado. Pilitin natin ang Lehislatura
na gumawa ng mas mahusay. Bumoto ng HINDI sa 94, 95, 96, 97.
JOHN F. HANLEY, Kapitan ng Bumbero
Fire Fighters Local 798
DOLORES HUERTA, Kasamang Tagapagtatag
United Farm Workers
MAURY HANNIGAN, Dating Komisyonado at Punong
Tagapagpaganap na Opisyal
California Highway Patrol

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 95
Nakakagulat ang maaaring makuha ninyo sa milyun-milyong dolyar
na mga kontribusyong pampulitika sa Sacramento sa mga araw na ito.
Tanungin lamang ang apat na pinakamayaman at pinakamakapangyaring
tribu sa estado—Pechanga, Morongo, Sycuan at Agua Caliente.
Pagkatapos pakainin at painumin ang Lehislatura, ang Malaking
4 na tribu ay nakipagkasundo para sa ISA SA PINAKAMALAKING
PAGPAPALAWAK NG PASUGAL NA KASINO SA KASAYSAYAN
NG ESTADOS UNIDOS—malaki ang agwat sa kainamang pagtaaas
na ipinangako sa mga botante. Ito’y isang pakikipag-ayos na matamis
para sa Malaking 4 na tribu, pero mapait na pakikipag-ayos para sa ibang
mga tribu, nagbabayad ng buwis, manggagawa, at sa kapaligiran.
Sa kabutihang palad, halos 3 milyon ng mga pirma sa reperendum ay
isinumite upang humingi ng taglay ngayon ng mga botante na pagkakataong
PAWALANG-SAYSAY ITONG MGA PAMIMIGAY NA PAMBATASAN.
Hinihimok namin kayo na samantalahin itong matinding ipinaglabang
pagkakataon na BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Magtanong
ng mabibigat na katanungan. Kunin ang mga katotohanan.
Gaano kalaking pagpapalawak ng pasugal ang pinag-uusapan natin?
Bilangin ang lahat ng mga hinuhulugang makina sa isang dosenang
malalaking kasino ng Vegas, kabilang ang Bellagio, MGM Grand,
Mirage, at Mandalay Bay, at ang mga ito ay hindi pa rin aabot sa 17,000
karagdagang hinuhulugang makina na inaawtorisa ng mga pakikipag-ayos
na ito. Ang Morongo ay maaaring magtayo ng ibang kasino at higit sa
magtriple ng kanilang kasalukuyang 2,000 pinakamataas na bilang ng mga
hinuhulugang makina na magiging 7,500. Ang California ay magiging
tahanan ng ilan sa mga pinakamalaking kasino sa mundo.
Bakit sinasalungat ng ibang mga tribu ang mga pakikipag-ayos na
ito? 4 lamang ng 108 tribu sa California ang makakakuha ng HINDI
MAKATARUNGANG KONTROL SA ISANG-IKATLO NG
TINAPAY NG PASUGAL NA INDIYAN NG CALIFORNIA, na
may mga namamayaning kasino na maaaring MAGWASAK NG
KABUHAYAN NG MGA MAS MALILIIT NA TRIBU.
Sino ang kakalkula kung gaano kalaking kita ang pupunta sa estado?
Ang Malaking 4 na tribu. Kabilang sa mga pakikipag-ayos ang isang
MADALING MANIPULAHIN NA PORMULA SA PAGBAHAGI
NG KITA na hinahayaan ang MALAKING 4 NA MAGPASIYA
KUNG ALING MGA HINUHULUGANG MAKINA ANG
BIBILANGIN AT KUNG MAGKANO ANG IBABAYAD SA
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ESTADO. Sa maikli: Hinahayaan ng mga pakikipag-ayos ang Malaking
4 na hindi magkaroon ng pananagutan para sa makatarungang
pagbahagi ng kita sa mga nagbabayad ng buwis.
Bakit nangangako sila ng karagdagang kita para sa edukasyon gayong
WALA NI ISANG SENTIMO NITO NA IGINAGARANTIYA SA
ATING MGA PAARALAN? Iyon ang gustong malaman ng California
Federation of Teachers. Salungat sila sa mga pakikipag-ayos na ito.
Bakit salungat ang mga unyon ng paggawa sa mga pakikipag-ayos
ng Malaking 4? Ang mga pakikipag-ayos ay magbubuhos sa 4 na
mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, pero NABIGONG
TIYAKIN ANG MGA PINAKABASIKONG KARAPATAN NG
MGA MANGGAGAWA SA KASINO, KABILANG ANG
ABOT-KAYANG SEGURONG PANGKALUSUGAN.
Bakit hindi isinama ng Malaking 4 ang mahihigpit na proteksiyon
sa kapaligiran? Hindi tulad ng mga naunang kasunduan sa ibang mga
tribu, ang MGA PAKIKIPAG-AYOS NG MALAKING 4 AY HINDI
NAGSAMA NG PANANALITA NA TUNAY NA SUMASALAMIN
NA BATAS SA KAPALIGIRAN NG CALIFORNIA upang bigyan
ang mga mamamayan ng isang makabuluhang tinig sa mga proyekong
pagpapalawak ng kasino na nagbabanta sa ating kapaligiran.
Ang Malaking 4 na tribu ay gumastos ng malaki upang tangkaing
mapigilan kayo na magkaroon ng bahagi sa pagpapasiya sa kanilang
mga pakikipag-ayos. Iyon ay dahilan sa alam nila na ang kanilang MGA
HINDI MAKATWIRANG, PAMPULITIKANG PAKIKIPAG-AYOS
ay hindi makakatayo sa pagsusuri ng botante.
Samahan ang mga opisyal sa kaligtasan ng publiko, edukador,
tribu, nagbabayad ng buwis, mga unyon ng paggawa, mga grupo ng
nakatatanda, mga organisasyon ng karapatang sibil at kapaligiran at
BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Puwersahin silang bumalik
sa paggawa ng mas mabuting plano na makatarungan sa ibang mga tribu,
nagbabayad ng buwis at manggagawa.
MARTY HITTELMAN, Presidente
California Federation of Teachers
JOHN A. GOMEZ, JR., Presidente
American Indian Rights and Resources Organization
LENNY GOLDBERG, Tagapagpaganap na Direktor
California Tax Reform Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 95
Ang kampanya laban sa Mga Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan (Mga
Proposisyon 94, 95, 96, 97) ay pinopondohan at pinamumunuan ng
isang may-ari ng kasino sa Las Vegas at ilang interes sa pasugal na ayaw
ng kumpitensiya. Gumagawa sila ng mga pahayag na hindi totoo.
Narito ang mga katotohanan.
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY NAGTATAAS
NG AWTORIDAD NG PANGANGASIWA NG ESTADO.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bantay sa
pananalapi—kabilang ang mga pagsusuri ng mga tagapangasiwa ng estado
sa mga kita sa pasugal. Ang mga Proposisyon 94–97 ay magkakaloob sa
ating estado ng daan-daang milyon bawat taon sa mahahalagang bagong
kita.” —Alan Wayne Barcelona, Presidente, California Statewide Law
Enforcement Association
KATOTOHANAN: ANG PASUGAL SA ILALIM NG
MGA KASUNDUANG ITO AY LIMITADO SA APAT NA
KASALUKUYANG RESERBASYON NG INDIYAN.
“Ang mga Proposisyon 94–97 ay nagpapahintulot lamang sa apat na
tribu sa County ng Riverside at County ng San Diego na magkaroon ng
limitadong bilang ng mga karagdagang hinuhulugang makina sa mga
pasilidad ng pasugal sa kanilang mga kasalukuyang lupa.” —Carole
Goldberg, Propesor ng Batas at Mga Pag-aaral sa Katutubong Amerikano
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY
PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU SA BUONG
CALIFORNIA.

“Ang mga kasunduan ay magkakaloob ng mahahalagang kita sa
mga tribu na may kakaunti o walang pasugal.” —Tagapangulo Lynn
Valbuena, Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY MAGTATAAS
NG MGA PROTEKSIYON SA KAPALIGIRAN.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bagong bantay
sa kapaligiran para sa mga proyektong pasugal ng tribu, kabilang ang mga
tadhana na sumasalamin sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California.”
—Linda Adams, Secretarya, California Environmental Protection Agency
KATOTOHANAN: BILYUN-BILYON ANG PUPUNTA SA MGA
PAMPUBLIKONG SERBISYO, KABILANG ANG EDUKASYON.
“Ang pagboto ng OO ay nagkakaloob sa California ng bilyun-bilyong
magagamit sa edukasyon, kalusugan ng mga bata at marami pang
ibang mga serbisyo ng estado. Ang pagboto ng HINDI ay mag-aalis ng
bilyun-bilyon, palulubhain ang ating mga problema sa badyet.” —Jack
O’Connell, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng California
OO sa 94, 95, 96 at 97.
LINDA ADAMS, Sekretarya
California Environmental Protection Agency
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association
ALAN WAYNE BARCELONA, Presidente
California Statewide Law Enforcement Association

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

NA GINAWA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

REPERENDUM SA SUSOG SA KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.
Ang botong “Oo” ay nag-aaproba at ang botong “Hindi” ay tumatanggi, isang batas na:
• Nagpapatibay sa susog sa umiiral na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at ng Sycuan Band of
the Kumeyaay Nation; ang susog ay magpapahintulot sa tribu na magpatakbo ng 3,000 karagdagang
hinuhulugang makina;
• Tinatanggal ang mga partikular na proyekto mula sa saklaw ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng
California; ang susog ay nagtatadhana ng Ulat ng Tribu sa Epekto sa Kapaligiran at ng pamamaraang
panloob ng pamahalaan upang tugunan ang epekto sa kapaligiran;
• Tinutukoy kung saan idedeposito ang kitang binabayaran ng tribu alinsunod sa susog; ang susog
ay nag-aatas sa tribu na gumawa ng $20,000,000 taunang pagbabayad at magbayad sa estado ng
porsiyento ng kitang nanggaling sa mga karagdagang hinuhulugang makina.
KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Netong pagtaas sa taunang kita ng pamahalaan ng estado na malamang na nasa sampu-sampung
milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
• Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng San Diego, maaaring magkaroon ng netong pagtaas
sa mga kita dahil sa pag-unlad ng ekonomiya at maaaring pagtaas ng mga bayad mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI
KASAYSAYAN
Ang panukalang-batas na ito ay may kaugnayan sa
mga pasugal na gawain ng Sycuan Band of the Kumeyaay
Nation, isang tribung nakabase sa malapit sa El Cajon sa
County ng San Diego.

pasugal sa California. Maraming tribu na nakipag-usap
para sa mga susog sa kanilang kasunduan ng 1999 sa mga
nakalipas na taon. Gayunman, sa karamihan ng 58 tribu—
kabilang ang tribung Sycuan—ang mga kasunduan ng 1999
ay nananatiling may-bisa ngayon.

Umiiral na Kasunduan ng Tribu-Estado
Kasunduan ng 1999 sa Tribung Sycuan. Ang Saligangbatas na Estado ay nagpapahintulot sa Gobernador na
makipag-usap para sa mga pakikipagkasundo—kilala
bilang mga kasunduan—sa mga tribung Indiyan. Ang isang
kasunduan ay nag-aawtorisa sa isang tribu na magpatakbo ng
mga kasino na may mga partikular na hinuhulugang makina
at mga larong baraha. Ang Saligang-batas ay nagbibigay
sa Lehislatura ng kapangyarihan na tanggapin o tanggihan
ang mga kasunduan. Noong 1999, ang Gobernador at 58
tribu, kabilang ang tribung Sycuan, ay nakagawa ng mga
kasunduan sa kasino (kilala bilang “mga kasunduan ng
1999”), at ang Lehislatura ay nagpasa ng batas na nagaaproba sa mga ito. Ang pamahalaan ng Estados Unidos—na
nagrerepaso ng lahat ng mga kasunduan sa ilalim ng pederal
na batas—pagkatapos ay nagbigay ng pangwakas na pagaproba sa mga kasunduang ito. Lahat ng mga kasunduan
ng 1999 ay nagtataglay ng mga magkakatulad na tadhana
na nagbibigay sa mga tribu na mga eksklusibong karapatan
upang magpatakbo ng mga partikular na aktibidad na
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Ang Kasino ng Tribung Sycuan ay May mga 2,000
Hinuhulugang Makina. Ang mga lupa ng tribung Sycuan
ay nasa County ng San Diego mga 25 milya sa silangan
ng downtown ng San Diego. Ang lokasyon ng kasino ng
tribu ay ipinapakita sa Pigura 1. Ang pasilidad ng kasino
ng tribung Sycuan ay kabilang ang mga 2,000 istilongNevada na hinuhulugang makina, ang pinakamataas na
ipinahihintulot sa ilalim ng kasunduan ng 1999 ng tribu.
Bilang karagdagan, ang tribu ay kasalukuyang nagpapatakbo
ng ilang daang iba pang makina (tulad ng mga istilong-bingo
na makina) na hindi pinamamahalaan ng mga kasunduan.
Ang Tribung Sycuan ay Nagbabayad Ngayon ng mga
$5 Milyon Kada Taon sa Estado. Sa ilalim ng pederal na
batas, ang mga tribu ay hindi nagbabayad ng karamihan
sa mga pang-estado at lokal na buwis. Sa ilalim ng mga
kasunduan ng 1999, gayunman, ang tribung Sycuan at ibang
mga tribu ay sumang-ayon na gumawa ng mga taunang
pagbabayad sa dalawang pondo ng pamahalaan ng estado.
• Ipinagkakatiwalang Pondo sa Pagbabahagi ng
Kita (RSTF). Ang mga kabayaran ng isang tribu sa
RSTF ay batay sa isang bahagi ng mga hinuhulugang
makina na pinatatakbo nito. Sa kasalukuyan, ang
tribung Sycuan ay nagbabayad ng mga $2.3 milyon
kada taon sa pondong ito. Ang estado ay namamahagi
ng $1.1 milyon kada taon mula sa RSTF patungo sa
bawat 71 pederal na kinikilalang tribung Indiyan sa
California na walang kasino o isang maliit na kasino
(wala pang 350 hinuhulugang makina).
• Pondo ng Espesyal na Pamamahagi (SDF). Ang
mga pagbabayad ng isang tribu sa SDF ay batay
sa kita ng mga hinuhulugang makina nito at ang
bilang ng mga makina na pinatatakbo ng tribu noong
Setyembre 1, 1999. Sa kasalukuyan, ang tribung
Sycuan ay nagbabayad ng mga $2.6 milyon kada
taon sa pondong ito. (Ang mga naging taunang kita
patungo sa pondo ay mga $130 milyon.) Ang estado
ay gumagasta ng mga pera mula sa SDF para sa mga
layuning may kinalaman sa mga kasunduan sa kasino,
tulad ng: (1) pagpuno sa mga kakulangan sa RSTF,
(2) pagpopondo sa mga programang tumutulong
sa mga tao na may mga problema sa pagsusugal,
(3) pagbabayad ng mga gastos ng mga ahensiya ng
estado na nangangasiwa sa mga kasino ng tribu,
at (4) paggawa ng mga gawad sa mga lokal na
pamahalaan na apektado ng mga kasino ng tribu.
Ang Estado ay Nangangasiwa ng mga Partikular na
Aktibibad at Pagbabayad ng Kasino. Ang mga kasunduan
ng 1999 ay nagbibigay sa estado ng mga partikular na
kapangyarihan na pangasiwaan ang mga kasino ng tribu. Ang
mga opisyal ng estado ay maaaring bumisita sa mga pasilidad
ng kasino, siyasatin ang mga rekord ng kasino, at tiyakin ang
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katotohanan ng mga iniaatas na pagbabayad sa ilalim ng mga
kasunduan. Dalawang entidad sa pamahalaan ng estado—
ang Komisyon sa Pagkontrol ng Pasugal sa California at
ang Kagawaran ng Katarungan—ay gumaganap ng mga
nangangasiwang tungkulin na inilarawan sa mga kasunduan.
Karamihan sa mga impormasyon at dokumentong natanggap
ng estado ay iniaatas na panatilihing kompidensiyal.
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Mga Iniaatas upang Tugunan ang mga Epekto ng mga
Kasino sa Kapaligiran. Ang Batas sa Kalidad ng Kapaligiran
ng California (CEQA) ay nag-aatas sa estado at mga lokal
na pamahalaan na repasuhin ang mga malalaking negatibong
epekto sa kapaligiran ng maraming proyektong pinopondohan
o ipinahihintulot nila na itayo. Sa ilalim ng CEQA, may isang
proseso upang makita na ang mga negatibong epektong ito ay
binawasan o iniwasan kung magagawa. Sa kasalukuyan, ang
estado o ang isang tribu ay hindi napapailalim sa mga iniaatas
ng CEQA kapag ang isang kasino ay itinatayo. Ang mga
proyektong kasino, gayunman, ay maaaring makaapekto sa
kapaligiran sa pareho ng mga lupa ng tribu at sa labas ng mga
lupa ng tribu. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, kapag
ang mga tribu ay nagtatayo, nagpapalawak, o nagsasaayos
ng mga kasino, sila ay dapat maghanda ng isang ulat sa mga
malalaking negatibong epekto ng proyekto sa kapaligiran at
mag-alay sa publiko ng pagkakataon na magkomento. Sila
ay dapat ding gumawa ng isang “matapat na pagsisikap”
na bawasan o iwasan ang mga kasunduang ito sa labas ng
kanilang mga reserbasyon.
Katayuan Ukol sa Unyon ng mga Empleyado ng
Kasino. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, ang mga tribu
ay sumang-ayon sa mga partikular na iniaatas sa lugar ng
mga relasyon sa paggawa. Ang mga unyon na gustong magorganisa ng mga empleyado ng mga kasino ay dapat bigyan
ng daan sa mga empleyado. Ang pareho ng tribu at ng
unyon ay maaaring magpahayag ng kanilang mga opinyon
sa kondisyon na hindi sila nagbabanta sa mga empleyado,
gumagamit ng puwersa laban sa mga ito, o nangangako ng
mga benepisyo. Bago magawa ng isang unyon na katawanin
ang mga empleyado sa mga negosasyon sa tribu, ito ay
dapat manalo sa isang sekretong balotang halalan ng mga
empleyado. (Ang ilang kasunduan sa huli ay may ibang
proseso para sa pagpapasiya ng pagkatawan ng unyon.)
Walang unyon na kasalukuyang kumakatawan sa mga
empleyado ng kasino ng tribung Sycuan.
Ang Kasalukuyang Kasunduan ay Matatapos sa 2020.
Ang kasunduan ng 1999 sa tribung Sycuan ay matatapos sa
Disyembre 31, 2020.
Ang mga Kasunduan at Pagbabatas Kamakailan
Susog sa Kasunduan ng Gobernador at Tribu noong
2006. Noong Agosto 2006, ang Gobernador at ang tribung
Sycuan ay nagkasundo na baguhin ang kasunduan ng 1999
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ng tribu. (Itong iminumungkahing kasunduan ay tinatawag
na “susog sa kasunduan.”) Ang susog sa kasunduan ay
magpapahintulot sa tribu na palawakin ang mga pasugal na
gawain nito nang malaki. Ito ay mag-aatas din na ang tribu,
bukod sa ibang mga bagay, ay magbayad ng karagdagang
pera sa estado. Noong Hunyo 2007, ang Gobernador
at ang tribu ay pumirma rin ng isang memorandum ng
kasunduan (MOA) na magkakabisa kasabay ng susog sa
kasunduan. Ang MOA ay tumutugon sa iba’t ibang isyu sa
pagpapatakbo ng kasino.

MUNGKAHI
Kung aaprobahan, ang proposisyong ito ay
magpapahintulot sa SB 175, ang susog sa kasunduan, at ang
MOA sa tribung Sycuan ay magkakabisa, napapailalim sa
pag-aproba ng Kagawaran ng Panloob ng Estados Unidos.
Ang mga pangunahing tadhana ng mga kasunduang ito ay
isinabuod sa Pigura 2 at sa pagsusuri sa ibaba. Kung ang
proposisyong ito ay tanggihan, maaaring ipagpatuloy ng tribu
ang pagpapatakbo sa kasino sa ilalim ng kasunduan ng 1999.

Ang Lehislatura ay Nagpasa ng mga Panukalangbatas na may Kaugnayan sa Susog sa Kasunduan noong
2007. Noong Hunyo 2007, ipinasa ng Lehislatura ang
Panukalang-batas ng Senado 175, na nag-aaproba sa susog
sa kasunduan sa tribung Sycuan. Ipinasa rin ng Lehislatura
ang isang panukalang-batas na nag-aaproba ng mga MOA
sa tribung Sycuan at tatlong ibang mga tribu. Pinirmahan ng
Gobernador ang mga panukalang-batas noong Hulyo 2007.

Susog sa Kasunduan
Ang Bilang ng mga Istilong-Nevada na
Hinuhulugang Makina ay Maaaring Dumami. Ang
susog sa kasunduan ay nagpapahintulot sa tribung Sycuan
na magpatakbo ng hanggang 5,000 istilong-Nevada na
hinuhulugang makina sa mga kasino nito—tumaas mula sa
2,000 sa ilalim ng kasunduan ng 1999.

Ang Panukalang-batas ng Pag-aproba sa Kasunduan
ay Ibinimbin ng Reperendum na Ito. Ang panukalangbatas na nag-aaproba ng susog sa kasunduan sa tribung
Sycuan ay nagkabisa sana noong Enero 1, 2008.
Gayunman, ang proposisyong ito, isang reperendum sa SB
175, ay naging kuwalipikado para sa balota. Bilang resulta,
ang SB 175 ay “ibinimbin,” at ang susog sa kasunduan at
MOA ay maaari lamang magkabisa kung ang panukalang
ito ay aaprobahan ng mga botante.

Mga Karapat-dapat na Lokasyon para sa mga
Pasilidad ng Kasino. Sa ilalim ng pareho ng kasunduan
ng 1999 at ng iminumungkahing susog sa kasunduan, ang
tribung Sycuan ay maaaring magpatakbo ng hanggang
dalawang kasino sa loob ng mga hangganan nitong mga
lupa ng tribu. Sa ilalim ng susog sa kasunudan, ang mga
hanggahan ay maaaring iakma sa hinaharap upang isama
ang 1,600 akre na karatig ng reserbasyon ng tribu.
Pagtaas ng mga Kabayaran sa Estado. Sa ilalim
ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung

Pigura 2

Mga Pangunahing Katotohanan Tungkol sa Kasalukuyan at Iminumungkahing
mga Kasunduan sa Tribung Sycuan
Kasalukuyan—
Sa ilalim ng Kasunduan ng 1999
Mga kasinong ipinahihintulot sa mga
lupa ng tribu sa County ng San Diego

2

2

Ipinahihintulot ang mga istilong-Nevada
na hinuhulugang makina

2,000

5,000

Mga pagbabayad sa estado

Sa kasalukuyan, mga $5 milyon kada taon
sa dalawang pondo ng estado. Walang
mga pagbabayad sa Pangkalahatang
Pondo ng estado.

Hindi kukulangin sa $23 milyon kada taon. Mga
karagdagang pagbabayad kapag pinalawak ng
mga tribu ang mga gawain ng kasino. Halos lahat
ng pera ay pupunta sa Pangkalahatang Pondo.

Mga epekto sa kapaligiran at
mga tumaaas na gastos sa mga
lokal na serbisyo

• Ang tribu ay dapat gumawa
ng matapat na pagsisikap na
bawasan o iwasan ang mga
negatibong epekto sa kapaligiran
ng mga lupa ng tribu.

Bago simulan ang mga tinukoy na proyektong
kasino, ang tribu at county at/o lungsod ay:

• Ginagamit ng estado ang mga
pondong ibinabayad ng mga tribu
upang gumawa ng mga gawad sa
mga lokal na pamahalaan.
Petsa ng pagtatapos ng bisa

30

Iminumungkahi—Kung Aaprobahan ng
mga Botante ang Proposisyon 96
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Disyembre 31, 2020

• Papasok sa isang maipatutupad na
kasunduan upang bawasan o iwasan ang
mga malalaking epekto sa kapaligiran at
babayaran ang tumaas na mga gastos sa
pampublikong serbisyo, o
• Pupunta sa arbitrasyon upang ayusin ang
mga di-pinagkakasunduan sa mga isyung ito.
Disyembre 31, 2030
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Sycuan sa estado ay magkakaroon ng malaking pagtaas.
Ang mga kabayaran nito sa RSTF ay tataas ng $3 milyon
kada taon—tumaas mula sa kasalukuyang taunang antas na
mga $2.3 milyon. Ang mga taunang kabayaran ng tribu sa
SDF—sa kasalukuyan ay mga $2.6 milyon—ay matatapos.
Sa kauna-unang pagkakataon, gayunman, ang tribu ay
gagawa ng mga pagbabayad sa Pangkalahatang Pondo, ang
pangunahing kuwenta sa pagpapatakbo ng estado. (Ang
Pangkalahatang Pondo ay tumatanggap ng mga $100 bilyon
bawat taon mula sa lahat ng mga pinagkukunan, at ang
mga pondo nito ay maaaring gamitin ng Lehislatura para
sa anumang layunin.) Ang taunang kabayaran ng tribung
Sycuan sa Pangkalahatang Pondo ay aabot ng hindi
kukulangin sa $20 milyon sa ilalim ng susog sa kasunduan.
Bilang karagdagan dito sa pinakamababang bayad, ang
tribu ay magbabayad sa Pangkalahatang Pondo ng taunang
halaga na kapantay ng 15 porsiyento ng mga netong kita
ng mga hinuhulugang makina na idaragdag sa mga kasino
nito pagkatapos magkabisa ang susog sa kasunduan. (Sa
mga pangkalahatang katawagan, ang netong kita ng isang
hinuhulugang makina ay ang halaga ng pera na inilalagay
ng mga nagsusugal sa hinuhulugang makina ibinawas ang
perang binabayaran bilang mga premyo mula sa makina.)
Pagpuno sa Kakulangan sa RSTF. Ang susog sa
kasunduan ay nag-aatas sa estado na gamitin ang isang
bahagi ng mga kabayaran ng tribu sa Pangkalahatang
Pondo kung ang mga ito ay kailangan upang mapunuan
ang mga kakulangan sa RSTF—ang pondo ng estado na
nagbibigay sa bawat tribu na walang kasino o isang maliit
na kasino ng $1.1 milyon bawat taon.
Ang mga Kabayaran ng Tribu sa Estado ay Maaaring
Bumaba sa mga Partikular na Pagkakataon. Sa ilalim ng
susog sa kasunduan, kung ang estado ay nagpapahintulot
sa isang entidad na hindi tribu na magpatakbo ng mga
hinuhulugang makina sa mga kalapit na lugar, ang mga
iniaatas na kabayaran ng tribu sa estado ay magkakaroon
ng malaking kabawasan o mawawala.
Pagtugon sa mga Epekto sa Kapaligiran at Nadagdagang
Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Ang susog sa kasunduan
ay nagpapalawak sa mga iniaatas sa kasunduan ng 1999 para
sa tribung Sycuan upang tugunan ang mga mahahalagang
epekto sa kapaligiran ng mga kasino nito na nangyayari sa
labas ng reserbasyon ng tribu. Bago magtayo o magpalawak
ng isang kasino ang tribu, ito ay aatasan na maghanda ng
isang burador na ulat sa mga epektong ito at mag-alay sa
publiko ng pagkakataong magkomento. Pagkatapos ang tribu
ay maghahanda ng isang pangwakas na ulat sa mga epekto
sa kapaligiran—kabilang ang mga tugon sa mga komento
ng publiko. Kasunod, ang tribu ay kailangang magsimulang
makipag-usap tungkol sa mga maipatutupad na kasunduan
upang tugunan ang mga epektong ito sa (1) County ng San
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Diego at (2) alinmang lungsod na kabilang o matatagpuan
sa loob ng isang ikaapat na bahagi ng milya ng isang
iminumungkahing pasilidad. Sa ilalim ng mga kasunduang
ito, ang mga malalaking epekto sa kapaligiran sa labas ng
reserbasyon ay dapat bawasan o iwasan, kung magagawa. Ang
mga kasunduan ay dapat ring magtadhana na ang mga lokal
na pamahalaan ay tumanggap ng “makatwirang kabayaran”
para sa mga tumaas na halaga ng serbisyo sa publiko at mga
programa sa pagkasugapa sa sugal. Ang tribu, county, o
lungsod ay maaaring humingi ng may-bisang arbitrasyon sa
mga kaso kung saan ang mga partido ay hindi magkasundo.
Kapag ang isang arbitrador ay nakagawa ng isang desisyon,
ito ay magiging bahagi ng mga iniaatas na kasunduan sa mga
lokal na pamahalaan na inilarawan sa itaas.
Ibang mga Tadhana. Ang susog sa kasunduan ay
kabilang ang maraming ibang mga tadhana na nauukol
sa mga gawain ng kasino. Anumang mga bahagi ng
kasunduan ng 1999 na hindi binago ng susog (tulad ng
mga iniaatas sa lugar ng mga relasyon sa paggawa) ay
mananatiling may-bisa.
Pinalalawig ang Petsa ng Pagtatapos hanggang
sa 2030. Ang susog sa kasunduan ay magpapalawig
sa kasunduan ng tribu ng sampung taon—hanggang sa
Disyembre 31, 2030.
Memorandum ng Kasunduan
Iba’t ibang Aspeto ng mga Gawain ng Kasino
Tinutugunan. Ang MOA ay nagtatatag ng mga partikular
na iniaatas para sa mga gawain ng kasino ng tribu,
kabilang ang:
• Mga Independiyenteng Pagsusuri Iniaatas na Ibigay
sa Estado. Ang kasunduan ng 1999 ay nag-aatas sa mga
tribu na magkaroon ng pagsusuri ng independiyenteng
tagapagtuos sa mga gawain ng kasino bawat taon.
Kasama sa MOA ang isang malinaw na iniaatas para
kompidensiyal na magkaloob ang tribu ng isang kopya
ng pagsusuring ito sa mga tagapangasiwa ng estado.
• Mga Patnubay sa Pagpapatakbo ng Kasino. Ang
MOA ay nag-aatas sa tribung Sycuan na magpanatili
ng mga partikular na pinakamababang panloob na
mga pamantayan sa pagkontrol (MICS) sa mga kasino
nito. Ang MICS ay mga patnubay sa pagpapatakbo na
sumasakop sa mga bagay na tulad ng mga indibidwal
na laro, kredito ng parokyano, at paghawak ng pera.
Kamakailan, ang isang hukuman ay nagpasiya na
ang isang pederal na ahensiya ay walang awtoridad
na mangasiwa ng mga partikular na MICS sa mga
kasino ng tribu. Ang MOA ay nagbibigay sa mga
tagapangasiwa ng estado ng kakayahang ipatupad ng
pagsunod ng tribung Sycuan sa MICS hanggang ang
pederal na ahensiya ay wala ng awtoridad na ito.
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• Mga Tadhana sa Problemang Pagsusugal. Ang
MOA ay nag-aatas sa tribu na gumawa ng maraming
aksiyon upang tukuyin at tulungan ang mga
problemang sugarol.
• Mga Utos na Suporta sa Anak at Asawa. Sa ilalim ng
MOA, ang tribu ay sumasang-ayon na atasan ang mga
empleyado ng kasino nito na sumunod sa mga utos ng
hukuman at ahensiya ng estado upang gumawa ng mga
pagbabayad para sa suporta sa anak, pamilya, at asawa.

96

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang mga epekto sa pananalapi ng susog sa kasunduan
at MOA sa estado at mga lokal na pamahalaan ay magiging
depende sa maraming bagay, kabilang:
• Ang laki ng pagpapalawak ng tribu sa mga gawain ng
kasino nito.
• Ang tagumpay ng tribu sa (1) pag-akit ng mga
karagdagang bisita mula sa labas ng estado at (2) pag-akit
sa mga taga-California na gumasta ng mas marami ng
kanlang “dolyar sa pagsusugal” sa loob ng estado sa halip
na sa Nevada o ibang lugar sa labas ng estado.
• Ang mga pangkaraniwang kalakaran sa industriya
ng kasino sa California.
• Ang laki ng paglilipat ng mga taga-California ng
paggasta mula sa mga negosyo sa mga lupang hindi
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pag-aari ng tribu patungo sa mga negosyo—kabilang
ang pasugal—sa mga lupa ng tribu.
• Ang paraan na ang mga tribu, mga tagapangasiwa ng
estado, ang pederal na pamahalaan, at ang hukuman ay
nagbibigay-kahulugan sa susog sa kasunduan at MOA.
Ang mga pangunahing epekto sa pananalapi para sa estado
at mga lokal na pamahalaan ay tinatalakay sa ibaba. Ang
kalapit na kahon ay tumatalakay sa mga isyu sa pananalapi
na nauukol sa ibang mga panukalang-batas sa kasino ng
tribu sa balotang ito: Mga Proposisyon 94, 95, at 97.
Estado at mga Lokal na Pamahalaan
Mga Mas Matataas na Kabayaran sa Estado. Sa ilalim
ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung
Sycuan sa estado ay magkakaroon ng malaking pagtaas.
Sa kasalukuyan, ang tribung Sycuan ay nagbabayad ng
mga $5 milyon kada taon sa dalawang pondo ng estado. Sa
ilalim ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribu
sa estado ay aabot ng hindi kukulangin sa $23 milyon kada
taon. Kung ang tribu ay magpalawak nang malaki sa bilang
ng mga hinuhulugang makina sa mga kasino nito, ang mga
taunang kabayaran nito sa estado sa huli ay tataas ng sampusampung milyong dolyar. Ito ay maaaring magresulta sa
kabuuang kabayaran na higit sa $50 milyon taun-taon bago
dumating ang 2030. Lahat ng mga bagong kabayaran ay
talagang pupunta sa Pangkalahatang Pondo ng estado.

Ibang mga Panukalang-batas sa Kasino ng Tribu na nasa Balota
May Apat na Susog sa Kasunduan sa Balotang Ito. Ang tatlong ibang mga susog sa kasunduan ng tribu ay
tinutugunan sa mga Proposisyon 94, 95, at 97. Ang mga lokasyon ng mga kasino ng tribu ay ipinapakita sa Pigura 1.
Ang Apat na Panukalang-batas ay Magpapalawak Nang Malaki sa Industriya. Kung aaprobahan ng mga botante
ang lahat ng apat na proposisyon, ang industriya ng California—sa kasalukuyan ay may higit sa 60,000 hinuhulugang
makina sa mga 58 pasilidad—ay malamang na magkaroon ng malaking pagpapalawak. Magkakasama, ang apat na
panukalang-batas ay magpapahintulot sa apat na tribu sa Timog California na magpalawak ng kanilang mga kasino na
hanggang 17,000 bagong hinuhulugang makina. Ang ibang mga tribu ay nagpaplano rin ng mga pagpapalawak ng kasino.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Pamahalaan ng Estado. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
ang kabuuang taunang mga kabayaran mula sa apat na tribu sa estado ay aabot ng hindi kukulangin sa $131 milyon.
Habang pinalalawak ng mga tribung ito ang kanilang mga kasino, ang mga ito ay gagawa ng mga karagdagang pagbabayad
sa Pangkalahatang Pondo ng estado. Magkakaroon ng mga kabawasan sa ibang mga kita ng estado na magpapaliit ng mga
tumaas na kabayarang ito. Ang aming pinakamahusay na tantiya ay ang taunang mga kita ng estado sa susunod na ilang
taon ay tataas ng netong halaga na hindi kukulangin sa $200 milyon. Sa pangmatagalan, ang netong taunang pagtaas ay
maaaring nasa mababa hanggang sa gitna ng daan-daang milyong dolyar, na tatagal hanggang 2030.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Lokal na Pamahalaan. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
maaaring magkaroon ng mga sumusunod na epekto sa pananalapi ng mga lokal na pamahalaan:
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•

Aktibidad na Pangkabuhayan. Maaaring magkaroon ng malaking netong pagtaas sa aktibidad na
pangkabuhayan na nakakaapekto sa County ng Riverside (kung saan ang tatlo ng apat na tribu ay
matatagpuan) at mga lungsod na malapit sa ilan sa mga kasino ng mga tribu.

•

Mga Kabayaran ng Tribu. Ang mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside at County ng San Diego
ay maaaring tumanggap ng mga mas matataas na kabayaran mula sa mga tribu upang mapagaan ang lahat o
isang bahagi ng mga mas matataas na gastos sa serbisyo.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

Mga Kabawasan sa Ibang mga Kita ng Estado at
Lokal na Kita. Ang susog sa kasunduan ay magreresulta sa
mga kabawasan sa ibang mga kitang natatanggap ng estado
at mga lokal na pamahalaan:
• Mga Epekto sa Mabubuwisang Aktibidad na
Pangkabuhayan. Habang lumalawak ang pasugal
ng tribu, ang mga taga-California ay gagasta ng mas
marami ng kanilang kita sa mga pasilidad ng tribu, na
hindi libre sa karamihan sa mga uri ng pang-estado
at lokal na buwis. Ito ay nangangahulugang ang mga
taga-California ay gagasta ng mas kaunti sa ibang
mga negosyo na napapailalim sa mga pang-estado at
lokal na buwis—halimbawa, hotel, restoran, at mga
negosyong aliwan na nasa labas ng mga lupa ng tribu.
Ito ay magreresulta sa mga nabawasang kita sa buwis
para sa estado at mga lokal na pamahalaan.
• Mga Nabawasang Kita na May Kaugnayan sa
Sugal. Ang estado at mga lokal na pamahalaan
ay kasalukuyang tumatanggap ng mga kita mula
sa ibang mga anyo ng sugal—tulad ng Loterya ng
California, karera ng kabayo, at mg silid ng baraha.
Ang pinalawak na pasugal sa mga lupa ng tribu ay
maaaring magbawas sa ibang mga pinagkukunan
ng pang-estado at lokal na kita. Bilang karagdagan,
habang ang tribung Sycuan ay nagpapalawak sa
mga gawain ng kasino, ito ay maaaring umakit ng
mga parokyano na kung hindi ay pupunta sa mga
kasino ng ibang mga tribu ng California. Kung ito
ay mangyayari, ang ibang mga tribu ay tatanggap ng
mas kaunting kita mula sa kanilang mga kasino at
maaaring magbayad ng mas kaunti sa estado sa ilalim
ng mga tadhana ng kanilang mga kasunduan.
• Mas Kaunting Pera sa SDF. Kung aaprobahan
ng mga botante ang proposisyong ito, ang tribung
Sycuan ay titigil sa paggawa ng mga pagbabayad sa
SDF. (Ang ibang mga proposisyon sa balotang ito
ay magbabawas din sa mga kabayaran sa SDF.) Sa
ilalim ng kasalukuyang batas, ang unang priyoridad
na paggamit ng pera sa SDF ay upang punuan ang
kakulangan sa RSTF upang ang mga tribung walang
casino o isang maliit na kasino ay makatanggap ng
$1.1 milyon na taunang pagbabayad. Kung wala nang
sapat na pera upang mapunuan ang mga kakulangan
sa RSTF, ang susog sa kasunduan ay nag-aatas sa
estado na gamitin ang isang bahagi ng pagbabayad
ng tribung Sycuan sa Pangkalahatang Pondo upang
mapunuan ang diperensiya. Bilang karagdagan, ang
ibang mga programa (tulad ng mga gawad sa mga
lokal na pamahalaan) na pinopondohan ng SDF ay
maaaring kailangang bawasan at/o bayaran mula sa
Pangkalahatang Pondo.

PATULOY

Habang ang mga kabawasang ito sa kita ay mahirap
tantiyahin, ang pinagsamang epekto ay aabot ng milyunmilyong dolyar taun-taon.
County ng San Diego
Mga Epekto sa Lokal na Ekonomiya. Sa ilalim ng susog
sa kasunduan, maaaring palawakin ng tribung Sycuan ang
mga gawain nito sa kasino nang malaki sa mga lupa nito na
malapit sa El Cajon sa County ng San Diego. Ang pinalawak
na base ng mga parokyano ng tribu ay kabilang ang mga
taong galing sa County ng San Diego mula sa ibang mga
county o sa labas ng estado upang magsugal at bumili ng
mga paninda at serbisyo. Ang paggastang ito ay mangyayari
pareho sa mga lupa ng tribu at sa mga nakapaligid na lugar.
Bilang resulta, ang mga lokal na pamahalaan sa County ng
San Diego ay malamang na makaranas ng netong paglaki sa
mga kita mula sa nadagdagang aktibidad na pangkabuhayan.
Ang halaga ng paglaking ito ay hindi alam.
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Mas Mataas na Bayad Upang Masakop ang mga Mas
Matataas na Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Habang
lumalawak ang mga kasino, ang mga nakapaligid na
lokal na pamahalaan ay madalas na nakakaranas ng mas
matataas na gastos upang magkaloob ng mga serbisyo,
tulad ng para sa kaligtasan ng publiko, pagkontrol ng
trapiko, at mga programa sa pagkasugapa sa sugal. Sa mga
partikular na pagkakataon sa ilalim ng susog sa kasunduan,
ang tribu ay aatasang makipag-usap sa County ng San
Diego at alinmang apektadong pamahalaan ng lungsod
upang bayaran ang mas matataas na gastos sa mga lokal na
serbisyo at malalaking epekto sa kapaligiran.
Buod ng mga Epekto sa Pananalapi
Sa kasalukuyan, ang tribung Sycuan ay nagbabayad
sa estado ng mga $5 milyon kada taon. Kung aaprobahan
ng mga botante ang proposisyong ito at pinalawak nang
malaki ng tribung Sycuan ang mga gawain nitong pasugal,
ang mga taunang kabayaran ng tribu sa estado ay maaaring
tumas ng sampu-sampung milyong dolyar, maaaring
magresulta sa mga kabuuang kabayaran sa estado na
higit sa $50 milyon taun-taon bago lumampas ang 2030.
Ang mga kabawasan sa mabubuwisang aktibidad na
pangkabuhayan, ang ibang mga kitang may kaugnayan sa
pasugal, at mga kabayaran ng tribu sa SDF ay makakapalit
sa bahagi nitong mga tumaas na kabayaran. Sa kabuuan,
ang mga taunang kita ng estado ay malamang na tumaas ng
isang netong halaga na sampu-sampung milyong dolyar,
lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng San
Diego, malamang na magkaroon ng netong pagtaas ng mga
kita dahil sa paglago ng ekonomiya, at maaaring magkaroon
ng mga mas matataas na kabayaran mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos sa serbisyo.

Pa ra s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 9 6 , ti n g nan ang pah ina 44.
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PROTEKTAHAN ANG DAAN-DAANG MILYONG DOLYAR BAWAT
TAON SA BADYET NG ATING ESTADO SA PAMAMAGITAN NG
PAGBOTO NG OO SA MGA PROPOSISYON 94, 95, 96 AT 97.
Sa ilalim ng bagong Mga Kasunduan sa Kita ng Pasugal na inayos
ng Gobernador at inaprobahan ng dalawang-partidong mayoriya ng
Lehislatura, ang Sycuan Band of the Kumeyaay Nation at tatlong iba
pang tribu ng Timog California ay magbabayad ng mas mataas na
persentahe ng kanilang mga kita sa estado.
Sa panahon na ang California ay humaharap sa isang krisis sa badyet,
ang mga kasunduang ito ay magkakaloob ng daan-daang milyong
dolyar sa mga bagong kita bawat taon—bilyun-bilyon sa mga darating
na taon upang tumulong na magbayad para sa kaligtasan ng publiko,
edukasyon at ibang mga serbisyo.
Ang botong OO sa mga Panukala 94 hanggang 97 ay nangangalaga ng
mga kasunduang ito at nagpoprotekta sa mga bagong kitang ipinagkakaloob
ng mga ito. Ang pagboto ng HINDI ay magpapawalang-saysay sa mga
kasunduan at pupuwersa sa ating estado upang mawalan ng bilyun-bilyon.
ANG BOTONG OO AY INEENDORSO NG ISANG MALAWAK
NA KOALISYON, kabilang ang: • California Fire Chiefs Association
• California Statewide Law Enforcement Association • California
Association for Local Economic Development • Peace Officers
Research Association of California, kumakatawan sa 60,000 pulis at
siyerip • Congress of California Seniors • California Indian Tribes
ANG ATING ESTADO AY HUMAHARAP SA ISANG KRISIS SA
BADYET—ANG PAGBOTO NG OO AY NAGPOPROTEKTA SA
PAGPOPONDO PARA SA MAHAHALAGANG SERBISYO NG ESTADO.
Ang California ay humaharap sa mga lumalaking kakulangan sa badyet.
Ang mga kasunduang ito ay hindi lulutas sa ating mga problema sa badyet,
pero ang mga ito ay nagkakaloob ng kailangang-kailangang tulong.
Ang huling kailangan natin ay kanselahin ang mga bagong kasunduang
ito at lalo pang ilagay ang bilyun-bilyong dolyar ng estado sa hukay.
“Ang pagboto ng OO ay nagpoprotekta sa bilyun-bilyon na mga bagong
kita upang pondohan ang kaligtasan ng publiko, edukasyon at ibang
mahahalagang serbisyo.” —Sheldon Gilbert, presidente, California Fire
Chiefs Association
ANG PAGBOTO NG OO AY PINANANATILI ANG PASUGAL
SA MGA KASALUKUYANG LUPA NG TRIBU SA TIMOG
CALIFORNIA—HABANG NAGKAKALOOB NG MGA BENEPISYO
SA ATING BUONG ESTADO.
Ang mga Panukala 94 hanggang 97 ay magpapahintulot sa mga
tribu na magdagdag ng mga hinuhulugang makina sa kanilang mga

kasalukuyang lupa ng tribu sa mga County ng Riverside at San Diego.
Bilang kapalit, ang mga tribu ay magbabayad ng mas maraming kita
mula sa mga makinang ito sa estado upang suportahan ang mga
serbisyo sa mga komunidad sa buong estado.
ANG PAGBOTO NG OO AY NAG-AAWTORISA NG MGA BAGONG
PROTEKSIYON PARA SA KAPALIGIRAN, MGA EMPLEYADO NG
KASINO AT MGA LOKAL NA KOMUNIDAD.
Sa mga pangunahing tadhana sa mga kasunduan ay kabilang ang:
• Nadagdagang pangangasiwa ng estado sa pamamagitan ng mga pagsusuri at
sapalarang inspeksiyon. • Mahihigpit na bagong pamantayan sa kapaligiran
para sa mga proyektong may kaugnayan sa kasino. • Mga may-bisang
kasunduan sa pagpapagaan na nagtataas ng koordinasyon sa pagitan ng mga
tribu at lokal na pamahalaan, kabilang ang kabayaran para sa pagpapatupad
ng batas at mga serbisyo laban sa sunog. • Mga nadagdagang proteksiyon
para sa mga manggagawa ng kasino, kabilang ang karapatang mag-unyon.
ANG PAGBOTO NG OO AY PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU
SA CALIFORNIA AT NG ATING EKONOMIYA.
Ang mga kasunduan ay lilikha ng libu-libong bagong trabaho para sa
mga Indiyan at hindi Indiyan.
Gayon din, sa ilalim ng mga bagong kasunduan, ang mga tribung ito
ay magbabahagi ng sampu-sampung milyong dolyar mula sa kanilang
mga kita sa tribu na may kaunti lamang o walang pasugal.
“Ang mga tribu sa buong California ay sumusuporta sa mga kasunduang
ito. Ang mga ito ay nagkakaloob sa estado ng kailangang-kailangang
bagong kita, at nagkakaloob sa mas maliit, hindi nagpapasugal na tribu
ng pagpopondo upang tulungan ang ating mga tao na umasa sa sarili at
upang pondohan ang pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at ibang
mga serbisyo sa ating mga reserbasyon.” —Tagapangulong Raymond
Torres, Torres-Martinez Desert Cahuilla Indians
PROTEKTAHAN ANG BADYET NG ATING ESTADO.
PROTEKTAHAN ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS SA
CALIFORNIA. PROTEKTAHAN ANG MAHAHALAGANG
SERBISYO.
BUMOTO NG OO sa 94, 95, 96 at 97.
www.YESforCalifornia.com
GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER
JACK O’CONNELL, Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ng California
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 96
Ang linya sa ilalim: Ang mga pakikipag-ayos ng Malaking 4 sa
pasugal ay hindi isinama ang pananagutang kailangan upang matupad
ang kanilang mga pangako.
Ang ibang mga kasunduan ng tribu-estado ay nag-aatas ng madaling
mapapatotohanan, kada hinuhulugang makina na pagbabayad sa
estado, pero ang Malaking 4 na tribung makapangyarihan sa pulitika
ang magpapasiya at pipili kung alin sa mga hinuhulugang makina ang
bibilangin. Ito’y isang pormula sa kita na hinog sa manipulasyon.
“Pinahihintulutan nila ang mga tribu mismo—sa halip na ang isang
independiyenteng tagasuri—ang magpasiya ng halaga ng mga netong panalo
na sasailalim sa pagbahagi ng kita sa estado.”—San Francisco Chronicle
Maging ang independiyenteng Pambatasang Manunuri ay tinawag
ang kanilang mga ipinangakong kita na hindi makatotohanan.
At ang mga problema ay hindi titigil doon. . .
Ang ibang mga kasunduan ay nag-aatas na ang mga hinuhulugang
makina ay ilagay sa mga lupa ng reserbasyon. Ang Proposisyon 96 ay
nagbibigay sa Sycuan ng pahintulot na magpatakbo ng mga hinuhulugang
makina sa lupang kasalukuyang hindi bahagi ng kanilang reserbasyon.
Ginagawa ng ibang mga kasunduan na mas madali para sa mga
manggagawa sa kasino na makakuha ng mga disenteng suweldo at abot-
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kayang segurong pangkalusugan. Hindi ang mga kasunduan ng Malaking
4, sa malaking kapinsalaan ng mga nagbabayad ng buwis. Pinag-aralan
ng mga propesor ng unibersidad ang isa sa mga tribu ng Malaking 4 at
natagpuan na higit sa kalahati ng mga anak ng kanilang mga manggagawa
sa kasino ay napilitang umasa sa pangangalagang pangkalusugan na
pinopondohan ng nagbabayad ng buwis. Iyon ay hindi katanggap-tanggap.
Ang mga ito ay mga teribleng kasunduan para sa California. Nangangako
ang mga ito sa 4 na mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, habang
nagkukulang sa mga manggagawa sa kasino, sa ating mga paaralan, ating
kagawaran ng pulisya at bumbero, ibang mga tribu, at ating pamahalaan.
Ito ay napakababang pamantayan upang itakda para sa mga
hinaharap na kasunduan ng tribu-estado. Pilitin natin ang Lehislatura
na gumawa ng mas mahusay. Bumoto ng HINDI sa 94, 95, 96, 97.
JOHN F. HANLEY, Kapitan ng Bumbero
Fire Fighters Local 798
DOLORES HUERTA, Kasamang Tagapagtatag
United Farm Workers
MAURY HANNIGAN, Dating Komisyonado at Punong
Tagapagpaganap na Opisyal
California Highway Patrol

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.

PROP

96

REPERENDUM SA SUSOG SA
KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.

PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 96
Nakakagulat ang maaaring makuha ninyo sa milyun-milyong dolyar
na mga kontribusyong pampulitika sa Sacramento sa mga araw na ito.
Tanungin lamang ang apat na pinakamayaman at pinakamakapangyaring
tribu sa estado—Pechanga, Morongo, Sycuan at Agua Caliente.
Pagkatapos pakainin at painumin ang Lehislatura, ang Malaking
4 na tribu ay nakipagkasundo para sa ISA SA PINAKAMALAKING
PAGPAPALAWAK NG PASUGAL NA KASINO SA KASAYSAYAN
NG ESTADOS UNIDOS—malaki ang agwat sa kainamang pagtaaas
na ipinangako sa mga botante. Ito’y isang pakikipag-ayos na matamis
para sa Malaking 4 na tribu, pero mapait na pakikipag-ayos para sa ibang
mga tribu, nagbabayad ng buwis, manggagawa, at sa kapaligiran.
Sa kabutihang palad, halos 3 milyon ng mga pirma sa reperendum ay
isinumite upang humingi ng taglay ngayon ng mga botante na pagkakataong
PAWALANG-SAYSAY ITONG MGA PAMIMIGAY NA PAMBATASAN.
Hinihimok namin kayo na samantalahin itong matinding ipinaglabang
pagkakataon na BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Magtanong
ng mabibigat na katanungan at kunin ang mga katotohanan.
Gaano kalaking pagpapalawak ng pasugal ang pinag-uusapan natin?
Bilangin ang lahat ng mga hinuhulugang makina sa isang dosenang
malalaking kasino ng Vegas, kabilang ang Bellagio, MGM Grand,
Mirage, at Mandalay Bay, at ang mga ito ay hindi pa rin aabot sa
17,000 karagdagang hinuhulugang makina na inaawtorisa ng mga
pakikipag-ayos na ito. Ang Sycuan ay maaaring higit sa magdoble
sa kanilang kasalukuyang 2,000 pinakamataas na bilang ng mga
hinuhulugang makina na magiging 5,000. Ang California ay magiging
tahanan ng ilan sa mga pinakamalaking kasino sa mundo.
Bakit sinasalungat ng ibang mga tribu ang mga pakikipag-ayos na
ito? 4 lamang ng 108 tribu sa California ang makakakuha ng HINDI
MAKATARUNGANG KONTROL SA ISANG-IKATLO NG
TINAPAY NG PASUGAL NA INDIYAN NG CALIFORNIA, na
may mga namamayaning kasino na maaaring MAGWASAK NG
KABUHAYAN NG MGA MAS MALILIIT NA TRIBU.
Sino ang kakalkula kung gaano kalaking kita ang pupunta sa estado?
Ang Malaking 4 na tribu mismo. Kabilang sa mga pakikipag-ayos
ang isang MADALING MANIPULAHIN NA PORMULA SA
PAGBAHAGI NG KITA na hinahayaan ang MALAKING 4 NA
MAGPASIYA KUNG ALING MGA HINUHULUGANG MAKINA
ANG BIBILANGIN AT KUNG MAGKANO ANG IBABAYAD SA

ESTADO. Sa maikli: Hinahayaan ng mga pakikipag-ayos ang Malaking
4 na tribu na makaiwas sa pananagutan para sa makatarungang
pagbahagi ng kita sa mga nagbabayad ng buwis.
Bakit nangangako sila ng karagdagang kita para sa edukasyon gayong
WALA NI ISANG SENTIMO NITO NA IGINAGARANTIYA SA
ATING MGA PAARALAN? Iyon ang gustong malaman ng California
Federation of Teachers. Salungat sila sa mga pakikipag-ayos na ito.
Bakit salungat ang mga unyon ng paggawa sa mga pakikipag-ayos
ng Malaking 4? Ang mga pakikipag-ayos ay magbubuhos sa 4 na
mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, pero NABIGONG
TIYAKIN ANG MGA PINAKABASIKONG KARAPATAN NG
MGA MANGGAGAWA SA KASINO, KABILANG ANG
ABOT-KAYANG SEGURONG PANGKALUSUGAN.
Bakit hindi isinama ng Malaking 4 ang mahihigpit na proteksiyon
sa kapaligiran? Hindi tulad ng mga naunang kasunduan sa ibang mga
tribu, ang MGA PAKIKIPAG-AYOS NG MALAKING 4 AY HINDI
NAGSAMA NG PANANALITA NA TUNAY NA SUMASALAMIN
NA BATAS SA KAPALIGIRAN NG CALIFORNIA upang bigyan
ang mga mamamayan ng isang makabuluhang tinig sa mga proyekong
pagpapalawak ng kasino na nagbabanta sa ating kapaligiran.
Ang Malaking 4 na tribu ay gumastos ng malaki upang tangkaing
mapigilan kayo na magkaroon ng bahagi sa pagpapasiya sa kanilang
mga pakikipag-ayos. Iyon ay dahilan sa alam nila na ang kanilang MGA
HINDI MAKATWIRANG, PAMPULITIKANG PAKIKIPAG-AYOS
ay hindi makakatayo sa pagsusuri ng botante.
Samahan ang mga opisyal sa kaligtasan ng publiko, edukador,
tribu, nagbabayad ng buwis, mga unyon ng paggawa, mga grupo ng
nakatatanda, mga organisasyon ng karapatang sibil at kapaligiran at
BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Puwersahin silang bumalik
sa paggawa ng mas mabuting plano na makatarungan sa ibang mga tribu,
nagbabayad ng buwis at manggagawa.
MARTY HITTELMAN, Presidente
California Federation of Teachers
JOHN A. GOMEZ, JR., Presidente
American Indian Rights and Resources Organization
LENNY GOLDBERG, Tagapagpaganap na Direktor
California Tax Reform Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 96
Ang kampanya laban sa Mga Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan (Mga
Proposisyon 94, 95, 96, 97) ay pinopondohan at pinamumunuan ng
isang may-ari ng kasino sa Las Vegas at ilang interes sa pasugal na ayaw
ng kumpitensiya. Gumagawa sila ng mga pahayag na hindi totoo.
Narito ang mga katotohanan.
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY NAGTATAAS
NG AWTORIDAD NG PANGANGASIWA NG ESTADO.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bantay sa
pananalapi—kabilang ang mga pagsusuri ng mga tagapangasiwa ng estado
sa mga kita sa pasugal. Ang mga Proposisyon 94–97 ay magkakaloob sa
ating estado ng daan-daang milyon bawat taon sa mahahalagang bagong
kita.” —Alan Wayne Barcelona, Presidente, California Statewide Law
Enforcement Association
KATOTOHANAN: ANG PASUGAL SA ILALIM NG
MGA KASUNDUANG ITO AY LIMITADO SA APAT NA
KASALUKUYANG RESERBASYON NG INDIYAN.
“Ang mga Proposisyon 94–97 ay nagpapahintulot lamang sa apat na
tribu sa County ng Riverside at County ng San Diego na magkaroon ng
limitadong bilang ng mga karagdagang hinuhulugang makina sa mga
pasilidad ng pasugal sa kanilang mga kasalukuyang lupa.” —Carole
Goldberg, Propesor ng Batas at Mga Pag-aaral sa Katutubong Amerikano
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY
PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU SA BUONG
CALIFORNIA.

“Ang mga kasunduan ay magkakaloob ng mahahalagang kita sa
mga tribu na may kakaunti o walang pasugal.” —Tagapangulo Lynn
Valbuena, Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY MAGTATAAS
NG MGA PROTEKSIYON SA KAPALIGIRAN.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bagong bantay
sa kapaligiran para sa mga proyektong pasugal ng tribu, kabilang ang mga
tadhana na sumasalamin sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California.”
—Linda Adams, Secretarya, California Environmental Protection Agency
KATOTOHANAN: BILYUN-BILYON ANG PUPUNTA SA MGA
PAMPUBLIKONG SERBISYO, KABILANG ANG EDUKASYON.
“Ang pagboto ng OO ay nagkakaloob sa California ng bilyun-bilyong
magagamit sa edukasyon, kalusugan ng mga bata at marami pang
ibang mga serbisyo ng estado. Ang pagboto ng HINDI ay mag-aalis ng
bilyun-bilyon, palulubhain ang ating mga problema sa badyet.” —Jack
O’Connell, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng California
OO sa 94, 95, 96 at 97.
LINDA ADAMS, Sekretarya
California Environmental Protection Agency
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association
ALAN WAYNE BARCELONA, Presidente
California Statewide Law Enforcement Association

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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NA GINAWA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

REPERENDUM SA SUSOG SA KASUNDUAN SA PASUGAL NG INDIYAN.
Ang botong “Oo” ay nag-aaproba at ang botong “Hindi” ay tumatanggi, isang batas na:
• Nagpapatibay sa susog sa umiiral na kasunduan sa pasugal sa pagitan ng estado at ng Agua
Caliente Band of Cahuilla Indians; ang susog ay magpapahintulot sa tribu na magpatakbo ng 3,000
karagdagang hinuhulugang makina;
• Tinatanggal ang mga partikular na proyekto mula sa saklaw ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng
California; ang susog ay nagtatadhana ng Ulat ng Tribu sa Epekto sa Kapaligiran at ng pamamaraang
panloob ng pamahalaan upang tugunan ang epekto sa kapaligiran;
• Ang kitang binabayaran ng tribu ay idedeposito sa Pangkalahatang Pondo; ang tribu ay gagawa ng
$23,400,000 taunang pagbabayad at magbabayad sa estado ng porsiyento ng kitang nanggaling sa
mga karagdagang hinuhulugang makina.
KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Netong pagtaas sa taunang kita ng pamahalaan ng estado na malamang na nasa sampu-sampung
milyong dolyar, lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
• Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside, maaaring magkaroon ng netong pagtaas
sa mga kita dahil sa pag-unlad ng ekonomiya at maaaring pagtaas ng mga bayad mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI
KASAYSAYAN
Ang panukalang-batas na ito ay may kaugnayan sa mga
pasugal na gawain ng Agua Caliente Band of Cahuilla
Indians, isang tribung nakabase sa Palm Springs sa County
ng Riverside.

upang magpatakbo ng mga partikular na aktibidad na
pasugal sa California. Maraming tribu na nakipag-usap
para sa mga susog sa kanilang kasunduan ng 1999 sa mga
nakalipas na taon. Gayunman, sa karamihan ng 58 tribu—
kabilang ang tribung Agua Caliente—ang mga kasunduan
ng 1999 ay nananatiling may-bisa ngayon.

Umiiral na Kasunduan ng Tribu-Estado
Kasunduan ng 1999 sa Tribung Agua Caliente. Ang
Saligang-batas na Estado ay nagpapahintulot sa Gobernador
na makipag-usap para sa mga pakikipagkasundo—kilala
bilang mga kasunduan—sa mga tribung Indiyan. Ang
isang kasunduan ay nag-aawtorisa sa isang tribu na
magpatakbo ng mga kasino na may mga partikular na
hinuhulugang makina at mga larong baraha. Ang Saligangbatas ay nagbibigay sa Lehislatura ng kapangyarihan
na tanggapin o tanggihan ang mga kasunduan. Noong
1999, ang Gobernador at 58 tribu, kabilang ang tribung
Agua Caliente, ay nakagawa ng mga kasunduan sa
kasino (kilala bilang “mga kasunduan ng 1999”), at ang
Lehislatura ay nagpasa ng batas na nag-aaproba sa mga
ito. Ang pamahalaan ng Estados Unidos—na nagrerepaso
ng lahat ng mga kasunduan sa ilalim ng pederal na
batas—pagkatapos ay nagbigay ng pangwakas na pagaproba sa mga kasunduang ito. Lahat ng mga kasunduan
ng 1999 ay nagtataglay ng mga magkakatulad na tadhana
na nagbibigay sa mga tribu na mga eksklusibong karapatan

Pigura
Figure 11
Ang mga lokasyon ng Tribu na Apektado ng mga
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Ang Kasino ng Tribung Agua Caliente ay May mga
2,000 Hinuhulugang Makina. Ang mga lupa ng tribung
Agua Caliente ay kabilang ang mga bahagi ng mga
Lungsod ng Palm Springs, Rancho Mirage at Cathedral
City, gayon din ang mga hindi kasama sa korporasyon na
mga bahagi ng County ng Riverside na malapit sa Palm
Springs. Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1, ang tribung
Agua Caliente ay nag-aari ng dalawang kasino. Ang Agua
Caliente Casino ay matatagpuan sa malapit sa Rancho
Mirage, at ang Spa Resort Casino ay matatagpuan sa
Palm Springs. Magkasama, ang mga kasino ay mga 2,000
istilong-Nevada na hinuhulugang makina,ang pinakamataas
na ipinahihintulot sa ilalim ng kasunduan ng 1999 ng tribu.
Ang Tribung Agua Caliente ay Nagbabayad Ngayon
ng mga $13 Milyon Kada Taon sa Estado. Sa ilalim ng
pederal na batas, ang mga tribu ay hindi nagbabayad ng
karamihan sa mga pang-estado at lokal na buwis. Sa ilalim
ng mga kasunduan ng 1999, gayunman, ang tribung Agua
Caliente at ibang mga tribu ay sumang-ayon na gumawa
ng mga taunang pagbabayad sa dalawang pondo ng
pamahalaan ng estado.
• Ipinagkakatiwalang Pondo sa Pagbabahagi ng Kita
(RSTF). Ang mga kabayaran ng isang tribu sa RSTF
ay batay sa isang bahagi ng mga hinuhulugang makina
na pinatatakbo nito. Sa kasalukuyan, ang tribung
Agua Caliente ay nagbabayad ng mga $500,000 kada
taon sa pondong ito. Ang estado ay namamahagi ng
$1.1 milyon kada taon mula sa RSTF patungo sa
bawat 71 pederal na kinikilalang tribung Indiyan sa
California na walang kasino o isang maliit na kasino
(wala pang 350 hinuhulugang makina).
• Pondo ng Espesyal na Pamamahagi (SDF). Ang
mga pagbabayad ng isang tribu sa SDF ay batay
sa kita ng mga hinuhulugang makina nito at ang
bilang ng mga makina na pinatatakbo ng tribu noong
Setyembre 1, 1999. Sa kasalukuyan, ang tribung
Agua Caliente ay nagbabayad ng mga $12 milyon
kada taon sa pondong ito. (Ang mga naging taunang
kita patungo sa pondo ay mga $130 milyon.) Ang
estado ay gumagasta ng mga pera mula sa SDF para
sa mga layuning may kinalaman sa mga kasunduan
sa kasino, tulad ng: (1) pagpuno sa mga kakulangan
sa RSTF, (2) pagpopondo sa mga programang
tumutulong sa mga tao na may mga problema sa
pagsusugal, (3) pagbabayad ng mga gastos ng mga
ahensiya ng estado na nangangasiwa sa mga kasino ng
tribu, at (4) paggawa ng mga gawad sa mga lokal na
pamahalaan na apektado ng mga kasino ng tribu.
Ang Estado ay Nangangasiwa ng mga Partikular na
Aktibibad at Pagbabayad ng Kasino. Ang mga kasunduan
ng 1999 ay nagbibigay sa estado ng mga partikular
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na kapangyarihan na pangasiwaan ang mga kasino ng
tribu. Ang mga opisyal ng estado ay maaaring bumisita
sa mga pasilidad ng kasino, siyasatin ang mga rekord
ng kasino, at tiyakin ang katotohanan ng mga iniaatas
na pagbabayad sa ilalim ng mga kasunduan. Dalawang
entidad sa pamahalaan ng estado—ang Komisyon sa
Pagkontrol ng Pasugal sa California at ang Kagawaran
ng Katarungan—ay gumaganap ng mga nangangasiwang
tungkulin na inilarawan sa mga kasunduan. Karamihan sa
mga impormasyon at dokumentong natanggap ng estado
ay iniaatas na panatilihing kompidensiyal.

97

Mga Iniaatas upang Tugunan ang mga Epekto
ng mga Kasino sa Kapaligiran. Ang Batas sa Kalidad
ng Kapaligiran ng California (CEQA) ay nag-aatas sa
estado at mga lokal na pamahalaan na repasuhin ang mga
malalaking negatibong epekto sa kapaligiran ng maraming
proyektong pinopondohan o ipinahihintulot nila na itayo.
Sa ilalim ng CEQA, may isang proseso upang makita na
ang mga negatibong epektong ito ay binawasan o iniwasan
kung magagawa. Sa kasalukuyan, ang estado o ang isang
tribu ay hindi napapailalim sa mga iniaatas ng CEQA
kapag ang isang kasino ay itinatayo. Ang mga proyektong
kasino, gayunman, ay maaaring makaapekto sa kapaligiran
sa pareho ng mga lupa ng tribu at sa labas ng mga lupa
ng tribu. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, kapag ang
mga tribu ay nagtatayo, nagpapalawak, o nagsasaayos ng
mga kasino, sila ay dapat maghanda ng isang ulat sa mga
malalaking negatibong epekto ng proyekto sa kapaligiran
at mag-alay sa publiko ng pagkakataon na magkomento.
Sila ay dapat ding gumawa ng isang “matapat na
pagsisikap” na bawasan o iwasan ang mga kasunduang ito
sa labas ng kanilang mga reserbasyon.
Katayuan Ukol sa Unyon ng mga Empleyado ng
Kasino. Sa ilalim ng mga kasunduan ng 1999, ang mga tribu
ay sumang-ayon sa mga partikular na iniaatas sa lugar ng
mga relasyon sa paggawa. Ang mga unyon na gustong magorganisa ng mga empleyado ng mga kasino ay dapat bigyan
ng daan sa mga empleyado. Ang pareho ng tribu at ng
unyon ay maaaring magpahayag ng kanilang mga opinyon
sa kondisyon na hindi sila nagbabanta sa mga empleyado,
gumagamit ng puwersa laban sa mga ito, o nangangako ng
mga benepisyo. Bago magawa ng isang unyon na katawanin
ang mga empleyado sa mga negosasyon sa tribu, ito ay
dapat manalo sa isang sekretong balotang halalan ng mga
empleyado. (Ang ilang kasunduan sa huli ay may ibang
proseso para sa pagpapasiya ng pagkatawan ng unyon.)
Walang unyon na kasalukuyang kumakatawan sa mga
empleyado ng kasino ng tribung Agua Caliente.
Ang Kasalukuyang Kasunduan ay Matatapos sa 2020.
Ang kasunduan ng 1999 sa tribung Agua Caliente ay
matatapos sa Disyembre 31, 2020.
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Ang mga Kasunduan at Pagbabatas Kamakailan
Susog sa Kasunduan ng Gobernador at Tribu noong
2006. Noong Agosto 2006, ang Gobernador at ang tribung
Agua Caliente ay nagkasundo na baguhin ang kasunduan
ng 1999 ng tribu. (Itong iminumungkahing kasunduan
ay tinatawag na “susog sa kasunduan.”) Ang susog sa
kasunduan ay magpapahintulot sa tribu na palawakin ang
mga pasugal na gawain nito nang malaki. Ito ay magaatas din na ang tribu, bukod sa ibang mga bagay, ay
magbayad ng karagdagang pera sa estado. Noong Hunyo
2007, ang Gobernador at ang tribu ay pumirma rin ng
isang memorandum ng kasunduan (MOA) na magkakabisa
kasabay ng susog sa kasunduan. Ang MOA ay tumutugon
sa iba’t ibang isyu sa pagpapatakbo ng kasino.
Ang Lehislatura ay Nagpasa ng mga Panukalangbatas na may Kaugnayan sa Susog sa Kasunduan noong
2007. Noong Hunyo 2007, ipinasa ng Lehislatura ang
Panukalang-batas ng Senado 957, na nag-aaproba sa susog
sa kasunduan sa tribung Agua Caliente. Ipinasa rin ng
Lehislatura ang isang panukalang-batas na nag-aaproba ng
mga MOA sa tribung Agua Caliente at tatlong ibang mga
tribu. Pinirmahan ng Gobernador ang mga panukalangbatas noong Hulyo 2007.
Ang Panukalang-batas ng Pag-aproba sa Kasunduan
ay Ibinimbin ng Reperendum na Ito. Ang panukalangbatas na nag-aaproba ng susog sa kasunduan sa tribung
Agua Caliente ay nagkabisa sana noong Enero 1, 2008.
Gayunman, ang proposisyong ito, isang reperendum sa SB

957, ay naging kuwalipikado para sa balota. Bilang resulta,
ang SB 957 ay “ibinimbin,” at ang susog sa kasunduan at
MOA ay maaari lamang magkabisa kung ang proposisyong
ito ay aaprobahan ng mga botante.
MUNGKAHI
Kung aaprobahan, ang proposisyong ito ay
magpapahintulot sa SB 957, ang susog sa kasunduan, at ang
MOA sa tribung Agua Caliente ay magkakabisa, napapailalim
sa pag-aproba ng Kagawaran ng Panloob ng Estados Unidos.
Ang mga pangunahing tadhana ng mga kasunduang ito ay
isinabuod sa Pigura 2 at sa pagsusuri sa ibaba. Kung ang
proposisyong ito ay tanggihan, maaaring ipagpatuloy ng tribu
ang pagpapatakbo sa kasino sa ilalim ng kasunduan ng 1999.
Susog sa Kasunduan
Ang Tribu ay Maaaring Mag-ari ng Hanggang
Tatlong Kasino. Ang susog sa kasunduan ay
nagpapahintulot sa tribung Agua Caliente na mag-ari ng
hanggang tatlong kasino sa mga lupa ng tribu—tumaas
mula sa dalawang kasino na ipinahihintulot sa ilalim sa
kasunduan ng 1999. Ang susog sa kasunduan ay nag-aatas
sa tribu na magpakita ng lokal na suporta para sa isang
bagong kasino bago ang pagtatayo.
Ang Bilang ng mga Istilong-Nevada na Hinuhulugang
Makina ay Maaaring Dumami. Ang susog sa kasunduan
ay nagpapahintulot sa tribung Agua Caliente na
magpatakbo ng hanggang 5,000 istilong-Nevada na

Pigura 2

Mga Pangunahing Katotohanan Tungkol sa Kasalukuyan at Iminumungkahing mga
Kasunduan sa Tribung Agua Caliente
Kasalukuyan—
Sa ilalim ng Kasunduan ng 1999
Mga kasinong ipinahihintulot sa mga
lupa ng tribu sa County ng Riverside

2

3

Ipinahihintulot ang mga istilong-Nevada
na hinuhulugang makina

2,000

5,000

Mga pagbabayad sa estado

Sa kasalukuyan, mga $13 milyon
kada taon sa dalawang pondo ng
estado. Walang mga pagbabayad sa
Pangkalahatang Pondo ng estado.

Hindi kukulangin sa $25.4 milyon kada taon. Mga
karagdagang pagbabayad kapag pinalawak ng
mga tribu ang mga gawain ng kasino. Halos lahat
ng pera ay pupunta sa Pangkalahatang Pondo.

Mga epekto sa kapaligiran at
mga tumaaas na gastos sa mga
lokal na serbisyo

• Ang tribu ay dapat gumawa
ng matapat na pagsisikap na
bawasan o iwasan ang mga
negatibong epekto sa kapaligiran
ng mga lupa ng tribu.

Bago simulan ang mga tinukoy na proyektong
kasino, ang tribu at county at/o lungsod ay:

• Ginagamit ng estado ang mga
pondong ibinabayad ng mga tribu
upang gumawa ng mga gawad sa
mga lokal na pamahalaan.
Petsa ng pagtatapos ng bisa
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Iminumungkahi—Kung Aaprobahan ng
mga Botante ang Proposisyon 97
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• Papasok sa isang maipatutupad na
kasunduan upang bawasan o iwasan ang
mga malalaking epekto sa kapaligiran at
babayaran ang tumaas na mga gastos sa
pampublikong serbisyo, o
• Pupunta sa arbitrasyon upang ayusin ang
mga di-pinagkakasunduan sa mga isyung ito.
Disyembre 31, 2030
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hinuhulugang makina sa mga kasino nito—tumaas mula
sa 2,000 sa ilalim ng kasunduan ng 1999. Hindi hihigit sa
2,000 makina ang maaaring ilagay sa isang kasino.
Pagtaas ng mga Kabayaran sa Estado. Sa ilalim
ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung
Agua Caliente sa estado ay magkakaroon ng malaking
pagtaas. Ang mga kabayaran nito sa RSTF ay magiging
$2 milyon kada taon—tumaas mula sa kasalukuyang
taunang antas na higit sa $500,000. Ang mga taunang
kabayaran ng tribu sa SDF—sa kasalukuyan ay mga
$12 milyon—ay matatapos. Sa kauna-unang pagkakataon,
gayunman, ang tribu ay gagawa ng mga pagbabayad sa
Pangkalahatang Pondo, ang pangunahing kuwenta sa
pagpapatakbo ng estado. (Ang Pangkalahatang Pondo
ay tumatanggap ng mga $100 bilyon bawat taon mula
sa lahat ng mga pinagkukunan, at ang mga pondo nito
ay maaaring gamitin ng Lehislatura para sa anumang
layunin.) Ang taunang kabayaran ng tribung Agua Caliente
sa Pangkalahatang Pondo ay aabot ng hindi kukulangin
sa $23.4 milyon sa ilalim ng susog sa kasunduan. Bilang
karagdagan dito sa pinakamababang bayad, ang tribu ay
magbabayad sa Pangkalahatang Pondo ng taunang halaga
na kapantay ng 15 porsiyento ng mga netong kita ng mga
hinuhulugang makina na idaragdag sa mga kasino nito
pagkatapos magkabisa ang susog sa kasunduan. (Sa mga
pangkalahatang katawagan, ang netong kita ng isang
hinuhulugang makina ay ang halaga ng pera na inilalagay
ng mga nagsusugal sa hinuhulugang makina ibinawas ang
perang binabayaran bilang mga premyo mula sa makina.)
Ang mga Kabayaran ng Tribu sa Estado ay Maaaring
Bumaba sa mga Partikular na Pagkakataon. Sa ilalim ng
susog sa kasunduan, kung ang estado ay nagpapahintulot
sa isang entidad na hindi tribu na magpatakbo ng mga
hinuhulugang makina o mga partikular na larong baraha
sa mga kalapit na lugar, ang mga iniaatas na kabayaran ng
tribu sa estado ay magkakaroon ng malaking kabawasan o
mawawala.
Pagtugon sa mga Epekto sa Kapaligiran at
Nadagdagang Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Ang
susog sa kasunduan ay nagpapalawak sa mga iniaatas sa
kasunduan ng 1999 para sa tribung Agua Caliente upang
tugunan ang mga mahahalagang epekto sa kapaligiran ng
mga kasino nito na nangyayari sa labas ng reserbasyon ng
tribu. Bago magtayo o magpalawak ng isang kasino ang
tribu, ito ay aatasan na maghanda ng isang burador na ulat sa
mga epektong ito at mag-alay sa publiko ng pagkakataong
magkomento. Pagkatapos ang tribu ay maghahanda ng isang
pangwakas na ulat sa mga epekto sa kapaligiran—kabilang
ang mga tugon sa mga komento ng publiko. Kasunod, ang
tribu ay kailangang magsimulang makipag-usap tungkol sa
mga maipatutupad na kasunduan upang tugunan ang mga
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epektong ito sa (1) County ng Riverside at (2) alinmang
lungsod kung saan ang iminumungkahing pasilidad ay
matatagpuan. Sa ilalim ng mga kasunduang ito, ang mga
malalaking epekto sa kapaligiran sa labas ng reserbasyon
ay dapat bawasan o iwasan, kung magagawa. Ang mga
kasunduan ay dapat ring magtadhana na ang mga lokal na
pamahalaan ay tumanggap ng “makatwirang kabayaran”
para sa mga tumaas na halaga ng serbisyo sa publiko at mga
programa sa pagkasugapa sa sugal. Ang tribu, county, o
lungsod ay maaaring humingi ng may-bisang arbitrasyon sa
mga kaso kung saan ang mga partido ay hindi magkasundo.
Kapag ang isang arbitrador ay nakagawa ng isang desisyon,
ito ay magiging bahagi ng mga iniaatas na kasunduan sa mga
lokal na pamahalaan na inilarawan sa itaas.
Ibang mga Tadhana. Ang susog sa kasunduan ay
kabilang ang maraming ibang mga tadhana na nauukol
sa mga gawain ng kasino. Anumang mga bahagi ng
kasunduan ng 1999 na hindi binago ng susog (tulad ng
mga iniaatas sa lugar ng mga relasyon sa paggawa) ay
mananatiling may-bisa.
Pinalalawig ang Petsa ng Pagtatapos hanggang sa 2030.
Ang susog sa kasunduan ay magpapalawig sa kasunduan ng
tribu ng sampung taon—hanggang sa Disyembre 31, 2030.
Memorandum ng Kasunduan
Iba’t ibang Aspeto ng mga Gawain ng Kasino
Tinutugunan. Ang MOA ay nagtatatag ng mga partikular na
iniaatas para sa mga gawain ng kasino ng tribu, kabilang ang:
• Mga Independiyenteng Pagsusuri Iniaatas na
Ibigay sa Estado. Ang kasunduan ng 1999 ay nagaatas sa mga tribu na magkaroon ng pagsusuri ng
independiyenteng tagapagtuos sa mga gawain ng
kasino bawat taon. Kasama sa MOA ang isang
malinaw na iniaatas para kompidensiyal na magkaloob
ang tribu ng isang kopya ng pagsusuring ito sa mga
tagapangasiwa ng estado.
• Mga Patnubay sa Pagpapatakbo ng Kasino. Ang
MOA ay nag-aatas sa tribung Agua Caliente na
magpanatili ng mga partikular na pinakamababang
panloob na mga pamantayan sa pagkontrol (MICS)
sa mga kasino nito. Ang MICS ay mga patnubay sa
pagpapatakbo na sumasakop sa mga bagay na tulad
ng mga indibidwal na laro, kredito ng parokyano, at
paghawak ng pera. Kamakailan, ang isang hukuman
ay nagpasiya na ang isang pederal na ahensiya ay
walang awtoridad na mangasiwa ng mga partikular
na MICS sa mga kasino ng tribu. Ang MOA ay
nagbibigay sa mga tagapangasiwa ng estado ng
kakayahang ipatupad ng pagsunod ng tribung Agua
Caliente sa MICS hanggang ang pederal na ahensiya
ay wala ng awtoridad na ito.
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• Mga Tadhana sa Problemang Pagsusugal. Ang MOA
ay nag-aatas sa tribu na gumawa ng maraming aksiyon
upang tukuyin at tulungan ang mga problemang sugarol.
• Mga Utos na Suporta sa Anak at Asawa. Sa ilalim ng
MOA, ang tribu ay sumasang-ayon na atasan ang mga
empleyado ng kasino nito na sumunod sa mga utos ng
hukuman at ahensiya ng estado upang gumawa ng mga
pagbabayad para sa suporta sa anak, pamilya, at asawa.

97

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang mga epekto sa pananalapi ng susog sa kasunduan
at MOA sa estado at mga lokal na pamahalaan ay magiging
depende sa maraming bagay, kabilang:
• Ang laki ng pagpapalawak ng tribu sa mga gawain ng
kasino nito.
• Ang tagumpay ng tribu sa (1) pag-akit ng mga
karagdagang bisita mula sa labas ng estado at (2) pagakit sa mga taga-California na gumasta ng mas marami
ng kanlang “dolyar sa pagsusugal” sa loob ng estado sa
halip na sa Nevada o ibang lugar sa labas ng estado.
• Ang mga pangkaraniwang kalakaran sa industriya
ng kasino sa California.
• Ang laki ng paglilipat ng mga taga-California ng
paggasta mula sa mga negosyo sa mga lupang hindi
pag-aari ng tribu patungo sa mga negosyo—kabilang
ang pasugal—sa mga lupa ng tribu.
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• Ang paraan na ang mga tribu, mga tagapangasiwa ng
estado, ang pederal na pamahalaan, at ang hukuman
ay nagbibigay-kahulugan sa susog sa kasunduan at
MOA.
Ang mga pangunahing epekto sa pananalapi para sa estado
at mga lokal na pamahalaan ay tinatalakay sa ibaba. Ang
kalapit na kahon ay tumatalakay sa mga isyu sa pananalapi
na nauukol sa ibang mga panukalang-batas sa kasino ng tribu
sa balotang ito: Mga Proposisyon 94, 95, at 96.
Estado at mga Lokal na Pamahalaan
Mga Mas Matataas na Kabayaran sa Estado. Sa ilalim
ng susog sa kasunduan, ang mga kabayaran ng tribung
Agua Caliente sa estado ay magkakaroon ng malaking
pagtaas. Sa kasalukuyan, ang tribung Agua Caliente ay
nagbabayad ng mga $13 milyon kada taon sa dalawang
pondo ng estado. Sa ilalim ng susog sa kasunduan, ang
mga kabayaran ng tribu sa estado ay aabot ng hindi
kukulangin sa $25.4 milyon kada taon. Kung ang tribu ay
magpalawak nang malaki sa bilang ng mga hinuhulugang
makina sa mga kasino nito, ang mga taunang kabayaran
nito sa estado sa huli ay tataas ng sampu-sampung milyong
dolyar. Ito ay maaaring magresulta sa kabuuang kabayaran
na higit sa $50 milyon taun-taon bago dumating ang 2030.
Lahat ng mga bagong kabayaran ay talagang pupunta sa
Pangkalahatang Pondo ng estado.

Ibang mga Panukalang-batas sa Kasino ng Tribu na nasa Balota
May Apat na Susog sa Kasunduan sa Balotang Ito. Ang tatlong ibang mga susog sa kasunduan ng tribu ay
tinutugunan sa mga Proposisyon 94, 95, at 96. Ang mga lokasyon ng mga kasino ng tribu ay ipinapakita sa Pigura 1.
Ang Apat na Panukalang-batas ay Magpapalawak Nang Malaki sa Industriya. Kung aaprobahan ng mga botante
ang lahat ng apat na proposisyon, ang industriya ng California—sa kasalukuyan ay may higit sa 60,000 hinuhulugang
makina sa mga 58 pasilidad—ay malamang na magkaroon ng malaking pagpapalawak. Magkakasama, ang apat na
panukalang-batas ay magpapahintulot sa apat na tribu sa Timog California na magpalawak ng kanilang mga kasino na
hanggang 17,000 bagong hinuhulugang makina. Ang ibang mga tribu ay nagpaplano rin ng mga pagpapalawak ng kasino.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Pamahalaan ng Estado. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
ang kabuuang taunang mga kabayaran mula sa apat na tribu sa estado ay aabot ng hindi kukulangin sa $131 milyon.
Habang pinalalawak ng mga tribung ito ang kanilang mga kasino, ang mga ito ay gagawa ng mga karagdagang pagbabayad
sa Pangkalahatang Pondo ng estado. Magkakaroon ng mga kabawasan sa ibang mga kita ng estado na magpapaliit ng mga
tumaas na kabayarang ito. Ang aming pinakamahusay na tantiya ay ang taunang mga kita ng estado sa susunod na ilang
taon ay tataas ng netong halaga na hindi kukulangin sa $200 milyon. Sa pangmatagalan, ang netong taunang pagtaas ay
maaaring nasa mababa hanggang sa gitna ng daan-daang milyong dolyar, na tatagal hanggang 2030.
Mga Epekto sa Pananalapi ng Lokal na Pamahalaan. Kung aaprobahan ng mga botante ang apat na proposisyon,
maaaring magkaroon ng mga sumusunod na epekto sa pananalapi ng mga lokal na pamahalaan:
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•

Aktibidad na Pangkabuhayan. Maaaring magkaroon ng malaking netong pagtaas sa aktibidad na
pangkabuhayan na nakakaapekto sa County ng Riverside (kung saan ang tatlo ng apat na tribu ay
matatagpuan) at mga lungsod na malapit sa ilan sa mga kasino ng mga tribu.

•

Mga Kabayaran ng Tribu. Ang mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside at County ng San Diego
ay maaaring tumanggap ng mga mas matataas na kabayaran mula sa mga tribu upang mapagaan ang lahat o
isang bahagi ng mga mas matataas na gastos sa serbisyo.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

Mga Kabawasan sa Ibang mga Kita ng Estado at
Lokal na Kita. Ang susog sa kasunduan ay magreresulta sa
mga kabawasan sa ibang mga kitang natatanggap ng estado
at mga lokal na pamahalaan:
• Mga Epekto sa Mabubuwisang Aktibidad na
Pangkabuhayan. Habang lumalawak ang pasugal
ng tribu, ang mga taga-California ay gagasta ng mas
marami ng kanilang kita sa mga pasilidad ng tribu, na
hindi libre sa karamihan sa mga uri ng pang-estado
at lokal na buwis. Ito ay nangangahulugang ang mga
taga-California ay gagasta ng mas kaunti sa ibang
mga negosyo na napapailalim sa mga pang-estado at
lokal na buwis—halimbawa, hotel, restoran, at mga
negosyong aliwan na nasa labas ng mga lupa ng tribu.
Ito ay magreresulta sa mga nabawasang kita sa buwis
para sa estado at mga lokal na pamahalaan.
• Mga Nabawasang Kita na May Kaugnayan sa
Sugal. Ang estado at mga lokal na pamahalaan
ay kasalukuyang tumatanggap ng mga kita mula
sa ibang mga anyo ng sugal—tulad ng Loterya ng
California, karera ng kabayo, at mg silid ng baraha.
Ang pinalawak na pasugal sa mga lupa ng tribu ay
maaaring magbawas sa ibang mga pinagkukunan
ng pang-estado at lokal na kita. Bilang karagdagan,
habang ang tribung Agua Caliente ay nagpapalawak
sa mga gawain ng kasino, ito ay maaaring umakit
ng mga parokyano na kung hindi ay pupunta sa mga
kasino ng ibang mga tribu ng California. Kung ito
ay mangyayari, ang ibang mga tribu ay tatanggap ng
mas kaunting kita mula sa kanilang mga kasino at
maaaring magbayad ng mas kaunti sa estado sa ilalim
ng mga tadhana ng kanilang mga kasunduan.
• Mas Kaunting Pera sa SDF. Kung aaprobahan ng mga
botante ang proposisyong ito, ang tribung Agua Caliente
ay titigil sa paggawa ng mga pagbabayad sa SDF. (Ang
ibang mga proposisyon sa balotang ito ay magbabawas
din sa mga kabayaran sa SDF.) Ang ilang programa
(tulad ng mga gawad sa mga lokal na pamahalaan) na
pinopondohan ng SDF ay maaaring kailangang bawasan
at/o bayaran mula sa Pangkalahatang Pondo.
Habang ang mga kabawasang ito sa kita ay mahirap
tantiyahin, ang pinagsamang epekto ay malamang na nasa
mababang sampu-sampung milyong dolyar taun-taon.

PATULOY

mga parokyano ng tribu ay kabilang ang mga taong galing
sa County ng Riverside mula sa ibang mga county o sa labas
ng estado upang magsugal at bumili ng mga paninda at
serbisyo. Ang paggastang ito ay mangyayari pareho sa mga
lupa ng tribu at sa mga nakapaligid na lugar. Bilang resulta,
ang mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside ay
malamang na makaranas ng netong paglaki sa mga kita
mula sa nadagdagang aktibidad na pangkabuhayan. Ang
halaga ng paglaking ito ay hindi alam.
Mas Mataas na Bayad Upang Masakop ang mga Mas
Matataas na Gastos sa mga Lokal na Serbisyo. Habang
lumalawak ang mga kasino, ang mga nakapaligid na
lokal na pamahalaan ay madalas na nakakaranas ng mas
matataas na gastos upang magkaloob ng mga serbisyo,
tulad ng para sa kaligtasan ng publiko, pagkontrol ng
trapiko, at mga programa sa pagkasugapa sa sugal. Sa mga
partikular na pagkakataon sa ilalim ng susog sa kasunduan,
ang tribu ay aatasang makipag-usap sa County ng
Riverside at alinmang apektadong pamahalaan ng lungsod
upang bayaran ang mas matataas na gastos sa mga lokal na
serbisyo at malalaking epekto sa kapaligiran.
Buod ng mga Epekto sa Pananalapi
Sa kasalukuyan, ang tribung Agua Caliente ay
nagbabayad sa estado ng mga $13 milyon kada taon.
Kung aaprobahan ng mga botante ang proposisyong ito at
pinalawak nang malaki ng tribung Agua Caliente ang mga
gawain nitong pasugal, ang mga taunang kabayaran ng tribu
sa estado ay maaaring tumas ng sampu-sampung milyong
dolyar, maaaring magresulta sa mga kabuuang kabayaran sa
estado na higit sa $50 milyon taun-taon bago lumampas ang
2030. Ang mga kabawasan sa mabubuwisang aktibidad na
pangkabuhayan, ang ibang mga kitang may kaugnayan sa
pasugal, at mga kabayaran ng tribu sa SDF ay makakapalit
sa bahagi nitong mga tumaas na kabayaran. Sa kabuuan,
ang mga taunang kita ng estado ay malamang na tumaas ng
isang netong halaga na sampu-sampung milyong dolyar,
lumalaki sa paglipas ng panahon hanggang 2030.
Para sa mga lokal na pamahalaan sa County ng Riverside,
malamang na magkaroon ng netong pagtaas ng mga kita
dahil sa paglago ng ekonomiya, at maaaring magkaroon
ng mga mas matataas na kabayaran mula sa tribu upang
mapagaan ang mga mas matataas na gastos sa serbisyo.

County ng Riverside
Mga Epekto sa Lokal na Ekonomiya. Sa ilalim ng susog
sa kasunduan, maaaring palawakin ng tribung Agua Caliente
ang mga gawain nito sa kasino nang malaki sa mga lupa
nito na malapit sa Palm Springs, Rancho Mirage o Cathedral
City sa County ng Riverside. Ang pinalawak na base ng
Pa ra s a n il a l am a n n g Pro p o s i s yo n 9 7 , ti n g nan ang pah ina 45.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 97
PROTEKTAHAN ANG DAAN-DAANG MILYONG DOLYAR BAWAT
TAON SA BADYET NG ATING ESTADO SA PAMAMAGITAN NG
PAGBOTO NG OO SA MGA PROPOSISYON 94, 95, 96 AT 97.
Sa ilalim ng bagong Mga Kasunduan sa Kita ng Pasugal na inayos
ng Gobernador at inaprobahan ng dalawang-partidong mayoriya ng
Lehislatura, ang Agua Caliente Band of Cahuilla Indians at tatlong
iba pang tribu ng Timog California ay magbabayad ng mas mataas na
persentahe ng kanilang mga kita sa estado.
Sa panahon na ang California ay humaharap sa isang krisis sa badyet,
ang mga kasunduang ito ay magkakaloob ng daan-daang milyong
dolyar sa mga bagong kita bawat taon—bilyun-bilyon sa mga darating
na taon upang tumulong na magbayad para sa kaligtasan ng publiko,
edukasyon at ibang mga serbisyo.
Ang botong OO sa mga Panukala 94 hanggang 97 ay nangangalaga ng
mga kasunduang ito at nagpoprotekta sa mga bagong kitang ipinagkakaloob
ng mga ito. Ang pagboto ng HINDI ay magpapawalang-saysay sa mga
kasunduan at pupuwersa sa ating estado upang mawalan ng bilyun-bilyon.
ANG BOTONG OO AY INEENDORSO NG ISANG MALAWAK
NA KOALISYON, kabilang ang: • California Fire Chiefs Association
• California Statewide Law Enforcement Association • California
Association for Local Economic Development • Peace Officers Research
Association of California, kumakatawan sa 60,000 pulis at siyerip
• Congress of California Seniors • California Indian Tribes
ANG ATING ESTADO AY HUMAHARAP SA ISANG KRISIS SA
BADYET—ANG PAGBOTO NG OO AY NAGPOPROTEKTA SA
PAGPOPONDO PARA SA MAHAHALAGANG SERBISYO NG ESTADO.
Ang California ay humaharap sa mga lumalaking kakulangan sa badyet.
Ang mga kasunduang ito ay hindi lulutas sa ating mga problema sa badyet,
pero ang mga ito ay nagkakaloob ng kailangang-kailangang tulong.
Ang huling kailangan natin ay kanselahin ang mga bagong kasunduang
ito at lalo pang ilagay ang bilyun-bilyong dolyar ng estado sa hukay.
“Ang pagboto ng OO ay nagpoprotekta sa bilyun-bilyon na mga bagong
kita upang pondohan ang kaligtasan ng publiko, edukasyon at ibang
mahahalagang serbisyo.” —Sheldon Gilbert, presidente, California Fire
Chiefs Association
ANG PAGBOTO NG OO AY PINANANATILI ANG PASUGAL
SA MGA KASALUKUYANG LUPA NG TRIBU SA TIMOG
CALIFORNIA—HABANG NAGKAKALOOB NG MGA BENEPISYO
SA ATING BUONG ESTADO.
Ang mga Panukala 94 hanggang 97 ay magpapahintulot sa mga
tribu na magdagdag ng mga hinuhulugang makina sa kanilang mga

kasalukuyang lupa ng tribu sa mga County ng Riverside at San Diego.
Bilang kapalit, ang mga tribu ay magbabayad ng mas maraming kita
mula sa mga makinang ito sa estado upang suportahan ang mga
serbisyo sa mga komunidad sa buong estado.
ANG PAGBOTO NG OO AY NAG-AAWTORISA NG MGA BAGONG
PROTEKSIYON PARA SA KAPALIGIRAN, MGA EMPLEYADO NG
KASINO AT MGA LOKAL NA KOMUNIDAD.
Sa mga pangunahing tadhana sa mga kasunduan ay kabilang ang:
• Nadagdagang pangangasiwa ng estado sa pamamagitan ng mga pagsusuri at
sapalarang inspeksiyon. • Mahihigpit na bagong pamantayan sa kapaligiran
para sa mga proyektong may kaugnayan sa kasino. • Mga may-bisang
kasunduan sa pagpapagaan na nagtataas ng koordinasyon sa pagitan ng mga
tribu at lokal na pamahalaan, kabilang ang kabayaran para sa pagpapatupad
ng batas at mga serbisyo laban sa sunog. • Mga nadagdagang proteksiyon
para sa mga manggagawa ng kasino, kabilang ang karapatang mag-unyon.
ANG PAGBOTO NG OO AY PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU
SA CALIFORNIA AT NG ATING EKONOMIYA.
Ang mga kasunduan ay lilikha ng libu-libong bagong trabaho para sa
mga Indiyan at hindi Indiyan.
Gayon din, sa ilalim ng mga bagong kasunduan, ang mga tribung ito
ay magbabahagi ng sampu-sampung milyong dolyar mula sa kanilang
mga kita sa tribu na may kaunti lamang o walang pasugal.
“Ang mga tribu sa buong California ay sumusuporta sa mga kasunduang
ito. Ang mga ito ay nagkakaloob sa estado ng kailangang-kailangang
bagong kita, at nagkakaloob sa mas maliit, hindi nagpapasugal na tribu
ng pagpopondo upang tulungan ang ating mga tao na umasa sa sarili at
upang pondohan ang pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at ibang
mga serbisyo sa ating mga reserbasyon.” —Tagapangulong Raymond
Torres, Torres-Martinez Desert Cahuilla Indians
PROTEKTAHAN ANG BADYET NG ATING ESTADO.
PROTEKTAHAN ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS SA
CALIFORNIA. PROTEKTAHAN ANG MAHAHALAGANG
SERBISYO.
BUMOTO NG OO sa 94, 95, 96 at 97.
www.YESforCalifornia.com
GOBERNADOR ARNOLD SCHWARZENEGGER
JACK O’CONNELL, Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ng California
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 97
Ang linya sa ilalim: Ang mga pakikipag-ayos ng Malaking 4 sa
pasugal ay hindi isinama ang pananagutang kailangan upang matupad
ang kanilang mga pangako.
Ang ibang mga kasunduan ng tribu-estado ay nag-aatas ng madaling
mapapatotohanan, kada hinuhulugang makina na pagbabayad sa
estado, pero ang Malaking 4 na tribung makapangyarihan sa pulitika
ang magpapasiya at pipili kung alin sa mga hinuhulugang makina ang
bibilangin. Ito’y isang pormula sa kita na hinog sa manipulasyon.
“Pinahihintulutan nila ang mga tribu mismo—sa halip na ang isang
independiyenteng tagasuri—ang magpasiya ng halaga ng mga netong panalo
na sasailalim sa pagbahagi ng kita sa estado.”—San Francisco Chronicle
Maging ang independiyenteng Pambatasang Manunuri ay tinawag
ang kanilang mga ipinangakong kita na hindi makatotohanan.
At ang mga problema ay hindi titigil doon. . .
Ang ibang mga kasunduan ay nagbibigay sa mga apektadong komunidad
ng 55-araw na pangwakas na panahon ng komento upang tiyakin na ang
mga epekto sa kapaligiran ng mga iminumungkahing pagpapalawak ay
natugunan. Hindi ito ginagawa ng mga pakikipag-ayos ng Malaking 4.
Ginagawa ng ibang mga kasunduan na mas madali para sa mga
manggagawa sa kasino na makakuha ng mga disenteng suweldo at abot-
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kayang segurong pangkalusugan. Hindi ang mga kasunduan ng Malaking
4, sa malaking kapinsalaan ng mga nagbabayad ng buwis. Pinag-aralan
ng mga propesor ng unibersidad ang isa sa mga tribu ng Malaking 4 at
natagpuan na higit sa kalahati ng mga anak ng kanilang mga manggagawa
sa kasino ay napilitang umasa sa pangangalagang pangkalusugan na
pinopondohan ng nagbabayad ng buwis. Iyon ay hindi katanggap-tanggap.
Ang mga ito ay mga teribleng kasunduan para sa California. Nangangako
ang mga ito sa 4 na mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, habang
nagkukulang sa mga manggagawa sa kasino, sa ating mga paaralan, ating
kagawaran ng pulisya at bumbero, ibang mga tribu, at ating pamahalaan.
Ito ay napakababang pamantayan upang itakda para sa mga
hinaharap na kasunduan ng tribu-estado. Pilitin natin ang Lehislatura
na gumawa ng mas mahusay. Bumoto ng HINDI sa 94, 95, 96, 97.
JOHN F. HANLEY, Kapitan ng Bumbero
Fire Fighters Local 798
DOLORES HUERTA, Kasamang Tagapagtatag
United Farm Workers
MAURY HANNIGAN, Dating Komisyonado at Punong
Tagapagpaganap na Opisyal
California Highway Patrol

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 97
Nakakagulat ang maaaring makuha ninyo sa milyun-milyong dolyar
na mga kontribusyong pampulitika sa Sacramento sa mga araw na ito.
Tanungin lamang ang apat na pinakamayaman at pinakamakapangyaring
tribu sa estado—Pechanga, Morongo, Sycuan at Agua Caliente.
Pagkatapos pakainin at painumin ang Lehislatura, ang Malaking
4 na tribu ay nakipagkasundo para sa ISA SA PINAKAMALAKING
PAGPAPALAWAK NG PASUGAL NA KASINO SA KASAYSAYAN
NG ESTADOS UNIDOS—malaki ang agwat sa kainamang pagtaaas
na ipinangako sa mga botante. Ito’y isang pakikipag-ayos na matamis
para sa Malaking 4 na tribu, pero mapait na pakikipag-ayos para sa ibang
mga tribu, nagbabayad ng buwis, manggagawa, at sa kapaligiran.
Sa kabutihang palad, halos 3 milyon ng mga pirma sa reperendum ay
isinumite upang humingi ng taglay ngayon ng mga botante na pagkakataong
PAWALANG-SAYSAY ITONG MGA PAMIMIGAY NA PAMBATASAN.
Hinihimok namin kayo na samantalahin itong matinding ipinaglabang
pagkakataon na BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Magtanong
ng mabibigat na katanungan at kunin ang mga katotohanan.
Gaano kalaking pagpapalawak ng pasugal ang pinag-uusapan natin?
Bilangin ang lahat ng mga hinuhulugang makina sa isang dosenang
malalaking kasino ng Vegas, kabilang ang Bellagio, MGM Grand,
Mirage, at Mandalay Bay, at ang mga ito ay hindi pa rin aabot sa 17,000
karagdagang hinuhulugang makina na inaawtorisa ng mga pakikipag-ayos
na ito. Ang Agua Caliente ay maaaring magkaroon ng tatlong kasino at
higit sa magdoble sa kanilang kasalukuyang 2,000 pinakamataas na bilang
ng mga hinuhulugang makina na magiging 5,000. Ang California ay
magiging tahanan ng ilan sa mga pinakamalaking kasino sa mundo.
Bakit sinasalungat ng ibang mga tribu ang mga pakikipag-ayos na
ito? 4 lamang ng 108 tribu sa California ang makakakuha ng HINDI
MAKATARUNGANG KONTROL SA ISANG-IKATLO NG
TINAPAY NG PASUGAL NA INDIYAN NG CALIFORNIA, na
may mga namamayaning kasino na maaaring MAGWASAK NG
KABUHAYAN NG MGA MAS MALILIIT NA TRIBU.
Sino ang kakalkula kung gaano kalaking kita ang pupunta sa estado?
Ang Malaking 4 na tribu. Kabilang sa mga pakikipag-ayos ang isang
MADALING MANIPULAHIN NA PORMULA SA PAGBAHAGI
NG KITA na hinahayaan ang MALAKING 4 NA MAGPASIYA
KUNG ALING MGA HINUHULUGANG MAKINA ANG
BIBILANGIN AT KUNG MAGKANO ANG IBABAYAD SA

ESTADO. Sa maikli: Hinahayaan ng mga pakikipag-ayos ang Malaking
4 na hindi magkaroon ng pananagutan para sa makatarungang
pagbahagi ng kita sa mga nagbabayad ng buwis.
Bakit nangangako sila ng karagdagang kita para sa edukasyon gayong
WALA NI ISANG SENTIMO NITO NA IGINAGARANTIYA SA
ATING MGA PAARALAN? Iyon ang gustong malaman ng California
Federation of Teachers. Salungat sila sa mga pakikipag-ayos na ito.
Bakit salungat ang mga unyon ng paggawa sa mga pakikipag-ayos
ng Malaking 4? Ang mga pakikipag-ayos ay magbubuhos sa 4 na
mayayamang tribu ng bilyun-bilyong tubo, pero NABIGONG
TIYAKIN ANG MGA PINAKABASIKONG KARAPATAN NG
MGA MANGGAGAWA SA KASINO, KABILANG ANG
ABOT-KAYANG SEGURONG PANGKALUSUGAN.
Bakit hindi isinama ng Malaking 4 ang mahihigpit na proteksiyon
sa kapaligiran? Hindi tulad ng mga naunang kasunduan sa ibang mga
tribu, ang MGA PAKIKIPAG-AYOS NG MALAKING 4 AY HINDI
NAGSAMA NG PANANALITA NA TUNAY NA SUMASALAMIN
NA BATAS SA KAPALIGIRAN NG CALIFORNIA upang bigyan
ang mga mamamayan ng isang makabuluhang tinig sa mga proyekong
pagpapalawak ng kasino na nagbabanta sa ating kapaligiran.
Ang Malaking 4 na tribu ay gumastos ng malaki upang tangkaing
mapigilan kayo na magkaroon ng bahagi sa pagpapasiya sa kanilang
mga pakikipag-ayos. Iyon ay dahilan sa alam nila na ang kanilang MGA
HINDI MAKATWIRANG, PAMPULITIKANG PAKIKIPAG-AYOS
ay hindi makakatayo sa pagsusuri ng botante.
Samahan ang mga opisyal sa kaligtasan ng publiko, edukador,
tribu, nagbabayad ng buwis, mga unyon ng paggawa, mga grupo ng
nakatatanda, mga organisasyon ng karapatang sibil at kapaligiran at
BUMOTO NG HINDI sa 94, 95, 96, at 97. Puwersahin silang bumalik
sa paggawa ng mas mabuting plano na makatarungan sa ibang mga tribu,
nagbabayad ng buwis at manggagawa.
MARTY HITTELMAN, Presidente
California Federation of Teachers
JOHN A. GOMEZ, JR., Presidente
American Indian Rights and Resources Organization
LENNY GOLDBERG, Tagapagpaganap na Direktor
California Tax Reform Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 97
Ang kampanya laban sa Mga Kasunduan sa Pasugal ng Indiyan (Mga
Panukala 94, 95, 96, 97) ay pinopondohan at pinamumunuan ng isang
may-ari ng kasino sa Las Vegas at ilang interes sa pasugal na ayaw ng
kumpitensiya. Gumagawa sila ng mga pahayag na hindi totoo. Narito
ang mga katotohanan.
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY NAGTATAAS
NG AWTORIDAD NG PANGANGASIWA NG ESTADO.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bantay sa
pananalapi—kabilang ang mga pagsusuri ng mga tagapangasiwa ng estado
sa mga kita sa pasugal. Ang mga Proposisyon 94–97 ay magkakaloob sa
ating estado ng daan-daang milyon bawat taon sa mahahalagang bagong
kita.” —Alan Wayne Barcelona, Presidente, California Statewide Law
Enforcement Association
KATOTOHANAN: ANG PASUGAL SA ILALIM NG
MGA KASUNDUANG ITO AY LIMITADO SA APAT NA
KASALUKUYANG RESERBASYON NG INDIYAN.
“Ang mga Proposisyon 94–97 ay nagpapahintulot lamang sa apat na
tribu sa County ng Riverside at County ng San Diego na magkaroon ng
limitadong bilang ng mga karagdagang hinuhulugang makina sa mga
pasilidad ng pasugal sa kanilang mga kasalukuyang lupa.” —Carole
Goldberg, Propesor ng Batas at Mga Pag-aaral sa Katutubong Amerikano
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY
PAKIKINABANGAN NG MGA TRIBU SA BUONG
CALIFORNIA.

“Ang mga kasunduan ay magkakaloob ng mahahalagang kita sa
mga tribu na may kakaunti o walang pasugal.” —Tagapangulo Lynn
Valbuena, Tribal Alliance of Sovereign Indian Nations
KATOTOHANAN: ANG MGA KASUNDUAN AY MAGTATAAS
NG MGA PROTEKSIYON SA KAPALIGIRAN.
“Ang mga kasunduang ito ay nagtataglay ng mahihigpit na bagong bantay
sa kapaligiran para sa mga proyektong pasugal ng tribu, kabilang ang mga
tadhana na sumasalamin sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California.”
—Linda Adams, Secretarya, California Environmental Protection Agency
KATOTOHANAN: BILYUN-BILYON ANG PUPUNTA SA MGA
PAMPUBLIKONG SERBISYO, KABILANG ANG EDUKASYON.
“Ang pagboto ng OO ay nagkakaloob sa California ng bilyun-bilyong
magagamit sa edukasyon, kalusugan ng mga bata at marami pang
ibang mga serbisyo ng estado. Ang pagboto ng HINDI ay mag-aalis ng
bilyun-bilyon, palulubhain ang ating mga problema sa badyet.” —Jack
O’Connell, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng California
OO sa 94, 95, 96 at 97.
LINDA ADAMS, Sekretarya
California Environmental Protection Agency
HEPE GENE GANTT, Pambatasang Direktor
California Fire Chiefs Association
ALAN WAYNE BARCELONA, Presidente
California Statewide Law Enforcement Association

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
94

PROPOSISYON 94
95

96

Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas
903 ng Senado ng Regular na Sesyon ng 2007-2008 (Kabanata
40, Mga Batas ng 2007) ay isinumite sa mga tao ng California
bilang isang reperendum alinsunod sa mga tadhana ng Seksiyon
9 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng isang
seksiyon sa Kodigo ng Pamahalaan; dahil dito, ang mga bagong
tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Ang Seksiyon 12012.49 ay idinaragdag sa Kodigo
ng Pamahalaan, upang mabasang:
12012.49. (a) Ang susog sa kasunduan ng tribu-estado sa
pasugal na pinasok alinsunod sa Batas ng 1988 sa
Pangangasiwa ng Pasugal ng Indiyan (18 U.S.C. Sek. 1166
hanggang 1168, inklusibo, at 25 U.S.C. Sek. 2701 at kasunod)
sa pagitan ng Estado ng California at ng Pechanga Band of
Luiseño Mission Indians, isinagawa noong Agosto 28, 2006, sa
pamamagitan nito ay pinagtitibay.
(b) (1) Bilang paggalang sa kapangyarihan ng tribu, wala
sa mga sumusunod na dapat ituring na isang proyekto para sa
mga layunin ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California
(Dibisyon 13 (nagsisimula sa Seksiyon 21000) ng Kodigo sa
mga Pampublikong Tagapagdulot):
(A) Ang pagsasagawa ng isang susog sa sinusugang kasunduan
ng estado-tribu sa pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito.
(B) Ang pagsasagawa ng sinusugang kasunduan ng estadotribu sa pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito.
(C) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga pamahalaan
sa pagitan ng isang tribu at isang county o pamahalaan ng lunsod
na inayos alinsunod sa ipinahayag na awtoridad ng, o bilang
malinaw na tinukoy sa, sinusugang kasunduan ng tribu-estado sa
pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito.
(D) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga
pamahalaan sa pagitan ng isang tribu at ng Kagawaran ng
Transportasyon ng California na inayos alinsunod sa ipinahayag
na awtoridad ng, o malinaw na tinukoy sa, sinusugang
kasunduan ng estado-tribu na pinagtibay ng seksiyong ito.
(E) Ang mga epekto sa reserbasyon ng pagsunod sa mga
tadhana ng sinusugang kasunduan ng estado-tribu sa pasugal
na pinagtibay ng seksiyong ito.
(F) Ang pagbebenta ng mga yaman ng kasunduan, gaya ng
nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 63048.6, o sa paglikha
ng pagkakatiwala o pautang na may espesyal na layunin na
itinatag alinsunod sa Seksiyon 63048.65.
(2) Maliban sa malinaw na itinatadhana rito, wala sa
subdibisyong ito na dapat ipakahulugan na naglilibre sa
lungsod, county, o lungsod at county, o sa Kagawaran ng
Transportasyon ng California mula sa mga iniaatas ng Batas sa
Kalidad ng Kapaligiran ng California.
(c) Ang mga kontribusyon ng kita na ginagawa sa estado
ng tribu alinsunod sa sinusugang kasunduan ng estado-tribu sa
pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito ay dapat ideposito sa
Pangkalahatang Pondo.

PROPOSISYON 95
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas
174 ng Senado ng Regular na Sesyon ng 2007-2008 (Kabanata
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38, Mga Batas ng 2007) ay isinumite sa mga tao ng California
bilang isang reperendum alinsunod sa mga tadhana ng Seksiyon
9 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng isang
seksiyon sa Kodigo ng Pamahalaan; dahil dito, ang mga bagong
tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Ang Seksiyon 12012.48 ay idinaragdag
sa Kodigo ng Pamahalaan, upang mabasang:
12012.48. (a) Ang susog sa kasunduan ng tribu-estado sa
pasugal na pinasok alinsunod sa Batas ng 1988 sa
Pangangasiwa ng Pasugal ng Indiyan (18 U.S.C. Sek. 1166
hanggang 1168, inklusibo, at 25 U.S.C. Sek. 2701 at kasunod)
sa pagitan ng Estado ng California at ng Morongo Band of
Mission Indians, isinagawa noong Agosto 29, 2006, sa
pamamagitan nito ay pinagtitibay.
(b) (1) Bilang paggalang sa kapangyarihan ng tribu, wala
sa mga sumusunod na dapat ituring na isang proyekto para sa
mga layunin ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California
(Dibisyon 13 (nagsisimula sa Seksiyon 21000) ng Kodigo sa
mga Pampublikong Tagapagdulot):
(A) Ang pagsasagawa ng isang susog sa sinusugang
kasunduan ng estado-tribu sa pasugal na pinagtibay ng
seksiyong ito.
(B) Ang pagsasagawa ng sinusugang kasunduan ng estadotribu sa pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito.
(C) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga pamahalaan
sa pagitan ng isang tribu at isang county o pamahalaan ng lunsod
na inayos alinsunod sa ipinahayag na awtoridad ng, o bilang
malinaw na tinukoy sa, sinusugang kasunduan ng tribu-estado sa
pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito.
(D) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga
pamahalaan sa pagitan ng isang tribu at ng Kagawaran ng
Transportasyon ng California na inayos alinsunod sa ipinahayag
na awtoridad ng, o malinaw na tinukoy sa, sinusugang
kasunduan ng estado-tribu na pinagtibay ng seksiyong ito.
(E) Ang mga epekto sa reserbasyon ng pagsunod sa mga
tadhana ng sinusugang kasunduan ng estado-tribu sa pasugal
na pinagtibay ng seksiyong ito.
(F) Ang pagbebenta ng mga yaman ng kasunduan, gaya ng
nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 63048.6, o sa paglikha
ng pagkakatiwala o pautang na may espesyal na layunin na
itinatag alinsunod sa Seksiyon 63048.65.
(2) Maliban sa malinaw na itinatadhana rito, wala sa
subdibisyong ito na dapat ipakahulugan na naglilibre sa
lungsod, county, o lungsod at county, o sa Kagawaran ng
Transportasyon ng California mula sa mga iniaatas ng Batas sa
Kalidad ng Kapaligiran ng California.
(c) Ang mga kontribusyon ng kita na ginagawa sa estado
ng mga tribu alinsunod sa sinusugang kasunduan ng estadotribu sa pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito ay dapat
ideposito sa Pangkalahatang Pondo.

PROPOSISYON 96
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas
175 ng Senado ng Regular na Sesyon ng 2007-2008 (Kabanata
39, Mga Batas ng 2007) ay isinumite sa mga tao ng California
bilang isang reperendum alinsunod sa mga tadhana ng Seksiyon
9 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng isang
seksiyon sa Kodigo ng Pamahalaan; dahil dito, ang mga bagong
tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Ang Seksiyon 12012.51 ay idinaragdag
sa Kodigo ng Pamahalaan, upang mabasang:
12012.51. (a) Ang susog sa kasunduan ng tribu-estado sa
pasugal na pinasok alinsunod sa Batas ng 1988 sa
Pangangasiwa ng Pasugal ng Indiyan (18 U.S.C. Sek. 1166
hanggang 1168, inklusibo, at 25 U.S.C. Sek. 2701 at kasunod)
sa pagitan ng Estado ng California at ng Sycuan Band of the
Kumeyaay Nation, isinagawa noong Agosto 30, 2006, sa
pamamagitan nito ay pinagtitibay.
(b) Ang mga tadhana ng sinusugang kasunduan na pinagtibay
ng seksiyong ito ay dapat iaplay lamang sa Estado ng California
at sa tribu na pinirmahan ito, at hindi dapat magkabisa sa
alinmang tribu na hindi pumirma sa sinusugang kasunduan.
Kinikilala ng Lehislatura ang karapatan ng mga pederal na
kinikilalang tribu na gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang
nagsasarili upang makipag-usap at pumasok sa mga kasunduan
sa estado na lubos na naiiba sa sinusugang kasunduan na
pinagtibay alinsunod sa subdibisyon (a).
(c) (1) Bilang paggalang sa kapangyarihan ng tribu, wala
sa mga sumusunod na dapat ituring na isang proyekto para sa
mga layunin ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California
(Dibisyon 13 (nagsisimula sa Seksiyon 21000) ng Kodigo sa
mga Pampublikong Tagapagdulot):
(A) Ang pagsasagawa ng isang susog sa sinusugang
kasunduan ng estado-tribu sa pasugal na pinagtibay ng
seksiyong ito.
(B) Ang pagsasagawa ng sinusugang kasunduan ng estadotribu sa pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito.
(C) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga
pamahalaan sa pagitan ng isang tribu at isang county o
pamahalaan ng lunsod na inayos alinsunod sa ipinahayag na
awtoridad ng, o bilang malinaw na tinukoy sa, sinusugang
kasunduan ng tribu-estado sa pasugal na pinagtibay ng
seksiyong ito.
(D) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga
pamahalaan sa pagitan ng isang tribu at ng Kagawaran ng
Transportasyon ng California na inayos alinsunod sa ipinahayag
na awtoridad ng, o malinaw na tinukoy sa, sinusugang
kasunduan ng estado-tribu na pinagtibay ng seksiyong ito.
(E) Ang mga epekto sa reserbasyon ng pagsunod sa mga
tadhana ng sinusugang kasunduan ng estado-tribu sa pasugal
na pinagtibay ng seksiyong ito.
(F) Ang pagbebenta ng mga yaman ng kasunduan, gaya ng
nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 63048.6, o sa paglikha
ng pagkakatiwala o pautang na may espesyal na layunin na
itinatag alinsunod sa Seksiyon 63048.65.
(2) Maliban sa malinaw na itinatadhana rito, wala sa
subdibisyong ito na dapat ipakahulugan na naglilibre sa
lungsod, county, o lungsod at county, o sa Kagawaran ng
Transportasyon ng California mula sa mga iniaatas ng Batas sa
Kalidad ng Kapaligiran ng California.
(d) Ang mga kontribusyon ng kita na ginagawa sa estado
ng tribu alinsunod sa sinusugang kasunduan ng estado-tribu sa
pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito ay dapat ideposito sa
Pangkalahatang Pondo, o sa itinatadhana ng sinusugang
kasunduan.

PROPOSISYON 97
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-Batas
957 ng Senado ng Regular na Sesyon ng 2007-2008 (Kabanata
41, Mga Batas ng 2007) ay isinumite sa mga tao ng California
bilang isang reperendum alinsunod sa mga tadhana ng Seksiyon
9 ng Artikulo II ng Saligang-batas ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng isang
seksiyon sa Kodigo ng Pamahalaan; dahil dito, ang mga bagong
tadhanang iminumungkahing idagdag ay nilimbag sa tipong
italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Ang Seksiyon 12012.46 ay idinaragdag sa Kodigo
ng Pamahalaan, upang mabasang:
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12012.46. (a) Ang susog sa kasunduan ng tribu-estado sa
pasugal na pinasok alinsunod sa Batas ng 1988 sa
Pangangasiwa ng Pasugal ng Indiyan (18 U.S.C. Sek. 1166
hanggang 1168, inklusibo, at 25 U.S.C. Sek. 2701 at kasunod)
sa pagitan ng Estado ng California at ng Agua Caliente Band
of Cahuilla Indians, isinagawa noong Agosto 8, 2006, sa
pamamagitan nito ay pinagtitibay.
(b) (1) Bilang paggalang sa kapangyarihan ng tribu, wala
sa mga sumusunod na dapat ituring na isang proyekto para sa
mga layunin ng Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California
(Dibisyon 13 (nagsisimula sa Seksiyon 21000) ng Kodigo sa
mga Pampublikong Tagapagdulot):
(A) Ang pagsasagawa ng isang susog sa sinusugang
kasunduan ng estado-tribu sa pasugal na pinagtibay ng
seksiyong ito.
(B) Ang pagsasagawa ng sinusugang kasunduan ng estadotribu sa pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito.
(C) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga
pamahalaan sa pagitan ng isang tribu at isang county o
pamahalaan ng lunsod na inayos alinsunod sa ipinahayag na
awtoridad ng, o bilang malinaw na tinukoy sa, sinusugang
kasunduan ng tribu-estado sa pasugal na pinagtibay ng
seksiyong ito.
(D) Ang pagsasagawa ng isang kasunduan ng mga
pamahalaan sa pagitan ng isang tribu at ng Kagawaran ng
Transportasyon ng California na inayos alinsunod sa ipinahayag
na awtoridad ng, o malinaw na tinukoy sa, sinusugang
kasunduan ng estado-tribu na pinagtibay ng seksiyong ito.
(E) Ang mga epekto sa reserbasyon ng pagsunod sa mga
tadhana ng sinusugang kasunduan ng estado-tribu sa pasugal
na pinagtibay ng seksiyong ito.
(F) Ang pagbebenta ng mga yaman ng kasunduan, gaya ng
nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksiyon 63048.6, o sa paglikha
ng pagkakatiwala o pautang na may espesyal na layunin na
itinatag alinsunod sa Seksiyon 63048.65.
(2) Maliban sa malinaw na itinatadhana rito, wala sa
subdibisyong ito na dapat ipakahulugan na naglilibre sa
lungsod, county, o lungsod at county, o sa Kagawaran ng
Transportasyon ng California mula sa mga iniaatas ng Batas sa
Kalidad ng Kapaligiran ng California.
(c) Ang mga kontribusyon ng kita na ginagawa sa estado
ng mga tribu alinsunod sa sinusugang kasunduan ng estadotribu sa pasugal na pinagtibay ng seksiyong ito ay dapat
ideposito sa Pangkalahatang Pondo.
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MGA OPISINA SA MGA ELEKSIYON NG COUNTY
ALAMEDA COUNTY

GLENN COUNTY

MARIN COUNTY

516 W. Sycamore Street, 2nd Floor
Willows, CA 95988
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/elections/
home_page.asp

3501 Civic Center Drive, Room 121
P.O. Box E
San Rafael, CA 94913
(415) 499-6456
www.marinvotes.org

99 Water Street
P.O. Box 158
Markleeville, CA 96120
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

HUMBOLDT COUNTY

MARIPOSA COUNTY

AMADOR COUNTY

IMPERIAL COUNTY

1225 Fallon Street, Room G-1
Oakland, CA 94612
(510) 267-8683
www.acgov.org/rov

ALPINE COUNTY

810 Court Street
Jackson, CA 95642
(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us

BUTTE COUNTY

25 County Center Drive, Suite I
Oroville, CA 95965-3375
(530) 538-7761 or (800) 894-7761
http://clerk-recorder.buttecounty.net

CALAVERAS COUNTY

891 Mountain Ranch Road
San Andreas, CA 95249
(209) 754-6376
www.co.calaveras.ca.us

COLUSA COUNTY

546 Jay Street, Suite 200
Colusa, CA 95932
(530) 458-0500
www.colusacountyclerk.com

3033 H Street, Room 20
Eureka, CA 95501
(707) 445-7678 or (707) 445-7481
www.co.humboldt.ca.us/election
940 West Main Street, Suite 202
El Centro, CA 92243
(760) 482-4226
www.co.imperial.ca.us/election
168 N. Edwards Street
P.O. Box F
Independence, CA 93526
(760) 878-0224

KERN COUNTY

1115 Truxtun Avenue
Bakersfield, CA 93301
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections/
1400 W. Lacey Blvd.
Hanford, CA 93230
(559) 582-3211 ext. 4401
www.countyofkings.com/acr/
elections/index.htm

LAKE COUNTY

DEL NORTE COUNTY

LASSEN COUNTY

2850 Fairlane Court
P.O. Box 678001
Placerville, CA 95667
(530) 621-7480
www.co.el-dorado.ca.us/elections

255 N. Forbes Street, Room 209
Lakeport, CA 95453-4748
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us
220 S. Lassen Street, Suite 5
Susanville, CA 96130
(530) 251-8217
http://clerk.lassencounty.org/
registrar.htm
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MERCED COUNTY

2222 M Street, Room 14
Merced, CA 95340
(209) 385-7541
www.co.merced.ca.us/
elections/index.html

MODOC COUNTY

204 S. Court Street
Alturas, CA 96101-0131
(530) 233-6200

MONO COUNTY

74 School Street, Annex I
P.O. Box 237
Bridgeport, CA 93517
(760) 932-5537
www.monocounty.ca.gov

MONTEREY COUNTY

1370-B South Main Street
P.O. Box 4400
Salinas, CA 93912
(831) 796-1499
www.montereycountyelections.us

NAPA COUNTY

900 Coombs Street, Suite 256
Napa, CA 94559
(707) 253-4321
www.co.napa.ca.us

LOS ANGELES COUNTY

12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650-8350
(800) 481-8683 or (562) 466-1310
www.lavote.net

FRESNO COUNTY

2221 Kern Street
Fresno, CA 93721
(559) 488-3246
www.co.fresno.ca.us/2850/index.html

501 Low Gap Road, Room 1020
Ukiah, CA 95482
(707) 463-4371
www.co.mendocino.ca.us/acr

KINGS COUNTY

555 Escobar Street
P.O. Box 271
Martinez, CA 94553
(925) 335-7800
www.cocovote.us

EL DORADO COUNTY

MENDOCINO COUNTY

INYO COUNTY

CONTRA COSTA COUNTY

981 H Street, Room 160
Crescent City, CA 95531
(707) 465-0383 or (707) 464-7216

4982 10th Street
P.O. Box 247
Mariposa, CA 95338
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

NEVADA COUNTY

950 Maidu Avenue
Nevada City, CA 95959
(530) 265-1298
www.mynevadacounty.com/elections

MADERA COUNTY

200 West 4th Street, 1st Floor
Madera, CA 93637
(559) 675-7720
www.madera-county.com/
countyclerk/index.html

M g a Op i s in a s a Mg a E lek s iy o n n g C o unty

ORANGE COUNTY

P.O. Box 11298
Santa Ana, CA 92711
(714) 567-7600
www.ocvote.com

MGA OPISINA SA MGA ELEKSIYON NG COUNTY
PLACER COUNTY

P.O. Box 5278
Auburn, CA 95604
(530) 886-5650
www.placer.ca.gov/elections

PLUMAS COUNTY

520 Main Street, Room 102
Quincy, CA 95971
(530) 283-6256
www.countyofplumas.com

SAN MATEO COUNTY

STANISLAUS COUNTY

SANTA BARBARA COUNTY

SUTTER COUNTY

40 Tower Road
San Mateo, CA 94402
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

1021 I Street, Suite 101
Modesto, CA 95354-2331
(209) 525-5200
www.stanvote.com

130 E. Victoria Street, Suite 200
P.O. Box 159
Santa Barbara, CA 93102
(800) SBC-VOTE
www.sbcvote.com

RIVERSIDE COUNTY

2724 Gateway Drive
Riverside, CA 92507-0918
(951) 486-7200
www.election.co.riverside.ca.us/

1435 Veterans Memorial Circle
Yuba City, CA 95993
(530) 822-7122
www.suttercounty.org

TEHAMA COUNTY
SANTA CLARA COUNTY

1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, CA 95112
(408) 299-VOTE or (866) 430-VOTE
www.sccvote.org

444 Oak Street, Room C
P.O. Box 250
Red Bluff, CA 96080
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

SANTA CRUZ COUNTY

TRINITY COUNTY

SACRAMENTO COUNTY

7000 65th Street, Suite A
Sacramento, CA 95823-2315
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

701 Ocean Street, Room 210
Santa Cruz, CA 95060-4076
(831) 454-2060
www.votescount.com

SAN BENITO COUNTY

Courthouse
440 Fifth Street, Room 206
Hollister, CA 95023-3843
(831) 636-4016
www.sbcvote.us

SHASTA COUNTY

SAN BERNARDINO COUNTY

SIERRA COUNTY

777 E. Rialto Avenue
San Bernardino, CA 92415
(909) 387-8300
www.sbcrov.com

1643 Market Street
Redding, CA 96001
(530) 225-5730
www.elections.co.shasta.ca.us
100 Courthouse Square, Room 11
P.O. Drawer D
Downieville, CA 95936
(530) 289-3295
www.sierracounty.ws

SAN DIEGO COUNTY

5201 Ruffin Road, Suite I
San Diego, CA 92123
(858) 565-5800
www.sdvote.com

SAN FRANCISCO COUNTY

City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett Pl., Room 48
San Francisco, CA 94102
(415) 554-4375
www.sfgov.org/site/elections

SAN JOAQUIN COUNTY

212 N. San Joaquin Street
Stockton, CA 95202
(209) 468-2890
www.sjcrov.org

SAN LUIS OBISPO COUNTY

1055 Monterey Street, D-120
San Luis Obispo, CA 93408
(805) 781-5228
www.slocounty.ca.gov/clerk

11 Court Street
P.O. Box 1215
Weaverville, CA 96093
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/elections

TULARE COUNTY

5951 S. Mooney Blvd.
Visalia, CA 93277
(559) 733-6275
www.tularecoelections.org

TUOLUMNE COUNTY

Administration Center
2 S. Green Street
Sonora, CA 95370-4696
(209) 533-5570
www.tuolumnecounty.ca.gov

SISKIYOU COUNTY

510 N. Main Street
Yreka, CA 96097
(530) 842-8084 or
(888) 854-2000 ext. 8084
www.co.siskiyou.ca.us/clerk/
index.htm

VENTURA COUNTY

SOLANO COUNTY

YOLO COUNTY

SONOMA COUNTY

YUBA COUNTY

675 Texas Street, Suite 2600
Fairfield, CA 94533
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
435 Fiscal Drive
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
(707) 565-6800 or (800) 750-VOTE
www.sonoma-county.org/regvoter

800 S. Victoria Avenue, L-1200
Ventura, CA 93009-1200
(805) 654-2664
recorder.countyofventura.org/
elections.htm
625 Court Street, Room B05
Woodland, CA 95695
(530) 666-8133
www.yoloelections.org
915 8th Street, Suite 107
Marysville, CA 95901-5273
(530) 749-7855
elections.co.yuba.ca.us
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Secretary of State
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
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www.voterguide.sos.ca.gov

OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE
Tandaang Bumoto!
Martes, Pebrero 5, 2008
Ang mga pagbobotohan ay bukas mula
7:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi.
Enero 7
Unang Araw upang mag-aplay para bumoto sa pamamagitan
ng balota ng bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Enero 22
Huling araw upang magparehistro para bumoto.

Enero 29
Huling araw na ang mga opisyal ng mga eleksiyon ng county ay tatanggap
ng anumang aplikasyon para bumoto sa pamamagitan ng balota ng
bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Pebrero 5
Huling araw upang mag-aplay para sa balota ng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo nang personal sa opisina ng opisyal ng mga eleksiyon ng county.

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na
Impormasyon para sa Botante sa alinman sa mga
sumusunod na lengguwahe, mangyaring tumawag:

English: 1-800-345-VOTE (8683)
Español/Spanish: 1-800-232-VOTA (8682)
/Japanese: 1-800-339-2865
/Vietnamese: 1-800-339-8163
Tagalog/Tagalog: 1-800-339-2957
/Chinese: 1-800-339-2857
/Korean: 1-866-575-1558
TDD: 1-800-833-8683
Sa pagsisikap na mabawasan ang gastos sa eleksiyon, inawtorisa ng
Lehislatura ng Estado ang Estado at mga county na magpadala sa koreo
ng isang patnubay lamang sa mga tirahan kung saan mahigit na isang
botante na may parehong apelyido ay nakatira. Maaari kang makakuha ng
karagdagang mga kopya sa pamamagitan ng pagkontak sa iyong opisyal ng
eleksiyon ng county o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-339-2957.

