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 SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 35 

Ang panukalang ito na umaasinta umano sa pagtrapiko ng tao sa katotohanan 
ay nagbabanta sa mga inosenteng tao:

Kung ang Proposisyon 35 ay pumasa, ang sinumang tumatanggap ng pinansiyal 
na suporta mula sa pangkaraniwan, pinagkasunduang prostitusyon ng mga may 
sapat na gulang—kabilang ang mga anak, mga magulang, asawa, domestikong 
kasama, kasama sa kuwarto, may-ari ng paupahang bahay, o iba—ay maaaring 
usigin bilang tagatrapiko ng tao, at kung mapatunayang nagkasala, ay pipiliting 
magparehistro bilang isang nakagawa ng sekswal na pagkakasala habambuhay!

“Ang aking anak na lalaki, na naglingkod sa bansa sa militar ng Estados 
Unidos at ngayon ay nag-aaral sa kolehiyo, ay maaaring tawaging tagatrapiko 
ng tao at kailangang magparehistro bilang nakagawa ng sekswal na pagkakasala 
kung susuportahan ko siya ng perang kinita ko sa pagkakaloob ng mga erotikang 
serbisyo.”—Maxine Doogan

Sa halip na magtrabahong kasama ng mga komunidad ng sekswal na 
manggagawa upang patigilin ang mga tunay na tagatrapiko ng tao, ang masyadong 
maka-kaliwa at laban-sa-seks na mga peminista at masyadong maka-kanan na mga 
relihiyosong konserbatibo na sumusuporta sa Proposisyon 35 ay umaasa na ang  
botanteng nakarinig ng “pagtrapiko” ay madadaya upang suportahan ang kanilang 
walang kabuluhang krusada laban sa “pinakamatandang propesyon sa mundo” 
sa pamamagitan ng higit na kriminalisasyon ng mga taong may kaugnayan sa 
pinagkasunduang prostitusyon ng may sapat na gulang. Ang pangangatwiran ng 

mga tagapagtaguyod na ang California ay isang “lugar na mataas ang intensidad” 
para sa pagtrapiko ay kahina-hinalang katulad ng mga napabulaanang pahayag na 
ginawa sa ibang lugar: http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_
child_sex_trafficking.html

Ang Proposisyon 35 ay lilikha ng isang bagong hindi napopondohang liabilidad 
para sa ating estado, sa panahong ang pamahalaan ng California ay nasa krisis 
sa pananalapi at maraming lunsod ang nagharap na ng pagkabangkarote. Ang 
isang mayamang tagapagpaganap ay nagsuplay ng higit sa 90% ng donasyon 
sa kampanya ng Proposisyon 35—http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/
californians-against-sexual-exploitation-act_n_1656311.html—pero ang kanyang 
pera ay hindi darating doon upang pondohan ang pagpapatupad. Ang mga 
tagatrapikong sumasagot sa bayarin ay mahirap magkatotoo—ang pagbawi ay 
hindi pa nagbayad para sa “Digmaan sa Droga” at hindi rin sapat na magpopondo 
sa isang “Digmaan sa Prostitusyon”.

Bumoto ng HINDI sa Proposisyon 35!

MANUAL JIMENEZ, CFO 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
NORMA JEAN ALMODOVAR
STARCHILD

PATIGILIN ANG PAGTRAPIKO NG TAO—OO sa 35.
Sa California, ang mahihinang babae at bata ay inaalisan ng laya at 

pinupuwersang pumasok sa prostitusyon para sa pinansiyal na kapakinabangan 
ng mga tagatrapiko ng tao. Marami sa mga biktima ay mga batang babae na 
kasingbata ng 12.

Ang pagtrapiko ng tao ay isa sa mga pinakamabilis lumaking kriminal na 
gawain sa mundo, at ito ay nangyayari dito mismo sa mga kalye ng California at 
online kung saan ang mga batang babae ay binibili at ibinebenta.

Ang isang pambansang pag-aaral kamakailan ay nagbigay sa California ng isang 
markang “F” sa mga batas nito na humaharap sa sekswal na pagtrapiko ng bata.

Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang Proposisyon 35.
Ang gagawin ng Oo sa 35 ay:
•	 Taasan	ang	mga	taning	sa	bilangguan	ng	mga	tagatrapiko	ng	tao,	upang	

papanagutin ang mga kriminal na ito.
•	 Atasan	ang	mga	napatunayang	nagtrapiko	ng	tao	na	magparehistro	bilang	

nakagawa ng sekswal na pagkakasala, upang hadlangan ang mga  
krimen sa hinaharap.

•	 Atasan	ang	lahat	ng	nakarehistrong	nakagawa	ng	sekswal	na	pagkakasala	
na isiwalat ang kanilang mga kuwenta sa Internet, upang patigilin ang 
pagsasamantala ng mga bata online.

•	 Taasan	ang	mga	multa	mula	sa	mga	napatunayang	nagtrapiko	ng	tao	at	
gamitin ang mga pondong ito upang bayaran ang mga serbisyo sa biktima, 
upang maayos ng mga nabiktima ang kanilang mga buhay.

Ang Prop. 35 ay nagpoprotekta sa mga bata laban sa sekswal na pagsasamantala.
Marami sa mga biktima ng sekswal na pagtrapiko ay mahihinang bata. Sila ay 

natatakot para sa kanilang mga buhay at inaabuso—sa paraang seskwal, pisikal, at 
pangkaisipan. Itinuturing ng FBI ang tatlong lunsod sa California—Los Angeles, 
San Francisco, at San Diego—bilang mataas ang intensidad na mga lugar ng 
sekwal na pagtrapiko ng bata. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang 
Prop. 35 upang protektahan ang mga bata laban sa pagsasamantala.

Ang Prop. 35 ay pinananagot ang mga tagatrapiko ng tao para sa kanilang mga 
napakasamang krimen.

“Ang mga sekswal na tagatrapiko ay naninila sa pinakamahina sa ating lipunan. 
Sila ay yumayaman at itinatapon ang kanilang mga biktima. Papanagutin ng 
Prop. 35 ang mga kriminal na ito. Sa pamamagitan ng pagpasa sa 35, ang mga 
Taga-California ay gagawa ng pahayag na hindi hahayaan ang sekswal na pang-
aabuso ng mga bata at na tumatayo tayong kasama ng mga biktima ng mga 
napakasamang krimeng ito.”

—Nancy O’Malley, Abugada ng Distrito ng County ng Alameda at 
pambansang tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga biktima

Ang Prop. 35 ay tumutulong na patigilin ang pagsasamantala ng mga bata na 
nagsisimula online.

Ang Internet ay nagkakaloob sa mga tagatrapiko ng daan sa mahihinang 
bata. Ang Prop. 35 ay nag-aatas sa mga napatunayang nakagawa ng sekswal 
na pagkakasala na magbigay ng impormasyon sa mga awtoridad tungkol sa 
kanilang paggamit ng Internet, na tutulong na protektahan ang ating mga bata at 
hadlangan ang pagtrapiko ng tao.

Ang pinakamalaking grupo ng pagpapatupad ng batas ng California ay 
humihimok sa inyo ng OO sa 35.

“Tulad ng mga nasa unang hanay sa paglaban sa pagtrapiko ng tao, malakas na 
hinihimok namin ang OO sa 35 upang tulungan kami na usugin ang mga sekswal 
na tagatrapiko at protektahan ang mga biktima ng sekswal na pagsasamantala.”

—Ron Cottingham, Presidente, Peace Officers Research Association of 
California, kumakatawan sa 64,000 miyembro para sa kaligtasan ng publiko

Ang mga biktima ng krimen at ang kanilang mga tagapagtaguyod ay  
humihimok ng OO sa 35.

“Ang Prop. 35 ay magpoprotekta sa mga bata laban sa mga tagatrapiko ng tao 
na nakikinabang sa pagbebenta sa kanila sa kalye at online.”

—Marc Klaas, tagapagtaguyod ng mga biktima ng krimen at ama ni Polly 
Klaas, na kinidnap at pinatay noong 1993

“Sa edad na 14, lumayas ako mula sa isang problemadong bahay at patungo sa 
mga galamay ng isang tagatrapiko ng tao. Sa maraming taon, ako ay isinailalim 
sa pagtrapiko at inabuso noong ako ay bata pa. Bilang isang nakaranas ng 
pagtrapiko, hinihingi ko sa mga Taga-California na manindigan laban sa sekswal 
na pagsasamantala at bumoto ng Oo sa 35.”

—Leah Albright-Byrd, Nakaranas ng Pagtrapiko ng Tao
PROTEKTAHAN ANG MGA BATA LABAN SA SEKSWAL NA 

PAGSASAMANTALA. PATIGILIN ANG MGA TAGATRAPIKO NG TAO.
OO sa 35. VoteYeson35.com

LEAH ALBRIGHT-BYRD 
Nakaranas ng Pagtrapiko ng Tao
MARC KLAAS, Presidente 
KlaasKids Foundation
SCOTT R. SEAMAN, Presidente 
California Police Chiefs Association
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Ang Proposisyon 35 ay hindi nakatupad sa pangako nito, at kailangan ng mga 

botanteng pabalikin ito sa guhitan.
Ang kriminalisasyon ay hindi nagdadala ng proteksiyon.
Kung pumasa, ang California ay susulat ng isa pang blangkong tseke sa mga 

tagapagtaguyod ng Proposisyon 35. Itong makitid ang pananaw na panukala sa 
balota ay umaasa sa malawak na pagpapakahulugan ng pagbubugaw. Kabilang dito 
ang: mga magulang, bata, kasama sa kuwarto, domestikong kasama, at may-ari ng 
paupahang bahay ng mga gumagawa ng prostitusyon na tatawaging mga nakagawa 
ng sekswal na pagkakasala. Ang tunay na hangarin ay magkaroon ng daan sa 
pagbawi ng yaman upang pakinabangan ng nagrerekomendang mga ahensiya 
ng pagpapatupad ng batas at mga di-nagtutubo. Ang Proposisyon 35 ay walang 
pagbabantay o pananagutan. Ito ay magbubukas ng pinto sa mga tiwaling gawain 
na nakita na natin sa pagpapatupad ng batas laban sa droga. 
http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/
defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence

Kung pumasa, ang Proposisyon 35 ay magkakaroon ng nakakapinsalang 
epekto sa badyet ng estado. Ang batas na ito ay umaasa sa mga kakayahan na 
ginagawang kriminal ang mga may sapat na gulang na naaresto dahil sa paghabol 
sa prostitusyon na nakabalatkayo ng pagliligtas sa mga bata. http://www.sfgate.com/
default/article/Bay-Area-sweep-nets-child-prostitute-pimp-suspects-3661229.php

Ang pananaliksik ay nagpapakita na karamihan ng mga tinedyer na inaresto 
dahil sa prostitusyon ay walang mga bugaw; kaya ang ideya na ang batas na ito 
ay magbabayad para sa sarili ay hindi sinusuportahan ng ebidensiya. Lost Boys: 
Ang bagong pananaliksik ay nagwasak sa karaniwang paniniwala http://www.
riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-exploitation-of-children-
john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-trafficking-minors/

Ang Proposisyon 35 ay umaasa sa mga patakarang gumagamit ng 
kriminalisasyon bilang isang paraan upang arestuhin ang mga walang sapat na 
gulang habang tinatawag ito na “pagliligtas”.

Miyembro ng grupong Nagpapayo sa UN, Cheryl Overs sa Pagharap sa 
Pangkomersiyong Sekswal na Pagsasamantala sa Bata http://www.plri.org/story/
tackling-child-commercial-sexual-exploitation Huwag palawakin itong mga nabigo 
nang patakaran. http://www.traffickingpolicyresearchproject.org/

Kung pumasa, ang estado ay malamang na atasang ipagtanggol ang batas na 
ito sa hukuman dahil ito ay malamang na humarap sa mga hamong pambatas 
dahil sa ilang kahina-hinala at posibleng labag sa saligang-batas na mga tadhana 
kabilang ang mga sumusunod: posibleng labag sa saligang-batas na malabong 
pagpapakahulugan ng “pagtrapiko ng tao” kabilang ang “hangaring mamahagi 

ng mahalay na bagay”, posibleng labag sa saligang-batas na “malupit at hindi 
pangkaraniwang” mga parusa kabilang ang sobrang taning sa bilangguan at mga 
multa, posibleng labag sa saligang-batas na pagpigil sa karapatan ng nasasakdal na 
magpasok ng ebidensiya sa mga paglilitis para sa pagtatanggol.

Ang Batas ay gagastusan ng estado ng karagdagang hindi tinukoy na mga 
halaga: Ito ay magdaragdag ng trabaho sa sobra na ang pasanin na mga kagawaran 
ng probasyon. Isaalang-alang ang kaso ni Jaycee Dugard at ang $20,000,000 
na kinailangang bayaran ng California sa kanya dahil sa hindi pagprotekta sa 
kanya laban sa isang marahas na sekswal na maninila. Ito ay mangangailangan 
ng pagsasanay ng mga opisyal ng pulisya upang ipatupad ang mga pinalawak na 
tadhana ng Batas. http://www.sfbg.com/politics/2012/06/16/bringing-heat

Itong hindi angkop na napapatnubayang Proposisyon ay gumagamit ng 
kulang sa katotohanan na pagkakalat ng takot upang hikayatin ang mga botante 
na sumugal sa mga multa at bayad sa hinaharap na nagpapakita ng panganib 
ng paglilipat ng kakaunting kakayahan mula sa kasalukuyang mga programang 
pamamagitan sa mga serbisyong panlipunan.

Ang mga batas ay ipinatutupad. http://blog.sfgate.com/incontracosta/2012/06/25/
concord-police-assist-with-multi-agency-operation-targeting-child-prostitution/

Ang patakarang napapaloob sa Proposisyon 35 ay nilikha sa labas ng mga 
apektadong populasyon. Ang mga Tagapagtaguyod ay magkakaroon ng pinansiyal 
na pakinabang sa pagpapabayad ng kanilang mga suweldo “upang maghatid 
ng mga serbisyo” sa pumayag na magtrabahong mga sekswal na manggagawa. 
Ayaw ng mga sekswal na manggagawa na sila ay puwersahin palabas ng trabaho 
sa pamamagitan ng mga batas na pangkrimen at puwersahing tumanggap ng 
mga serbisyo mula sa mga tagapagtaguyod. Ang mga sekswal na manggagawa ay 
humihingi ng tinig.

Linawin natin. Ang kriminalisasyon ng prostitusyon ay ang kondisyong 
nagpapahintulot ng pagsasamantala. Sa halip ay tugunan natin ang isyung iyon.

Bumoto ng Hindi sa mga bigong patakarang ito.
Bumoto ng Hindi sa Proposisyon 35.

MAXINE DOOGAN, Presidente 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.
MANUAL JIMENEZ, CFO 
Erotic Service Providers Legal, 
 Education, and Research Project, Inc.

“Ako ay 10 taong gulang lamang nang una akong pagsamantalahan ng isang 
tagatrapiko. Ako ay dumanas ng mga taon ng pang-aabuso, habang ang tagtrapiko ay 
nakinabang. Mangyaring manindigan para sa mga babae at mga bata na sumasailalim 
sa pagtrapiko sa mga kalye at online. Bumoto ng Oo sa 35 upang patigilin ang 
pagtrapiko ng tao.” —Withelma Ortiz, Nakaranas ng Pagtrapiko ng Tao

Ang OO sa 35 ay LALABAN SA PAGTRAPIKO NG TAO at sekswal na 
pagsasamantala ng mga babae at bata.

Ang isang pambansang pag-aaral kamakailan ay nagbigay sa California ng isang 
markang “F” para sa mahihinang batas nito sa sekswal na pagtrapiko ng bata. Ang 
FBI ay tumukoy sa San Francisco, Los Angeles, at San Diego bilang mataas ang 
intensidad na mga lugar ng sekwal na pagtrapiko ng bata.

Ang pangkaraniwang edad na ang isang batang babae ay tinatrapiko ay 12 
hanggang 14. Ang dapat na iniisip ng mga batang ito ay ang kanilang araling-
bahay, hindi kung paano makaliligtas ng isa pang gabi na ibinebenta.

Ang Prop. 35 ay magpoprotekta sa mga bata sa California sa pamamagitan 
ng pagtataas ng mga parusa sa mga tagatrapiko ng tao, inuutusan ang mga 
napatunayang nagtrapiko ng tao na magparehistro bilang mga nakagawa ng 
sekswal na pagkakasala at nag-aatas na lahat ng nakarehistrong nakagawa ng 
seskwal na pagkakasala ay magbigay ng impormasyon sa mga awtoridad tungkol  

sa paggamit nila ng Internet, upang makatulong na hadlangan ang pagtrapiko  
ng tao online.

Ang Prop. 35 ay tumutulong sa mga biktima na buuing muli ang kanilang mga 
buhay sa pamamagitan ng pagtataas ng mga multa laban sa mga tagatrapiko ng tao 
at paglalaan ng mga pondong ito para sa mga serbisyo sa mga biktima.

Ang Oo sa 35 ay SINUSUPORTAHAN NG ISANG MALAWAK NA 
KOALISYON, kabilang ang:

•	 Mga	tagapagtaguyod	ng	mga	bata	at	biktima,	tulad	ng	KlaasKids	
Foundation at Crime Victims United

•	 Ang	mga	organisasyon	ng	pagpapatupad	ng	batas	ng	California	na	
kumakatawan sa higit sa 80,000 opisyal ng pagpapatupad ng batas

•	 Mga	nakaranas	ng	pagtrapiko	ng	tao
BUMOTO NG OO sa 35 upang PATIGILIN ANG PAGTRAPIKO NG  

TAO at SEKSWAL NA PAGSASAMANTALA NG MGA BATA.

WITHELMA ORTIZ 
Nakaranas ng Pagtrapiko ng Tao
CARISSA PHELPS 
Nakaranas ng Pagtrapiko ng Tao
NANCY O’MALLEY 
Abugada ng Distrito ng County ng Alameda
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