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CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHÍNH TRỊ BẰNG CÁCH KHẤU TRỪ TRONG LƯƠNG.  
CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT 

32
 BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 32 

 PHẢN BÁC BIỆN LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 32 
Trước khi quý vị bỏ phiếu cho Dự Luật 32, hãy trả lời hai câu hỏi. 

Liệu các nhà tỷ phú có bỏ tiền ra để đưa dự luật này vào lá phiếu nếu họ 
không được hưởng các khoản đặc miễn hay không? Lần cuối cùng mà 
một dự luật do các quyền lợi riêng tại California hậu thuẫn lại không có 
các khe hở hoặc các khoản đặc miễn là khi nào?

Bao giờ cũng có bẫy, và Dự Luật 32 cũng không khác gì hơn.
Các nhà phát triển địa ốc, các công ty bảo hiểm và các nhà tỷ phú tư 

bản thương nghiệp là ba nhóm ĐƯỢC MIỄN áp dụng các điều khoản 
của Dự Luật 32, trong khi công đoàn sẽ không còn được đóng góp cho 
các ứng cử viên nữa. Ngoài ra, các quyền lợi riêng công ty khổng lồ 
cũng vẫn có thể tiếp tục chi tiêu vô hạn định cho chính trị.

Những người ủng hộ Dự Luật 32 nói rằng công nhân bị ép buộc đóng 
góp cho chính trị hoặc các lý tưởng mà họ bất đồng ý kiến. Không phải 
vậy. Luật hiện hành bảo vệ công nhân không bị ép buộc gia nhập công 
đoàn hoặc đóng lệ phí công đoàn cho chính trị.

Vậy thì sự thật là thế nào?
• Những người đóng góp chính cho Dự Luật 32 là các nhà đầu tư 

trước đây tại Wall Street, các giám đốc công ty bảo hiểm và quản 
lý các quỹ đầu tư—họ được MIỄN áp dụng các điều khoản của Dự 
Luật 32. Hãy tự hỏi tại sao.

• Những nhà tài trợ khác cho Dự Luật 32 làm chủ các công ty phát triển 

muốn được miễn áp dụng luật bảo vệ môi trường và khu xóm của chúng 
ta. Dự Luật 32 cũng MIỄN cho các công ty đó. Hãy tự hỏi tại sao.

• Các Super Pac thương nghiệp và các ủy ban chi tiêu độc lập được 
MIỄN áp dụng các điều khoản của Dự Luật 32.

• Dự Luật 32 gia tăng guồng máy hành chánh quan liêu khổng lồ của 
tiểu bang, và gây tốn kém cho người dân tại California  hơn một 
TRIỆU ĐÔ LA cho biện pháp cải tổ giả tạo.

Liên Đoàn Nữ Cử Tri chống lại Dự Luật 32. Đây là một toan tính 
không buồn che giấu nhằm lừa gạt cử tri để họ tưởng rằng luật này sẽ 
cải tiến tình trạng rối ren tại Sacramento. Thật ra, dự luật này còn làm 
cho tình trạng đó tệ hại hơn nữa.

JO SEIDITA, Chủ Tịch  
Chiến Dịch Tiền Sạch California
JOHN BURTON, Chủ Tịch  
Đảng Dân Chủ California
ROBBIE HUNTER, Bí Thư Điều Hành  
Hội Đồng Các Nghề Kiến Trúc và Xây Cất Quận  
   Los Angeles/Orange

Thuận cho 32: Cắt Đứt Đường Dây Tiền Bạc giữa Quyền Lợi Riêng và 
Chính Khách

Các chính khách nhận hàng triệu bạc đóng góp vận động tranh cử từ 
các công ty và công đoàn chính quyền rồi bỏ phiếu theo ý các quyền lợi 
riêng này. Các chính khách cuối cùng rồi làm việc cho các quyền lợi, 
chứ không phải cho cử tri.

Kết quả: Gây ra mức thâm thủng ngân sách khổng lồ và lạm dụng 
như tiền hưu bổng quá hậu hĩnh và giáo viên kém mà chúng ta không 
thể sa thải được.

Dự Luật 32 cấm cả các khoản đóng góp chính trị của quyền lợi riêng 
công ty lẫn công đoàn cho các chính khách. KHÔNG CÓ TRƯỜNG 
HỢP ĐƯỢC MIỄN. KHÔNG CÓ KHE HỞ. Mỗi người tại California 
đều có thể đóng góp, chứ không phải các quyền lợi riêng!
Cử Tri Hãy Lưu Ý:

Các quyền lợi riêng đã chi ra hàng chục triệu đô la để ngăn cản Dự 
Luật 32 cắt đường dây tiền bạc giữa họ với các chính khách. Họ sẽ nói 
bất cứ điều gì để bảo vệ nguyên trạng. Họ đã đưa ra một biện luận sai, 
giả tạo, đánh lạc hướng:

Họ nói rằng Dự Luật 32 có một khe hở để có lợi cho người giàu có và 
các công ty để tài trợ cho các PAC độc lập. Sự thật là cả công đoàn lẫn 
công ty tài trợ cho các ủy ban chính trị độc lập được Hiến Pháp bảo vệ 
nên không thể cấm được.

“Dự Luật 32 chấm dứt các khoản đóng góp của công ty và công 
đoàn cho các chính khách tại California. Chấm hết. Không có 
trường hợp ngoại lệ. Dự luật này ra tay tối đa đến mức được Hiến 
Pháp Hoa Kỳ cho phép để chấm dứt ảnh hưởng của quyền lợi riêng 
trong chính quyền tiểu bang. Tôi thúc giục quý vị bỏ phiếu Thuận 
cho Dự Luật 32. 
—Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hồi Hưu John Arguelles

THUẬN CHO 32: BA BIỆN PHÁP CẢI TỔ ĐƠN GIẢN, THẲNG THẮN
• Cấm các khoản đóng góp của công ty và công đoàn cho các chính 

khách
• Ngăn chặn các nhà thầu đóng góp cho các chính khách phê chuẩn 

hợp đồng của họ
• Bắt buộc những khoản đóng góp chính trị phải là do tự nguyện và 

cấm khấu trừ trong lương của nhân viên để lấy tiền dùng cho các 
mục đích chính trị

CẮT ĐỨT ĐƯỜNG DÂY TIỀN BẠC GIỮA CÁC QUYỀN LỢI 
RIÊNG VÀ CÁC CHÍNH KHÁCH

Các chính khách tổ chức những buổi gây quỹ đắt tiền, hạng sang tại 
các câu lạc bộ gôn, nếm rượu vang và hút xì gà. Những người vận động 
hành lang hạng gộc tham dự những buổi gây quỹ này và đóng góp hàng 

chục triệu đô la cho cuộc vận động tranh cử. Phần lớn những buổi này 
diễn ra khi hàng trăm dự luật sắp được bỏ phiếu, để các chính khách và 
quyền lợi riêng đổi chác lợi lộc với nhau:

• Tặng các khe hở nhiều triệu đô la cho các nhà phát triển lớn, các 
nhà sản xuất phim ảnh giàu có và các công ty ngoài tiểu bang

• Miễn cho những người đóng góp các điều luật về môi trường của 
tiểu bang

• Cấp những vụ giao dịch hưu bổng thuận lợi cho công nhân chính 
quyền

• Bảo vệ tài trợ cho các chương trình phí phạm như đường hỏa xa 
cao tốc đến chốn đồng không mông quạnh, ngay cả khi họ đang cắt 
ngân khoản cho trường học và công lực trong khi đề nghị tăng thuế

HÃY CHẶN ĐỨNG CÁC QUYỀN LỢI RIÊNG SỬ DỤNG CÁC 
KHOẢN KHẤU TRỪ CHÍNH TRỊ TRONG LƯƠNG CỦA NHÂN 
VIÊN ĐỂ BẢO ĐẢM MỖI ĐÔ LA TẶNG CHO CHÍNH TRỊ ĐỀU 
TUYỆT ĐỐI DO TỰ NGUYỆN

Tối Cao Pháp Viện mới đây có nói rằng cách gây quỹ chính trị của 
một công đoàn lớn tại California là “không thể biện hộ được”.  (Knox 
vs. SEIU)

Dự Luật 32 sẽ bảo đảm là công nhân tại California có quyền quyết 
định chi tiêu tiền họ làm ra như thế nào. Họ phải không bị ép buộc đóng 
góp cho các chính khách hoặc lý tưởng mà họ bất đồng. HÃY CHẶN 
ĐỨNG CÁC NHÀ THẦU ĐÓNG GÓP CHO CÁC CHÍNH KHÁCH 
PHÊ CHUẨN HỢP ĐỒNG CỦA HỌ

Hiện nay, các chính khách cấp hợp đồng cho những người tặng quà 
chính trị vẫn là chuyện hợp pháp, khiến giới tiểu thương không chen 
chân vào được tiến trình này. Dự Luật 32 sẽ chấm dứt cách đối xử đặc 
biệt này và nạn phí phạm của cách này, chẳng hạn như một hệ thống 
điện toán tiểu bang $95 triệu nhưng lại không hoạt động được. (CNET, 
June 12, 2002)

Tất cả tình trạng tham nhũng của Quyền Lợi Riêng này sẽ tiếp tục 
nếu quý vị không bỏ phiếu. Hãy bỏ phiếu Thuận cho 32!

www.stopspecialinterestmoney.org

GLORIA ROMERO, Giám Đốc Cấp Tiểu Bang  
Đảng Dân Chủ Vận Động Cải Tổ Giáo Dục 
GABRIELLA HOLT, Chủ Tịch  
Hội Công Dân Vận Động Cải Tổ California
JOHN KABATECK, Giám Đốc Điều Hành  
Liên Đoàn Toàn Quốc Thương Nghiệp Độc Lập—California
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 BIỆN LUẬN CHỐNG DỰ LUẬT 32 

 PHẢN BÁC BIỆN LUẬN CHỐNG DỰ LUẬT 32 

CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHÍNH TRỊ BẰNG CÁCH KHẤU TRỪ TRONG LƯƠNG.  
CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN.  
ĐẠO LUẬT TIÊN KHỞI.

DỰ LUẬT 

32
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California, Lý Tưởng Chung California và 

Chiến Dịch Tiền Sạch California đều chống lại Dự Luật 32.
   Lý do là vì Dự Luật 32 không phải như đã tưởng. Dự Luật 32 hứa 

hẹn “cải tổ chính trị” nhưng thật ra là do các quyền lợi riêng soạn ra để 
tự giúp cho họ và tác hại đến các đối thủ của họ. Vì thế chúng tôi thúc 
giục bỏ phiếu Chống.
SẼ KHÔNG ĐEM TIỀN BẠC RA KHỎI CHÍNH TRỊ

• Các Super Pac thương nghiệp và các ủy ban chi tiêu độc lập được 
MIỄN áp dụng các điều khoản kiểm soát của Dự Luật 32. Các tổ 
chức này làm việc để bầu lên hoặc đánh bại các ứng cử viên và 
các dự luật được đưa vào lá phiếu nhưng không phải chịu cùng 
các điều kiện hạn chế về đóng góp và minh bạch cho các cuộc vận 
động tranh cử.

• Một quyết định mới đây của Tối Cao Pháp Viện cho phép các 
nhóm này chi tiêu vô hạn định. Dự Luật 32 không làm gì cả về vấn 
đề đó.

• Nếu Dự Luật 32 được thông qua. Các Super PAC, gồm cả các ủy 
ban được các quyền lợi riêng công ty hậu thuẫn, sẽ trở thành cách 
tài trợ chính cho các cuộc vận động tranh cử. Các nhóm này đã chi 
ra hơn $95,000,000 trong các cuộc bầu cử tại California từ năm 
2004. Màn ảnh truyền hình của chúng ta đã đầy dẫy các mẩu quảng 
cáo công kích.

KHÔNG PHẢI LÀ BIỆN PHÁP CẢI TỔ THỰC SỰ VỀ TÀI CHÁNH 
VẬN ĐỘNG TRANH CỬ

Biện pháp cải tổ thực sự về vận động tranh cử đối xử bình đẳng với 
tất cả mọi người, mà không đặc miễn cho bất cứ người nào. Dự Luật 32 
được cố ý soạn ra để miễn cho hàng ngàn đại thương nghiệp như các 
hãng đầu tư tại Wall Street, các quỹ đầu tư, các nhà phát triển, và các 
công ty bảo hiểm. Hơn 1000 công ty hưởng quyền đặc miễn của dự luật 
này được Tổng Thư Ký Tiểu Bang California liệt kê là Những Nhà Hiến 
Tặng Lớn. Họ đã đóng góp hơn $10,000,000 cho các cuộc vận động 
chính trị, chỉ tính từ năm 2009.
BẤT QUÂN BÌNH VÀ BẤT CÔNG 

Dự luật này cấm các công đoàn sử dụng các ngân khoản khấu trừ 
trong lương cho các mục đích chính trị. Dự luật này nói rằng điều khoản 
này cũng áp dụng cho các công ty, do đó nghe như quân bình. Nhưng 
99% công ty tại California không dùng các khoản khấu trừ trong lương 

để đóng góp chính trị; họ vẫn được phép dùng lợi nhuận của họ để ảnh 
hưởng đến các quyết định. Như vậy là không công bằng hoặc quân bình.

Chỉ cần đọc phần tóm lược chính thức. Quý vị có thể thấy cung cách 
thiếu quân bình từ dòng này: “Các khoản chi tiêu chính trị khác vẫn 
không bị hạn chế, kể cả các khoản chi tiêu của công ty từ những nguồn 
tài nguyên không bị giới hạn vì khoản cấm khấu trừ trong lương.”
HÃY XEM AI ĐỨNG SAU DỰ LUẬT NÀY

Nhiều người đóng góp nhiều nhất cho Dự Luật 32 là các cựu giám 
đốc công ty bảo hiểm, các nhà điều hành tại Wall Street, các nhà phát 
triển, và những người tặng nhiều tiền cho các lý tưởng hưởng lợi từ 
những khoản đặc miễn của Dự Luật 32.

Sacramento bị quá nhiều tình trạng đảng phái cãi nhau và bế tắc. Vấn 
đề tiền bạc chi tiêu cho các cuộc vận động tranh cử đã khiến chúng ta 
không tin vào hệ thống vận động chính trị. Những người bảo trợ Dự 
Luật 32 đang tìm cách lợi dụng lòng tức giận và không tin của chúng ta 
để thay đổi luật có lợi cho họ.
DỰ LUẬT 32 SẼ LÀM CHO TRỞ NÊN TỆ HẠI HƠN NỮA

Một số người nói rằng “dự luật này không quân bình nhưng là một 
bước tiến tới.” Sau đây là trở ngại của cách suy nghĩ đó. Hạn chế các 
công đoàn và công nhân của họ trong khi không chặn đứng các quyền 
lợi riêng của công ty sẽ đưa đến một hệ thống chính trị thiên vị các 
quyền lợi riêng của công ty hơn bất cứ người nào khác. Nếu quý vị 
không muốn các quyền lợi riêng kiểm soát an toàn không khí và nước và 
bảo vệ người tiêu thụ, hãy bỏ phiếu CHỐNG Dự Luật 32.

   Hãy đến http://www.VoteNoOn32.com để tự tìm hiểu tại sao Dự 
Luật 32 lại không như đã tưởng và sẽ tác hại đến người dân trung bình 
tại California. Hãy bỏ phiếu CHỐNG Dự Luật 32.

JENNIFER A. WAGGONER, Chủ Tịch  
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California 
DEREK CRESSMAN, Giám Đốc Cấp Vùng 
Lý Tưởng Chung California
DAN STANFORD, Cựu Chủ Tịch 
Hội Đồng Hoạt Động Chính Trị Công Bằng California

CÁC QUYỀN LỢI RIÊNG KHÔNG CHO QUÝ VỊ BIẾT SỰ THẬT.
Họ nói rằng họ chống Dự Luật 32 về NHỮNG GÌ LUẬT NÀY 

KHÔNG LÀM. Nhưng họ muốn ngăn chặn luật này vì NHỮNG GÌ 
LUẬT NÀY LÀM.

Sự thật là, Dự Luật 32 làm tối đa những gì mà Tối Cao Pháp Viện cho 
phép: Luật này ngăn chặn các công ty lẫn công đoàn tặng tiền cho các 
chính khách. Không đặc miễn. Không khe hở.
THUẬN CHO 32: BA BIỆN PHÁP CẢI TỔ ĐƠN GIẢN:

• Trong các cuộc bầu cử năm 2010, các công ty và công đoàn đã 
đóng góp cho các chính khách tiểu bang $48 triệu. Nếu Dự Luật 
32 có từ khi đó, số $48 triệu đó ắt đã không thể được tặng cho các 
ứng cử viên.

• Không bao giờ các nhà thầu còn có thể tặng tiền cho các chính 
khách đã phê chuẩn hợp đồng của họ được nữa.

• Các công ty hoặc công đoàn không còn được lấy tiền lương của 
công nhân để chi tiêu cho chính trị được nữa. Theo Dự Luật 32, 
mỗi hãng sở và công đoàn sẽ phải xin phép, và mỗi công nhân đều 
có thể từ chối.

Các quyền lợi riêng nhiều tiền đang chi ra hàng triệu bạc để 
ngăn chặn Dự Luật 32. Họ không muốn bị mất đi quyền lực đối với 
Sacramento.

Chỉ một thí dụ:
Khi địa hạt học đường LA không thể sa thải nhanh chóng một 

giáo viên vì lợi dụng tình dục các học sinh của ông ta, họ yêu cầu 
các nhà làm luật thông qua một đạo luật giúp cho việc sa thải này 
được dễ dàng hơn. Nhưng công đoàn giáo viên lớn nhất tiểu bang—
đã tung ra một đội quân vận động hành lang. Họ đã tiêu diệt biện 
pháp cải tổ này.

   Thị Trưởng LA là Antonio Villaraigosa đã gọi đây là “thủ đoạn 
chính trị cay độc.” Đối với tờ San Francisco Chronicle thì thủ đoạn 
này “đáng tởm.”

Giữ nguyên tình trạng này sẽ tác hại đến người dân thật tại California.
Hãy tước tiền bạc ra khỏi tay các chính khách. THUẬN CHO 32.

MARIAN BERGESON 
Cựu Bộ Trưởng Giáo Dục California 
JON COUPAL, Chủ Tịch  
Hội Người Dân Đóng Thuế Howard Jarvis
HON. JOHN ARGUELLES 
Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện California (Hồi Hưu)
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