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แถลงการณ์แสดงวัตถุประสงค์ของพรรคการเมือง

ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกพรรคกำรเมืองและไม่ได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องโดยหน่วยงำนทำงกำรใด 

Green Party of California 

P.O. Box 160, Station A 

Richmond, CA 94808

(916) 448-3437 

อีเมล : gpca@cagreens.org 

เว็บไซต์ : www.cagreens.org

American Independent Party of California 

476 Deodara St. 
Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884 

อีเมล : mark@masterplanner.com 

เว็บไซต์ : www.aipca.org

พรรคอเมริกันอิสระเป็นพรรคแห่งอิสรภาพที่มีระเบียบในชาติหนึ่งที่อยู่ภายใต้พระ

ผู้เป็นเจ้า เราเชื่อในการยึดมั่นอย่างแข็งขันในกฎหมายที่บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

เราเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นสัญญาที่อเมริกามีอยู่กับตนเอง การบิดเบือนรัฐธรรมนูญ

โดยจงใจได้น�าไปสู่การละเมิดบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สิบของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิที่

ได้รับการประกันในเรื่องการมีฝ่ายบริหารที่ถูกจ�ากัดอ�านาจ—ซึ่งต้องการการจัดเก็บ

ภาษีที่กดขี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การน�ารัฐธรรมนูญมาใช้อย่างซื่อสัตย์จะขจัดภาระนั้น

ออกไป

เมื่อเป็นอิสระจากการกดขี่ที่ไร้ขื่อแปของกฎระเบียบแห่งเสรีนิยม เราอาจสามารถ

ใช้พลังงานและความเฉลียวฉลาดของเราอย่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและอย่างยุติธรรม

เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ จากนั้น เราก็จะจัดตั้งกิจการค้าที่เป็นอิสระและรับ

ผิดชอบอย่างแท้จริงขึ้นมา และตอกย�้าสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในทรัพย์สิน 

เราเชื่อในการปกป้องชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อ่อนแอ ป้องกันตนเอง

ไม่ได้ และเหนื่อยล้าจิตใจเพียงใดก็ตาม เราสนับสนุนให้ครอบครัวเป็นที่มั่นอันส�าคัญ

ส�าหรับเสรีภาพ ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความอุตสาหะ และเรา

ประกาศสิทธิและความรับผิดชอบของครอบครัวที่จะอบรมเลี้ยงดู สร้างระเบียบวินัย 

และให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน

เราขอปกบ้องบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งรับรองสิทธิในการ

ปกป้องตนเองของบุคคล ควบคู่ไปกับการปกป้องร่วมกันอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นการ

ปกป้องร่วมกันที่จ�าเป็นต้องมีบูรณภาพแห่งชาติที่มิได้ถูกท�าลายโดยสนธิสัญญาที่ไม่

สุขุมรอบคอบ เราต่อต้านการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทั้งหมด

เราสนับสนุนการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนและนโยบายการเข้าเมืองที่

ดึงดูดบุคคลที่ดีที่สุดของโลกให้มาร่วมสัมผัสอิสรภาพกับเรา

พรรคสีเขียวสนับสนุนวิธีแก้ไขปัญหาที่น�าไปปฏิบัติได้จริงกับปัญหาที่ยากที่สุดของ

โลกของเรา ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไปจนถึงความไม่เท่าเทียมกันของ

รายได้ที่มีมากเป็นประวัติการณ์ เราให้ความส�าคัญกับคนและโลกเป็นอันดับแรก

ปัจจุบัน มีชาวพรรคสีเขียวของรัฐ California 55 คนด�ารงต�าแหน่งที่ได้รับ

เลือก การเลือกพรรคสีเขียวหมายถึงการไม่เห็นด้วยกับการบีบคั้นผู้ยากไร้ และหมาย

ถึงการสนับสนุนความเที่ยงธรรมและความยั่งยืน การปกครองโดยพรรคสีเขียวจะ

หมายถึง :

ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ

• การยุติความยากจนโดยจัดให้มีงานที่ให้ค่าจ้างขั้นต�่าเพื่อด�ารงชีวิตและอนุรักษ์
โลก บ้านราคาประหยัด บริการดูแลสุขภาพแบบจ่ายเงินสมทบคนเดียว สิทธิ
ของผู้ท�างาน และความมั่นคงทางอาหารส�าหรับทุกคน

• ธนาคารของรัฐที่สาธารณชนเป็นเจ้าของจะเป็นผู้ลงทุนในรัฐ California 
แทน Wall Street

• การศึกษาแทนการกักขัง และยกเว้นค่าเล่าเรียนในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของ
รัฐ โดยปฏิรูปข้อเสนอ 13 และการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า

การปฏิรูปการเลือกตั้ง

• ขจัดเงินจากภาคธุรกิจให้หมดไปโดยเปลี่ยนเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เงินสนับสนุน
จากสาธารณะแทน

• ประชาธิปไตยมากขึ้นและการเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยก�าหนดจ�านวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติและสมาชิกรัฐสภาของรัฐตามสัดส่วน และจัดอันดับตัว
เลือกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหารระดับสูงทั่วทั้งรัฐ

• ยกเลิกระบบการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ให้สิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนน
เสียงสูงสุดสองราย

การปฏิรูประบบยุติธรรม

• ยกเลิกโทษประหารชีวิต
• ระงับการจัดสร้างเรือนจ�าไว้ชั่วคราวและยกเลิกเรือนจ�าเอกชน
• ท�าให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย

อนาคตแห่งพลังงานสีเขียว

• ปิดโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Diablo Canyon
• รัฐ California หันไปใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยประสิทธิภาพ

ทางพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนที่สะอาดและมี
สาธารณชนเป็นเจ้าของ

• ภาษีการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล บริการขนส่งมวลชน เมืองรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคสีเขียว โปรดเลือกพรรคสีเขียว

★ พรรคสีเขียว ★

★ พรรคสันติภาพและอิสรภาพ ★
พรรคสันติภาพและอิสรภาพเป็นพรรคของชนชั้นท�างานในประเทศที่ปกครอง

โดยและเพื่อผู้มีฐานะมั่งคั่งและบริษัทของพวกเขา เราไม่ควรจะต้องเสียสละสุขภาพ

ของเรา การด�ารงชีวิตของเรา และโลกของเราเพื่อผลก�าไรของเจ้านายของเรา เรา

สามารถเก็บภาษีจากบรรดาผู้มีฐานะร�่ารวย ซึ่งความมั่งคั่งของพวกเขาสร้างขึ้นมาจาก

คนท�างาน เพื่อน�าภาษีนั้นมาใช้จัดหาสิ่งที่สังคมต้องการ เราสนับสนุน

• งานและสิทธิทางแรงงานที่เหมาะสมส�าหรับทุกคน
• การศึกษาฟรีส�าหรับทุกคนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย
• การดูแลสุขภาพฟรีส�าหรับทุกคน
• การบริการแบบเบ็ดเสร็จส�าหรับผู้ทุพพลภาพ
• การถอนกองทหารทั้งหมดกลับประเทศทันที
• การยุติการเลือกปฏิบัติทั้งหมด ความเสมอภาคในการสมรส
• การให้สิทธิโดยสมบูรณ์แก่ผู้อพยพ

• ประชาธิปไตยที่แท้จริงและการเป็นตัวแทนทางการเมืองที่ยุติธรรม
• ฟื้นฟูและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ตราบใดที่ระบบของเรายังให้ความส�าคัญกับผู้มีฐานะมั่งคั่งเป็นอันดับแรก เรา

จะต้องทนทุกข์กับสงคราม ความโหดร้ายของต�ารวจ ค่าจ้างต�่า สถานที่ท�างานไม่

ปลอดภัย และมลภาวะ เราสนับสนุนแนวคิดสังคมนิยม สิทธิการครอบครอง และ

การควบคุมเศรษฐกิจตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยประชาชนที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพ หาก

เราร่วมมือกันเพื่อน�าอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติของเรากลับคืนมา เรา

จะสามารถท�างานร่วมกันได้ตามครรลองประชาธิปไตยและอย่างสมานฉันท์เพื่อผล

ประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าจะต้องตกเป็นทาสของบรรดาผู้มีฐานะร�่ารวยและ

บริษัทของพวกเขา

โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคสันติภาพและอิสรภาพ และเลือกผู้สมัครรับเลือก

ตั้งของเรา ผู้ซึ่งจะเข้าไปต่อสู้เพื่อสิ่งที่ท่านต้องการ

★ พรรคอเมริกันอิสระ ★

Peace and Freedom Party 

P.O. Box 24764 

Oakland, CA 94623

(510) 465-9414 

อีเมล : info@peaceandfreedom.org
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ล�ำดับของแถลงกำรณ์ก�ำหนดโดยวิธีจับสลำก แถลงกำรณ์ในหน้ำนี้ได้มำจำกพรรคกำรเมืองและไม่ได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องโดยหน่วยงำนทำงกำรใด 

★ พรรคเสรีนิยม ★
หากท่านมีความอดทนทางสังคมและมีความรับผิดชอบทางการเงิน ท่านก็เป็นชาว

พรรคเสรีนิยมแล้ว

วิธีแก้ไขปัญหาของชาวพรรคเสรีนิยมเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริง ท�างานได้จริง และ

ยุติธรรมที่สุดส�าหรับการสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจและส�าหรับใช้ปกครองรัฐของ

เรา หากวิธีการเหล่านั้นถูกน�ามาใช้ในช่วงสิบปีหลังมานี้ รัฐ California ในวันนี้ก็

จะมีเศรษฐกิจที่ทรงพลังและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่น่าปรารถนา โดยอยู่บนพื้น

ฐานของสิ่งต่อไปนี้ :

• กิจการค้าเอกชนที่เติบโต
• ทางเลือกส�าหรับผู้ปกครองในการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน
• การประกันการดูแลสุขภาพโดยเอกชนโดยจ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่แข่งขันได้
• การจ่ายเงินบ�านาญให้แก่พนักงานภาครัฐ ซึ่งไม่ท�าให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นและ

ฝ่ายบริหารเขตล้มละลาย
• กฎหมายที่ใช้กับชาว California ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่

ที่ได้รับเลือกของรัฐ California ด้วย
ชาวพรรคเสรีนิยมท�างานเพื่อ :

• ลดการด�าเนินงานของรัฐ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐและลดภาษีลง (ขณะ
นี้มีหน่วยงานของรัฐมากกว่า 300 แห่ง ที่ด�าเนินการโดยใช้ภาษีสนับสนุนซึ่ง
สามารถปิดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของรัฐ ความปลอดภัยของ
สาธารณชน การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการเกษียณอายุ)

• ปฏิรูประบบบ�านาญของพนักงานภาครัฐซึ่งก�าลังท�าให้เมือง มณฑล และรัฐล้ม
ละลาย

• แปรรูปหน่วยงานของรัฐเป็นเอกชนโดยให้บริการที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการที่ใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเอกชนที่สร้างงาน
• รับประกันการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายส�าหรับชาว 

California ทุกคน
• ควบคุมกัญชาแบบเดียวกับไวน์ของผู้ใหญ่ เพื่อลดโอกาสเข้าถึงโดยผู้เยาว์
• น�าแนวคิดสภานิติบัญญัติแบบไม่เต็มเวลามาใช้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเสรีนิยมจะปฏิรูปสิ่งเหล่านี้หากท่านสนับสนุนและ

เลือกพวกเขา

Libertarian Party of California 

Kevin Takenaga, ประธาน 
770 L Street, Suite 950 

Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776 

อีเมล : office@ca.lp.org 

เว็บไซต์ : www.ca.lp.org

★ พรรคการเลือกตั้งของชาวอเมริกัน ★

พรรคไม่ได้ยื่นแถลงการณ์

★ พรรครีพับลิกัน ★
พรรครีพับลิกันแห่งรัฐ California พยายามยุติสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ใน 

Sacramento และน�ารัฐของเรากลับคืนมาสู่ความเป็นผู้น�าในการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและนวัตกรรมของชาติ โดยลดภาษี ขจัดระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไป 

และน�าธุรกิจกลับมาสู่รัฐ California

เราต้องการช่วยสร้างรัฐ California ให้เป็นที่ซึ่งประชาชนจะกลับมาสู่ความ

มั่นคงอีกครั้ง ด้วยเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวาที่จะสร้างงานและโอกาสให้แก่ทุกคนที่เต็มใจ

และสามารถท�างานได้

ชาวพรรครีพับลิกันสนับสนุนการปฏิรูปฝ่ายบริหารของเราที่ขาดความคล่องตัวและ

สูญเปล่า ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สิน สร้างทางเลือกทางการศึกษาให้ทุกครอบครัว และ

ลดภาระของผู้เสียภาษี เพื่อสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจของเรา และเพื่อสร้างงานและ

โอกาสที่ครอบครัวต่างๆ ต้องการ

พรรครีพับลิกันเป็นผู้แทนทางกฎหมายของสามัญชนชาว California—
ไม่ใช่ของกลุ่มผลประโยชน์พิเศษหรือฝ่ายบริหารที่มีอิทธิพล เราก�าลังต่อสู้เพื่อ

ปกป้องอิสรภาพส่วนบุคคล เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเพื่อให้แน่ใจว่าชาว 

California ทุกคนสามารถท�างาน เก็บออม และลงทุนในอนาคตได้

ประชาธิปไตยของเราใช้ได้ผลเฉพาะเมื่อคนดีตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาและมีส่วน

ร่วมด้วย ประตูของเราเปิดรอรับท่านและเราหวังว่าท่านจะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เพื่อ

ปกป้อง ปรับปรุง และสร้างรัฐ California โดยเข้าร่วมกับพรรครีพับลิกันแห่งรัฐ 

California ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ cagop.org 

วันนี้

California Republican Party 

Jim Brulte, ประธาน 
1121 L Street, Suite 207 

Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496 

เว็บไซต์ : www.cagop.org

★ พรรคเดโมแครต ★
ชาวพรรคเดโมแครตเชื่อว่าความส�าเร็จทางเศรษฐกิจของรัฐ California เกิด

จากความผาสุกของครอบครัวที่ท�ามาหาเลี้ยงชีพ ไม่ใช่จากธนาคารใน Wall Street

ในรัฐ California ภายใต้การน�าของผู้ว่าการรัฐ Jerry Brown วิธีแก้ไขปัญหา

ตามแนวนโยบายของพรรคเดโมแครตได้น�าระบบงบประมาณแบบสมดุลมาใช้ ยุติการ

ตัดงบประมาณทางการศึกษา และขยายการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพราคาไม่แพงให้

แก่ครอบครัว

ชาวพรรคเดโมแครตก�าลังท�างานเพื่อเพิ่มการลงทุนในแหล่งพลังงานทดแทน และ

ก�าลังต่อสู้เพื่อท�าให้การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ไม่เกินก�าลังทางการเงินของ

ชนชั้นกลาง

เราเชื่อว่าโรงเรียนและความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นความส�าคัญเร่งด่วนที่

ต้องได้รับการปกป้อง

ชาวพรรคเดโมแครตรู้ว่ารัฐของเราจะท�างานได้ดีที่สุดเมื่อชาว California ทุกคน

ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จ ไม่ว่าพวกเขาจะมีเชื้อชาติ 

ศาสนา กลุ่มชน หรือรสนิยมทางเพศอย่างไรก็ตาม

ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน ชาวพรรคเดโมแครตจะพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาที่กล้า

หาญและเป็นนวัตกรรมต่อไป เพื่อรับมือกับความท้าทายที่รัฐและชาติของเราเผชิญอยู่

โปรดมาเยี่ยมเราที่ www.cadem.org เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

California Democratic Party 

John L. Burton, ประธาน 
1401 21st Street, #200 

Sacramento, CA 95811

อีเมล : info@cadem.org 

เว็บไซต์ : www.cadem.org 
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