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ขอ้เสนอที่ อนุญาตให้ใ้ช้ค้วามห้ลากห้ลายเป็็นปั็จจัยในการตดัสนิใจ 
เร่อ่งการวา่จา้ง การศึกึษาและการจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐได ้
การแกไ้ขเพิ่ิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญัญัติ16

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่16  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่16  ★

TOM CAMPBELL: “ขอ้เสนอนี�จะอนุญาตให้ม้ห้าวทิยาลยัรัฐ
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีแยกนักเรยีนออกเพิ่ราะเช้่�อช้าต ิเพิ่่อ่ช้ว่ย
นักเรยีนอกีเช้่�อช้าตหิ้นึง่ให้เ้ขา้เรยีนได ้น่ันเป็็นสิง่ทีผ่ดิกฎห้มาย 
โรงเรยีนธรุกจิ Berkeley ไดรั้บัการจัดอนัดบััวา่เป็็นห้นึง่ใน
โรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุในการรับันักเรยีนทีเ่ป็็นช้นกลุม่นอ้ย และ
ด�าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งใช้เ้ช้่�อช้าต ิเราไมไ่ดใ้ห้ค้วามล�าเอยีง
กบัับัตุรของผูบ้ัรจิาคเงนิ ศึษิยเ์กา่ ห้รอ่นักการเมอ่งอกีดว้ย เรา
ยดึมัน่ในการท�าความดอียา่งเครง่ครัด น่ันคอ่วธิทีีค่วรจะเป็็น 
(ผมไมใ่ช้ท่ั �งเดโมแครตและรพัีิ่บัลกินั)” 
LEO TERRELL: “ผมเป็็นคนผวิด�า เป็็นทนายความดา้นสทิธิ
ทางแพิ่ง่เป็็นเวลา 30 ปี็ เป็็นเดโมแครตมาตลอดช้วีติ แต่
ตอนนี�ไมไ่ดอ้ยูฝ่ั่งใด ขอ้เสนอที ่16 เป็็นอบุัายในการใช้เ้งนิของ
รัฐบัาล เพิ่่อ่ให้ป้็ระโยช้นผ์ูรั้บัเห้มาทีส่ง่ราคาป็ระมลูสงูแตม่คีวาม
สมัพัิ่นธท์างการเมอ่ง ซื้ึง่ควรจะเป็็น ‘ช้นกลุม่นอ้ย’ ห้รอ่เป็็นคน
ทีจ่า้ง ‘ช้นกลุม่นอ้ย’ เพิ่่อ่บังัห้นา้ ผูเ้สยีภาษีถกูห้ลอกลวงอยา่ง
ไมย่ตุธิรรม เราไมจ่�าเป็็นตอ้งช้ว่ยเห้ลอ่เช้่�อช้าตหิ้นึง่มากกวา่
อกีเช้่�อช้าตสิ�าห้รับัต�าแห้น่งงานในรัฐบัาล การเล่อ่นต�าแห้น่ง 
ห้รอ่การเลกิจา้งอกีดว้ย และส�าห้รับัการศึกึษา เรามาช้ว่ยผูท้ี่
ตอ้งการ โดยไมค่�านงึถงึเช้่�อช้าต!ิ” 

KALI FONTANILLA: “พิ่อ่ของฉันเป็็นผูย้า้ยถิน่ช้าวจาไมกา 
แตแ่มเ่ลี�ยงดฉัูนมาคนเดยีวอยา่งยากจน สามขีองฉันเป็็นคน
เม็กซื้โิก/เป็อโตรโิก เราภมูใิจในความห้ลากห้ลายเช้่�อช้าต ิฉัน
เป็็นนักศึกึษาเกยีรตนิยิมจากมห้าวทิยาลยัแห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ทีม่หี้ลายป็รญิญา ฉันเคยสอนนักเรยีนผวิด�าที ่Compton 
ตอนนี�ฉันช้ว่ยนักเรยีนช้าวละตนิให้เ้ขา้มห้าวทิยาลยัแห้ง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีจากความดเีลศิึ (เช้น่เดยีวกบััฉัน) ไมใ่ช้โ่ควตา้! 
ขอ้เสนอที ่16 เป็็นการกา้วถอยห้ลงัครั �งให้ญ ่ทีจ่ะสรา้งความ
เสยีห้ายให้ก้บัันักเรยีนทกุคนทีเ่ราตอ้งการช้ว่ยเห้ลอ่ ไมม่คีวาม
จ�าเป็็นตอ้งลดมาตรฐาน! ฉันรักการสอน แตข่อ้เสนอที ่16 จะ
ท�าให้โ้รงเรยีนระดบััอนุบัาลถงึมธัยมป็ลายเสยีระบับั”
อยา่แบัง่แยกเรา รวมเราเขา้ดว้ยกนั ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บั!
TOM CAMPBELL อดตีคณบดี
Haas School of Business, University of California, เมอ่ง Berkeley
LEO TERRELL ทนายความดา้นสทิธทิางแพง่
KALI FONTANILLA ครจูากโรงเรยีนรฐับาล

รับั ขอ้เสนอที ่16 ห้มายถงึ โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัส�าห้รับัช้าว
แคลฟิอรเ์นยีทั �งห้มด
พิ่วกเราทกุคนสมควรไดรั้บัโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัเพิ่่อ่เจรญิ
กา้วห้นา้ ดว้ยคา่จา้งทีย่ตุธิรรม งานทีด่ ีและโรงเรยีนทีม่คีณุภาพิ่
ถงึแมว้า่เราจะอยูใ่นรัฐทีม่คีวามห้ลากห้ลายทีส่ดุในป็ระเทศึ 
ผูช้้ายผวิขาวยงัคงมเีสยีงและโอกาสมากเกนิไป็ทั �งดา้นการเงนิ
และอ�านาจในรัฐแคลฟิอรเ์นยี ถงึแมว้า่ผูห้้ญงิ โดยเฉพิ่าะผูห้้ญงิ
ผวิส ีจะเป็็นผูอ้ยูแ่ถวห้นา้ของการตอ่สูก้บััโควดิ-19 แตผู่ห้้ญงิ
เห้ลา่นี�กไ็มไ่ดรั้บัรางวลัใด ๆ จากการเสยีสละของพิ่วกเธอ ผู ้
ห้ญงิควรมโีอกาสในความส�าเร็จเช้น่เดยีวกบััผูช้้าย
ทกุวนันี� สญัญาจัดซื้่�อจัดจา้งของภาพิ่รัฐเกอ่บัทั �งห้มด และ
ต�าแห้น่งงานทีม่าพิ่รอ้มกนั ตกเป็็นของบัรษัิทให้ญท่ีบ่ัรหิ้ารโดย
ผูช้้ายผวิขาว ผูห้้ญงิผวิขาวไดรั้บัคา่ตอบัแทน 80 เซื้นตจ์าก
ห้นึง่ดอลลาร ์ความเห้ล่อ่มล��าของคา่จา้งยิง่มากขึ�นไป็อกีส�าห้รับั
ผูห้้ญงิผวิสแีละคณุแมท่ีเ่ลี�ยงลกูคนเดยีว ดว้ยเห้ตนุี� ช้นช้ั �นสงูที่
มจี�านวนนอ้ยสามารถสะสมความร�า่รวยเอาไว ้แทนทีจ่ะลงทนุ
กลบััไป็ให้แ้กส่งัคม ขอ้เสนอที ่16 เปิ็ดโอกาสในสญัญาจัดซื้่�อ
จัดจา้งให้แ้กผู่ห้้ญงิและคนผวิสี
เรารูว้า่ธรุกจิขนาดยอ่มเป็็นแกนห้ลกัของเศึรษฐกจิ แตธ่รุกจิอสิระ
ขนาดยอ่มทีผู่ห้้ญงิและคนผวิสเีป็็นเจา้ของสญูเสยีสญัญาจัด
ซื้่�อจัดจา้งของรัฐบัาลมลูคา่กวา่ 1,100,000,000 ดอลลารท์กุปี็
เพิ่ราะกฎห้มายปั็จจบุันั เราจ�าเป็็นตอ้งสนับัสนุนธรุกจิขนาดยอ่ม
เห้ลา่นั�น โดยเฉพิ่าะเม่อ่เราสรา้งเศึรษฐกจิขึ�นมาให้มห่้ลงัจาก
โควดิ-19 ความมัง่คัง่จะถกูลงทนุกลบััไป็ให้ก้บััช้มุช้นของเรา
รับั ขอ้เสนอที ่16 ช้ว่ยสรา้งรัฐแคลฟิอรเ์นยีให้แ้ข็งแกรง่ขึ�นดว้ย
โอกาสทีย่ตุธิรรมส�าห้รับัทกุคน
รับั ขอ้เสนอที ่16 ห้มายถงึ
• การสนับัสนุนผูห้้ญงิและผูห้้ญงิผวิสทีีไ่ดท้�างานอยา่งห้นักเกนิ
ในฐานะผูด้แูลคนป่็วย/ผูท้ีท่�างานอยูแ่นวห้นา้ทีม่คีวามส�าคญัยิง่
ในช้ว่งโควดิ-19
• การขยายการเขา้ถงึคา่จา้งทีม่ัน่คง งานทีด่ ีและโรงเรยีนที่
มคีณุภาพิ่ส�าห้รับัช้าวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน โดยไมค่�านงึถงึเพิ่ศึ 
เช้่�อช้าต ิห้รอ่ช้าตพัิิ่นธุ์
• การสรา้งโอกาสส�าห้รับัผูห้้ญงิและคนผวิสใีห้ไ้ดรั้บัสญัญาจัด
ซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐ ซื้ึง่ควรจะมใีห้ก้บััพิ่วกเราทกุคน

• การป็รับัป็รงุการเขา้ถงึการศึกึษาทีม่คีณุภาพิ่ ทั �งโรงเรยีน
ระดบััอนุบัาลถงึมธัยมป็ลาย และการศึกึษาทีส่งูขึ�นส�าห้รับัเด็ก
ช้าวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน
• การด�าเนนิการเพิ่่อ่ป้็องกนัการเลอ่กป็ฏบิัตัเิพิ่่อ่ให้แ้น่ใจถงึ
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมส�าห้รับัทกุคน
• การสรา้งเศึรษฐกจิทีป่็ฏบิัตักิบััทกุคนเทา่เทยีมกนัขึ�นมาให้ม่
• การลงทนุความมัง่คัง่ทีไ่ดก้ลบััไป็ให้ก้บััช้มุช้นแทนทีจ่ะป็ลอ่ย
ให้ค้นรวยไดร้วยยิง่ขึ�นตอ่ไป็
• กฎห้มายทีเ่ขม้งวดตอ่ตา้นการเลอ่กป็ฏบิัตัยิงัคงมผีลบังัคบััใช้ ้
• ยงัคงห้า้มการใช้โ้ควตา้
เราอยูใ่นช้ว่งเวลาของป็ระวตัศิึาสตรท์ีน่่าทึง่ ในปี็ 2020 เราได ้
เห็้นช้าวแคลฟิอรเ์นยีจ�านวนมากเป็็นป็ระวตักิารณไ์ดด้�าเนนิการ
เพิ่่อ่ตอ่ตา้นการเห้ยยีดสผีวิอยา่งเป็็นระบับั และแสดงความคดิ
เห็้นในการสนับัสนุนของพิ่วกเขาตอ่การเป็ลีย่นแป็ลงทีแ่ทจ้รงิ
ในขณะเดยีวกนั คา่นยิมทีม่รีว่มกนัของเราไดถ้กูโจมตโีดย
นโยบัายของรัฐบัาลป็ระธานาธบิัด ีTrump เราเห็้นจ�านวนการ
เห้ยยีดสผีวิอยา่งโจง่แจง้ทีเ่พิ่ิม่ขึ�น ผูส้นับัสนุนคนผวิขาวไดอ้อก
มาเดนิขบัวน การพิ่รรณนาถงึผูย้า้ยถิน่ฐานขาวละตนิทีช่้ัว่รา้ยและ
คกุคามในแตล่ะวนั คนผวิด�าถกูยงิตายบันถนน อาช้ญากรรมทีต่อ่
ตา้นคนเอเช้ยีมเีพิ่ิม่ขึ�น สทิธสิตรกี�าลงัถกูโจมต ีและโควดิ-19 ได ้
สรา้งความเสยีห้ายให้แ้กช่้มุช้นทีอ่าศึยัอยูด่ั �งเดมิ
ในการลงคะแนนเสยีง รับั ขอ้เสนอที ่16 ช้าวแคลฟิอรเ์นยี
สามารถด�าเนนิการโตต้อบันโยบัายการเห้ยยีดผวิของรัฐบัาล
ป็ระธานาธบิัด ีTrump 
ในการลงคะแนนเสยีง รับั ขอ้เสนอที ่16 ช้าวแคลฟิอรเ์นยี
สามารถด�าเนนิการโตต้อบัการเห้ยยีดผวิ การแบัง่เพิ่ศึ และสรา้ง
รัฐทีม่คีวามยตุธิรรมและเทา่เทยีมส�าห้รับัทกุคน
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัมคีวามส�าคญั รับั ขอ้เสนอที ่16
VoteYesOnProp16.org
CAROL MOON GOLDBERG ประธาน
สห้พัิ่นธผ์ูล้งคะแนนเสยีงสตรรัีฐแคลฟิอรเ์นยี
THOMAS A. SAENZ ประธาน
กองทนุการป้็องกนัทางกฎห้มายและการศึกึษาช้าวอเมรกิาเช้่�อ
สายเม็กซื้โิก
EVA PATERSON ประธาน
ช้มุช้นสนับัสนุนความยตุธิรรมทีเ่ทา่เทยีมกนั

28 | ข้อโต้แย้ง ข้อโต้แย้งที่พิ่ิมพิ่์ในห้น้านี้เป็็นความเห้็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับัการตรวจสอบัความถูกต้องโดยห้น่วยงานใด ๆ ของทางการ 
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ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่ิ่มิพิ่ใ์นห้นา้นี�เป็็นความเห็้นของผูเ้ขยีน และยงัไมไ่ดรั้บัการตรวจสอบัความถกูตอ้งโดยห้น่วยงานใด ๆ ของทางการ  ขอ้โตแ้ยง้ | 29

อนุญาตให้ใ้ช้ค้วามห้ลากห้ลายเป็็นปั็จจัยในการตัดสนิใจ
เร่อ่งการวา่จา้ง การศึกึษา และการจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐได ้

การแกไ้ขเพิ่ิม่เตมิรัฐธรรมนูญในสภานติบิัญัญัติ

ขอ้เสนอที่

16
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่16  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่16  ★
ยน่ห้ยดัเพิ่่อ่คา่นยิมของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ยน่ห้ยดัเพิ่่อ่ตอ่ตา้นการ
เลอ่กป็ฏบิัตั ิ
ช้าวแคลฟิอรเ์นยียอมรับัวา่ ทกุคนสมควรไดรั้บัโอกาสทีเ่ทา่
เทยีมกนัเพิ่่อ่ป็ระสบัความส�าเร็จ โดยไมค่�านงึถงึเพิ่ศึ ห้นา้ตา 
ห้รอ่สถานทีเ่กดิ เรายอมรับัวา่ผูห้้ญงิควรจะไดรั้บัคา่ตอบัแทน
เทา่กบััผูช้้าย และเด็กทกุคนไมว่า่จะมภีมูหิ้ลงัห้รอ่สผีวิใดสมควร
ทีจ่ะไดเ้ขา้ถงึโรงเรยีนทีด่ี
ผูค้ดัคา้นใช้ภ้าษาทีโ่กห้ก เพิ่่อ่อา้งวา่พิ่วกเขาสนใจถงึอนาคต
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี จรงิ ๆ แลว้แนวทางของพิ่วกเขาท�าให้เ้รา
กา้วถอยห้ลงั
ธรุกจิทีผู่ห้้ญงิและคนผวิสเีป็็นเจา้ของเสยีเงนิ 1.1 พัิ่นลา้น
ดอลลารใ์นแตล่ะปี็ เพิ่ราะสญัญาทีท่�าก�าไรจะตกไป็อยูก่บััคน
จ�านวนนอ้ยทีร่�า่รวย ผูห้้ญงิไดรั้บัคา่ตอบัแทนเพิ่ยีง 80 เซื้นต์
จากห้นึง่ดอลลารแ์ละผูห้้ญงิผวิสไีดรั้บันอ้ยกวา่นั�นอกี
ทางเดยีวทีจ่ะท�าให้รั้ฐแคลฟิอรเ์นยีกา้วไป็ขา้งห้นา้ไดค้อ่ตอ้ง
ผา่นขอ้เสนอที ่16 ขยายโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัส�าห้รับัทกุคน 
และตอ่สูก้บััการเห้ยยีดสผีวิของระบับั
ในการผา่นขอ้เสนอที ่16 ช้าวแคลฟิอรเ์นยีสามารถ:
• จัดการกบััการเลอ่กป็ฏบิัตัใินทกุรปู็แบับั และขจัดอปุ็สรรคของ
โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั
• ตอ่สูก้บััการเลอ่กป็ฏบิัตัใินคา่จา้งตามเพิ่ศึ

• ให้ผู้ห้้ญงิผวิสไีดม้โีอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการเล่อ่นต�าแห้น่ง
งานและต�าแห้น่งผูน้�า
• ขยายโอกาสทางอาช้พีิ่และการศึกึษาในดา้นวทิยาศึาสตร์
และเทคโนโลยใีห้ก้บััเด็กผูห้้ญงิ
รัฐแคลฟิอรเ์นยีสามารถเขา้รว่มกบััรัฐอ่น่อกี 42 รัฐในการด�าเนนิ
การเพิ่่อ่ไป็สูโ่อกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัโดยการลงคะแนนเสยีง รับั 
ขอ้เสนอที ่16
ในฐานะช้าวแคลฟิอรเ์นยี เราให้ค้วามส�าคญักบััความห้ลาก
ห้ลายและความเทา่เทยีมกนั เราทราบัดวีา่การยตุกิารเลอ่ก
ป็ฏบิัตัแิละสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัเป็็นสิง่ทีค่วรท�า
ในช้ว่งเวลาทีไ่มแ่น่นอนของโควดิ-19 เราสามารถสรา้งรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในอนาคตทีแ่สดงให้เ้ห็้นถงึคา่นยิมของเราโดยการ
ลงคะแนนเสยีง รับั ขอ้เสนอที ่16
รับัขอ้เท็จจรงิไดท้ี ่VoteYes0nProp16.org
E. TOBY BOYD ประธาน
สมาคมครรัูฐแคลฟิอรเ์นยี
NORMA CHAVEZ-PETERSON ผูอ้�านวยการบรหิาร
ACLU แห้ง่เมอ่ง San Diego และเทศึมณฑล Imperial
DR. BERNICE A. KING ซอีโีอ
The Martin Luther King, Jr. Center

สภานติบิัญัญัตแิห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ้งการให้ท้า่นขดีฆา่
ขอ้ความส�าคญัเห้ลา่นี�ออกจากรัฐธรรมนูญของรัฐ: “รัฐจะ
ไมเ่ลอ่กป็ฏบิัตั ิห้รอ่ให้ก้ารป็ฏบิัตัแิบับัสทิธพิิ่เิศึษ แกบ่ัคุคล
ห้รอ่กลุม่ใด ๆ บันพิ่่�นฐานของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ สผีวิ ช้าตพัิิ่นธุ ์
ห้รอ่ช้าตกิ�าเนดิ ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัั การจา้งงานของภาค
รัฐ การศึกึษาของป็ระช้าช้น ห้รอ่การจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐ”
อยา่ท�า! ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บั
ค�าเห้ลา่นี�ทีไ่ดรั้บัการลงมตรัิบัโดยผูล้งคะแนนเสยีงของรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในปี็ 1996 ให้เ้ป็็นขอ้เสนอที ่209 ควรจะคงอยู่
อยา่งนั�น การป็ฏบิัตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัเทา่นั�นทีจ่ะ
ท�าให้รั้ฐทีม่คีวามห้ลากห้ลายอยา่งมากเช้น่รัฐแคลฟิอรเ์นยีนั�น 
สามารถให้ค้วามยตุธิรรมแกท่กุคนได ้
การเพิ่กิถอนนั�นจะเป็็นการกา้วถอยห้ลงั
การเลอ่กป็ฏบิัตัใินลกัษณะเช้น่นี�ถอ่เป็็นภยั เพิ่ราะจะแบัง่พิ่วก
เราในเวลาทีจ่�าเป็็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรวมตวักนั นักการเมอ่ง
ตอ้งการป็ฏบิัตัแิบับัมสีทิธพิิ่เิศึษกบััคนโป็รด นักการเมอ่งคดิวา่
จะสามารถ “แกไ้ข” ตอ่การเลอ่กป็ฏบิัตัใินอดตีตอ่ช้นกลุม่นอ้ย
และสตร ีโดยการเลอ่กป็ฏบิัตัติอ่ช้นกลุม่นอ้ยอ่น่ ๆ และผูช้้ายที่
ไมไ่ดก้ระท�าผดิใด ๆ การลงโทษผูบ้ัรสิทุธิจ์ะท�าให้เ้กดิวงจรของ
ไมพ่ิ่อใจไมม่ทีีส่ ิ�นสดุ ทางเดยีวทีจ่ะห้ยดุการเลอ่กป็ฏบิัตัไิด ้คอ่
ตอ้งห้ยดุเลอ่กป็ฏบิัตั ิ
ช้ว่ยเห้ลอ่ผูท้ีต่อ้งการความช้ว่ยเห้ลอ่จรงิ ๆ
ไมใ่ช้ว่า่คนอเมรกิาเช้่�อสายเอเช้ยีห้รอ่คนขาวทกุคนจะได ้
เป็รยีบั ไมใ่ช้ว่า่คนละตนิห้รอ่คนด�าทกุคนจะเสยีเป็รยีบั รัฐของ
เรามผีูช้้ายและผูห้้ญงิทีป่็ระสบัความส�าเร็จจากทกุเช้่�อช้าตแิละ
ช้าตพัิิ่นธุ ์เราอยา่สรา้งภาพิ่พิ่จนท์ีว่า่ช้นกลุม่นอ้ยและผูห้้ญงิไม่
สามารถท�าอะไรไดน้อกจากจะไดรั้บัสทิธพิิ่เิศึษ
ในขณะเดยีวกนั รัฐของเรายงัมผีูช้้ายและผูห้้ญงิจากทกุเช้่�อช้าติ
และช้าตพัิิ่นธุ ์ทีอ่าจใช้ค้วามช้ว่ยเห้ลอ่มากอกีห้น่อย กฎห้มาย
ปั็จจบุันัอนุญาต “การยน่ยนัสทิธปิ็ระโยช้น”์ ในลกัษณะนี� 
ตราบัใดทีไ่มไ่ดเ้ลอ่กป็ฏบิัตั ิห้รอ่ให้ก้ารป็ฏบิัตัแิบับัสทิธพิิ่เิศึษ 
บันพิ่่�นฐานของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ สผีวิ ช้าตพัิิ่นธุ ์ห้รอ่ช้าตกิ�าเนดิ 
ตวัอยา่งเช้น่ มห้าวทิยาลยัรัฐสามารถช้ว่ยเห้ลอ่นักเรยีนทีม่าจาก
ครอบัครัวรายไดน้อ้ย ห้รอ่นักเรยีนทีเ่ป็็นคนแรกในครอบัครัวที่
ไดเ้ขา้เรยีนในวทิยาลยั รัฐสามารถช้ว่ยเห้ลอ่ธรุกจิขนาดยอ่ม

ทีก่อ่ตั �งธรุกจิโดยบัคุคลทีร่ายไดน้อ้ยห้รอ่ทีส่นับัสนุนบัคุคลทีม่ี
รายไดน้อ้ยส�าห้รับัโอกาสในการท�างาน
แตห่้ากค�าเห้ลา่นี�ถกูใสเ่ขา้ในรัฐธรรมนูญของรัฐแลว้ 
มห้าวทิยาลยัแห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีจะมอีสิระทีจ่ะให้ค้วามส�าคญั
มากขึ�นอกีกบััลกูช้ายของทนายความทีร่�า่รวยในการเขา้เรยีน
มากกวา่ลกูสาวของคนงานในฟารม์เพิ่ยีงเพิ่ราะเขามาจากกลุม่ 
“ทีด่อ้ยโอกาส” น่ันคอ่ไมย่ตุธิรรม
ช้ว่ยเห้ลอ่ผูเ้สยีภาษี
กอ่นทีจ่ะผา่นขอ้เสนอ 209 รัฐแคลฟิอรเ์นยีและรัฐบัาลทอ้งถิน่
จ�านวนมากดแูลระบับัราช้การทีม่คีา่ใช้จ้า่ยสงู ซื้ึง่มกีารป็ฏบิัตั ิ
แบับัมสีทิธพิิ่เิศึษในการจัดซื้่�อจัดจา้งของภาครัฐ บันพิ่่�นฐาน
ของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ ห้รอ่ช้าตพัิิ่นธุข์องเจา้ของธรุกจิ ผูเ้สนอราคา
ทีม่คีณุสมบัตัติ�า่ทีส่ดุอาจถกูป็ฏเิสธ การวจัิยทีร่อบัคอบัทีม่กีาร
ทบัทวนโดยผูรู้เ้สมอกนัของนักเศึรษฐศึาสตรแ์ห้ง่มห้าวทิยาลยั
แห้ง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีพิ่บัวา่สญัญา CalTrans ทีค่วบัคมุโดย
ขอ้เสนอที ่209 ช้ว่ยป็ระห้ยดัเงนิได ้5.6% เม่อ่เทยีบักบััสญัญา
ทีไ่มใ่ช้ ่209 ในระยะเวลาสองปี็ห้ลงัจากมกีารบังัคบััใช้ ้ห้าก
การป็ระห้ยดัเงนิส�าห้รับัสญัญาของรัฐบัาลอ่น่ใกลเ้คยีงเทา่
นี� การเพิ่กิถอนบัทบัญัญัตรัิฐธรรมนูญนี�ท�าให้เ้กดิคา่ใช้จ้า่ยแก่
ผูเ้สยีภาษีห้ลายพัิ่นลา้นดอลลาร์
สทิธทิีเ่ทา่เทยีมกนัเป็็นพิ่่�นฐาน
การห้า้มการป็ฏบิัตัแิบับัมสีทิธพิิ่เิศึษบันพิ่่�นฐานของเช้่�อช้าต ิเพิ่ศึ 
สผีวิ ช้าตพัิิ่นธุ ์ห้รอ่ช้าตกิ�าเนดิ เป็็นพิ่่�นฐานของห้ลกัความเช้่อ่
ของช้าวอเมรกิา ซื้ึง่มอียูใ่นรัฐธรรมนูญส�าห้รับัเราทกุคน . . . 
ทั �งในปั็จจบุันัและส�าห้รับัคนรุน่ตอ่ไป็ อยา่ทิ�งมนัไป็ 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บั
WARD CONNERLY ประธาน
กลุม่ช้าวแคลฟิอรเ์นยีเพิ่่อ่สทิธทิีเ่ทา่เทยีมกนั
GAIL HERIOT ศาสตราจารยด์า้นกฎหมาย
BETTY TOM CHU อดตีกรรมาธกิารแกไ้ขรฐัธรรมนญู
แหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยี


