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จำำ�กัด
ั สิิทธิ์์ใ� นการได้ ้รัับการปล่่อยตััวโดยมีีการคุุมประพฤติิสำำ�หรัับการกระทำำ�ความผิิดบางประการซึ่่ง� ขณะนี้้�ได้ ้รัับ
การพิิจารณาว่่าเป็็ นการกระทำำ�ความผิิดไม่่รุน
ุ แรง อนุุญาตให้ ้มีีการกำำ�หนดบทลงโทษเทีียบเท่่ากัับความผิิดอาญา
อุุกฉกรรจ์์สำ�ำ หรัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดบางประเภทที่่�กฎหมายปัั จจุุบัน
ั ระบุุไว้ ้ว่่าเป็็ นความผิิดทางอาญาประเภทลหุุโทษ
เท่่านั้้�น การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ สน ับสนุนข้อเสนอที่ 20 ★

“เขาปาดมีดมาทีฉ
่ ั นและพยายามจะฆ่าฉั น” Terra Newell ผู ้รอดชีวต
ิ
จากการถูกผู ้ป่ วยโรคโซซิโอพาท Dirty John ใช ้มีดโจมตีกล่าว “ช่าง
เป็ นเหตุการณ์ทโี่ หดร ้ายและน่าสะพรึงกลัวมาก—แต่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
การโจมตีของเขาไม่ใช่อาชญากรรมรุนแรง”
ภายใต ้กฎหมายของรัฐ California การโจมตีด ้วยอาวุธร ้ายแรงถูกจัดว่า
เป็ นการกระท�ำความผิด “ไม่รน
ุ แรง”—รวมไปถึงการข่มขืนคูเ่ ดท การค ้า
ประเวณีเด็ก และอาชญากรรมอืน
่ ๆ อีก 19 ชนิดทีเ่ ป็ นอาชญากรรมที่
เห็นได ้ชัดว่ารุนแรง
แต่ทก
ุ อย่างถือว่า “ไม่รน
ุ แรง” ภายใต ้กฎหมาย
ข ้อเสนอที่ 20 จะแก ้ไขเรือ
่ งดังกล่าว
อาชญากรรม “ไม่รน
ุ แรง” ในรัฐ California ประกอบไปด ้วยความรุนแรง
ในบ ้าน การจุดระเบิด การยิงปื นเข ้าไปในบ ้านโดยมีเจตนาท�ำให ้ผู ้อืน
่
เสียชีวต
ิ หรือบาดเจ็บ การข่มขืนคนหมดสติ และการตีเด็กอย่างรุนแรง
จนสามารถท�ำให ้เด็กเกิดอาการโคม่าหรือถึงแก่ชวี ต
ิ ได ้
ผู ้บังคับค ้าประเวณีมก
ั จะทุบตี ข่มขืน และมอมยาเหยือ
่ ก่อนที่
จะน�ำเหยือ
่ ไปค ้าประเวณี แต่ในรัฐ California การค ้ามนุษย์ถอ
ื
เป็ นการกระท�ำความผิด “ไม่รน
ุ แรง” แม ้แต่อาชญากรรมทีเ่ กิดจากความ
เกลียดชังก็ถอ
ื ว่า “ไม่รน
ุ แรง”
ด ้วยเหตุนี้ ผู ้กระท�ำความผิดทีไ่ ด ้รับการลงโทษจากการกระท�ำ
อาชญากรรมรุนแรง 22 อย่างนีห
้ ลายพันคน ซึ่งประกอบไปด ้วยผู ้ก่อ
ิ ธิถก
อาชญากรรมทางเพศและผู ้ล่วงละเมิดเด็ก มีสท
ู ปล่อยตัวจาก
คุกก่อนก�ำหนดได ้โดยมิต ้องรับโทษเต็มและไม่มก
ี ารเตือนเหยือ
่ ของ
อาชญากรล่วงหน ้า
ข ้อเสนอที่ 20 ป้ องกันมิให ้มีการปล่อยตัวผู ้กระท�ำการรุนแรงและผู ้
ล่วงละเมิดทางเพศก่อนก�ำหนดโดยการท�ำให ้อาชญากรรมรุนแรง
22 ประการนีม
้ ค
ี วาม “รุนแรง” ภายใต ้กฎหมาย และต ้องแจ ้งเหยือ
่
อาชญากรให ้ทราบเมือ
่ มีการปล่อยตัวอาชญากร
ข ้อเสนอที่ 20 จะใช ้บทบัญญั “การลงโทษเต็ม” กับนักโทษอุกฉกรรจ์
ทีอ
่ าจเป็ นภัยต่อความปลอดภัยของสาธารณชนไม่วา่ จะมีชนชาติหรือ
เชือ้ ชาติใดก็ตาม มิได ้ใช ้การลงโทษนีก
้ บ
ั ผู ้กระท�ำความผิดเรือ
่ งยาเสพ
ติดและอาชญากรรมเล็กน ้อย และมิได ้จับคนเข ้าคุกเพิม่ ขึน้
“ข ้อกล่าวหาทีว่ า่ ข ้อเสนอที่ 20 จะท�ำให ้เรือนจ�ำของเรามีนักโทษ
เพิม่ ขึน้ อีกหลายพันคนนัน
้ ไม่จริง” Michele Hanisee นายกสมาคม
รองอัยการเขตกล่าว“มันไม่ได ้ส่งคนเข ้าคุกเพิม่ แต่มน
ั ท�ำให ้ผู ้กระท�ำ
ความผิดรุนแรงและผู ้ก่ออาชญากรรมทางเพศรับโทษเต็ม”

ข ้อเสนอนีป
้ ้ องกัยเหยือ
่ อาชญากรรมและท�ำให ้ผู ้กระท�ำความผิดได ้
รับการให ้ค�ำปรึกษา จัดการความโกรธ และเข ้าถึงโปรแกรมการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมนานขึน้
“ข ้อเสนอที่ 20 คุ ้มครองเด็กมิให ้ถูกท�ำร ้ายร่างการและถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ” Marc Klaas ผู ้ก่อตัง้ มูลนิธเิ ด็ก Klaas กล่าว “จะเกิดการ
ตระหนักว่าการค ้ามนุษย์เยาวชนเป็ นอาชญากรรมร ้ายแรงตามทีม
่ น
ั เป็ น”
ข ้อเสนอที่ 20 ท�ำให ้มีการป้ องกันอาชญากรรมรุนแรงมากขึน้ ด ้วยการ
เก็บ DNA จากคนทีถ่ ก
ู ตัดสินโทษจากการลักขโมยและคดียาเสพติด
ซึ่งมีงานวิจัยมากมายพบว่าการกระท�ำเช่นนีช
้ ว่ ยแก ้ปั ญหาอาชญากรรม
ทีห
่ นักและรุนแรงกว่าได ้ เช่น คดีการข่มขืน การปล ้น และการฆาตกรรม
รัฐ California ลดบทลงโทษของการโจรกรรมในปี 2014 ตัง้ แต่นัน
้
เป็ นต ้นมามีคดีกาโจรกรรมทีใ่ หญ่ขนึ้ เพิม่ ขึน้ ถึง 25% ท�ำให ้เกิดความ
เสียหายต่อร ้านขายของช�ำ เจ ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เจ ้าของบ ้าน และ
ผู ้บริโภคกว่าพันล ้านดอลลาร์ การลักเล็กขโมยน ้อยกลายเป็ นเรือ
่ งปกติ
และไม่คอ
่ ยมีคนแจ ้งความ
ข ้อเสนอที่ 20 จะท�ำให ้บทลงโทษการโจรกรรมต่อเนือ
่ งให ้มีความเข ้ม
งวดมากยิง่ ขึน้ —เพือ
่ ช่วยหยุดยัง้ ไม่ให ้เกิดการท�ำลายรถ การลักเล็ก
ขโมยน ้อย โจรขึน้ บ ้าน และการโจรกรรมครัง้ ใหญ่อน
ื่ ๆ
วิกฤติการณ์คนติดยาใน California เป็ นอีกสาเหตุใหญ่ทท
ี่ �ำให ้เกิดการ
โจรกรรม การท�ำให ้บทลงโทษมีความเข ้มงวดมากยิง่ ขึน้ ข ้อเสนอที่
20 ท�ำให ้ผู ้ติดยา (ซึ่งมีจ�ำนวน 75% ของคนไร ้บ ้านในรัฐ California)
ไม่ต ้องอยูต
่ ามท ้องถนนพร ้อมทัง้ บ�ำบัดผู ้ติดยาและน�ำพวกเขาเข ้า
โปรแกรมสุขภาพซึ่งมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่
การลงคะแนนเสียง “รับ”ให ้ข ้อเสนอที่ 20 เป็ นการลงคะแนนต่อต ้าน
ความเกลียดชังและความรุนแรง
มันคือการลงคะแนนเสียงเพือ
่ เด็ก เหยือ
่ อาชญากรรม และผู ้รอดชีวต
ิ
จากอาชญากรรม
มันคือการลงคะแนนเสียงเพือ
่ ความยุตธิ รรม ความเท่าเทียม และ รัฐ
California ทีป
่ ลอดภัยมากยิง่ ขึน้
PATRICIA WENSKUNAS, ผู ้ก่อตัง้
บริษัท Crime Survivors
NINA SALARNO BESSELMAN, ประธาน
สหพันธ์ผู ้เสียหายจากอาชญากรรมของรัฐ California
CHRISTINE WARD, ผู ้อ�ำนวยการ
พันธมิตรผู ้เสียหายจากอาชญากรรม

★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีส่ น ับสนุนข้อเสนอที่ 20 ★
ไม่รับข ้อเสนอที่ 20 — มันเป็ นแค่การหลอกลวงใช ้จ่ายงบประมาณใน
เรือนจ�ำอย่างเกินจ�ำเป็ น
เราคือบรรดาอัยการและผู ้ทีร่ อดชีวต
ิ มาจากอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ ผู ้
สนับสนุนข ้อเสนอที่ 20 ให ้ข ้อมูลผิด นีค
่ อ
ื ความจริง:
กฎหมายการตัดสินโทษอาชญากรรมอุกฉกรรจ์มค
ี วามชัดเจนและเข ้มงวด
ผู ้ทีก่ ระท�ำอาชญากรรมอุกฉกรรจ์จะได ้รับการตัดสินโทษทีร่ น
ุ แรงและ
ยาวนานอย่างโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ ข ้อเสนอที่ 20 ไม่ได ้หมายความเช่นนัน้
ข ้อเสนอที่ 20 จะสิน้ เปลืองภาษี ทค
ี่ ณ
ุ เสียเป็ นสิบๆ ล ้านดอลลาร์ไปกับ
เรือนจ�ำ
นักวิเคราะห์การออกกฎหมายผู ้ไม่ล�ำเอียงฝ่ ายใดกล่าวว่าข ้อเสนอ
ที่ 20 จะใช ้เงิน“เป็ นสิบๆ ล ้านดอลลาร์” ทุกปี  ซึง่ อาจจะท�ำตัดงบ
ประมาณอย่างหนักส�ำหรับ:
• การฟื้ นฟูคนในเรือนจ�ำทีก
่ �ำลังจะได ้รับการปล่อยตัว
• โปรแกรมสุขภาพจิตทีพ
่ สิ จู น์แล ้วว่าสามารถลดการก่ออาชญากรรมซ�้ำ 
• โรงเรียน บ ้านเรือน และคนไร ้บ ้าน
• สนับสนุนเหยือ
่ อาชญากรรม
ข ้อเสนอที่ 20 นัน
้ สุดโต่ง
ข ้อเสนอที่ 20 ท�ำให ้โจรทีก
่ ระท�ำการขโมยเล็กน ้อยอย่าง—ขโมย
จักรยาน—โดนลงโทษเท่าอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ เป็ นการแตกแถวไป
50 | ข ้อโต ้แย ้ง

จากรัฐอืน
่ และท�ำให ้วัยรุน
่ คนผิวสี คนละติน และผู ้ทีม
่ รี ายได ้น ้อยจะถูก
คุมขังหลายปี เพราะก่ออาชญากรรมเล็กน ้อยทีไ่ ม่มค
ี วามรุนแรง
ข ้อเสนอที่ 20 ท�ำให ้พวกเราถอยหลังเข ้าคลอง
ชาวแคลิฟอร์เนียได ้ลงคะแนนเสียงเพือ
่ ลดค่าใช ้จ่ายทีส
่ นิ้ เปลืองไป
กับเรือนจ�ำอย่างล ้นหลาม ข ้อเสนอที่ 20 ท�ำให ้ความคืบหน ้านัน
้ ถอย
หลังกลับ การฟื้ นฟูคนในเรือนจ�ำก่อนทีจ่ ะได ้รับการปล่อยตัวเป็ นทางที่
ได ้ผลทีส
่ ด
ุ ในการเพิม่ ความปลอดภัยให ้แก่สาธารณชน ข ้อเสนอที่ 20
สามารถตัดงบประมาณของสิง่ ทีจ่ �ำเป็ นแล ้วน�ำงบประมาณไปสิน้ เปลือง
กับการสร ้างเรือนจ�ำเพิม่  ซึ่งเราไม่ได ้ต ้องการ
ผู ้น�ำการบังคับใช ้กฎหมาย ผู ้เชีย่ วชาญเรือ
่ งงบประมาณ ผู ้ปฏิรป
ู การ
ตัดสินความผิดทางอาญา พนักงานอัยการ และผู ้ได ้รับความเสียหาย
จากอาชญากรรม ต่างก็ตอ
่ ต ้านการหลอกลวงเพือ
่ ใช ้จ่ายงบประมาณใน
เรือนจ�ำอย่างเกินจ�ำเป็ น
NoProp20.Vote
DIANA BECTON, พนักงานอัยการเขต
เทศมณฑล Contra Costa
RENEE WILLIAMS, กรรมการบริหาร
National Center for Victims of Crime
TINISCH HOLLINS, ผู ้อ�ำนวยการแห่งรัฐ California
ผู ้รอดชีวต
ิ จากอาชญากรรมเพือ
่ ความปลอดภัยและความยุตธิ รรม

ข ้อโต ้แย ้งทีพ
่ ม
ิ พ์ในหน ้านีเ้ ป็ นความเห็นของผู ้เขียน และยังไม่ได ้รับการตรวจสอบความถูกต ้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ

จำำ�กัด
ั สิิทธิ์์ใ� นการได้ ้รัับการปล่่อยตััวโดยมีีการคุุมประพฤติิสำำ�หรัับการกระทำำ�ความผิิดบางประการซึ่่ง� ขณะนี้้�ได้ ้รัับ
การพิิจารณาว่่าเป็็ นการกระทำำ�ความผิิดไม่่รุน
ุ แรง อนุุญาตให้ ้มีีการกำำ�หนดบทลงโทษเทีียบเท่่ากัับความผิิดอาญา
อุุกฉกรรจ์์สำ�ำ หรัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดบางประเภทที่่�กฎหมายปัั จจุุบัน
ั ระบุุไว้ ้ว่่าเป็็ นความผิิดทางอาญาประเภทลหุุโทษ
เท่่านั้้�น การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ ค ัดค้านข้อเสนอที่ 20 ★
หยุดการหลอกลวงเกีย่ วกับการใช ้จ่ายในเรือนจ�ำ—ออกเสียงไม่รับ
ข ้อเสนอที่ 20!
รัฐ California มีการตัดสินโทษทีย่ าวนานและเข ้มงวดต่ออาชญากรรม
อุกฉกรรจ์อยูแ
่ ล ้ว ผู ้สนับสนุนข ้อเสนอที่ 20 พยายามท�ำให ้คุณหวาด
กลัวและท�ำให ้การปฏิรป
ู การตัดสินความผิดทางอาญาทีค
่ ณ
ุ กระท�ำ
ส�ำเร็จมาแล ้วต ้องถอยหลัง เพือ
่ ทีจ่ ะใช ้เงินภาษี ทค
ี่ ณ
ุ จ่ายเป็ นสิบๆ ล ้าน
ดอลลาร์ไปกับเรือนจ�ำ 
อย่าโดนหลอก ทุกปี มค
ี นเป็ นพันๆ คนถูกตัดสินต ้องถูกลงโทษ
ร ้ายแรงและยาวนาน ปั ญหาไม่ได ้อยูท
่ กี่ ารตัดสินลงโทษ มันอยูท
่ ี่
การเตรียมตัวนักโทษให ้พร ้อมแก่การปล่อยตัวต่างหาก ข ้อเสนอที่ 20
อาจจะท�ำให ้ต ้องเฉือนงบประมาณโปรแกรมการรักษาสุขภาพจิตและการ
ฟื้ นฟูสภาพอย่างมาก—ซึ่งพิสจู น์มาแล ้วว่ากลวิธด
ี งั กล่าวสามารถลดการ
ก่ออาชญากรรมซ�้ำได ้ แต่มน
ั จะท�ำให ้เรามีความปลอดภัยน ้อยลง
ผู ้ได ้รับความเสียหายจากอาชญากรรม ผู ้น�ำการบังคับใช ้กฎหมาย รวม
ไปถึงผู ้เชีย่ วชาญเรือ
่ งงบประมาณ และผู ้เชีย่ วชาญเรือ
่ งการฟื้ นฟูสภาพ
ต่างก็ตอ
่ ต ้านข ้อเสนอที่ 20 นีเ้ พราะมันท�ำให ้สูญเสียงบประมาณเป็ น
สิบๆ ล ้านไปกับเรือนจ�ำและตัดงบประมาณโปรแกรมฟื้ นฟูสภาพและ
ความช่วยเหลือแก่ผู ้ได ้รับความเสียหายจากอาชญากรรมลง สนับสนุน
ข ้อเสนอที่ 20 คือการหลอกลวงใช ้งบประมาณไปกับเรือนจ�ำและ
ท�ำให ้เราถอยหลังเข ้าคลอง
ข ้อเสนอที่ 20 ท�ำให ้เงินของคุณสิน้ เปลืองไปกับเรือนจ�ำ
ข ้อเสนอที่ 20 จะใช ้ภาษี ประชาชน—ทีค
่ ณ
ุ เสีย—กว่าสิบล ้านดอลลาร์
ไปกับเรือนจ�ำ รัฐ California ก�ำลังเผชิญหน ้ากับการตัดงบประมาณ
โรงเรียน การรักษาพยาบาล และบริการทีจ่ �ำเป็ นอืน
่ ๆ การใช ้เงินเป็ น
สิบๆ ล ้านไปกับเรือนจ�ำตอนนีเ้ ป็ นการหลอกลวงทีส
่ นิ้ เปลือง
ข ้อเสนอที่ 20 เมินเฉยต่อภาวะไร ้บ ้าน โรงเรียน สุขภาพจิต และการเคหะ
เราต ้องท�ำมากยิง่ ขึน้ เพือ
่ จัดการกับอาชญากรรมอยูเ่ สมอ แต่ข ้อเสนอ
ที่ 20 ท�ำให ้ทุกอย่างแย่ลง ข ้อเสนอที่ 20 สิน้ เปลืองภาษี ทค
ี่ ณ
ุ จ่ายไป
กับเรือนจ�ำ ซึ่งความจริงน่าจะใช ้เงินภาษี ไปกับโรงเรียน แก ้ไขปั ญหา
คนไร ้บ ้าน การรักษาสุขภาพจิต และบ ้านราคาย่อมเยามากกว่า
ข ้อเสนอที่ 20 นัน
้ สุดโต่ง
ข ้อเสนอที่ 20 ท�ำให ้การขโมยทีม
่ ากกว่า $250 สามารถถูกปรับเท่า
อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ เป็ นการแตกแถวอย่างสุดขีดไปจากรัฐอืน
่ และ
ท�ำให ้วัยรุน
่ คนผิวสี คนละติน และผู ้ทีม
่ รี ายได ้น ้อยจะถูกคุมขังหลายปี
เพราะก่ออาชญากรรมเล็กน ้อยและไม่มค
ี วามรุนแรง
ข ้อเสนอที่ 20 ลดการฟื้ นฟูสภาพลง—ท�ำให ้เรามีความปลอดภัยน ้อยลง
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ข ้อเสนอที่

การฟื้ นฟูสภาพคือกลวิธท
ี พ
ี่ ส
ิ จู น์แล ้วว่าสามารถลดการก่ออาชญากรรม
ซ�้ำ ท�ำให ้ผู ้คนกลายเป็ นพลเมืองทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย มีประสิทธิผล
และจ่ายภาษี ข ้อเสนอที่ 20 อาจจะลดการฟื้ นฟูสภาพลง—หมายความ
่ งั คมอีกครัง้ เมือ
ว่าผู ้คนทีม
่ ค
ี วามพร ้อมทีจ่ ะเข ้ามาสูส
่ ถูกปล่อยตัวจะมี
น ้อยลง ซึ่งเป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณชน
ข ้อเสนอที่ 20 ลดความช่วยเหลือของผู ้ได ้รับความเสียหายจาก
อาชญากรรมลง
ข ้อเสนอที่ 20 ใช ้เงินไปกับเรือนจ�ำมากเกินไปและจะเฉือนงบประมาณ
ช่วยเหลือผู ้ได ้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทีก
่ �ำลังฟื้ นตัวจาก
ประสบการณ์ทเี่ ลวร ้ายมาใช ้
ข ้อเสนอที่ 20 ท�ำให ้พวกเราถอยหลังเข ้าคลอง
รัฐ California ได ้สร ้างความคืบหน ้าและออกกฎหมายปฏิรป
ู บ ้างเพือ
่
ลดค่าใช ้จ่ายทีส
่ นิ้ เปลืองไปกับเรือนจ�ำ และขยายการฟื้ นฟูสภาพและ
ทางเลือกอืน
่ ๆ ทีพ
่ ส
ิ จู น์แล ้วว่าสามารถลดและป้ องกันอาชญากรรม
โดยใช ้ค่าใช ้จ่ายได ้อย่างมีประสิทธิผล ประชาชนเรียกร ้องให ้มีความ
เปลีย่ นแปลงเพือ
่ แก ้ไขนโยบายทีไ่ ม่ยต
ุ ธิ รรม ซึ่งก็คอ
ื การจัดสรรงบ
ประมาณทีท
่ �ำร ้ายคนจนและคนผิวสี ข ้อเสนอที่ 20 จะถอนความคืบ
่ วามล ้มเหลว การ
หน ้าทีเ่ ราสร ้างมานัน
้ ทิง้ และท�ำให ้เราถอยหลังไปสูค
สิน้ เปลือง และนโยบายทีไ่ ม่เป็ นธรรมในอดีต
ผู ้เชีย่ วชาญเรือ
่ งอาชญากรรม การใช ้งบประมาณ และการตัดสิน
ความผิดทางอาญา ต่างเห็นด ้วย
ข ้อเสนอที่ 20 จะไม่ท�ำให ้ชุมชนของเราปลอดภัยขึน้ ข ้อเสนอที่ 20 จะ
ท�ำให ้เงินภาษี ทค
ี่ ณ
ุ จ่ายสิน้ เปลืองเป็ นสิบๆ ล ้านดอลลาร์ไปกับเรือนจ�ำ
—ซึ่งท�ำให ้มีการตัดงบประมาณบริการทีจ่ �ำเป็ นทีป
่ ระชาชนต ้องการ
หยุดการหลอกลวงเกีย่ วกับการใช ้จ่ายในเรือนจ�ำ ลงคะแนนเสียงไม่รับ
ข ้อเสนอที่ 20
NoProp20.vote
#StopthePrisonSpendingScam
TINISCH HOLLINS, ผู ้อ�ำนวยการแห่งรัฐ California
ผู ้รอดชีวต
ิ จากอาชญากรรมเพือ
่ ความปลอดภัยและความยุตธิ รรม
WILLIAM LANDSDOWNE, ผู ้บัญชาการต�ำรวจ (เกษี ยณ)
เมือง San Diego
MICHAEL COHEN, ผู ้อ�ำนวยการฝ่ ายการเงิน (อดีต)
รัฐ California
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่ ัดค้านข้อเสนอที่ 20 ★
★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีค
ผู้้�คััดค้ ้านเมิินเฉยเรื่่�องที่่�ว่่าข้ ้อเสนอที่่� 20 ทำำ�อะไรกัันแน่่—มัันป้้ องกััน
ผู้้�ได้ ้รัับการตััดสิินโทษลวนลามเด็็ก ผู้้�ก่่ออาชญากรรมทางเพศ และ
นัักโทษรุุนแรงทั้้�งหลาย ไม่่ให้ ้ถููกปล่่อยตััวออกมาก่่อนกำำ�หนด
ภายใต้ ้กฎหมายปัั จจุุบัน
ั  นัักโทษเหล่่านี้้�มีีคุณ
ุ สมบััติที่่�
ิ จะถููกปล่่อยตััว
ก่่อนกำำ�หนดได้ ้ เนื่่�องจากอาชญากรรมอุุกฉกรรจ์์ของเขาถููกจััดว่่าเป็็ น
อาชญากรรม “ไม่่รุน
ุ แรง”
ข้ ้อเสนอที่่� 20 จะอุุดช่่องโหว่่นี้้�โดยทำำ�ให้ ้อาชญากรรมอย่่างการข่่มขืืน
คู่่�เดท การค้ ้ามนุุษย์์เยาวชน การทำำ�ร้ ้ายคู่่�สมรส และการโจมตีีด้ ้วยอาวุุธ
อัันตรายนั้้�น เป็็ นอาชญากรรมที่่� “รุุนแรง” ภายใต้ ้กฎหมาย
“ข้ ้อเสนอที่่� 20 มิิได้ ้ส่่งคนเข้ ้าคุุกเพิ่่�มแม้ ้แต่่คนเดีียว” Michael
Rushford ประธานมููลนิิธิกิ ฎหมายการตััดสิินความผิิดทางอาญากล่่าว
“มัันไม่่ได้ ้จััดสรรงบประมาณไปสร้ ้างเรืือนจำำ�ใหม่่หรืือเฉืือนงบประมาณ
โปรแกรมสุุขภาพจิิตและฟื้้�นฟููสภาพออก เป็็ นข้ ้อโต้ ้แย้ ้งที่่�ไม่่เป็็ นความ
จริิง”
ผู้้�คััดค้ ้านอ้ ้างว่่าข้ ้อเสนอที่่� 20 ทำำ�ให้ ้การลัักเล็็กขโมยน้ ้อยเป็็ น “
อาชญากรรมอุุกฉกรรจ์์” และกล่่าวว่่าผู้้�กระทำำ�ความผิิด “สามารถถููกคุุม
ขัังในเรืือนจำำ�ของรััฐนานหลายปีี ”
ข้ ้ออ้ ้างทั้้�งสองนั้้�นไม่่เป็็ นความจริิง
อ่่านการเข้ ้าชื่่�อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ข้ ้อเสนอที่่� 20 มีีเป้้ าหมาย

ั และลัักขโมยซ้ำำ�� ๆ โดยเฉพาะ และเน้ ้น
คืือโจรที่่�ลัักขโมยจนเป็็ นนิิสัย
ห้ ้ามมิิให้ ้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�ถููกตััดสิินคดีีถูก
ู ส่่งไปยัังเรืือนจำำ�ของรััฐ แต่่
พวกเขาจะถููกส่่งไปยัังคุุกท้ ้องถิ่่�นโดยตรงหรืือเข้ ้าโปรแกรมฟื้้�นฟููสภาพ
โดยการเล็งเป้ าไปทีผ
่ ู ้กระท�ำความผิดรุนแรงและผู ้ทีก
่ อ
่ อาชญากรรมต่อ
เนือ
่ งเท่านัน
้ ข ้อเสนอที่ 20 ปกป้ องชาวแคลิฟอร์เนียทุกคน รวมไปถึง
คนผิวสีผู ้ซึ่งผลการศึกษาวิจัยแสดงให ้เห็นว่าได ้รับความไม่เป็ นธรรม
จากการก่อคดีความรุนแรง
เราทุกคนต ้องการปฏิรป
ู เพือ
่ ความยุตธิ รรมในระบบ แต่การปล่อยให ้
ผู ้กระท�ำความรุนแรงออกจากคุกก่อนก�ำหนดมิใช่การปฏิรป
ู มันเป็ น
อันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณชน
ข ้อเสนอที่ 20 คือการปฏิรป
ู อย่างแท ้จริงทีจ่ ะปกป้ องผู ้ได ้รับความเสีย
หายและพิทก
ั ษ์ความยุตธิ รรมเรือ
่ งความเท่าเทียม
ลงคะแนนเสียงรับข ้อเสนอที่ 20
FRANK LEE, ประธาน
องค์กรความยุตธิ รรมและความเท่าเทียม
ERIC R. NUÑEZ, ประธาน
สมาคมนายผู ้บัญชาการต�ำรวจรัฐ California
PATRICIA WENSKUNAS, ผู ้ก่อตัง้
บริษัท Crime Survivors

ข ้อโต ้แย ้งทีพ
่ ม
ิ พ์ในหน ้านีเ้ ป็ นความเห็นของผู ้เขียน และยังไม่ได ้รับการตรวจสอบความถูกต ้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ

ข ้อโต ้แย ้ง
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