25
ข ้อเสนอที่

การออกเสียงประชามติกฎหมายทีจ
่ ะน� ำระบบ ทีอ
่ งิ จากความปลอดภัยของ
่ งจากการหลบหนีออกนอกประเทศก่อนการพิจาร
สาธารณชนและความเสีย
ณาคดีมาใช ้แทนทีเ่ งินประกันตัว

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ สน ับสนุนข้อเสนอที่ 25 ★

ตอนนี้้�ถึึงเวลาแล้ ้วที่่�จะเปลี่่�ยนระบบเงิินประกัันตััวของรััฐ
แคลิิฟอร์์เนีีย ด้ ้วยระบบที่่�ยึึดความปลอดภััยและความยุุติธิ รรม
ยุุติเิ งิินประกัันตััว ลงคะแนนเสีียงรัับข้ ้อเสนอที่่� 25 เพื่่�อระบบที่่�
ปลอดภััยกว่่า ยุุติธิ รรมกว่่า และเสีียค่่าใช้ ้จ่่ายน้ ้อยกว่่า
เงิินประกัันตััวไม่่เป็็ นธรรม:
ภายใต้ ้ระบบเงิินประกัันตััวในปัั จจุุบัน
ั หากคุุณสามารถจ่่ายเงิิน
ประกัันตััวได้ ้ คุุณจะเป็็ นอิิสระจนกว่่าจะได้ ้รัับการพิิจารณาคดีี หาก
คุุณไม่่สามารถจ่่ายค่่าประกัันตััวได้ ้ คุุณต้ ้องอยู่่�ในคุุก ดัังนั้้�นคนรวย
สามารถเป็็ นอิิสระได้ ้ แม้ ้ว่่าจะถููกกล่่าวหาว่่าก่่ออาชญากรรมร้ ้ายแรง
ในขณะที่่�คนยากจนยัังคงอยู่่�ในคุุก แม้ ้ว่่าจะเป็็ นผู้้�บริิสุท
ุ ธิ์์�หรืือถููก
กล่่าวหาว่่ามีีความผิิดที่่�ไม่่รุน
ุ แรงก็็ตาม เงิินประกัันตััวไม่่ได้ ้ทำำ�ให้ ้
เราปลอดภััยขึ้้�น และส่่งผลให้ ้เกิิดความอยุุติธิ รรมอย่่างร้ ้ายแรง
เพีียงแค่่หนึ่่�งตััวอย่่าง Kenneth Humphrey ซึ่่�งเป็็ นพลเมืือง
อาวุุโสได้ ้ถููกกล่่าวหาว่่าขโมยเงิิน $5 และน้ำำ��หอมโคโลญจน์์หนึ่่�ง
ขวด เขาถููกบัังคัับให้ ้รอในคุุกเกืือบหนึ่่�งปีี ก่อ
่ นวัันขึ้้�นศาล ไม่่ใช่่
เพราะเขาเป็็ นอัันตราย แต่่เป็็ นเพราะเขาไม่่สามารถจ่่ายเงิินประกััน
ตััวได้ ้ ศาลอุุทธรณ์์ของรััฐแคลิิฟอร์์เนีียตััดสิินให้ ้นาย Humphrey
"ถููกจำำ�คุุกเพีียงเพราะความยากจน" น่่าเสีียดายที่่�มีีเรื่่�องราวแบบนี้้�
มากมายหลายพัันเรื่่�อง
เงิินประกัันตััวไม่่ปลอดภััย:
ข้ ้อเสนอที่่� 25 หมายถึึง การตััดสิินใจจะขึ้้�นอยู่่�กัับความเสี่่�ยง
ต่่อความปลอดภััยของเรา ไม่่ใช่่ความสามารถในการจ่่ายของ
บุุคคล ผู้้�พิิพากษาจะพิิจารณาว่่าบุุคคลนั้้�นมีีความเสี่่�ยงที่่�จะ
ก่่ออาชญากรรมใหม่่หรืือหลบหนีีเมื่่�อมีีการตััดสิินว่่าใครจะถููก
พิิจารณาคดีี—การตััดสิินใจจะไม่่พิจิ ารณาจากจำำ�นวนเงิินใน
กระเป๋๋ าสตางค์์ของบุุคคลนั้้�น
ข้ ้อเสนอที่่� 25 ทำำ�ให้ ้ชุุมชนของเราปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�นโดยดููแลให้ ้มีี
การสงวนพื้้�นที่่�คุุมขัังผู้้�ที่่�เป็็ นอัันตรายจริิงและไม่่ควรปล่่อย แทนที่่�
จะเป็็ นคนยากจน
เงิินประกัันตััวแพง:
ข้ ้อเสนอที่่� 25 จะประหยััดเงิินผู้้�เสีียภาษีี ได้ ้หลายสิิบล้ ้านดอลลาร์์
ต่่อปีี ภายใต้ ้ระบบปัั จจุุบัน
ั ชาวแคลิิฟอร์์เนีียราว 46,000 คน รอ
การสืืบสวนหรืือการพิิจารณาคดีีในคุุกท้ ้องถิ่่�น เนื่่�องจากพวก
เขาไม่่สามารถจ่่ายเงิินประกัันตััวได้ ้ ทำำ�ให้ ้ผู้้�เสีียภาษีี เสีียภาษีี
$5 ล้ ้านทุุกวััน

เรามายุตเิ งินประกันตัว ลงคะแนนเสียงรับข ้อเสนอที่ 25 เพือ
่ ระบบ
ทีป
่ ลอดภัยกว่า ยุตธิ รรมกว่า และเสียค่าใช ้จ่ายน ้อยกว่า
ผู ้บริสท
ุ ธิต
์ ้องทนทุกข์ทรมาน:
ระบบเงินประกันตัวสามารถบังคับให ้ผู ้บริสท
ุ ธิส
์ ารภาพใน
อาชญากรรมทีพ
่ วกเขาไม่ได ้กระท�ำ 
เมือ
่ ผู ้บริสท
ุ ธิไ์ ม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมทีไ่ ม่สามารถขอคืนได ้
ตัง้ แต่ 5,000 ดอลลาร์ขน
ึ้ ไป ให ้กับบริษัทประกันภัยอิสรภาพ และ
่ งต่องานหรือบ ้านของพวกเขาใน
ไม่สามารถทีจ
่ ะอยูใ่ นคุกได ้ เสีย
ขณะทีพ
่ วกเขารอการพิจารณาคดี บางคนจะสารภาพผิด ส่งผล
ให ้มีประวัตอ
ิ าชญากรรมถาวร ในคุก ส่วนใหญ่จะได ้รับการดูแล
สุขภาพจิตเพียงเล็กน ้อยหรือไม่มเี ลย และส�ำหรับหลาย ๆ คน
การจ�ำคุกจะท�ำให ้ภาวะทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิมแย่ลง
การลงคะแนนเสียงรับ ช่วยให ้มัน
่ ใจได ้ว่าผู ้บริสท
ุ ธิจ์ ะไม่ถก
ู บังคับ
ให ้ต ้องอยูใ่ นคุกหรือรับโทษในอาชญากรรมทีพ
่ วกเขาไม่ได ้
กระท�ำอีกต่อไป
ลงคะแนนเสียงรับข ้อเสนอที่ 25
อุตสาหกรรมเงินประกันทีม
่ งุ่ เน ้นแต่ผลก�ำไร ไม่ได ้ให ้ความส�ำคัญ
กับชุมชนของเรา:
แต่อย่าคาดหวังว่าอุตสาหกรรมเงินประกันตัวจะหายไปอย่าง
เงียบ ๆ นีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมทีแ
่ สวงหาผลก�ำไรมูลค่า $2 พันล ้าน
ปล่อยโดยบริษัทประกันภัยทีม
่ งุ่ เน ้นผลก�ำไร ซึง่ เพิม
่ ความร�่ำรวย
จากคนยากจน ข ้อเสนอที่ 25 ยุตริ ะบบทีไ่ ม่ยต
ุ ธิ รรมซึง่ ขูดรีดคน
ท�ำงาน ซึง่ เป็ นสาเหตุทอ
ี่ ต
ุ สาหกรรมเงินประกันใช ้เงินหลายล ้าน
เพือ
่ ต่อสู ้กับข ้อเสนอนี้
ความปลอดภัยควรเป็ นหลักปฏิบต
ั ข
ิ องเรา ไม่ใช่จ�ำนวนเงินใน
กระเป๋ าสตางค์ของใครก็ตาม
ลงคะแนนเสียงรับข ้อเสนอที่ 25
www.YesOnCAProp25.com
LENORE ANDERSON, ประธาน
ชาวแคลิฟอร์เนียเพือ
่ ความปลอดภัยและความยุตธิ รรม
DIANA BECTON, อัยการเขตเทศมณฑล Contra Costa
HEIDI L. STRUNK, ประธาน
Mental Health America of California

★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีส่ น ับสนุนข้อเสนอที่ 25 ★

25

ข ้อเสนอที่ 25: ไม่ยต
ุ ธิ รรม ไม่ปลอดภัย และมีคา่ ใช ้จ่ายสูง
ข ้อเสนอที่ 25 ซึง่ เขียนโดยนักการเมืองใน Sacramento จึงก�ำจัด
ตัวเลือกในการจ่ายเงินค่าประกันตัวส�ำหรับชาวแคลิฟอร์เนียทุกคน
ิ ธินด
และแทนทีส
่ ท
ี้ ้วยระบบการรวบรวมข ้อมูลโดยใช ้คอมพิวเตอร์
ทีบ
่ ริหารโดยเทศมณฑล เพือ
่ พิจารณาว่าใครจะถูกปล่อยและ
ใครจะถูกจ�ำคุกเพือ
่ รอการพิจารณาคดี อ่านเหตุผลทีก
่ ลุม
่ สิทธิ
พลเมือง ผู ้สนับสนุนเหยือ
่ อาชญากรรม ผู ้บังคับใช ้กฎหมาย และ
เจ ้าหน ้าทีใ่ นพืน
้ ที่ ทุกคนไม่รับข ้อเสนอที่ 25
ข ้อเสนอที่ 25 ไม่ยต
ุ ธิ รรม
การรวบรวมข ้อมูลโดยใช ้คอมพิวเตอร์ของข ้อเสนอที่ 25 แสดงให ้
เห็นว่ามีการเลือกปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ชนกลุม
่ น ้อยและผู ้คนจากละแวกใกล ้
เคียงทีม
่ ผ
ี ู ้อพยพและผู ้อยูอ
่ าศัยทีม
่ รี ายได ้น ้อยกระจุกตัวสูงขึน
้ ซึง่
เป็ นสาเหตุทก
ี่ ลุม
่ สิทธิพลเมืองอย่างเช่น NAACP และ United
Latinos ลงคะแนนเสียงไม่รับข ้อเสนอที่ 25
ข ้อเสนอที่ 25 ไม่ปลอดภัย
การประกันตัวเป็ นสิทธิตามรัฐธรรมนูญทีส
่ �ำคัญ และรับประกันว่า
จ�ำเลยจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขของการปล่อยตัวจ�ำคุก และปรากฏ
ตัวเมือ
่ มีการพิจารณาคดีและให ้พวกเขารับผิดชอบแม ้ว่าพวกเขา
ไม่ได ้กระท�ำ การทดลองล่าสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียโดย “ไม่มก
ี าร
ประกันตัว” ในช่วงทีก
่ ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาก�ำลังร ้ายแรง
อย่างมาก โดยมีจ�ำเลยหลายคนถูกจับกุม ปล่อยตัว และถูกจับอีก
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ครัง้ ในวันเดียวกัน ข ้อเสนอที่ 25 จะท�ำให ้ไม่มก
ี ารประกันตัวถาวร
ซึง่ เป็ นสาเหตุทผ
ี่ ู ้บังคับใช ้กฎหมายและกลุม
่ สิทธิของเหยือ
่ ไม่รับ
ข ้อเสนอที่ 25
ข ้อเสนอที่ 25 มีคา่ ใช ้จ่ายสูง
ข ้อเสนอที่ 25 จะต ้องมีการพิจารณาของศาลเพิม
่ เติมเพือ
่
ลบล ้างค�ำตัดสินของคอมพิวเตอร์ ส่งผลให ้คดีค ้างพิจารณาของ
ศาลล่าช ้า ในขณะทีเ่ มืองและเทศมณฑลต่าง ๆ ต ้องเผชิญกับ
การขาดดุลงบประมาณครัง้ ประวัตศ
ิ าสตร์ และการลดบริการที่
จ�ำเป็ นอย่างรุนแรง ข ้อเสนอที่ 25 จะท�ำให ้รัฐบาลท ้องถิน
่ และรัฐ
แคลิฟอร์เนียมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ อีกหลายร ้อยล ้านดอลลาร์ในแต่ละปี
เพือ
่ สร ้างและบริหารระบบราชการใหม่—ซึง่ เป็ นสาเหตุทเี่ จ ้าหน ้าที่
ท ้องถิน
่ และผู ้สนับสนุนผู ้เสียภาษี ไม่รับข ้อเสนอที่ 25
ลงคะแนนเสียงไม่รับข ้อเสนอที่ 25!
ALICE HUFFMAN, ประธาน
การประชุมใหญ่ของ NAACP แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
CHRISTINE WARD, ผู ้อ�ำนวยการ
สหพันธ์เหยือ
่ อาชญากรรม
JOE COTO, ประธาน
United Latinos Vote

ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นความเห็นของผู้เขียน และยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ

การออกเสีียงประชามติิกฎหมายที่่�จะนำำ�ระบบ ที่่�อิิงจากความปลอดภััยของ
สาธารณชนและความเสี่่�ยงจากการหลบหนีีออกนอกประเทศก่่อนการพิิจาร
ณาคดีีมาใช้ ้แทนที่่�เงิินประกัันตััว

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ ค ัดค้านข้อเสนอที่ 25 ★
ข้ ้อเสนอที่่� 25 กำำ�จััดสิิทธิิในการประกัันตััวสำำ�หรัับชาวแคลิิฟอร์์เนีีย
ทุุกคน
ระบบยุุติธิ รรมของรััฐแคลิิฟอร์์เนีียรัับรองว่่าผู้้�ที่่�ถููกกล่่าวหาว่่าเป็็ น
อาชญากรรมที่่�ไม่่ใช้ ้ความรุุนแรงจะมีีทางเลืือกในการประกัันตััว
โดยการจ่่ายเงิินค่่าประกัันตััวหรืือตามคำำ�สั่่�งของผู้้�พิิพากษา แต่่ข้ ้อ
เสนอที่่� 25 แทนที่่�สิิทธิินี้้�ด้ ้วยระบบอััตโนมััติ ิ การสร้ ้างแบบจำำ�ลอง
เชิิงทำำ�นายที่่�สร้ ้างขึ้้�นด้ ้วยคอมพิิวเตอร์์ โดยใช้ ้ขั้้�นตอนวิิธีท
ี าง
คณิิตศาสตร์์ที่่�บริิหารจััดการโดย 58 เทศมณฑลที่่�แตกต่่างกััน อ่่าน
เหตุุผลทำำ�ไมผู้้�นำำ�ด้ ้านสิิทธิิพลเมืือง ผู้้�บัังคัับใช้ ้กฎหมาย กลุ่่�มสิิทธิิ
ของเหยื่่�อ และเจ้ ้าหน้ ้าที่่�เทศมณฑล ทุุกคนไม่่รับ
ั ข้ ้อเสนอที่่� 25
คำำ�เตืือนของกลุ่่�มสิิทธิิพลเมืือง: ข้ ้อเสนอที่่� 25 มีีอคติิต่อ
่ ชนกลุ่่�ม
น้ ้อยและคนยากจนมากขึ้้�น
ข้ ้อเสนอที่่� 25 กำำ�หนดระบบขั้้�นตอนวิิธีที่่�
ี ใช้ ้คอมพิิวเตอร์์เพื่่�อ
ทำำ�การตััดสิินใจในกระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญาที่่�สำำ�คััญ กลุ่่�ม
สิิทธิิพลเมืืองเช่่น NAACP คััดค้ ้านข้ ้อเสนอที่่� 25 เพราะว่่าจะสร้ ้าง
ผลลััพธ์์ที่่�มีอ
ี คติิมากขึ้้�นต่่อคนผิิวสีีและผู้้�ที่่�มาจากพื้้�นที่่�ด้ ้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิิจ
้
• “ข ้อเสนอที่ 25 จะยิง่ เลือกปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ต ้านชาวอเมริกน
ั เชือ
สายแอฟริกน
ั ชาวลาติน และชนกลุม
่ น ้อยอืน
่ ๆ แบบจ�ำลอง
คอมพิวเตอร์อาจจะดีในการแนะน� ำเพลงและภาพยนตร์ แต่การใช ้
วิธก
ี ารรวบรวมข ้อมูลเหล่านีเ้ พือ
่ ตัดสินว่าใครควรได ้รับการปล่อย
ตัวหรือใครควรได ้รับเงินกู ้ ได ้รับการพิสจ
ู น์แล ้วว่าท�ำร ้ายชุมชน
คนผิวสี”—Alice Huffman, ประธานการประชุมใหญ่ของ NAACP
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
ข้ ้อเสนอที่่� 25: ทำำ�ให้ ้ชุุมชนปลอดภััยน้ ้อยลง
การทดลอง “ไม่่มีก
ี ารประกัันตััว” ของรััฐแคลิิฟอร์์เนีียในช่่วงที่่�มีี
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาส่่งผลร้ ้าย เนื่่�องจากจำำ�เลยหลาย
คนถููกจัับ—ปล่่อยตััวออกไปตามท้ ้องถนน และก่่ออาชญากรรม
ใหม่่ภายในไม่่กี่่�ชั่่�วโมง—จากนั้้�นถููกจัับอีีกครั้้�งในวัันเดีียวกััน ข้ ้อ
เสนอที่่� 25 จะทำำ�ให้ ้ “ไม่่มีก
ี ารประกัันตััว” ถาวร ซึ่่�งเป็็ นสาเหตุุที่่�ผู้้�
บัังคัับใช้ ้กฎหมายทั่่�วทั้้�งรััฐคััดค้ ้าน
• “ข ้อเสนอที่ 25 จะเป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะ
และท�ำให ้หน่วยงานของต�ำรวจและนายอ�ำเภอท�ำงานยากขึน
้ ”
—Chad Bianco นายอำำ�เภอเทศมณฑล Riverside
ข้ ้อเสนอที่่� 25: ปฏิิเสธความยุุติธิ รรม
ระบบปัั จจุุบัน
ั ของรััฐแคลิิฟอร์์เนีียให้ ้ความยุุติธิ รรมโดยการตรวจ
สอบให้ ้แน่่ใจว่่าผู้้�ที่่�ถููกกล่่าวหาว่่าก่่ออาชญากรรมปรากฏตััวเพื่่�อ

25
ข ้อเสนอที่

พิิจารณาคดีี และให้ ้จำำ�เลยรัับผิิดชอบต่่อการกระทำำ�ของพวกเขา
ถึึงแม้ ้พวกเขาไม่่ได้ ้กระทำำ� 
• “ข ้อเสนอที่ 25 ท�ำลายหนึง่ ในเครือ
่ งมือทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีช
่ ม
ุ ชนของ
เรามีเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าจ�ำเลยปรากฏตัวและเผชิญหน ้าในศาล” —
Christine Ward, กรรมการบริหาร Crime Victims Alliance
ข ้อเสนอที่ 25: ท�ำให ้ผู ้เสียภาษี ต ้องใช ้จ่ายหลายร ้อยล ้าน
ดอลลาร์ในแต่ละปี
ข ้อเสนอที่ 25 บังคับให ้เทศมณฑลสร ้างระบบราชการใหม่เพือ
่
ก�ำหนดว่าใครจะได ้และไม่ได ้รับการปล่อยตัวจากคุกขณะรอ
การพิจารณาคดี ค�ำสัง่ ใหม่ของรัฐนี้ จะท�ำให ้ผู ้เสียภาษี มค
ี า่ ใช ้
จ่ายหลายร ้อยล ้านดอลลาร์ในการด�ำเนินการในช่วงเวลาทีง่ บ
ประมาณของรัฐและเทศมณฑลเผชิญกับการตัดงบประมาณครัง้
ประวัตศ
ิ าสตร์เนือ
่ งจากไวรัสโคโรนา
• “ ข ้อเสนอที่ 25 จะท�ำให ้รัฐและรัฐบาลท ้องถิน
่ มีคา่ ใช ้จ่าย
ปี ละหลายร ้อยล ้านดอลลาร์ สิง่ นีจ
้ ะบังคับให ้เราต ้องลดบริการ
สาธารณะทีส
่ �ำคัญ หรือเพิม
่ ภาษี ซงึ่ เป็ นสิง่ ทีช
่ ม
ุ ชนท ้องถิน
่ ไม่
สามารถจ่ายได ้ในตอนนี”้ —Sue Frost, หัวหน ้าเทศมณฑล
Sacramento
ข ้อเสนอที่ 25: เพิม
่ ภาระให ้ศาลทีม
่ ภ
ี าระหนักมากอยูแ
่ ล ้ว
ข ้อเสนอที่ 25 แทนทีร่ ะบบการประกันตัวทีท
่ ำ� งานได ้ดีโดยแทบ
ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายส�ำหรับผู ้เสียภาษีด ้วยระบบใหม่ทต
ี่ ้องใช ้การพิจารณา
ของศาลเพิม
่ เติม เพือ
่ ลบล ้างค�ำตัดสินของคอมพิวเตอร์ซงึ่ ส่งผลให ้
กระบวนการยุตธิ รรมทีค
่ ้างอยูใ่ นระบบของเราล่าช ้าลงอีก
• “ลองนึกภาพคูส
่ มรส ลูกชาย ลูกสาว หรือเพือ
่ นสนิททีต
่ ด
ิ
อยูใ่ นคุก ด ้วยความเมตตาของคอมพิวเตอร์และระบบราชการ
แทนทีจ
่ ะมีทางเลือกในการขอประกันตัวหรือพูดคุยโดยตรงกับผู ้
พิพากษา” —Quentin L. Kopp, หัวหน ้าผู ้พิพากษาเกษี ยณอายุ
ศาลแคลิฟอร์เนีย
ลงคะแนนเสียงไม่รับข ้อเสนอที่ 25!
ALICE HUFFMAN, ประธาน
การประชุมใหญ่ของ NAACP แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
CHRISTINE WARD, ผู ้อ�ำนวยการ
สหพันธ์เหยือ
่ อาชญากรรม
QUENTIN L. KOPP, หัวหน ้าผู ้พิพากษาเกษี ยณอายุศาล
แคลิฟอร์เนีย

่ ัดค้านข้อเสนอที่ 25 ★
★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีค
่ ถือ
เงินประกันตัวเป็ นระบบทีเ่ ลือกปฏิบต
ั แ
ิ ละไม่น่าเชือ
ช่วยเรายุตข
ิ ้อเสนอนี้ ลงคะแนนเสียงรับข ้อเสนอที่ 25
ปั จจุบน
ั คนรวยสามารถจ่ายค่าประกันตัวและออกจากคุกได ้ไม่
ว่าจะมีข ้อหารุนแรงแค่ไหนก็ตาม เงินประกันตัวไม่ยต
ุ ธิ รรมและ
ไม่เป็ นธรรม
เหตุุใดคนรวยถึึงได้ ้ออกจากคุุก ในขณะที่่�คนจนที่่�ถููกกล่่าวหาว่่า
กระทำำ�ผิิดโดยไม่่ใช้ ้ความรุุนแรงต้ ้องนั่่�งอยู่่�ในคุุก เพีียงเพราะพวก
เขาไม่่สามารถจ่่ายเงิินประกัันตััวได้ ้ พวกเขาไม่่สมควรต้ ้องเป็็ น
เช่่นนั้้�น เงิินประกัันตััวเป็็ นเพีียง “สิิทธิิ” สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สามารถจ่่ายได้ ้
ผู้้�คนจะไม่่ได้ ้รัับเงิินประกัันตััวคืืนถึึงแม้ ้ว่่าพวกเขาบริิสุท
ุ ธิ์์�หรืือข้ ้อ
กล่่าวหาถููกปฏิิเสธ
อุุตสาหกรรมการประกัันตััวขนาดใหญ่่ รวมถึึง Bankers
Insurance Company และ Lexington National Insurance
Corporation กำำ�ลัังทุ่่�มเงิินหลายพัันล้ ้านเพื่่�อปกป้้ องผลกำำ�ไรของ
พวกเขา และรัักษาระบบที่่�แตกแยกและเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ พวกเขาต่่อ
ต้ ้านข้ ้อเสนอที่่� 25 เพราะความโลภ คุุณสามารถดููวิธีิ ที่่�
ี พวกเขา
กำำ�ลัังระดมทุุนแคมเปญ ไม่่รัับ ของพวกเขาได้ ้ที่่� 
http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures
ข้ ้อเสนอที่่� 25 แทนที่่�เงิินประกัันตััวด้ ้วยระบบที่่�ผู้้�พิิพากษาตััดสิิน

ตามความปลอดภััย ขั้้�นตอนวิิธีค
ี อมพิิวเตอร์์ไม่่ได้ ้เป็็ นผู้้�ตััดสิิน แต่่
ผู้้�พิิพากษาเป็็ นผู้้�ตััดสิิน
ตามข้ ้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกฤษฎีีการััฐแคลิิฟอร์์เนีีย
ข้ ้อเสนอที่่� 25 “จะรวบรวมข้ ้อมููลและจััดทำำ�รายงาน เพื่่�อช่่วยผู้้�
พิิพากษาในการตััดสิินว่่าจำำ�เลยมีีความเสี่่�ยงต่่อสาธารณะ หรืือมีี
แนวโน้ ้มที่่�จะกลัับสู่่�ศาลหากได้ ้รัับการปล่่อยตััวก่่อนการพิิจารณา
คดีี”
ข้ ้อเสนอที่่� 25 ยัังเพิ่่�มความโปร่่งใสและการตรวจสอบสาธารณะ
เพื่่�อขจััดอคติิและความไม่่เสมอภาคทางเชื้้�อชาติิ
ข้ ้อเสนอที่่� 25 ไม่่ได้ ้เกี่่�ยวข้ ้องแต่่อย่่างใดกัับ “ไม่่มีก
ี ารประกัันตััว”
ซึ่่�งเป็็ นการตอบสนองชั่่�วคราวด้ ้านสาธารณสุุขต่่อโควิิด-19
เพื่่�อการปฏิิรูป
ู ความยุุติธิ รรมในสัังคมอย่่างแท้ ้จริิง ช่่วย
เปลี่่�ยนแปลงระบบโดยการลงคะแนนเสีียงรัับข้ ้อเสนอที่่� 25
ยุุติเิ งิินประกัันตััวครั้้�งแรกและตลอดไป!
STEVEN BRADFORD, รองประธาน
California Legislative Black Caucus
LESLI CALDWELL, ประธานทนายเกษีี ยณอายุุของเทศมณฑล
JESSICA BARTHOLOW, ผู้้�ให้ ้ข้ ้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
Western Center on Law & Poverty

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

ข ้อโต ้แย ้ง
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