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MAS PAPALALAIN NG PROP. 21 ANG KRISIS SA PABAHAY
Habang milyon-milyong tao ang walang trabaho at nahihirapang manatili 
lang sa kanilang mga bahay, ang bagay na hindi natin dapat gawin ay 
ipawalang-bisa ang mga proteksyon sa paupahang bahay ng California 
nang walang solusyon. 
Ito ang dahilan kung bakit sinasalungat ng mga pinuno ng karapatang 
sibil, tagapagtaguyod ng abot-kayang pabahay, nakatatanda, beterano, at 
malawak na koalisyon ng mga organisasyon ng negosyo at manggagawa 
ang Prop. 21. 
“Hinihikayat ng Prop. 21 ang mga nagpapaupang palayasin ang mga 
umuupa, at magreresulta ito sa mas mababang suplay ng paupahang 
bahay, mas mataas na gastos sa pabahay, at higit na kawalang tirahan.”—
Alice Huffman, Presidente, Komperensya ng Estado ng California ng NAACP 
MGA DAHILAN PARA BUMOTO NG HINDI SA PROP. 21 
Dapat tanggihan ng mga taga-California ang pamamaraang ito 
na nagpapalala sa krisis sa pabahay. Prop. 21: •Papahinain ang 
pinakamalakas na pambuong estadong batas sa pagkontrol ng renta 
sa bansa •Makakaapekto sa mga trabaho at ihihinto ang konstruksiyon 
ng abot-kayang pabahay •Aalisin ang mga pangunahing proteksyon ng 
may-ari ng bahay • Babawasan ang halaga ng mga bahay nang hanggang 
20 porsyento •Walang iaalok na proteksyon para sa mga nakakatanda, 
beterano, o may kapansanan. • Wala nilalamang probisyon para pababain 
ang mga renta o pigilan ang kawalan ng tirahan •Papahintulutan ang 
mga hindi inihalal na lupon na magpataw ng mga labis na pagkontrol ng 
presyo •Babawasan ang pang-estado at lokal na pondo nang ilang milyong 

dolyar taon-taon para sa mga priyoridad tulad ng mga lokal na paaralan at 
kaligtasan sa sunog 
SINASALUNGAT NG MGA BIPARTISAN NA PINUNO AT ORGANISASYON 
ANG PROP. 21
Kasama sa mga sumasalungat ang: •Komperensya ng Estado ng 
California ng NAACP •Konseho ng  California para sa Abot-Kayang 
Pabahay •Koalisyon ng Mga May-ari ng Maliit na Paupahang Ari-arian 
• American Legion, Kagawaran ng California •Kamara de Komersyo ng 
California •Alyansa ng Mga Kababaihang Beterano •Halos 50 lokal na 
unyon •Nagkaisang Boto ng Mga Latino •Kapisanan ng Mga Nagbabayad 
ng Buwis sa California. 
MAG-DEMANDA NG MGA TUNAY NA SOLUSYON
Matinding tinanggihan ng mga botante ang ganitong nabigong 
pamamaraan dalawang taon na ang nakalipas. Bumoto ng HINDI sa 21 at 
mag-demanda ng mga tunay na solusyon sa ating krisis sa pabahay, tulad 
ng pagpapabalik ng mga tao sa trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng 
abot-kaya at panggitnang-uring pabahay. Kunin ang mga pangunahing 
kaalaman sa NoOnProp21.vote
ALICE HUFFMAN, Presidente 
Komperensya ng Estado ng California ng NAACP 
MARILYN MARKHAM, Miyembro ng Lupon
Liga ng Mga Nakatatandang Tagapagtaguyod ng California
ROBERT GUTIERREZ, Presidente 
Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis sa California 

BUMOTO NG OO SA PROPOSISYON 21! PANATILIHIN ANG 
MGA PAMILYA SA KANILANG MGA BAHAY, PANGALAGAAN ANG 
ABOT-KAYANG PABAHAY, IHINTO ANG KAWALAN NG TIRAHAN, AT 
TIPIRIN ANG PERA NG NAGBABAYAD NG BUWIS. 
Saan dapat tumira ang mga tao sa California? Lumalala ang krisis sa 
pabahay dahil sa patuloy na lumolobong renta at naiiwan ang nakakarami 
dahil sa hindi tumataas na kita. Nararamdaman ng lahat ang mga epekto. 
Pilit na pinapalayas ang magkakapitbahay sa mga komunidad, humaharap 
sa kawalang katiyakan ang mga umuupa, at napupunta sa mga kalye 
ang pinaka-mahihinang tao. Nagigipit ang maliliit na negosyo dahil mas 
kaunti ang ginagastos ng mga umuupa sa kanilang mga komunidad at 
humaharap sa mas matatagal na pagbibiyahe ang mga manggagawa. 
Dahil pinagkakasya lang ng mga guro, clerk sa grocery, at nurse ang 
kanilang sahod sa araw-araw, mahirap para sa kanilang makabili ng bahay 
sa mga komunidad kung saan sila naglilingkod, nang may sapat pa ring 
pera para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng mga grocery, 
gas, at pangangalaga sa bata. At ang mga lumolobong renta ang nagtulak 
sa mahigit 150,000 taong walang bahay na manirahan sa mga kalye. 
Lumalala lang ang krisis. Dahil sa pandemya ng coronavirus, 
milyun-milyong manggagawa ang walang trabaho at nanganganib na 
mawalan ng tirahan. Ayon sa pag-aaral ng UCLA, humaharap tayo sa 
pagtaas ng kawalang tirahan. 
Sa pamamagitan ng pagtalakay sa isa sa mga ugat ng krisis, Prop. 21: 
• MATITIPID ANG PERA NG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS
Napag-alaman ng isang pag-aaral noong 2017 na ang kahit 5 porsyentong 
pagtaas sa renta ang nagtutulak sa 2,000 residente ng Los Angeles na 
mawalan ng tirahan. Ang pasakit ng tumataas na kawalan ng tirahan sa 
California ay binabayaran ng mga nagbabayad ng buwis. Ang gastos sa 
kawalan ng tirahan, na tinatayang $35,000 hanggang $45,000 kada 
taong walang tirahan, ay hindi maipagpapatuloy. Tinitiyak ng Prop. 21 na 
mas kaunting tao ang mawawalan ng kanilang mga bahay, na makakatipid 
sa pera ng mga nagbabayad ng buwis. 
• MAGPAPANATILI SA MGA PAMILYA SA KANILANG MGA TIRAHAN 
Tutulungan ng Prop. 21 ang mga bata, magulang, nakakatanda, at 
mahalagang manggagawang manatili sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, 
hindi nakakapag-aral ang mga bata, napipilitang bumiyahe nang matagal 
ang mga magulang, at humaharap ang mga nakakatanda sa mga hindi 
abot-kayang renta. Dumarami ang napapalayas at napupunta sa mga 
kalye. Nagbibigay ang Proposisyon 21 ng makatuwiran at madaling 

matayang pagtaas ng renta para sa mga miyembro ng ating komunidad. 
• MAGHAHATID NG KATATAGAN SA MGA NAKAKATANDA 
AT BETERANO 
Nahihirapan ang mga nakakatanda at beterano sa mga nakakapanlumong 
mataas na renta, at dahil dito ay kaunti na lang ang natitira nilang pera 
para sa pagkain, pangangalagang medikal, at iba pang pangangailangan. 
Binibigyang-daan ng Prop. 21 ang mga lokal na komunidad na limitahan 
ang mga pagtataas nila ng renta at panatilihin ang abot-kayang pabahay. 
Nakakatulong ito sa mga nakakatanda at beterano na manatili sa kanilang 
mga tirahan. 
• POPROTEKTAHAN ANG MGA MAY-ARI NG BAHAY NA 
PANG-ISANG PAMILYA 
Hindi kasama ang mga may-ari ng bahay na pang-isang pamilya ayon sa 
Prop. 21. Kung wala ka sa negosyo ng pagpapaupa ng bahay, HINDI ka 
maaapektuhan ng Prop. 21. 
• PAPANATILIHING MURA ANG GASTOS SA PABAHAY 
Nahihirapan ang mga pamilya, guro, at nurse na humanap ng pabahay 
dahil sa mga lumolobong renta. Binibigyang-daan ng Prop. 21 ang ating 
mga komunidad na panatilihin ang abot-kayang pabahay at hinihikayat 
nito ang konstruksiyon ng mga bagong bahay. Gagawin nitong abot-kaya 
ang pabahay para sa lahat. 
• GAGARANTIYA NG TUBO SA MGA NAGPAPAUPA 
GAGARANTIYA ang Prop. 21 ng tubo sa mga nagpapaupa. Patas ito para 
sa mga maliit na paupahanat umuupa. 
Ang OO sa Prop. 21 ay sinusuportahan ng malawak na koalisyon ng 
mga nahalal na opisyal, unyon ng manggagawa, sibikong organisasyon, 
pambansang grupo ng katarungang panlipunan, unyon ng mga 
nangungupahan sa lokal, at organisasyon ng legal na tulong. Tinutulungan 
ng Proposisyon 21 ang mga pamilya, anak, nakakatandang mamamayan, at 
beteranong manatili sa kanilang mga bahay. Matuto pa sa yeson21ca.org. 
DOLORES HUERTA, Presidente
The Dolores Huerta Foundation 
KEVIN DE LEÓN, Pansamantalang Presidente Emeritus
Senado ng Estado ng California 
CYNTHIA DAVIS, Tagapangulo ng Lupon ng Mga Direktor
AIDS Healthcare Foundation 
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★  PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 21  ★

★  SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 21  ★

PROP. 21—ANG PAGBABAGONG KAILANGAN NATIN UPANG TALUNIN 
ANG KAWALAN NG TIRAHAN 
Ang botong OO sa Proposisyon 21 ay isang boto para mapanatiling 
magkakasama ang mga pamilya. Ang isang malakas na koalisyon ng 
mga nahalal na lider; mga tagapagkaloob ng abot-kayang pabahay; at 
mga tagapagtaguyod na nakakatanda, beterano, at walang tirahan ay 
sumasang-ayon na makakatulong ang Proposisyon 21 na panatilihin ang 
mga pamilya sa kanilang mga tirahan. Prop. 21: 
• Poprotektahan ang milyon-milyong nakakatanda, beterano, at 
naghahanapbuhay na pamilya • Makakatipid sa pera ng mga 
nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pagpigil sa kawalan ng 
tirahan • Mangangalaga sa abot-kayang pabahay • Poprotekta sa mga 
may-ari ng bahay na pang-isang pamilya 
“Tumutulong ang Proposisyon 21 sa mga nakakatanda na manatili sa 
kanilang mga tirahan. Pinoprotektahan sila nito para hindi sila mawalan 
ng tirahan at binibigyang-daan sila nitong mamuhay nang may dignidad 
at malapit sa pamilya at mga kaibigan.”—Ernie Powell, Social Security 
Works California 
“Binibigyan ng mga karagdagang kagamitan ng Prop. 21 ang ating mga 
komunidad upang panatilhin ang mga mahinang pamilya sa kanilang mga 
tirahan. Tutulungan ng Proposisyon 21 ang mga nakakatanda, beterano, 
at manggagawa.”—Ben Allen, Senador sa Estado ng California 
“Marami pang beterano ang nawawalan ng tirahan kada taon dahil sa 

mahal na gastos sa pabahay. Tutulong ang Proposisyon 21 na maiiwas ang 
mga beterano sa kawalan ng tirahan.”—Jillynn Molina-Williams, Caucus 
ng Mga Beterano, Tagapangulo ng Demokratikong Partido ng California 
“Ang nag-iisang pinakamahalagang bagay na magagawa mo upang 
matulungan ang mga nurse, guro, bumbero, manggagawa sa grocery, at 
manggagawa sa hotel na manatili sa kanilang mga tirahan ay BUMOTO 
NG OO SA PROPOSISYON 21.”—Ada Briceño, Katuwang na Presidente, 
UNITE HERE Local 11 
“Bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos ng estado dahil sa kawalan ng 
tirahan. Ipinapasa ang gastos na ito sa mga nagbabayad ng buwis. 
Natitipid ng Prop. 21 ang pera ng mga nagbabayad ng buwis sa 
pamamagitan ng pagpapanatili sa mga pamilya sa kanilang mga 
tirahan.”—Jamie Court, Presidente, Consumer Watchdog 
KAILANGAN NG CALIFORNIA ANG PROP. 21 
Bumoto ng OO sa Proposisyon 21 para panatilihin ang mga pamilya sa 
kanilang mga tirahan! 
Matuto pa sa Yeson21CA.org. 
DAVID CAMPOS, Tagapangulo
Demokratikong Partido ng San Francisco 
ERNIE POWELL 
Social Security Works 
JAMIE COURT, Presidente
Bantay ng Mamimili

ANG PROP. 21 AY ISANG LUBOS NA MALING PAMAMARAAN NA 
MAGPAPATAAS SA MGA GASTUSIN SA PABAHAY AT MAKAKAPINSALA 
SAPAGBANGON NG PANGKABUHAYAN NG CALIFORNIA 
Kung mukhang pamilyar ang Prop. 21, itoaydahil tinanggihan ng 
halos 60% ng mga botante sa California ang ganitong hindi maayos na 
pamamaraan noong 2018. 
Sinalungat ng mga nakakatanda, beterano, at eksperto sa abot-kayang 
pabahay ang Prop. 21 dahil gagawin nitong limitado at mahal ang 
pabahay sa panahon kung saan milyon-milyong taga-California ang 
nahihirapang bumalik sa trabaho at manatiling may bahay. 
Tinatawag ng Konseho ng California para sa Abot-kayang Pabahay ang 
Prop. 21 na “may kamaliang ideya.” Naritokung paano mapapa-lala ng 
Prop. 21 ang mga bagay: 
IPAPAWALANG BISA ANG BATAS SA PABAHAY NANG WALANG 
SOLUSYON
Walang gagawin ang Prop. 21 upang tugunan ang kakulangan sa pabahay 
sa California. Sa halip, papahinain nito ang pinakamalakas na pambuong 
estadong batas sa pagkontrol ng renta sa bansa na nilagdaan ni Gob. 
Newsom at na ipinatupad noong nakaraang taon lang nang walang plano 
upang magtayo ng abot-kaya at panggitnang-uring pabahay o nang hindi 
tinutugunan ang lumalalang problema sa kawalan ng tirahan sa ating 
mga kalye. 
MAG-AALIS SA MGA PROTEKSYON NG MAY-ARI NG BAHAY
Aalisin ng Prop. 21 ang mga pangunahing proteksyon para sa mga may-
ari ng bahay at pinapayagan nito ang mga kumokontrol na sabihin sa 
mga may-ari ng bahay na pang-isang pamilya kung magkano ang maaari 
nilang singilin para paupahan ang isang kuwarto. Milyun-milyong may-ari 
ng bahay ang tatratuhing tulad ng mga kumpanyang nagpapaupa at 
maipapailalim sa mga regulasyon at pagkontrol ng presyong ipinapatupad 
ng mga hindi naihalal na lupon. 
BABAWASAN ANG HALAGA NG MGA BAHAY NANG HANGGANG 20%
Tinataya ng mga hindi partisan na mananaliksik sa MIT na ang mga 
ganitong matinding hakbang sa pagkontrol ng renta ay magreresulta sa 
pagbaba ng halaga ng mga bahay nang hanggang sa average na 20%. 
Iyonay hanggang $115,000 na mababawas na halaga para sa karaniwang 
may-ari ng bahay. Hindi kakayanin ng mga taga-Californiana magkaroon 
ng isa pang problema habang nanganganib ang halaga ng kanilang mga 
tirahan at ipon dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. 
WALANG IAALOK NA PROTEKSYON PARA SA MGA NAKAKATANDA, 
BETERANO, O MAY KAPANSANAN

Walang proteksyon ang Prop 21 para sa mga nakakatanda, beterano, 
o may kapansanan, at wala itong probisyon para pababain ang mga 
renta. Ang mga beterano, nakakatanda, organisasyon ng katarungang 
panlipunan, at ang American Legion, Kagawaran ng California, ay 
sumasang-ayong hindi natin ito kailangan sa ngayon. 
MAGPAPAHINTULOT NG MGA MATINDING REGULASYON
Pinapayagan ng Prop. 21 ang mga lokal na gobyernong bumuo ng 
mga matindi at permanenteng regulasyon sa halos lahat ng aspeto ng 
pabahay. Halimbawa, kahit na pagkatapos umalis ang nangungupahan, 
hindi magagawa ng may-ari ng ari-ariangitakda ang mga renta sa mga 
antas sa pamilihan o magbayad ng mga pamumuhunan para sa mga 
pagkukumpuni o pagpapahusay. Talagang labis ito. 
PALALALAIN ANG KRISIS SA PABAHAY
Nakakaranas ang mga taga-California ng matinding krisis sa pagiging 
abot-kaya ng pabahay sa pinakamahirap na emerhensiya sa ekonomiya 
at pampublikong kalusugan sa ating mga buhay. Hindi natin dapat gawin 
ang magpasa ng inisyatiba na pipigil na maitayo ang bagong pabahay, 
makakaapekto sa mga trabaho, at makakapinsala sa pagbangong 
pangkabuhayan. 
SINASALUNGAT NG MALAWAK NA BIPARTISAN NA KOALISYON
Sumasang-ayon ang Mga Demokratiko at Republikanong papalalain 
ng Prop. 21 ang krisis. Kasama sa mga sumasalungat ang: Konseho 
ng  California para sa Abot-Kayang Pabahay •Mga May Kapansanang 
Beteranong Amerikano, Kagawaran ng California •Asosasyon ng Pabahay 
sa  California •Mga Beterano sa Vietnam ng America, Konseho ng Estado 
ng California •Kamara de Komersyo ng California 
MAGDEMANDA NG MGA TUNAY NA SOLUSYON 
Dapat tayong bumoto ng “HINDI” sa Prop. 21 at mag-demanda ng mga 
tunay na solusyon. 
BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 21 
Matuto pa sa NoOnProp21.vote 
EDWARD J. GRIMSLEY, Pinuno ng Estado
 American Legion, Kagawaran ng California 
LORRAINE J. PLASS, ika-3 Biseng Pinuno
AMVETS, Kagawaran ng California 
PATRICK SABELHAUS, Punong Direktor
Konseho ng California para sa Abot-Kayang Pabahay


