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PROP. 25: HINDI PATAS, HINDI LIGTAS, AT MAGASTOS
Isinulat ng mga pulitiko ng Sacramento, inaalis ng Prop. 25 ang 
opsyon na magbayad ng piyansa para sa bawat taga-California, at 
pinapalitan ang karapatang ito ng isang sistemang pinangangasiwaan 
ng county na COMPUTER-BASED NA PAG-PROFILE na tumutukoy 
kung sino ang makakalaya at kung sino ang mananatiling nakabilanggo 
bago ang paglilitis. Basahin kung bakit ang mga grupo ng karapatang 
sibil, tagapagtaguyod ng mga biktima ng krimen, at opisyal ng 
tagapagpatupad ng batas at lokal na pamahalaan, ay nagsasabing 
HINDI sa Prop. 25. 
HINDI MAKATARUNGAN ANG PROP. 25 
Ang computer na pag-profile ng Prop. 25 ay naipakitang 
nandidiskrimina laban sa mga minorya at taong mula sa mga 
kapitbahayan na may matataas na bilang ng mga imigrante at 
residenteng may mababang kita, kung kaya ang mga grupo ng 
karapatang sibil gaya ng NAACP at Nagkaisang Boto ng Mga Latino ay 
nagsasabing HINDI sa Prop. 25. 
HINDI LIGTAS ANG PROP. 25 
Ang pagpiyansa ay mahalagang karapatan ayon sa saligang-batas 
at nagtitiyak na natutugunan ng mga nasasakdal ang mga tuntunin 
ng kanilang paglaya sa bilangguan at humarap sa paglilitis, at 
pananagutin sila kung hindi. Naging mapaminsala ang kamakailang 
eksperimento ng California sa “walang piyansa” sa panahon ng 

pandemya ng coronavirus, kung saan maraming nasasakdal ang 
inaresto, pinakawalan, at muling inaresto nang maraming beses sa 
isang araw. Gagawing permanente ng Prop. 25 ang walang piyansa, 
kung kaya ang tagapagpatupad ng batas at mga grupo ng karapatan ng 
mga biktima ay nagsasabing HINDI sa Prop. 25. 
MAGASTOS ANG PROP. 25 
Mangangailangan ang Prop. 25 ng mga karagdagang pandinig sa 
hukuman upang panaigin ang pasya ng kompyuter, na magdudulot ng 
higit na pagkaantala sa ating mga hukumang marami nang nakabinbin. 
Habang humaharap ang mga lungsod at county sa mga makasaysayang 
kakulangan sa badyet at malulubhang pagbabawas sa mahahalagang 
serbisyo, ang Prop. 25 ay magpapagastos sa mga lokal na pamahalaan 
at California ng dagdag na daan-daang milyong dolyar kada taon upang 
bumuo at mangasiwa ng bagong burukrasya—kung kaya ang mga lokal 
na opisyal at tagapagtaguyod ng nagbabayad ng buwis ay nagsasabing 
HINDI sa Prop. 25. 
BUMOTO NG HINDI SA PROP. 25! 
ALICE HUFFMAN, Presidente
Komperensya ng Estado ng California ng NAACP 
CHRISTINE WARD, Direktor na Tagapagpaganap 
Alyansa ng Mga Biktima ng Krimen 
JOE COTO, Presidente 
Nagkaisang Boto ng Mga Latino

Panahon na upang palitan ang sistema ng piyansang salapi ng 
California ng isang nakabatay sa kaligtasan at katarungan. 
Wakasan ang piyansang salapi. Bumoto ng OO sa Proposisyon 25 para 
sa mas ligtas, mas patas, at mas matipid na sistema. 
HINDI MAKATARUNGAN ANG PIYANSANG SALAPI: 
Sa ilalim ng kasalukuyang sistema ng piyansang salapi, kung kaya 
mong magbayad ng piyansa, magiging malaya ka hanggang sa iyong 
paglilitis. Kung hindi mo kayang magbayad ng piyansa, kailangan 
mong manatili sa bilangguan. Kaya, maaaring maging malaya ang 
mayayaman, kahit na inakusahan sila ng matitinding mararahas na 
krimen, habang ang mahihirap ay nananatili sa bilangguan kahit na 
sila ay inosente o inakusahan ng mabababa at hindi mararahas na 
pagkakasala Hindi tayo ginagawang mas ligtas ng piyansang salapi, at 
nagreresulta ito sa kawalan ng hustisya. 
Isang halimbawa lang, inakusahan ang nakatatandang mamamayan 
na si Kenneth Humphrey ng pagnanakaw ng $5 at isang bote ng 
pabango. Napilitan siyang maghintay ng halos isang taon bago ang 
kanyang petsa sa hukuman, hindi dahil mapanganib siya, ngunit dahil 
hindi siya makapagbayad ng piyansa. Ipinahayag ng isang hukuman ng 
pag-aapela sa California na si G. Humphrey ay “ibinilanggo dahil lang 
sa kahirapan.” Sa kasamaang palad, libo-libo ang mga uri ng ganitong 
mga kwento. 
HINDI LIGTAS ANG PIYANSANG SALAPI: 
Nangangahulugan ang Proposisyon 25 na ang mga pagpapasya ay 
magiging batay sa panganib sa ating kaligtasan, hindi ang kakayahan 
ng taong magbayad. Magpapasya ang mga hukom kung ang isang tao 
ay may panganib na gumawa ng mga bagong krimen o tumakas kapag 
magpapasya kung sino ang hahawakan bago ang paglilitis—hindi 
magpapasiya batay sa laki ng laman ng pitaka ng taong iyon. 
Ginagawang mas ligtas ng Proposisyon 25 ang ating mga komunidad 
sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang espasyo sa bilangguan ay 
nakareserba para sa mga taong aktuwal na mapanganib at hindi dapat 
pakawalan, sa halip na ang mahihirap. 
MAGASTOS ANG PIYANSANG SALAPI: 
Sa Proposisyon 25, makakatipid ang mga nagbabayad ng buwis ng 
milyon-milyong dolyar sa isang taon. Sa ilalim ng kasalukyang sistema, 
humigit-kumulang 46,000 taga-California ang naghihintay ng paglilitis 
o pagsesentensiya sa mga lokal na bilangguan dahil hindi nila kayang 
magbayad ng piyansang salapi, na nagpapagastos sa mga nagbabayad 

ng buwis ng $5 milyon araw-araw. 
Wakasan natin ang piyansang salapi. Bumoto ng OO sa Proposisyon 25 
para sa MAS LIGTAS, MAS PATAS, AT MAS MATIPID na sistema. 
NAGDURUSA ANG MGA INOSENTENG TAO: 
Kayang puwersahin ng sistema ng piyansang salapi ang mga 
inosenteng tao na umamin sa mga krimeng hindi nila ginawa. 
Kapag hindi kayang magbayad ng mga inosente ng hindi mababawing 
bayarin na $5,000 o mahigit sa isang kumpanya ng bono ng piyansa, 
at hindi rin kayang manatili sa bilangguan, nang nalalagay sa panganib 
ang kanilang mga trabaho o tirahan habang hinihintay nila ang 
kanilang paglilitis, aamin ng pagkakasala ang iba, na magreresulta 
sa permanenteng kriminal na rekord. Sa bilangguan, halos lahat ay 
kaunti o walang matatanggap na pangangalagang pangkalusugan sa 
kaisipan, at para sa marami, magiging mas malala ang kanilang mga 
kasalukuyang kondisyon dahil sa pagkakakulong. 
Ang pagboto ng OO ay makakatulong na matiyak na ang mga 
inosenteng tao ay hindi na mapipilitang magdusa sa bilangguan o 
umamin sa mga krimeng hindi nila ginawa. 
Bumoto ng OO sa Proposisyon 25. 
WALANG PAKIALAM SA ATING MGA KOMUNIDAD ANG GAHAMANG 
INDUSTRIYA NG PIYANSANG SALAPI: 
Ngunit huwag asahan na mawawala nang tahimik ang industriya ng 
piyansang salapi. Isa itong $2 bilyong nagtutubong industriya, na 
pinamumunuan ng mga gahamang korporasyon ng seguro sa bono 
ng piyansa na yumayaman dahil sa mga mahihirap. Wawakasan ng 
Proposisyon 25 ang hindi makatarungang sistema na pinagkakakitaan 
ang mga taong nagtatrabaho, kung kaya gumagastos ng milyon-milyon 
ang industriya ng piyansang salapi upang labanan ang panukalang ito. 
Kaligtasan ang prinsipyong dapat na gumagabay sa atin, hindi ang laki 
ng pitaka ng sinuman. 
Bumoto ng OO sa Proposisyon 25. 
www.YesOnCAProp25.com 
LENORE ANDERSON, Presidente 
Mga Taga-California para sa Kaligtasan at Hustisya 
DIANA BECTON, Abugada ng Distrito ng County ng Contra Costa 
HEIDI L. STRUNK, Presidente
Kalusugan ng Isip America ng California
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Ang piyansang salapi ay isang mapandiskrimina at mapanirang sistema. 
Tulungan kaming wakasan ito. Bumoto ng OO sa Prop. 25. 
Ngayon, kayang bayaran ng mayayaman ang kanilang piyansa at 
makalaya sa bilangguan, gaano man karahas ang krimeng isinampa. 
Hindi makatarungan at hindi patas ang piyansang salapi. 
Bakit mananatiling nakakulong ang mahihirap na taong kinasuhan 
ng hindi mararahas na pagkakasala, habang ang mayayaman ay 
nakakalaya, dahil hindi nila kayang magbayad ng piyansa? Hindi 
dapat. Ang piyansang salapi ay “karapatan” lang para sa mga may 
kayang magbayad nito. Ni hindi nababawi ng mga tao ang kanilang 
piyansang salapi kung sila ay inosente o ibinasura ang kanilang 
mga kaso. 
Ginagastos ng napakalaking industriya ng piyansa, kabilang ang 
Bankers Insurance Company at Lexington National Insurance 
Corporation, ang kanilang mga bilyon upang protektahan ang kanilang 
mga tubo at magpanatili ng sira at nandidiskriminang sistema. 
Tumututol sila sa Prop. 25 dahil sa kasakiman. Makikita ninyo kung 
paano nila pinopondohan ang kanilang kampanyang HINDI sa http://
cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures. 
Pinpalitan ng Prop. 25 ang piyansang salapi ng sistema kung saan 
magpapasya ang mga hukom batay sa kaligtasan. Ang mga hukom, 
hindi ang mga algoritmo ng kompyuter ang nagpapasya. 

Ayon sa Panghukumang Konseho ng California, ang Proposisyon 25 
“ay mangangalap ng impormasyon at magbibigay ng mga ulat upang 
makatulong sa mga hukom sa pagpapasya kung ang isang nasasakdal 
ay isang panganib sa publiko, o malamang na babalik sa hukuman 
kung palalayain bago ang paglilitis.” 
Magdaragdag din ang Prop. 25 ng katapatan at pampublikong 
pagsusuri upang alisin ang pagkikiling at hindi pagkakapantay sa lahi. 
Ang Prop. 25 ay WALANG KAUGNAYAN sa “walang piyansa,” na isang 
pansamantalang pampublikong kalusugang pagtugon sa COVID-19. 
Panghuli, para sa tunay na reporma sa katarungang panlipunan—
tulungang baguhin ang sistema sa pamamagitan ng pagboto ng OO sa 
Prop. 25. 
Wakasan natin ang piyansang salapi! 
STEVEN BRADFORD, Pangalawang Tagapangulo
California Legislative Black Caucus 
LESLI CALDWELL, Punong Pampublikong Tagapagtanggol ng County, 
Retirado 
JESSICA BARTHOLOW, Tagapagtaguyod ng Patakaran
Western Center on Law & Poverty

INAALIS NG PROP. 25 ANG KARAPATANG MAGPIYANSA PARA SA 
BAWAT TAGA-CALIFORNIA
Ginagarantiya ng sistema ng katarungan ng California na ang mga 
inakusahan ng hindi marahas na krimen ay mayroong OPSYONG 
tiyakin ang kanilang paglaya sa pamamagitan ng pagbayad ng 
piyansa o pag-aatas ng hukom. Ngunit pinapalitan ng Prop. 25 ang 
karapatang ito gamit ng awtomatikong sistema ng computer-generated 
na nanghuhulang pagmodelo batay sa mga matematikong algoritmo 
na pinangangasiwaan ng 58 magkakaibang county. Basahin kung 
bakit ang mga lider ng karapatang sibil, tagapagpatupad ng batas, 
mga grupo ng karapatan ng mga biktima, at mga opisyal ng county, ay 
nagsasabing HINDI sa Prop. 25. 
NAGBABABALA ANG MGA GRUPO NG KARAPATANG SIBIL: ANG 
PROP. 25 AY MAS MAY PAGKIKILING LABAN SA MGA MINORYA 
AT MAHIHIRAP
Nag-aatas ang Prop. 25 ng computer-based na sistema ng mga 
algoritmo upang gumawa ng mahahalagang pagpapasya sa katarungan 
para sa kriminal. Tumututol ng mga grupo ng karapatang sibil gaya 
ng NAACP sa Prop. 25 dahil gagawa ito ng mga mas may pagkikiling 
na resulta laban sa ibang lahi at sa mga mula sa mga lugar na may 
dehadong ekonomiya. 
• “Higit na mas mandidiskrimina ang Prop. 25 laban sa mga 
African-American, Latino, at iba pang minorya. Maaaring mainam ang 
mga modelo ng kompyuter para sa pagrerekomenda ng mga awit at 
pelikula, ngunit ang paggamit ng mga pamamaraan ng pag-profile na 
ito upang magpasya kung sino ang mapapalaya sa bilangguan, o kung 
sino ang magkakaroon ng utang, ay napatunayang nakakapaminsala 
sa mga komunidad na iba ang lahi..”—Alice Huffman, Presidente, 
Komperensya ng Estado ng California ng NAACP 
PROP. 25: INILALAGAY SA PANGANIB ANG MGA KOMUNIDAD
Ang eksperimento ng California sa “walang piyansa” sa panahon 
ng pandemya ay nagkaroon ng mga mapansimalang resulta, dahil 
maraming nasasakdal ang inaresto—pinakawalan sa mga kalye at 
gumawa ng mga bagong krimen sa loob ng ilang oras—at muling 
inaresto sa parehong araw. Gagawing permanente ng Prop. 25 ang 
“walang piyansa”, kung kaya ang tagapagpatupad ng batas sa buong 
estado ay tumututol dito. 
• “Ilalagay sa panganib ng Prop. 25 ang kaligtasan ng publiko, at 
gagawin nitong mas mahirap para sa mga kagawaran ng pulisya at 
sheriff na gawin ang aming mga trabaho.”—Chad Bianco, Sheriff ng 
Riverside County 

PROP. 25: NAGTATANGGI NG KATARUNGAN
Nagbibigay ng katarungan ang kasalukuyang sistema ng California sa 
pamamagitan ng pagtiyak na ang mga taong inakusahan ng krimen ay 
humarap sa paglilitis at pagpapanagot sa mga nasasakdal sa kanilang 
mga pagkilos kapag hindi nila ito ginawa. 
• “Sinisira ng Prop. 25 ang isa sa mga pinakamahusay na 
kasangkapan upang tiyakin na magpakita sa, at haharapin ng mga 
nasasakdal ang kanilang araw sa hukuman.”—Christine Ward, Direktor 
na Tagapagpaganap, Alyansa ng Mga Biktima ng Krimen 
PROP. 25: NAGPAPAGASTOS SA MGA NAGBABAYAD NG BUWIS NG 
DAAN-DAANG LIBONG DOLYAR KADA TAON
Pinupuwersa ng Prop. 25 ang mga county upang gumawa ng 
bagong burukrasya upang magpasya kung sino ang palalayain at 
hindi palalayain mula sa bilangguan bago ang paglilitis. Ang bagong 
mandatong ito ng estado ay magpapagastos sa mga nagbabayad ng 
buwis ng daan-daang libong dolyar upang ipatupad, sa panahong ang 
mga badyet ng estado at county ay humaharap sa makasaysayang 
pagbabawas sa badyet dahil sa coronavirus. 
• “Ang Prop. 25 ay magpapagastos sa mga pang-estado at lokal na 
pamahalaan ng daan-daang milyong dolyar kada taon. Magpupuwersa 
ito sa ating magbawas ng mahahalagang pampublikong serbisyo o 
magtaas ng mga buwis, na hindi kaya ng ating mga lokal na komunidad 
sa ngayon.”—Sue Frost, Superbisor ng County ng Sacramento 
PROP. 25: PAHIHIRAPAN ANG MASISIKIP NANG HUKUMAN 
Papalitan ng Prop. 25 ang sistema ng piyansa na epektibo at halos 
walang gastos sa mga nagbabayad ng buwis ng bagong sistema 
na mangangailangan ng karagdagang pandinig sa hukuman upang 
panaigin ang pasya ng kompyuter, na magdudulot ng mas matagal na 
pagkaantala sa ating mga hukumang maraming nakabinbin. 
• “Isipin ang isang asawa, anak, o malapit na kaibigang nakakulong 
sa bilangguan sa awa ng mga kompyuter at ng burukrasya, sa halip na 
magkaroon ng agarang opsyong makalaya sa piyansa o ang kakayahang 
makipag-usap nang direkta sa isang hukom.”—Quentin L. Kopp, 
Retiradong Hukom ng Hukumang Superyor ng California 
BUMOTO NG HINDI SA PROP. 25! 
ALICE HUFFMAN, Presidente
Komperensya ng Estado ng California ng NAACP 
CHRISTINE WARD, Direktor na Tagapagpaganap 
Alyansa ng Mga Biktima ng Krimen 
QUENTIN L. KOPP, Retiradong Hukom ng Hukumang Superyor ng California


