COMMITTEE AGAINST RECALL

ỦY BAN VẬN ĐỘNG CHỐNG BÃI NHIỆM
PRESS RELEASE
CONTACT:
DATE:
RE:

Lan Quoc Nguyen, (714) 891-1901
March 18, 2020
Lên Tiếng về Phá Hoại Bảng Vận Động Chống Bãi Nhiệm

Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm Đòi Hỏi Sở Cảnh Sát Westminster Điều Tra
và Truy Tố Hành Động Phá Hoạt Bảng Tranh Cử
(Westminster, CA) – Vào lúc khoảng 4:30 sáng ngày thứ hai, 16 tháng 3, nhiều
bảng vận động chống bãi nhiệm trước khu Phước Lộc Thọ đã bị tháo gỡ và phá
hoại bởi nhiều kẻ phá hoại. Có tổng cộng 16 bảng chống bãi nhiệm bị phá hoại và
quăng bừa bãi tại hiện trường bởi các thủ phạm.
Theo mấy ảnh an ninh cho thấy, cảnh sát Westminster đã được gọi đến nơi và gặp
bốn người thủ phạm đã làm những hành động phạm pháp này nhưng người cảnh
sát không làm gì hết. Người cảnh sát không hề rời xe tuần tra của mình hay tiến
hành bất cứ hành động thông thường của một nhân viên cảnh sát điều tra, ví dụ như
xác nhận danh tánh của thủ phạm, lấy dấu tay hay điều tra về lý do gây ra hành
động phạm pháp này. Không cần phải nói, viên cảnh sát này không cho giấy phạt
hay bắt giữ ai hết.
Tìm hiểu thêm trong các đoạn phim máy ảnh an ninh cho thấy thêm rằng vào lúc
khoảng 9:20 sáng, một người đàn ông đã đến nơi gắn lại bảng hiệu cho ứng cử viên
Frank Trần và ăn cắp một cộc cắm bảng từ nhóm vận động chống bãi nhiệm để
cắm bản hiệu của ông ta. Các nhân viên an ninh sau đó đã tháo gỡ bảng vận động
của nhóm hỗ trợ bãi nhiệm vì không được phép gắn ở đó.
Luật Hình Sự California, Điều Khoản 490.2(a) có liệt kê rõ là bất cứ hành động cố
ý tháo gỡ hay làm hư hại các bảng vận động tranh cử chính trị là một tội tiểu hình.
Trong trường hợp này, hành động phạm pháp của những thủ phạm có thể nghiêm
trọng đủ để xếp hạng tội đại hình bởi vì tổng cộng trị giá của các bảng hiệu và chi
phí cắm bảng vượt qua mức độ tối thiểu là $800.00.
Ủy Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm yêu cầu Sở Cảnh Sát Westminster ngay lập tức bắt giữ các
cá nhân can dự trong hành động phá hoại các bảng hiệu tranh cử chính trị với tội danh vi phạm
thích hợp với Phòng Biện Lý Quận Cam.
Ủy Ban sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng này và đòi hỏi là các thủ phạm của những hành động phạm
pháp này bị truy tố theo pháp luật. Phá hoại bảng vận động tranh cử chính trị là một tội nghiêm
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trọng, có thể đưa đến việc ngăn cản tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất, trong đó bao
gồm phát biểu chính trị. Ủy Ban cũng sẽ theo dõi với các cơ quan công lực để chắc chắn rằng
những hành động phạm pháp nghiêm trọng này được ngăn ngừa trong tương lai và những thủ
phạm bị truy phạt.
Bất cứ ai có những tin tức liên quan đến sự việc này, xin liên lạc với Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
ở số điện thoại (714) 891-1901.

