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Bistado 
sa mundo John Milton “Butch” Lozande, 

pangkalahatang kalihim ng Unyon 
ng Manggagawa sa Agrikultura 
o UMA, isa sa mga saksi sa 
International People’s Tribunal sa 
Brussels, Belgium noong Setyembre 
2018. Sa larawan, nasa harap siya 
ng tanggapan ng International 
Criminal Court sa The Hague, The 
Netherlands.  Hawak ni Lozande 
ang liham ng pagtanggap ng ICC sa 
mga kaso laban kay Duterte. 
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Panagutin sila

EDITORYAL

Naibalik man sa ibang 
lugar ang suplay 
ng tubig matapos 

ang ilang linggong pagtitiis, 
katakut-takot na gastos at 
abala naman ang dinulot 
nito sa mga karaniwang 
Pilipino. Lunod na lunod 
naman ang mga Pilipino sa 
pagpapalusot at pagtuturuan 
ng Metropolitan Waterworks 
and Sewerage System 
(MWSS) at Manila Water 
Company sa kawalan ng 
suplay ng tubig sa ibang 
bahagi ng Metro Manila. 
Sila, ayon sa batas at mga 
kontrata, ang dapat managot. 

Ayon sa Republic Act 
(RA) No. 6234, mandato ng 
MWSS ang “siguraduhin 
ang pagkakaroon ng walang 
patid at sapat na suplay at 
distribusyon ng malinis na 
tubig para sa pantahanan 
at pangkalahatang gamit.” 
Idinidiin ng batas na 
ito ang kahalagahan ng 
tubig bilang serbisyong 
pampubliko dahil kritikal ito 
sa kalusugan at kaligtasan ng 
mga mamamayan.

Samantalang sa 
kasunduan naman sa Manila 
Water, nakalista sa Artikulo 
5.1.2. ang kawalang-tigil 
ng suplay bilang isa sa mga 
obligasyon ng kompanya.

Sinimulan na ng komite 
ng Senado na tumututok 
sa pampublikong serbisyo 
ang pagdinig para sa 
biglang pagkawala ng tubig 

sa kanlurang bahagi ng 
lungsod, na nagsimula pa 
noong Marso 6.

Sa bagal at kawalan 
ng maayos na tugon, 
kinailangan pang saluhin ng 
mga volunteer na bombero 
ang pagseserbisyo sa mga 
tao. Hindi bayad ang 
serbisyo ng mga bomberong 
lumilibot sa mga komunidad 
upang makapaghatid ng 
makakayanang tubig sa mga 
residente. Paminsan pa nga’y 
umaabot ng sampung oras 
ang kanilang shift.

Nang tanungin ng 
Senado kung magbibigay 
ang Manila Water ng 
diskuwento sa mga 
naapektuhan ng gawa-
gawang krisis, tanging 
tugon lang ng kanilang 
presidenteng si Ferdinand 
Dela Cruz ay ang pag-
aaral ng Manila 
Water sa 
sunod na mga 
hakbang. Kung 
nababahala ang 
Manila Water 
sa maaaring 
pagbawas ng 
kanilang kita, lumilitaw 
lang ang likas na pagkaganid 
ng korporasyong hindi 
bababa sa P3-Bilyon ang 
kinikita kada taon.

Kung gaano kabilis ang 
pagkawala ng tubig sa libo-
libong kabahayan, ganoon 
naman kabagal ang tugon 
ng MWSS at Manila Water. 

Kita na mismo sa batas 
ang pananagot ng MWSS, 

ngunit hindi pa rin 
nakapaglilinaw ang 

kanilang opisina 
sa mga hakbang 
pasulong. Sa 
Manila Water 
naman, patawad 

pa lamang ang 
naiaalay, kahit hindi 

masasapatan ng ano 
pang paghingi ng tawad 
ang libo-libong ginastos ng 
mga Pilipinong hindi na nga 
matahimik sa taas ng presyo 
ng mga bilihin.

Sa ilalim ng batas, 
malinaw kung sino ang 
dapat managot. Kailangang 
itulak ang Kongreso na 

masusing imbestigahan ang 
Manila Water. Isama na 
rin ang Maynilad, na hindi 
naman kaiba sa Manila 
Water sa oryentasyong 
unahin ang kita bago ang 
paglilingkod. Kailangan 
ding uriratin ang MWSS, 
na kasapakat ng dalawang 
water concessionaires kapwa 
sa paghuhuthot sa mga 
konsiyumer at sa maiitim 
na balak nitong tulad ng 
pagtatayo ng mapanirang 
mga dam.

Sa pakikipaglaro ng 
gobyerno sa mga negosyante, 
ang tanging malinaw pa 
lamang ay kung sino ang 
naagrabyado: masang 
Pilipino. PW

MARK SUVA/KODAO
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Dalawampu’t apat na taon 
matapos ang kamatayan ni 
Flor Contempacion, patuloy 
ang panawagan ng mga 
migrante na wakasan ang 
makabagong pang-aalipin. 
Ni Soliman A. Santos

SUNDAN SA PAHINA 9

Paggunita kay Flor, paggunita sa mga OFW

Nagtipun-tipon 
noong Marso 
17, 2019 ang 

iba’t ibang grupo ng 
migrante, kanilang 
mga pamilya, mga 
taong simbahan at 
taga-suporta para 
ilatag ang kanilang 
layunin na wakasan na 
ang makabagong pang-
aalipin.

Ang naturang programa 
na ginanap sa the Nativity 
of the Lord Parish sa 
Quezon City ay kasabay 
ng paggunita sa ika-24 na 
anibersaryo ng kamatayan 
ni Flor Contemplacion, 
isang migranteng nabitay sa 
Singapore noong Marso 17, 
1995 sa kasong pagpatay sa 
kapwa OFW na si Delia Maga 
at anak ng employer nito. 

“Patuloy na sinasalamin 
ng trahedyang sinapit ni Flor 
Contempacion ang kalagayan 
ng mga migranteng Filipino 
sa ngayon,” ayon kay Arman 
Hernando, tagapangulo ng 
Migrante Philippines. 

Isa sa mga salik na tinukoy 
ni Hernando ay ang epekto ng 
migrasyon sa pamilya ng mga 
OFW. 

Matapos ang pagbitay 
kay Contemplacion, 

isinabatas ang RA 
8042 o ang Migrant 
Workers Act of 
1995. Layunin 
umano nito na 
protektahan ang 
mga OFW at para 
hindi na maulit 
ang sinapit ni 
Contemplacion. 

Sa isang 
artikulo ng The 
New York Times, 
p i n a n g u n a h a n 
ng noo’y mayor 

ng Davao na si 
Rodrigo Duterte 
ang pagsunog ng 

bandila ng 

Singapore at hinimok 
ang mga taga-Davao na 
huwag tanggapin ang 
mga mamumuhunang 
Singaporean at iboykot ang 
mga produkto nito.  

“Gayunman, marami pa 
ring OFW ang naparusahan 
ng kamatayan at nakararanas 
pa rin sila ng pagmaltrato at 
pagdurusa sa ibayong dagat,” 
pahayag ng Migrante. 

Para sa Migrante, 
maraming OFW pa rin ang 
humaharap sa parehong 
problema dahil sa labor export 
program ng gobyerno kahit pa 
sa ilalim ng panunungkulan 
ni Pres. Rodrigo Duterte.

Ikinuwento pa ni 
Hernando na umasa sila sa 
binitiwang salita ni Duterte 
noong 2016 na “in  about 10 
years, hindi na kayo (OFWs) 
lalabas.” 

Kabilang sa mga isyung 
inilatag ng Migrante 
matapos manalo sa eleksiyon 
si Duterte noon ang 
kontraktuwalisasyon, kawalan 
ng lupa, mababang suweldo, 
korupsiyon at iba pa, na 
sinabi umano ng pangulo ng 
kaya niyang gawin sa loob 
ng 100 araw ng kanyang 
panunungkulan. 

“Tatlong taon na ang 
nakalipas, pero wala pa 
ring natupad sa kanyang 
mga ipinangako,” sabi pa ni 
Hernando. 

Hinaing ng migrante, patuloy
Kabilang sa mga dumalo 

sa naturang paggunita si Celia 
Veloso, na nangangamba pa 
rin para sa kanyang anak 
na si Mary Jane Veloso na 
nakahanay sa death row sa 
Indonesia.

Nagpahayag naman ng 
pagkadismaya si Gemma 

Concepcion, biktima ng 
human trafficking, dahil sa 
kawalan ng oportunidad dito 
sa bansa. 

“Pagbalik namin sa 
Pilipinas, naghanap na 
kami agad ng trabaho dito 
pero talagang mahirap at 
walang trabahong sapat 
na makakatugon sa mga 
pangangailangan ng aming 
pamilya. Mula noon, 
hanggang ngayon, walang 
pagbabago sa Pilipinas,” 
hinaing ni Concepcion. 

Sa kaso ni Mycelle Sulit, na 
nagtrabaho sa Kuwait, hindi 
niya alam kung paano siya 
makakahanap ng ikabubuhay 
matapos ipagkait ng OWWA 
ang kanyang mga benepisyo. 
Nalumpo si Sulit matapos 
siyang tumalon mula sa 
ikatlong palapag ng isang 
gusali para makatakas sa 
malupit niyang amo. 

Dumadaing din ang mga 
migrante sa paglagda ni Pres. 
Duterte sa Social Security 
Act of 2018 na nagpapataw 
ng mandatoryong pagkaltas 
ng kontribusyon mula sa mga 
OFW. 

Sa bisa ng naturang batas, 
kakaltasan ng Php 2,400 ang 
mga bagong OFW habang 
Php 7,200 naman sa mga dati 
nang nangingibang-bayan.

Mababang sahod, 
kontraktuwalisasyon, 
migrasyon

Samantala, nanawagan 
naman ang Kilusang Mayo 
Uno (KMU) na gunitain si 
Contempacion at pauwiin na 
sa bansa si Mary Jane Veloso. 

Nanawagan kami sa lahat 
ng manggagawa na alalahanin 
si Flor sa pamamagitan ng 
paglaban para kay Mary Jane 
at sa pang-ekonomiya at 
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Tubig at iba pa KONTEKSTO

DANILO ARANA ARAO

Ano ba ang angkop na termino? Krisis 
sa tubig (water crisis) o kakulangan 
sa tubig (water shortage)? Anuman 

ang gamitin natin, hindi maikakaila 
ang problemang kinakaharap ng 
23 siyudad at munisipyo sa East 
Zone ng Metro Manila at Rizal 

na nakapailalim sa Manila Water 
Company, Inc. (MWCI) na pag-aari ng 

mga Ayala. Karga-karga ang walang-
lamang balde sa labas ng bahay para 
sana’y makapag-igib kung saan man, 

malinaw na umiikli ang pasensya 
habang humahaba ang pila.

Hindi na 
kailangang 
ipaliwanag 

kung bakit 
mahalaga ang tubig. 
Ginagamit ito sa 
paglilinis, pagluluto 
at paglalaba. 
Kung maliligo 
o magsesepilyo, 
may tubig pa ring 
makokonsumo.

Kaya nga napakalaking 
abala kung mawawalan ng 
suplay nito, lalo na kung 
napakahabang oras na 
walang tubig at natapat pa sa 
oras ng almusal, tanghalian 
o hapunan. Makakapagsaing 
pa kaya ng bigas? Paano na 
lang ang lulutuin sanang 
ulam na may sabaw? At kung 
makahingi ng kahit kaunting 
tubig sa kapitbahay para 
makapagluto, makakaya 
pa kayang hugasan ang 
pinagkainan?

Para sa pamilyang 
mahirap, wala nang 
magagawa sa pagkakataong 
iyon kundi magtiis at 
maghintay. Para sa pamilyang 
mayaman, makakaya nilang 
kumain na lang sa labas para 
hindi na problemahin ang 
kawalan ng tubig sa bahay. 
Aba, puwede nga silang 
tumira pansamantala sa 
isang hotel para matakasan 
ang diumanong krisis sa 
tubig.

Teka lang. Ano ba ang 
angkop na termino? Krisis 
sa tubig (water crisis) 
o kakulangan sa tubig 
(water shortage)? Anuman 

ang gamitin natin, hindi 
maikakaila ang problemang 
kinakaharap ng 23 siyudad 
at munisipyo sa East Zone 
ng Metro Manila at Rizal 
na nakapailalim sa Manila 
Water Company, Inc. 
(MWCI) na pag-aari ng 
mga Ayala. Karga-karga 
ang walang-lamang balde sa 
labas ng bahay para sana’y 

makapag-igib kung saan 
man, malinaw na umiikli ang 
pasensya habang humahaba 
ang pila.

Opo, nakapila tulad 
ng inaasahan sina Nanay, 
Tatay, Ate at Kuya (minsan 
pa nga’y pati ang kawawang 
Lolo at Lola). Sila yung 
mahihirap na nagtitiis at 
naghihintay na sana’y may 
tubig pang natitira sa trak na 
inaasahang daraan tulad ng 
ipinangako ng MWCI. Pero 
tulad ng mga anunsyo nito 
ng iskedyul ng kawalan ng 
tubig na hindi nasusunod, 

hindi na sila masyadong 
umaasa pa.

Kumusta naman ang 
pamilyang mayaman? Tuloy 
pa rin ang paglalamyerda na 
akala mo’y nasa pinahabang 
bakasyon. May restaurant na 
makakainan, may hotel na 
pansamantalang tutuluyan. 
Sadyang hindi ramdam 
masyado kung walang tubig 

sa bahay dahil kayang-
kayang tapatan ng pera ang 
ninanais na ginhawa.

Luha para sa mahirap, 
luho para sa mayaman. 
Naniniwala ka bang “great 
equalizer” ang nangyayari 
magmula pa noong Marso 6? 
Sa tingin mo ba’y parehas ang 
pinagdaraanan ng pamilyang 
mahirap at mayaman?

Kung mayroong 
pansamantalang itinago 
(kahit na hindi sinasadya) 
ang kawalan ng tubig sa 
bahay, ito ay ang iba pang 
problemang kinakaharap ng 

ordinaryong mamamayan. 
Huwag nating kalimutang 
nagmimistulang sardinas 
ang mga sumasakay sa pam-
publikong transportasyon. 
Sakit ng ulo pa rin ang 
pagtaas ng presyo ng mga 
bilihin, lalo na ng bigas 
at langis. Wala pa ring 
kaseguruhan sa trabaho 
at patuloy pa ring mababa 
ang suweldo. Bagama’t 
libre ang edukasyon sa mga 
pampublikong paaralan, 
siyempre’y problema pa rin 
ang baon at iba pang gastusin 
ng estudyanteng pilit na 
itinataguyod ng magulang 
ang pag-aaral.

Para sa pamilyang 
mahirap, tila normal 
na ang araw-araw na 
paghihirap para itaguyod 
ang pamilya. Dagdag na 
pasanin “lang” ang pag-
iigib ng tubig sa umaga bago 
makipagsiksikan sa dyip, 
bus o tren para makarating 
sa pagawaang mababa 
ang suweldo at kulang sa 
benepisyo (kung mayroon 
man). Sa kanyang pag-uwi 
ng bahay, daraan muna siya 
sa palengke at mapapailing 
na lang sa kakaunting 
perang hawak kumpara sa 
nakasulat na nagtataasang 
presyo. Pasensiya na lang 
at siguradong walang 
pasalubong si Bunso!
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Sa kasong 
hinatulan ng 
Korte Suprema 

nito lang nakaraang 
taon ay tinalakay ng 
Mataas na Hukuman 
kung kailan dapat 
magbigay ng separation 
pay ang isang 
kompanya sa kanyang 
mga manggagawa.

Empleyado itong si Jude 
ng isang malaking kompanya 
na ang negosyo ay nasa food 
distribution.

Ang kompanyang ito 
ay isang multinational 
company at ang trabaho ni 
Jude ay upang pangasiwaan 
ang pagpapatakbo sa mga 
sangay nito sa Visayas at 
Mindanao.

Isang araw, nagbigay 
ng sulat itong si Jude na 
nagbibitiw na siya sa kanyang 
posisyon sa kompanya. 

Agad namang sumulat 
ang kompanya dito kay 
Jude na tinatanggap nito 
ang pagbibitiw ng huli sa 
kanyang trabaho. Pina-
dyaryo pa ng kompanya ang 
ginawang pagbitiw ni Jude sa 
kanyang trabaho.

Akala ng lahat ay ayos na 
ang pagtatapos ng relasyon 
ng kompanya at nitong si 
Jude.

Ngunit naalaala ni Jude 
na hindi siya nabayaran ng 
kanyang huling sahod ng 
kompanya. Kaya hiniling 
niya ito, kasama na rin 
ang pagbayad sa kanya ng 
separation pay ng kompanya 
dahil umano sa kanyang 
magandang serbisyo rito.

Inamin ng kompanya na 
hindi nga nakuha ni Jude 
ang huling sahod nito. 

Ganun pa man, itinanggi 
ng kompanya ang pagbayad 
kay Jude ng separation pay 
dahil di umano ay wala ito sa 
patakaran ng kompanya. 

Dinala ni Jude ang 
kanyang reklamo sa 
Arbitration Branch ng 
National Labor Relations 
Commission ( NLRC ) .

Sa naging hatol ng 
Labor Arbiter ay pinanalo 
nito si Jude at pinagbayad 
ang kompanya ng mahigit 
kalahating milyon bilang 
separation pay at huling 
sahod ni Jude.

Nag - apila sa NLRC ang 
kompanya ngunit sinang-
ayunan nito ang hatol ng 
Labor Arbiter. Napilitang 
iakyat ng kompanya sa Court 
of Appeals ang kaso. 

Kinatigan naman ng 
Court of Appeals ang 
kompanya at binasura ang 
kaso ni Jude.

 Si Jude naman ngayon 
ang umakyat sa Korte 
Suprema.

Sinabi ng Korte Suprema 
na ang separation pay ay 
maari lamang ibigay sa isang 
empleyadong bumibitiw sa 
kanyang trabaho sa tatlong 
pagkakataon.

Una, kung nakasaad ito sa 
mga patakaran ng kompanya 
. Ibig sabihin, dapat ay 
nakasulat sa company policies 
na dapat bigyan ng separation 
pay ang mga empleyadong 
nagbibitiw sa kanilang 
trabaho sa kompanya. 

Pangalawa ay kung 
nakasaad ang ganitong 

benepisyo sa collective 
bargaining agreement o CBA 
ng kompanya.

At panghuli, ay kung 
batay sa company practice 
o tradisyon sa kompanya 
ay nakaugalian na nitong 
magbigay ng separation 
pay sa mga manggagawang 
nagbibitiw sa kanilang 
tungkulin.

Ang pagbabayad ng 
separation pay sa mga 
empleyado na nagbibitiw 
sa kanilang mga tungkulin 
ay wala sa company rules, 
CBA, o company practice ng 
kompanya. 

Sa kaso ni Jude ay 
sinubukan niyang ipakita na 
may binayaran ng separation 
pay ang kompanya : ang 
dalawang empleyadong 
nagbitiw sa kanilang mga 
pwesto pagkatapos sa kanya.

Ngunit hindi ito sapat 
sabi ng Korte Suprema.

Dapat mapakita na ang 
pagbibigay ng kompanya ng 
separation pay sa mga nag 
resign na mga empleyado nito 
ay matagal nang ginagawa at 
tradisyonal nang gawain o 
practice sa kompanya.

Sa kaso ni Jude ay hindi 
niya naipakita na ang 
pagbabayad ng separation 
pay sa mga nagre-resign 
na mga empleyado ng 
kompanya ay matagal nang 
ginagawa nito.  PW

Samantala, nariyan pa 
rin ang ginhawa para sa 
mayayaman. Apektado man 
sila ng kakulangan ng tubig, 
kayang-kayang makaagapay 
dahil hindi hamak na 
nakatataas sa buhay. May 
magarang sasakyan para 
makarating sa pupuntahan, 
may mataas na suweldo at 
maraming benepisyo, kayang 
makabili ng anumang gusto, 
pati na ang sobra-sobrang 
pasalubong para kay Bunso.

Sa mga susunod na 
araw, linggo o buwan, baka 
bumalik na sa “normal” ang 
suplay ng tubig pero huwag 
sanang kalimutang hindi 
pa rin normal ang ating 
kalagayan. May mahihirap 
na patuloy na pinagkakaitan. 
Hindi tayo dapat masanay sa 
araw-araw na kalbaryo. PW

Para makipag-ugnayan 
sa awtor, pumunta sa https://

risingsun.dannyarao.com
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Inilabas ito ni Parlade 
matapos sabihin ni Cristina 
Palabay, pangkalahatang 
kalihim ng grupong 
pangkarapatang pantao 
na Karapatan na walang 
ebidensiya ang Armed Forces 
of the Philippines (AFP) 
sa inilalakong akusasyon 
nito sa mga grupong tulad 
ng Karapatan sa harap ng 
European Union (EU) noong 
nakaraang buwan. Bilang 
sagot inilabas ni Parlade ang 
nasabing mga dokumento at 
kahon, sa press conference sa 
Kampo Aguinaldo ng AFP 
kamakailan.

“Hindi ang AFP, hindi 
ang gobyerno ang nag-redtag 
sa kanila. Tingnan ninyo 
ang website ng Philippine 
Revolution Web Central. 
Tingnan ninyo ‘yung website 
ng ILPS (International League 
of Peoples’ Struggle). Tingnan 
n’yo rin yung website ng 
NDF (National Democratic 
Front) International. Lahat 
iyan, makikita ninyo ang 
mga pangalan nitong 
mga...Karapatan, Ibon 
(Foundation), Gabriela...itong 
mga Makabayan bloc...,” sabi 
ni Parlade. 

Hindi niya ipinakita ang 
lahat ng ebidensiya. Pero 
ang ipinakita niya, isang 
halimbawa nito: print-out 
ng isang dokumento ng ILPS 
na nangungumbida sa mga 
organiasyon na dumalo sa 
isang asembleya ng ILPS. 
Pirmado pa raw ni Jose Maria 
Sison, tagapangulo ngayon 
ng ILPS, na tagapagtatag 
na tagapangulo ng CPP 
noong 1968. Ibig sabihin, 

porke inimbitahan na ng 
ILPS at ni Sison mismo ang 
naturang mga organisasyon sa 
asembleya nito, nakakatiyak 
ang AFP na “prente” na ang 
mga ito ng CPP.

Bahagi rin ng “ebidensiya” 
niya: isang kahon na may 
nakasulat na “Senate Inquiry 
on Jabidah Massacre April 3, 
1968 by Sen. Ninoy Aquino”. 

“Makakaasa ang publiko 
na ginastos nang mabuti ng 
Department of National 
Defense ang P3.9-Bilyong 
pondo nito sa confidential 
and intelligence funds,” 
pakutyang post sa Facebook 
ni Sonny Africa, executive 
director ng Ibon Foundation, 
kasabay ng larawan ni Parlade 
na piniprisinta ang mga 
“ebidensiya”.

Malinaw na walang 
ebidensiya ang AFP. 
Gayunman, layunin ng 
press conference nito na 
bigyan-katwiran sa publiko 
ang paghiling sa EU na 
tanggalan daw ng pondo 
ang progresibong mga 
organisasyon. Kasama na rin sa 
layunin, siyempre, ang lalong 
siraan sa publiko ang naturang 
mga organisasyon—mga 
organisasyong pangunguna 
nga sa pagbatikos sa lantarang 
paglabag ng rehimeng Duterte 
at AFP sa karapatang pantao 
sa Pilipinas.

Nahusgahan na 
Kakatwang sa mismong 

lugar na pinuntahan 
noong nakaraang buwan 
ng AFP at Presidential 
Communications Operations 
Office (PCOO) – sa lungsod 

ng Brussels sa bansang Belgium 
sa Europa – naganap ang isang 
pandaigdigang tribunal limang 
buwan ang nakararaan bago sila 
pumunta para ilako ang mga 
kasinungalingan sa EU. 

Noong Setyembre 2018, 
nabuo ang International 
Peoples’ Tribunal (IPT) 
na nagdinig sa mga kaso 
ng paglabag ng karapatang 
pantao ng rehimeng Duterte 
(sa suporta ng gobyernong 
US ni Donald Trump). 
Nahatulan ng IPT na maysala 
si Duterte ng paglabag sa sibil-
pampulitika (civil-political) at 
sosyo-ekonomikong (socio-
economic) mga karapatan, 
gayundin ang karapatan sa 
sariling pagpapasya, ng mga 
mamamayang Pilipino.

Kabilang sa mga dininig 
ang malawakang pamamaslang 
sa ilalim ng giyera kontra 
droga, ang mga pang-aabuso 
sa kondukta ng giyera kontra 
insurhensiya, mga paglabag sa 
karapatan ng mga mamamayan 
sa edukasyon, pabahay, 
proteksiyon sa mga migrante, 
kalikasan, paggalang sa 
kababaihan, at iba pa. 

“Tulad ng iginigiit ng Sakdal, 

nagawa ng mga Nagreklamo 
(Complainants) na ‘magpakita 
ng ebidensiya na sangkot ang 
mga Akusado sa pamamagitan 
ng hayagan o di-hayagang 
pagtutulak ng mga hakbang 
na lumalabag sa karapatan ng 
mga mamamayang Pilipino; 
o nananatili o mistulang 
tahimik o walang-imik sa 
pagtigil sa mga paglabag at sa 
gayo’y ipinagpapatuloy nila; o 
sistematiko o nakagawiang di-
kumikilos para maampat ang 
mga paglabag o ang kalagayan 
ng mga mamamayan,” sabi sa 
pinal na desisyon ng IPT na 
inilabas nito lamang Marso 8, 
2019.

Isa sa mga rekomendasyon 
ng IPT ay pagsumite ng 
kopya ng desisyon nito at mga 
ebidensiya sa International 
Criminal Court (ICC), na 
nakabase sa The Hague, The 
Netherlands.

Noong Marso 17, umepekto 
na ang desisyon ng rehimeng 
Duterte na umalis sa saklaw 
ng ICC – isang taon matapos 
ideklara ito. Malinaw ang 
tunguhin nito: para iwasan 
ang pagpapanagot ng ICC sa 
mga paglabag ng rehimeng 

Duterte sa karapatang pantao 
ng mga mamamayang Pilipino. 
Inanunsiyo na ng ICC na 
ipagpapatuloy nito ang mga 
imbestigasyon (sa mga abuso 
sa giyera kontra droga, at sa 
mga abusong dininig ng IPT) sa 
rehimeng Duterte kahit na wala 
na sa ICC ang Pilipinas. 

“Magpapatuloy ang 
independiyente at walang-
pinapanigang pangunang 
eksaminasyon ng aking opisina 
sa sitwasyon ng Pilipinas,” sabi 
ni Fatou Bensouda, tagausig 
ng ICC. Iginiit ni Bensouda na 
nasasaklawan pa rin ng ICC ang 
mga kaso sa Pilipinas na nangyari 
habang miyembro pa ng ICC ang 
Pilipinas.

Samantala, nagpapatuloy din 
ang mga kampanya ng iba’t ibang 
organisasyon sa iba’t ibang bansa 
na nakikiisa sa paglaban ng mga 
mamamayang Pilipino. Kasama 
na rito ang International 
Coalition for Human Rights 
in the Philippines (ICHRP), 
pandaigdigang koalisyon ng mga 
nagtataguyod ng karapatang 
pantao sa Pilipinas. Isa sa mga 
susing kampanya ng ICHRP, 
sa US halimbawa, ay hikayatin 
ang kanilang gobyerno na iatras 
ang pampinansiyang suporta sa 

rehimeng Duterte.
“Napakawalang hiya na, 

habang nagugutom, walang-
bahay, at walang sapat na 
pangangalaga sa kalusugan 
at akses sa edukasyon ang 
mga mamamayan ng US, 
pinopondohan pa natin ang 
mga rehimeng hayok sa dugo 
na umaatake sa mahihirap, sa 
katutubo, kababaihan at bata, 
at mga tagapagtanggol nila,” 
sabi ni Joy Prim, pinuno ng 
Solidarity Missions Working 
Group ng ICHRP-US.

Ang grupong Malaya 
Movement naman, isang 
kilusan sa US na pinagkakaisa 
ang lahat ng tutol sa diktadura 
at pasismo sa Pilipinas, ay 
mag-iisponsor ng isang 
National Summit for Human 
Rights and Democracy in the 
Philippines sa Abril 6-8, sa 
Washington DC, USA. 

Lahatang panig na atake
Ilang araw bago at 

matapos ang pag-alis ng 
rehimeng Duterte sa ICC, 
dalawang pamamaslang 
agad ang naganap: Noong 
Marso 15, pinaslang si 
Jerome Pangadas, 15-anyos 
na estudyanteng Lumad, sa 
Talaingod, Davao del Norte; 
at noong Marso 18, pinaslang 
naman si Larry Suganob, 
isang lider-magsasaka sa San 
Jose del Monte, Bulacan.

“Harap-harapan nilang 
[pinapakita na] ang ito ang 
dahilan kung bakit umalis 
ang administrasyon sa 
ICC – dahil maysala ito sa 
pamamaslang ng sariling 
mga mamamayan, lalo na 
mula sa mardyinalisadong 
mga sektor na naggigiit ng 
matagal-nang-hinihiling na 
mga repormang panlipunan 
at pang-ekonomiya,” sabi 
ni Anakpawis Rep. Ariel 
Casilao.

Ayon sa mga grupong 

pangkarapatang pantao, tanda 
ng unti-unting paghihiwalay 
ng rehimeng Duterte sa mga 
mamamayang Pilipino at sa 
pandaigdigang arena ang 
pagbigwas ng rehimen sa iba’t 
ibang sektor na palagay nito’y 
kumokontra rito.

Isa na rito, siyempre, ang 
simbahang Katoliko, at iba 
pang simbahang Kristiyano. 
Nagpapatuloy ang mga atake 
ni Duterte sa simbahang 
Katoliko. Samantala, ang 
naturang simbahan, aktibo 
sa pagkontra sa giyera kontra 
droga ng rehimeng Duterte. 
Kahit ang mga plano ng 
rehimeng Duterte sa Manila 
Bay (katulad ng reklamasyon), 
aktibong tinututulan ng 
simbahang Katoliko.

Binibira rin ng rehimeng 
Duterte ang mga abogado, 
lalo na iyung nagtatangol sa 
karapatang pantao. Umabot sa 
38 abogado na ang napapatay 
sa ilalim ng rehimeng 
Duterte, ayon sa Integrated 
Bar of the Philippines (IBP). 
Kasama ang IBP at National 
Union of People’s Lawyers 
(NUPL) sa mga nag-host ng 
International Delegation of 
Lawyers to the Philippines 
noong nakaraang linggo. 

Inimbestigahan ng 
naturang delagasyon mula sa 
iba’t ibang bansa ang 13 kaso 
ng pamamaslang at atake sa 
mga abogado. Ayon sa kanila, 
malinaw na itinulak ng mga 
deklarasyon ni Duterte laban 
sa karapatang pantao at sa 
mga abogado ang pagtaas ng 
bilang ng mga atake sa mga 
abogado.

Noong nakaraang taon 
naman, idineklara ng ulat ng 
Global Witness ang Pilipinas 
bilang pinakamapanganib 
na bansa para sa mga 
tagapagtanggol ng kalikasan 
(human rights defenders). 
Noong 2017, naitala nito 

ang pagpaslang sa 48 human 
rights defenders, karamihan 
sa malalaking plantasyong 
agrikultural. Tinitingnan ng 
mga grupong pangkarapatang 
pantao na kasabay ng mga 
atakeng ito ang pagtindi ng 
mga proyektong mapanira 
sa kalikasan, tulad ng 
malawakang pagmimina 
at pagtatayo ng malalaking 
plantasyong agrikultural.

Kahit ang institusyon 
ng pananaliksik, ang Ibon 
Foundation, na siyang 
naglalabas ng mga kritika 
sa mga polisiyang pang-
ekonomiya ng rehimeng 
Duterte, isinama ni Parlade 
sa sinasabing “prente” ng 
rebolusyonaryong kilusan.

“Inaatake ng 
administrasyong Duterte 
ang Ibon sa pagsasalita ng 
katotohanan,” sabi ni Africa. 
“Apatnapung taon nang inaaral 
ng Ibon ang mga isyung sosyo-
ekonomiko at pulitikal para 
isulong ang demokrasyang 
Pilipino at karapatan ng mga 
mamamayan. Hindi kami 
takot sa administrasyong 
Duterte.”

Pinaiigting
Samantala, pinaiigting pa 

rin ng rehimen ang mga atake 
nito sa organisadong mga 
manggagawa na ginigiit ang 
kanilang mga karapatan.

Noong Marso 11, 
nagpiket ang Kilusang Mayo 
Uno (KMU) sa harap ng 
tanggapan ng Department 
of Labor and Employment 
(DOLE) habang nagsasagawa 
rito ng pulong ang National 
Intelligence Coordinating 
Agency (NICA) sa mga 
ehekutibo ng DOLE. Nagbigay 
diumano ng oryentasyon ang 
NICA hinggil sa problema ng 
“komunista-teroristang (mga) 
grupo”.

Seryoso si Brig. Gen. Antonio Parlade sa mga 
ipinapakita niya. Mga ebidensiya raw, patung-patong na 
mga dokumento daw, at may kahon pa, na nagpapakita 

raw na prenteng organisasyon ng Communist Party of the 
Philippines at New People’s Army (CPP-NPA) ang mga 
organisasyong nangunguna sa pagtuligsa sa rehimeng Duterte. 

Sa pandaigdigang arena, kalat na ang pagiging pasista at maka-mayayaman ng 
rehimeng Duterte. Kaya sinisikap nitong makaresbak sa kilusang masa. Ni KR Guda

SUNDAN SA PAHINA 10

Mga delegadong 
dayuhang abogado 
sa International 
Delegation of 
Lawyers to the 
Philippines.

LITO OCAMPO
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Inilabas ito ni Parlade 
matapos sabihin ni Cristina 
Palabay, pangkalahatang 
kalihim ng grupong 
pangkarapatang pantao 
na Karapatan na walang 
ebidensiya ang Armed Forces 
of the Philippines (AFP) 
sa inilalakong akusasyon 
nito sa mga grupong tulad 
ng Karapatan sa harap ng 
European Union (EU) noong 
nakaraang buwan. Bilang 
sagot inilabas ni Parlade ang 
nasabing mga dokumento at 
kahon, sa press conference sa 
Kampo Aguinaldo ng AFP 
kamakailan.

“Hindi ang AFP, hindi 
ang gobyerno ang nag-redtag 
sa kanila. Tingnan ninyo 
ang website ng Philippine 
Revolution Web Central. 
Tingnan ninyo ‘yung website 
ng ILPS (International League 
of Peoples’ Struggle). Tingnan 
n’yo rin yung website ng 
NDF (National Democratic 
Front) International. Lahat 
iyan, makikita ninyo ang 
mga pangalan nitong 
mga...Karapatan, Ibon 
(Foundation), Gabriela...itong 
mga Makabayan bloc...,” sabi 
ni Parlade. 

Hindi niya ipinakita ang 
lahat ng ebidensiya. Pero 
ang ipinakita niya, isang 
halimbawa nito: print-out 
ng isang dokumento ng ILPS 
na nangungumbida sa mga 
organiasyon na dumalo sa 
isang asembleya ng ILPS. 
Pirmado pa raw ni Jose Maria 
Sison, tagapangulo ngayon 
ng ILPS, na tagapagtatag 
na tagapangulo ng CPP 
noong 1968. Ibig sabihin, 

porke inimbitahan na ng 
ILPS at ni Sison mismo ang 
naturang mga organisasyon sa 
asembleya nito, nakakatiyak 
ang AFP na “prente” na ang 
mga ito ng CPP.

Bahagi rin ng “ebidensiya” 
niya: isang kahon na may 
nakasulat na “Senate Inquiry 
on Jabidah Massacre April 3, 
1968 by Sen. Ninoy Aquino”. 

“Makakaasa ang publiko 
na ginastos nang mabuti ng 
Department of National 
Defense ang P3.9-Bilyong 
pondo nito sa confidential 
and intelligence funds,” 
pakutyang post sa Facebook 
ni Sonny Africa, executive 
director ng Ibon Foundation, 
kasabay ng larawan ni Parlade 
na piniprisinta ang mga 
“ebidensiya”.

Malinaw na walang 
ebidensiya ang AFP. 
Gayunman, layunin ng 
press conference nito na 
bigyan-katwiran sa publiko 
ang paghiling sa EU na 
tanggalan daw ng pondo 
ang progresibong mga 
organisasyon. Kasama na rin sa 
layunin, siyempre, ang lalong 
siraan sa publiko ang naturang 
mga organisasyon—mga 
organisasyong pangunguna 
nga sa pagbatikos sa lantarang 
paglabag ng rehimeng Duterte 
at AFP sa karapatang pantao 
sa Pilipinas.

Nahusgahan na 
Kakatwang sa mismong 

lugar na pinuntahan 
noong nakaraang buwan 
ng AFP at Presidential 
Communications Operations 
Office (PCOO) – sa lungsod 

ng Brussels sa bansang Belgium 
sa Europa – naganap ang isang 
pandaigdigang tribunal limang 
buwan ang nakararaan bago sila 
pumunta para ilako ang mga 
kasinungalingan sa EU. 

Noong Setyembre 2018, 
nabuo ang International 
Peoples’ Tribunal (IPT) 
na nagdinig sa mga kaso 
ng paglabag ng karapatang 
pantao ng rehimeng Duterte 
(sa suporta ng gobyernong 
US ni Donald Trump). 
Nahatulan ng IPT na maysala 
si Duterte ng paglabag sa sibil-
pampulitika (civil-political) at 
sosyo-ekonomikong (socio-
economic) mga karapatan, 
gayundin ang karapatan sa 
sariling pagpapasya, ng mga 
mamamayang Pilipino.

Kabilang sa mga dininig 
ang malawakang pamamaslang 
sa ilalim ng giyera kontra 
droga, ang mga pang-aabuso 
sa kondukta ng giyera kontra 
insurhensiya, mga paglabag sa 
karapatan ng mga mamamayan 
sa edukasyon, pabahay, 
proteksiyon sa mga migrante, 
kalikasan, paggalang sa 
kababaihan, at iba pa. 

“Tulad ng iginigiit ng Sakdal, 

nagawa ng mga Nagreklamo 
(Complainants) na ‘magpakita 
ng ebidensiya na sangkot ang 
mga Akusado sa pamamagitan 
ng hayagan o di-hayagang 
pagtutulak ng mga hakbang 
na lumalabag sa karapatan ng 
mga mamamayang Pilipino; 
o nananatili o mistulang 
tahimik o walang-imik sa 
pagtigil sa mga paglabag at sa 
gayo’y ipinagpapatuloy nila; o 
sistematiko o nakagawiang di-
kumikilos para maampat ang 
mga paglabag o ang kalagayan 
ng mga mamamayan,” sabi sa 
pinal na desisyon ng IPT na 
inilabas nito lamang Marso 8, 
2019.

Isa sa mga rekomendasyon 
ng IPT ay pagsumite ng 
kopya ng desisyon nito at mga 
ebidensiya sa International 
Criminal Court (ICC), na 
nakabase sa The Hague, The 
Netherlands.

Noong Marso 17, umepekto 
na ang desisyon ng rehimeng 
Duterte na umalis sa saklaw 
ng ICC – isang taon matapos 
ideklara ito. Malinaw ang 
tunguhin nito: para iwasan 
ang pagpapanagot ng ICC sa 
mga paglabag ng rehimeng 

Duterte sa karapatang pantao 
ng mga mamamayang Pilipino. 
Inanunsiyo na ng ICC na 
ipagpapatuloy nito ang mga 
imbestigasyon (sa mga abuso 
sa giyera kontra droga, at sa 
mga abusong dininig ng IPT) sa 
rehimeng Duterte kahit na wala 
na sa ICC ang Pilipinas. 

“Magpapatuloy ang 
independiyente at walang-
pinapanigang pangunang 
eksaminasyon ng aking opisina 
sa sitwasyon ng Pilipinas,” sabi 
ni Fatou Bensouda, tagausig 
ng ICC. Iginiit ni Bensouda na 
nasasaklawan pa rin ng ICC ang 
mga kaso sa Pilipinas na nangyari 
habang miyembro pa ng ICC ang 
Pilipinas.

Samantala, nagpapatuloy din 
ang mga kampanya ng iba’t ibang 
organisasyon sa iba’t ibang bansa 
na nakikiisa sa paglaban ng mga 
mamamayang Pilipino. Kasama 
na rito ang International 
Coalition for Human Rights 
in the Philippines (ICHRP), 
pandaigdigang koalisyon ng mga 
nagtataguyod ng karapatang 
pantao sa Pilipinas. Isa sa mga 
susing kampanya ng ICHRP, 
sa US halimbawa, ay hikayatin 
ang kanilang gobyerno na iatras 
ang pampinansiyang suporta sa 

rehimeng Duterte.
“Napakawalang hiya na, 

habang nagugutom, walang-
bahay, at walang sapat na 
pangangalaga sa kalusugan 
at akses sa edukasyon ang 
mga mamamayan ng US, 
pinopondohan pa natin ang 
mga rehimeng hayok sa dugo 
na umaatake sa mahihirap, sa 
katutubo, kababaihan at bata, 
at mga tagapagtanggol nila,” 
sabi ni Joy Prim, pinuno ng 
Solidarity Missions Working 
Group ng ICHRP-US.

Ang grupong Malaya 
Movement naman, isang 
kilusan sa US na pinagkakaisa 
ang lahat ng tutol sa diktadura 
at pasismo sa Pilipinas, ay 
mag-iisponsor ng isang 
National Summit for Human 
Rights and Democracy in the 
Philippines sa Abril 6-8, sa 
Washington DC, USA. 

Lahatang panig na atake
Ilang araw bago at 

matapos ang pag-alis ng 
rehimeng Duterte sa ICC, 
dalawang pamamaslang 
agad ang naganap: Noong 
Marso 15, pinaslang si 
Jerome Pangadas, 15-anyos 
na estudyanteng Lumad, sa 
Talaingod, Davao del Norte; 
at noong Marso 18, pinaslang 
naman si Larry Suganob, 
isang lider-magsasaka sa San 
Jose del Monte, Bulacan.

“Harap-harapan nilang 
[pinapakita na] ang ito ang 
dahilan kung bakit umalis 
ang administrasyon sa 
ICC – dahil maysala ito sa 
pamamaslang ng sariling 
mga mamamayan, lalo na 
mula sa mardyinalisadong 
mga sektor na naggigiit ng 
matagal-nang-hinihiling na 
mga repormang panlipunan 
at pang-ekonomiya,” sabi 
ni Anakpawis Rep. Ariel 
Casilao.

Ayon sa mga grupong 

pangkarapatang pantao, tanda 
ng unti-unting paghihiwalay 
ng rehimeng Duterte sa mga 
mamamayang Pilipino at sa 
pandaigdigang arena ang 
pagbigwas ng rehimen sa iba’t 
ibang sektor na palagay nito’y 
kumokontra rito.

Isa na rito, siyempre, ang 
simbahang Katoliko, at iba 
pang simbahang Kristiyano. 
Nagpapatuloy ang mga atake 
ni Duterte sa simbahang 
Katoliko. Samantala, ang 
naturang simbahan, aktibo 
sa pagkontra sa giyera kontra 
droga ng rehimeng Duterte. 
Kahit ang mga plano ng 
rehimeng Duterte sa Manila 
Bay (katulad ng reklamasyon), 
aktibong tinututulan ng 
simbahang Katoliko.

Binibira rin ng rehimeng 
Duterte ang mga abogado, 
lalo na iyung nagtatangol sa 
karapatang pantao. Umabot sa 
38 abogado na ang napapatay 
sa ilalim ng rehimeng 
Duterte, ayon sa Integrated 
Bar of the Philippines (IBP). 
Kasama ang IBP at National 
Union of People’s Lawyers 
(NUPL) sa mga nag-host ng 
International Delegation of 
Lawyers to the Philippines 
noong nakaraang linggo. 

Inimbestigahan ng 
naturang delagasyon mula sa 
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ng pamamaslang at atake sa 
mga abogado. Ayon sa kanila, 
malinaw na itinulak ng mga 
deklarasyon ni Duterte laban 
sa karapatang pantao at sa 
mga abogado ang pagtaas ng 
bilang ng mga atake sa mga 
abogado.

Noong nakaraang taon 
naman, idineklara ng ulat ng 
Global Witness ang Pilipinas 
bilang pinakamapanganib 
na bansa para sa mga 
tagapagtanggol ng kalikasan 
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Noong 2017, naitala nito 

ang pagpaslang sa 48 human 
rights defenders, karamihan 
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agrikultural. Tinitingnan ng 
mga grupong pangkarapatang 
pantao na kasabay ng mga 
atakeng ito ang pagtindi ng 
mga proyektong mapanira 
sa kalikasan, tulad ng 
malawakang pagmimina 
at pagtatayo ng malalaking 
plantasyong agrikultural.

Kahit ang institusyon 
ng pananaliksik, ang Ibon 
Foundation, na siyang 
naglalabas ng mga kritika 
sa mga polisiyang pang-
ekonomiya ng rehimeng 
Duterte, isinama ni Parlade 
sa sinasabing “prente” ng 
rebolusyonaryong kilusan.

“Inaatake ng 
administrasyong Duterte 
ang Ibon sa pagsasalita ng 
katotohanan,” sabi ni Africa. 
“Apatnapung taon nang inaaral 
ng Ibon ang mga isyung sosyo-
ekonomiko at pulitikal para 
isulong ang demokrasyang 
Pilipino at karapatan ng mga 
mamamayan. Hindi kami 
takot sa administrasyong 
Duterte.”

Pinaiigting
Samantala, pinaiigting pa 

rin ng rehimen ang mga atake 
nito sa organisadong mga 
manggagawa na ginigiit ang 
kanilang mga karapatan.

Noong Marso 11, 
nagpiket ang Kilusang Mayo 
Uno (KMU) sa harap ng 
tanggapan ng Department 
of Labor and Employment 
(DOLE) habang nagsasagawa 
rito ng pulong ang National 
Intelligence Coordinating 
Agency (NICA) sa mga 
ehekutibo ng DOLE. Nagbigay 
diumano ng oryentasyon ang 
NICA hinggil sa problema ng 
“komunista-teroristang (mga) 
grupo”.

Seryoso si Brig. Gen. Antonio Parlade sa mga 
ipinapakita niya. Mga ebidensiya raw, patung-patong na 
mga dokumento daw, at may kahon pa, na nagpapakita 

raw na prenteng organisasyon ng Communist Party of the 
Philippines at New People’s Army (CPP-NPA) ang mga 
organisasyong nangunguna sa pagtuligsa sa rehimeng Duterte. 

Sa pandaigdigang arena, kalat na ang pagiging pasista at maka-mayayaman ng 
rehimeng Duterte. Kaya sinisikap nitong makaresbak sa kilusang masa. Ni KR Guda
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Mga delegadong 
dayuhang abogado 
sa International 
Delegation of 
Lawyers to the 
Philippines.
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Tugon sa lumalalang 
implasyon, gutom at krisis 
sa ekonomiya.  Inihanda 
ng Bagong Alyansang 
Makabayan o Bayan

Sa krisis sa ekonomiya, #MayMagagawa

Sa pagtatapos 
ng taong 
2018, lalong 

lumala ang krisis 
sa ekonomiya. 
Pinakamataas ang 
inflation sa loob ng 
isang dekada. Dumami 
ang nakakaranas ng 
gutom at nagsasabi 
na sila ay mahirap. 
Hirap ang tao na 
makahanap ng murang 
bigas. Humihina ang 
palitan ng piso kontra 
dolyar. Lumalaki ang 
depisito sa kalakalan. 
Bumabagal na ang 
ipinagmamalaking 
“pag-unlad” sa Gross 
Domestic Product 
(GDP). Kakarampot 
naman ang umento sa 
sahod na ibinigay sa 
mga manggagawa.

Bagama’t humupa ang 
inflation sa huling kuwarto 
ng 2018, sinalubong naman 
ng mas mataas na buwis sa 
produktong petrolyo ang 
mga konsiyumer. Gayundin, 
halos lingguhan ang pagtatas 
ng presyo ng langis mula 
Enero hanggang Pebrero. 
Nanganganib na pumalo uli 
ang inflation.

Pinirmahan na rin ni 
Pangulong Duterte ang 

Rice Tariffication Law na 
nagluluwag sa pag-aangkat 
ng bigas, para diumano 
pababain ang presyo ng bigas, 
pero makasisira naman sa 
lokal na agrikultura. Wala 
ring katiyakan na kapag 
kontrolado na ng pribadong 
interes ang pag-import at 
pagbenta ng bigas ay bababa 
ang presyo nito sa mga lokal 
na pamilihan.

Madalas sabihin ng 
pamahalaan, lalo na ni 
Duterte, na wala tayong 
magagawa sa nagtataasang 
presyo ng mga bilihin. 
Sadyang hindi raw tayo 
nabiyayaan ng kalikasan sa 
langis. Sadyang kailangan daw 
nating mag-angkat ng langis 
at pati na rin bigas at iba pang 
pangangailangan. Obligado 
raw tayong itaas ang buwis 
para pondohan ang mga 
proyekto ng gobyerno.

Ang masaklap pa, ang 
mga sektor na kumikilos 

laban sa kahirapan, gutom at 
pambubusabos ay lalo pang 
ginigipit at sinusupil.

Totoo nga bang wala 
tayong magagawa? Sadya 
bang nakapako na tayo sa 
kahirapan? Pagsang-ayon sa 
gobyerno at pagtitiis na lang 
ba ang tanging pagpipilian?

May magagawa
Ang mga problema natin 

sa ekonomiya ay nakaugat 
sa mga patakaran at sistema 
ng ekonomiya. At gaya 
ng maraming bagay, ang 
mga patakaran ay maaring 
palitan batay sa ano ang 
pangangailangan ng mga 
mamamayan, kapag ang mga 
namumuno ay daladala ang 
interes ng nakararami.

Sa kongkreto, maaaring 
tugunan ang nagtataasang 
presyo sa pamamagitan ng 
mga sumusunod:

1. Bawasan ang pabigat 
sa mga mamamayan. 

Tanggalin ang Tax Reform for 
Acceleration and Inclusion 
(Train) Law at dagdag na 
mga buwis na pahirap sa mga 
mamamayan. Una na rito ang 
excise tax sa langis. Pag-aralan 
din ang pagtanggal o pagbawas 
sa Value-Added Tax (VAT) sa 
panahong nagtataasan ang 
presyo ng langis. Pag-aralan 
ang pagpataw ng windfall tax 
sa mga kompanya ng langis na 
sobra-sobra ang kita.

2. Mura at sapat na suplay 
ng pagkain. Lagyan ng ceiling 
ang presyo ng pangunahing 
mga bilihin. Labanan ang mga 
nagsasamantala sa presyo, 
halimbawa ang rice cartel na 
nagmamanipula ng suplay 
at presyo ng bigas. Ibasura 
ang Rice Tariffication Law 
at paunlarin ang lokal na 
agrikultura. Lakihan ang 
binibiling bigas ng National 
Food Authority (NFA) mula 
sa lokal na mga magsasaka at 
tiyakin ang suplay nito sa mga 
merkado. Bigyang prayoridad 
ito kaysa sa malawakang 
importasyon ng bigas para 
matiyak ang murang bigas sa 
merkado habang suportado 
ang mga magsasaka na 
nagtatanim ng palay.

3. Serbisyo, hindi negosyo. 
Itigil ang mga planong 
pagtaas ng singil sa tubig at 
pamasahe ng LRT. Itigil ang 
pagsasapribado ng public 
utilities upang hindi ito 
pagkakitaan ng pribadong 
mga kompanya. Tanggalin 
ang mga hindi makatwirang 
bayarin sa singil sa kuryente. 
Itigil ang pagbabayad ng 
maanomalyang mga utang.

4. Regular na trabaho, 
nakabubuhay na sahod. 
Kagyat na regularisasyon at 
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Manila Bay coastal clean-up isinagawa
Nagsagawa ang higit 200 miyembro, boluntir at marine 

environmentalist na kabilang sa grupong Pambansang Lakas 
ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya), 
Baseco People’s Alliance, Earth Island Institute (EII), Nilad 
Metro Manila, Reef Check Philippines, and Marine Wildlife 
Watch of the Philippines ang nagsagawa ng coastal clean-up 
sa kahabaan ng Baseco sa Manila Bay.

Nagtutulong ng mga nasabing grupo upang isagawa ang 
“People’s Clean-up Action Vs. Reclamation” bilang parte 
ng kanilang programang para sa tunay na rehabilitasyon at 
laban sa mga nakaambang reclamation projects.

“Ang clean-up na ito ay nagsisilbing protesta laban 
sa reklamasyon sa Manila Bay. Nananawagan kami para 
sa tunay na rehabilitasyon, hindi lamang pambungad na 
proyekto ng rehimeng Duterte para sa mga reclamation 
projects,” ani Fernado Hicap, PAMALAKAYA National 
Chairperson at isang mangingisda sa Manila Bay.

Kanila ring tinutulan ang mga nakaraang isinagawang 
reklamasyon na nagnakaw sa tao ng daan upang masilayan 
ang magandang paglubog ng araw. Maging ang reklamasyon 
para sa Navotas Dumpsite, ang siyang salarin sa tone-
toneladang basura na naging sanhi ng pagkadumi ng Manila 
Bay.

“Kami ang biktima kasama ang baybayin sa mga 
proyektong reklamasyon na nag-alis sa amin at naglayo sa 
aming mga pangkabuhayan” dagdag pa ni Hicap. Abie Alino
 
Batang Lumad, patay sa pamamaril

Patay isang kinse-anyos na kabataang lumad na si 
Jerome Pangadas, estudyante ng Salugpongan Ta ‘Tanu 
Igkanogon Community Learning Center, matapos 
barilin ng isang miyembro ng Citizen Armed Force 
Geographical Unit (CAFGU) sa Sitio Milyong, Brgy. Sto. 
Niño, Talaingod, Davao del Norte.

Bandang alas-sais ng hapon nitong Marso 15 nang 
magpaulan ng bala si Eroy Balentin, miyembro ng

CAFGU, sa “Andomeng” at “Umow” ng Sitio Milyon, 
Brgy. Sto. Niño, Talaingod. Agad na binawian ng buhay si 
Pangadas.

Pang-sampu na si Pangadas sa kabataang lumad na 
napapatay sa ilalim ng administrasyong Duterte.

Humihiling ng hustisya ang grupong Children’s 
Rehabilitation Center (CRC) at mariing kinukondena 
ang mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang 
pantao na mas lalo pang pinatitindi ng umiiral na batas 
militar sa Mindanao. Abie Aliño

SSS KINALAMPAG MULI. Muling sinugod ng mga progresibong grupo 
at senior citizens ang tarangkahan ng Social Security System sa Quezon 
City noong nakaraang linggo. Bukod sa ipanawagan ang agarang dagdag-
pensiyon para sa mga senior citizen at pagtigil sa dagdag ng kontribusyon, 
binusisi ng mga grupo ang di-episyenteng koleksiyon ng kagawaran 
upang makakalap ng sapat na pondo. Dugtong pa ni Arman Hernandez, 
tagapangulo ng Migrante, sakit rin sa ulo ng mga manggagawang Pilipino 
sa ibang bansa ang dagdag-kontribusyon dahil kaltas pa ito sa ibinibigay ng 
mga manggagawa sa kanilang mga mahal sa buhay. KONTRIBUSYON

pampolitikang pagbabago na kinakailangan sa ating bayan,” sabi ni  
Eleazar Diayon, vice chairperson for external and political affairs 
ng KMU. 

“Ang masamang kapalaran ni Flor ay nagpapasubali sa pangakong 
‘happy ending’ na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay magreresulta 
sa masaganang buhay,” dagdag niya pa. 

Ipinaliwanag pa ni Diayon na ang magandang paraan para 
matugunan ang problema ng mga migranteng manggagawa ay 
resolbahin ang bangkaroteng sistema ng pasahod at ang kakulangan 
ng regular na trabaho sa bansa. 

“Ang mababang sahod sa bansa ang nagtutulak sa maraming 
pamilya na ipadala sa ibang bansa ang kanilang mga mahal sa buhay. 
Sinasabi ng gobyerno na hindi mamumuhunan sa Pilipinas ang mga 
dayuhan kung hindi mura ang pasahod dito. Samakatwid, pinanatili 
nito ang mga regional wage board na lumilikha ng mababang 
sahod,” giit ni Diayon. 

Naninindigan ang KMU sa panawagang itaas sa P750 ang 
minimum wage sa buong bansa at wakasan ang kontraktuwalisasyon. 

“Pinapatay ng mababang pasahod ang pag-asa ng ating mga 
manggagawa na magkaroon ng disenteng pamumuhay sa sarili 
nating bansa,” sabi pa ni Diayon. 

“Ninais marahil ni Flor Contemplacion na makapiling ang 
kanyang mga anak. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ni Mary 
Jane Veloso na nakakulong pa rin sa Indonesia. Iuwi natin siya ng 
buhay. Naghihintay sa kanilang nanay ang kanyang mga anak,” 
pagwawakas ni Diayon. PW

Paggunita kay Flor, 
paggunita sa mga OFW
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G TARAY!

Enchong Dee, 
sa pagsama niya 
at ng kapwa 
artistang si 
Ria Atayde sa 
clean-up drive 
at pagtutol sa 
reklamasyon, sa 
pangunguna ng 
Pamalakaya at 
NiladPH, sa parte 
ng Baseco ng 
Manila Bay.

In two months babalik kami 
dito na mas maraming 
kaibigan. Ang pakiusap lang 

namin, unahin po natin ang paglilinis 
bago ang picture.

KILITING DIWA

Sa krisis sa ekonomiya, #MayMagagawa
MULA SA PAHINA 8

BREAKING: Mga pulitiko, gusto na atang 
magpakamatay!

Sen. Jinggoy Estrada: Sang-ayon ako sa death penalty sa mga 
kasong plunder o pandarambong! 
 
Pang. Rodrigo Duterte: Sang-ayon ako sa death penalty sa mga 
rapist!

* * * 
Knock, knock? Who’s there? Shaw Boulevard! Shaw Boulevard 
who? (Ala Bon Jovi:) Shaw Boulevard, and you’re to blame! You 
give love a bad name!

direct hiring ng mga manggagawang nagtatrabahong mahigit 
anim na buwan na gumagampan sa mga trabahong esensiyal 
sa produksiyon. Pagpasa ng batas para sa P750 pambansang 
minimum na sahod.

5. Itigil ang korupsiyon. Alisin ang nakatagong pork barrel sa 
Kongreso at Ehekutibo, at habulin ang mga kurap at malalaking 
tax-evaders upang matiyak ang koleksiyon ng kita ng gobyerno 
at ilaan ito sa mahahalagang serbisyo publiko. Lalo pa’t panahon 
ng krisis, napakalaking krimen ang pagwawaldas ng pondong 
publiko na dapat sana’y magagamit ng bulnerableng mga sektor.

* * *
Pero hindi dapat tumigil dito. Mas malalim at pundamental 

ang problema ng ekonomiya. Upang malutas ang krisis, 
kailangan ng pagbabago sa kabuuang direksyon at programang 
pang-ekonomiya. Kailangan ng makabayang programa sa 
ekonomiya.

1. Bigyang prayoridad ang pagpapalakas ng agrikultura 
bilang economic base, pagkukunan ng kabuhayan ng 
nakararaming Pilipino at tagapagtiyak ng suplay ng pagkain ng 
bansa. Nakaangkla ito sa seryosong pagpapatupad ng reporma 
sa lupa.

2. Simulan ang programa para sa pambansang 
industriyalisasyon na may layong tugunan ang batayang mga 
pangangailangan ng bansa, lumikha ng trabaho at bawasan 
ang pag-asa sa imported na produkto. Gawing prayoridad 
ng gobyerno ang pagpapalakas sa lokal na industriya. 
Bigyang ng pansin ang pagmamanupaktura para sa lokal na 
pangangailangan. Gamitin nang tama ang likas yaman ng bansa 
para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa halip na pang-eksport o 
pangangailangan ng pandaigdigang pamilihan.

3. Magpatupad ng progresibong patakaran sa pagbubuwis 
kung saan hindi sa karaniwang tao, higit lalo sa mahihirap, 
nakapasa ang mabigat na tax burden sa pamamagitan ng 
indirect taxes tulad ng VAT.

4. Palitan ang economic managers na sunud-sunuran sa 
dayuhang interes ng mga makabayan na magtataguyod ng 
makabayan at maka-mamamayang patakaran sa ekonomiya.

* * *
Kung may malakas na tulak mula sa mga mamamayan, 

maaaring ipatupad ng gobyerno ang mga pagbabagong ito. 
Dapat ding gawing election issue ang krisis sa ekonomiya, at 
hamunin ang mga kumakandidato na ilahad ang tindig nila 
sa usapin. Huwag tayong pumayag sa sagot na “wala tayong 
magagawa”. Kailangan ng agaran at pangmatagalang aksiyon 
sa mga problema ng bayan. #MayMagagawa para ibsan ang 
krisis, kung babaguhin lang ang pananaw sa ekonomiya at 
paglilingkurin ito sa interes ng mas nakararami. #MayMagagawa 
kung mamamayan, hindi mga dayuhan at iilan, ang uunahin ng 
pamahalaan.

#MayMagagawa kung magtitiwala sa kakayanan ng mga 
Pilipino na tumayo sa sariling paa at hindi palagiang nakaasa sa 
mga dayuhan. PW                                                

“Kinokondena ng KMU ang walang-tigil na kampanyang 
paninira ng AFP at mga ahensiya nito sa intelihensiya para 
tawagin ang KMU at mga miyembrong unyon nito bilang 
teroristang mga organisasyon. Lehitimong mga organisasyon 
ng mga manggagawa ang aming mga miyembro unyon na 
nagtataguyod ng lehitimong mga paglaban at hinaing. Hindi 
terorismo ang unyonismo,” sabi ni Elmer Labog, tagapangulo 
ng KMU.

Noong isinusulat ang artikulong ito, pumasok ang 
balita hinggil sa ilegal na pag-aresto kay Eugene Garcia, 
pangulo ng unyon ng mga manggagawa sa Pioneer Float 
Glass Manufacturing Inc. (dating Asahi Flat Glass Corp.). 
Nagprisinta ang mga pulis ng search warrant sa kanilang 
bahay, at tinaniman siya ng baril dito kaya siya inaresto, ayon 
sa Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR).

Malinaw, pagsalag sa tumitinding mga batikos at 
pagkondena sa rehimeng Duterte ang atake ng rehimeng 
Duterte sa karapatan ng mga mamamayan. Pero walang 
indikasyon na nagsasabing titigil ang mga pagbatikos at 
pagkondena sa rehimen. Sa pagtindi rin ng mga atake, lalong 
nagkakaroon ng dahilan ang mga mamamayan na paigtingin 
din ang paglaban. PW

Bistado sa mundo
MULA SA PAHINA 7
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Tala-Kaalaman ni Boy Bagwis

Iba’t ibang motibo 
ang pakikisabwat 

sa mga Hapon

Alam n’yo ba na sari-sari 
ang naging motibo ng mga 
taong nakisabwat sa mga 

Hapon?
Kina Artemeo Ricarte 

at Heneral Leon Villafuerte, 
pangunahing pagpapatuloy 
lamang ito ng kanilang pakikibaka 
laban sa mga Amerikano ng 
nagnakaw sa kasarinlan ng 
kanilang bansa na natamo nila sa 
rebolusyon.

Inaasahan din ni Ricarte, na 
manunumbalik din ang kanyang 
katanyagan katulad noong 
kanyang kabataan matapos 
ang mga dekada ng kawalang 
pagkilala at pagdarahop sa 
Hapon. Isima siya ng ng mga 
Hapon upang samantalahin 
ang anumang nalalabi niyang 
impluwensiya.

Si Benigno Ramos na 
may simpatya sa Hapon ay 
bahagyang mauugat sa kanyang 
paninindigan laban sa mga 
Amerikano.

Ang ibang Pilipinong 
maka-Hapon ay waring naakit 
ng propagandang Hapon na 
nananawagan sa pamumuhay 
na mas simple, disiplinado at 
nakatuon sa tungkulin.

Hindi maitatatwa na ang iba 
naman maka-Hapon na Pilipinong 
ito ay tinataglay o inaasahang 
makakamit nila noong panahon 
ng Commonwealth na may 
makitid na oligarkiyang politika 
tulad ng kaso nina Ricarte at 
Villafurte, tinanggap ng mga 
taong ito ang kanilang bagong 
kolonyalismo para sa kanilang 
bansa habang binabatikos ang 
dating naghaharing Amerika. PW

Renan OrtizAnubayan

Madalas na sangkap ng mga lutuing Intsik ang kabute. Maihahalo ang ma-
sustansiyang pagkain na ito sa maraming bagay, basta siguraduhing hindi 
ito nakakalason.

Ngunit ang hindi pa natin alam, maaari daw makatulong ang pagkain ng kabute sa pagbagsag 
ng katalunan (cognitive decline) sa pagtanda.

Ayon ito sa isang pag-aaral na isinagawa 
ng isang pamantasan sa Singapore. Saad ng 
pag-aaral, ang pagkain ng katumbas ng 300g 
o kalahating plato ng kabute kada linggo 
ay makakapagpababa ng hanggang 50% ng 
pagkakataon na magkaroon ng cognitive 
impairment.

Ito’y maaaring dahilan ng pagkakaroon ng 
kabute ng isang sangkap na kung tawagin ay 
ergothioneine, ayon sa pananaliksik ng isang 
doktor sa National University of Singapore.

May nauna nang pag-aaral ang pamantasan 
na ang kakulangan ng ergothioneine ay 
nagpapataas ng antas ng pagkakaroon ng mga 
sakit sa utak tulad ng Alzheimer’s disease.

Madalas umanong makikita ang 
ergothioneine sa halos lahat ng uri ng kabute.
Antioxidant at anti-inflammatory ang 
naturang natural kemikal, na makukuha sa 
mga pagkain, katulad ng kabute.

Isinagawa ang pag-aaral mula 2011 
hanggang 2017 sa may 600 matatanda na 

lagpas 60 anyos. Isinalang sa pag-aaral ang 
ilang uri ng kabute, tulad ng golden, oyster, 
shiitake at white button mushrooms, maging 
ang pinatuyo at naka-lata nang kabute.

May ilang mild cognitive impairment ang 
mga matatanda, kasama ang ilan pang sintomas 
tulad ng pagkamakakalumutin at iba pang 
kapansanang dulot ng cognitive impairment 
tulad nang problema sa pananalita.

Sa pag-aaral, bukod sa ergothioneine, 
natagpuan rin ang ilan pang sangkap na 
matatagpuan sa kabute tulad ng  hericenones, 
erinacines, scabronines at dictyophorines. 
Ayon sa pag-aaral, tumutulong ito sa nerve 
growth, habang pinipigil ng bioactive 
compounds ang produksiyon ng beta amyloid, 
phosphorylated tau, at acetylcholinesterase, at 
pumuprotekta sa utak sa neurodegeneration.

Kaya huwag kalimutan kumain ng kabute 
hangga’t may pagkakataon, upang magkaroon 
ka ng pagkakataon na hindi makalimot sa 
pagtanda. PW

Kabute para sa utak?
ni Darius Galang
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Luma na ang sabihing naging makulay 
ang buhay ng isang tao, lalo na kung 
ang taong ito ay si Jennifer Laude, 

ang naging imahen ng mga transgender na 
kababaihan sa bansa, o malagim na paalala 
sa mga maralitang miyembro ng Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender Plus (LGBT+) 
community na hindi nalalayo sa panganib ang 
kanilang buhay. Ganyan na nga ang naipakita 
ng Call Her Ganda, dokumentaryo ni PJ 
Raval ukol sa buhay at pagkamatay ni Laude 
mula sa pananaw ng kanyang ina, ng kanyang 
abogado, at ng kapwa niya transgender. 
Transgender ang tawag sa mga taong pinalitan 
ang kasarian na kinagisnan mula sa kanilang 
pagkapanganak.

Oktubre 2014 nang magimbal ang bansa sa balitang 
pinatay ng isang US Marine ang isang babae sa Olongapo. 
Buwan at taon matapos nito, hindi na muling mawawaglit 
sa isipan ng mga Pilipino ang pangalang Joseph Scott 
Pemberton at Jennifer Laude, mamamatay at biktima, 
dayuhan at Pilipina. 

Maraming kulay ang itinatampok ng Call Her Ganda, 
mula sa mapupusyaw na rosas sa labi ng 
mga transgender na kababaihan, galit 
na itim at pula ng mga lobong hawak 
ng mga nakikiramay at nagpoprotesta, 
hanggang sa hindi makaliligtaang asul, 
dilaw, at pula ng ating watawat, tatlong 
kulay na makikita rin sa watawat ng 
Estados Unidos.

“Ang relasyon talaga ng Pilipinas 
sa Estados Unidos ay relasyon ng 
kolonisador sa isang kolonya—
isang makabagong kolonya,” giit ni 
Atty. Virgie Suarez, ang natitirang 
abogado ng mga Laude. Kita ito 
sa mga elemento ng kaso laban 
kay Pemberton na itinampok sa 
dokumentaryo: administrador na 
Kano ang tanging nakahawak ng 
ilang mahalagang ebidensiya laban 
kay Pemberton, ang pagpapababa 
ng sentensiya kay Pemberton mula 
murder patungong homicide, at ang 
pagyukod ng Department of Justice 
sa pagpupumilit ng Estados Unidos na 
huwag dalhin sa New Bilibid Prison 
(NBP) si Pemberton.

Umasa ang bansa na sa pagkaluklok 

ni Duterte, magbabago ang mala-aliping posisyon na ito ng bansa. 
Tinulungan pa nga niya sa pinansiya ang mga Laude.

“Presidente ako ng bansang may soberanya. At matagal na 
tayong pumiglas sa pagiging kolonya,” pagmamalaki ni Pangulong 
Duterte. Ngunit sa ilalim ng kanyang panunungkulan, nanatili pa 
rin naman ang Visiting Forces Agreement (VFA), ang kasunduan 
sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na nagagarantiya na 

batas ng US ang susundin oras na 
magkakasala ang kanilang militar 
habang nasa Pilipinas. At ngayon, 
magkakalahating dekada na, 
hindi pa napoproseso ang apela 
ni Pemberton, na namamalagi sa 
Camp Aguinaldo imbis na sa NBP.

Naipakita ng Call Her Ganda ang 
pagkakatahi ng mga isyu ng kasarian, 
ng koloniyalismo, ng kawalan ng 
hustisya para sa mga maralitang 
naglalakas loob tumunggali laban sa 
makapangyarihan.

Hindi pa rin sarado ang kaso 
ni Jennifer Laude, isa sa maraming 
biktima ng karahasan sa bansa. 
Sa kanyang ina, siya si Ganda, 
sa kanyang pamangkin, siya si 
Auntie Jen, sa mga Pilipino, siya ay 
imahen hindi lamang ng malagim 
na katotohanan, kundi pati na rin 
ng patuloy na paglaban para sa 
kinabukasan.

“Paano na lang kung magkaroon 
pa ng isang Jennifer?” tanong ng 
kanyang ina. PW

Kasarian, 
karahasan, 
at koloniyalismo

Rebyu ng dokumentaryong Call 
Her Ganda. Ni Jobelle Adan
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