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Tatlong 
taong 
pangakong 
napako

EDITORYAL

Sinalubong ngayong 
linggo ang muling 
pagbubukas ng klase 

sa mga pampublikong 
paaralan. At gaya ng 
mga nakaraang pasukan 
noong nakalipas na mga 
taon at dekada, tampok 
ang paulit-ulit na kas-
alatan sa pampublikong 
edukasyon: kulang na 
bilang ng mga klasrum, 
upuan, libro. 

Bukod dito, nariyan 
din ang kakulangan 
sa pinakamahalagang 
rekurso ng pampublikong 
edukasyon: mga dekalidad 
at nagmamalasakit na mga 
guro. Ang papanipis na 
hanay ng mga guro ay higit 
pang pinaninipis dulot 
ng kakarampot at hindi 
nakakabuhay na sahod na 
kanilang tinatanggap.

Sa kanyang pagkapanalo, 
malinaw ang binitawang 
pangako ni Pangulong 
Duterte sa mga guro para 
sa signipikanteng dagdag 
sahod. Ngunit tatlong taon 
na ang nakakalipas, hindi pa 
rin tinutupad ang pangako. 
Samantala, naiiwang 
naghihingalo ang sektor ng  
pampublikong mga guro, 

patuloy na sinasandal sa 
pader at tinutulak na kumapit 
sa patalim.

Sa katunayan, malayong 
malayo ang tinatanggap na 
sahod ng mga gurong nasa 
posisyong entry level sa 
tinakdang family living wage 
ng grupong Ibon. Sa datos 
nito, umaabot na sa 
halagang P23,660 
ang kinakailangan 
ng pamilyang 
may limang 
miyembro para 
matugunan ang 
mga pinakabatayang 
pangangailangan nito. 
Samantala, tumatanggap 
lamang ng kakarampot na 
P20,754 ang mga gurong 
Teacher 1 at P22,938 naman 
para sa posisyong Teacher 2.

Kalunos lunos ang 
ganitong kalagayan kung 
ikukumpara sa mabilis pa sa 
alas kuwatrong pag-apruba 
at pagdodoble ng sahod ng 

militar at kapulisan noon 
pang nakaraang taon. Sa 
aktuwal, sa datos mismo 
ng Department of Budget 
and Management para sa 
taong 2019, tumaas nang 
P89.7-Bilyon ang kabuuang 
badyet ng Department 

of National Defense at 
PNP samantalang 

kakarampot na 
P31.1-B lang 
ang itinaas para 
sa DepEd. Sa 
bagay na ito, 

masusuring nag-
sisilbing repleksiyon 

ng kabuuang kalagayan 
at nararanasang krisis sa 
pampublikong edukasyon 
ang ganitong pagsasawalang 
bahala sa mga guro.

Sa ilalim ng isang pasistang 
rehimen na determinadong 
supilin ang anumang 
paglaban ng mamamayan, 
inilalaan ang malaking 
badyet para sa militar at 

kapulisan samantalang 
iniiwang nag-aagaw buhay 
ang sektor ng edukasyon 
na siyang mahalaga para 
sa pagpapanday ng kritikal 
na pag-iisip sa kabataan. 
Binibigyang prayoridad ang 
pagbababa ng criminal age 
para sa mga kabataan, bulag 
na pagsunod at pagbuhay 
sa ROTC samantalang 
pinapatay ang pagtuturo 
ng Filipino, panitikan at 
makabayang kamalayan.

Para sa anumang 
bansang may tunay na 
layong magsikhay para sa 
makabuluhang pag-unlad, 
nagsisimula ang lahat sa 
kritikal na kamalayan ng 
kaniyang mamamayan. Ang 
mga pampublikong guro ang 
susi rito at matutupad lamang 
ito kung titiyakin ng gobyerno 
ang kagalingan, maayos na 
kalagayan at nakakabuhay na 
sahod para sa mga guro ng 
bayan. PW

RENAN ORTIZ

PW 17-19.indd   2 6/3/19   9:44 PM



3PINOY WEEKLY | HUNYO 7, 2019 LATHALAIN

SUNDAN SA PAHINA 10

Boses ng kawani sa Kamara

Isa sa mga tagumpay ng mga mamamayan noong nakaraang halalan ang 
pagkaluklok sa lider-obrero na si Ferdinand Gaite bilang ikalawang nominado 
ng Bayan Muna sa Kongreso. Darius Galang

Sa kabila ng mga ulat ng 
mga anomalya sa eleksiyon, 
gayundin sa kabila ng 

mga pananakot at paninira sa 
progresibong mga party-list, 
nakakuha ang Bayan Muna ng 
mahigit isang milyong boto noong 
nakaraang eleksiyon. Dahil dito, 
nakakuha ang naturang partido ng 
tatlong puwesto sa ika-18 Kongreso.

Mahaba na ang rekord ng Bayan Muna 
sa pakikipaglaban sa loob ng Kamara 
para sa interes ng mardyinalisadong mga 
mamamayan. Sa susunod na Kongreso, 

ipagpapatuloy ito nina Reps. Carlos Zarate, 
Ferdinand Gaite at Ofemia Cullamat. 

Kinapanayam ng Pinoy Weekly si Gaite, 
ang matagal nang lider-manggagawa ng mga 
kawani sa gobyerno sa ilalim ng Confederation 
for Unity, Recognition and Advancement of 
Government Employees (Courage) hinggil sa 
bagong yugto ng kanyang pakikibaka para sa 
mga kawani.

Pinoy Weekly (PW): Matagal nang 
kinatawan ninyo ang interes ng mga 
kawani ng pamahalaan. Ano po ang inyong 
pakiramdam, ngayong naluklok na kayo 
bilang kongresista ng Bayan Muna?

Ferdinand Gaite: Ako at mga kawani 
sa pamahalaan ay puno ng kagalakan na 
mabigyan ng pagkakataong maglingkod 
bilang kanilang kinatawan sa Kongreso. Naka-
dalawang pagsubok kaming maiparehistro 
ang party-list bilang mga kawani nuong 
2010 at 2013. Sa dahilang di katanggap-
tanggap, pareho itong di pinahintulutan  ng 
Commission on Elections (Comelec). Kaya’t 
ang sama-ng-loob namin noon ay napalitan 
ng kasiyahan sa 2019.

PW: Ano ang inyong magiging 
plataporma sa pagpasok ng ika-18 Kongreso?

Gaite: Ang plataporma ng Bayan Muna ay 
ang  pagiging kampeon ng maralita at kawani 
ng pamahalaan. Dadalhin ang mga pang-
ekonomiya at pampulitikang pagbabago para 
sa kapakanan ng magsasaka, manggagawa, 
kawani, maralita, at iba pang aping sektor.

PW: Anu ano ang priority bills na 
inyong ihahain sa Kamara sa inyong 
panunungkulan?

Gaite: Prayoridad ng Bayan Muna 
ang mga panukalang batas hinggil sa 
pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa 
at pambansang industriyalisasyon, at mga 
panukala para ipaglaban ang demokratikong 
mga karapatan ng mga mamamayan. 

Bilang kinatawan ng kawani at 

manggagawa sa pamahalaan, 
aming isusulong ang 
magkakambal na kampanya 
para sa national minimum 
wage at pagpapatigil ng 
k o n t r a k t u w a l i s a s y o n . 
Naihapag na noong nakaraang 
2018 ang mga House Bill No. 
7197 patungkol sa National 
Minimum Wage na P16,000 
kada buwan at HB 7415 para 
sa Kaseguruhan sa Trabaho. 
Hindi ito umusad dahil hindi 
ito tunay na prayoridad ng 
rehimeng Duterte kaya muli 
itong unang ihahapag. 

Kasama ring prayoridad 
ang mga panukalang batas 
o resolusyon upang labanan 
ang malawakang tanggalan 
bunga ng pribatisasyon at 
reorganisasyon. Prayoridad 
din ang mga panukala 
upang tiyakin ang wastong 
benepisyo at pakinabang sa 
mga pondo ng manggagawa 
tulad ng Government Service 
Insurance System o GSIS; 
Philippine Health Insurance 
Corp. o PHIC; Pag-ibig Home 
Development Mutual Fund; 
Retirement Separation and 
Benefits System sa Armed 
Forces of the Philippines o 
AFP-RSBS; Retirement and 
Benefits Administrative 
Service ng Philippine National 
Police o PNP-RBAS; at iba pa. 

Uunahin din ang mga 
panukala para sa ganap na 
karapatan sa pag-uunyon 
sa pampublikong sektor 
lalo ng niratipikahan ng 
Pilipinas ang International 
Labour Organization (ILO) 
Convention No. 151 noong 
2018. 

At dahil kinakatawan din 
namin ang mga manggagawa 
sa pribadong sektor, 
prayoridad din ang mga 
magkahalintulad na panukala 
sa usaping sahod, trabaho at 
karapatan.
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Pagtingin sa wika KONTEKSTO

DANILO ARANA ARAO

Sa libo-libo o milyon-milyong 
argumento para huwag bigyang 
prayoridad ang wikang Filipino, 

isa lang ang katapat na punto: Ang 
sariling wika ay bahagi ng kultura at 

instrumento ng pagkakaisa.

Gaano ba 
katindi ang 
kolonyal na 

pag-iisip ng ilang 
mamamayan, lalo 
na ng mga nasa 
kapangyarihan?

Pinagtatalunan pa rin 
kasi natin hanggang ngayon 
kung mahalaga ba o hindi 
ang sariling wika. May mga 
nagtataguyod pa ring mas 
dapat pagtuunan ng pansin 
ang kasanayan (proficiency) 
sa wikang Ingles kumpara sa 
wikang Filipino.

Siyempre, mayroon at 
mayroong magsasabing hindi 
dapat pagbanggain ang mga 
wikang Ingles at Filipino, 
dahil pareho naman daw 
silang mahalaga. Parati’t 
parating may manunulat, 
akademiko at pulitikong 
magpapaliwanag na dapat 
tayong maging bukas sa 
iba’t ibang wika, lokal man o 
dayuhan. Para sa kanila, hindi 
raw dapat isiping mawawala 
ang wikang Filipino kung 
gagamitin ding midyum ng 
komunikasyon o pagtuturo 
ang wikang Ingles.

Sa madaling salita, 
dapat diumanong maging 
“inclusive” sa halip na 
“exclusive” sa usapin ng wika. 
Kung ano ang gusto mo, ‘yun 
ang gamitin mo. Hindi raw 
mababawasan ang pagiging 
Filipino kung hindi matatas 
sa wikang Filipino. Wala raw 
mali sa sitwasyong nagiging 
mundo na tayo ng mga 
Inglesera’t Inglesero.

Kung ako ang tatanungin, 
may pagkakapareho ang mga 
nasa “gitna” ng debate sa 

mga wagas kung pumabor 
sa wikang Ingles. Pareho 
silang nakatingin sa labas, 
manghang mangha sa 
“kaunlaran” ng kanluran 
habang mababa ang tingin 
sa lipunang kinagisnan. “We 
need to use the language of 
globalization! How can we 
even think of progress when 
Filipinos, especially the 
masses, cannot speak well in 
English?”

Oo, magaling talaga sila 
sa wikang Ingles. Kadalasan 
nilang ipinapangalandakan 
ang kahusayang ito sa mga 

kaharap nila. Kulang na lang 
yatang magpa-imprenta ng 
t-shirt na nagsasabing “I 
speak English. How about 
you?”

Tama ba ang “How 
about you?” Mas mainam 
kayang “What about 
you?” Asahan mo rin ang 
pagpapakitang-gilas nila 
sa balarila’t ortograpiya ng 
dayuhang wika. Hindi bale 
nang hindi nila alam ang 
tamang paggamit sa wikang 
Filipino ng mga salitang “ng” 
at “nang,” pati na ang mga 
salitang “daw “ at “raw.” Hindi 
bale na ring napag-iisa nila 
ang mga dapat ay dalawang 
salitang “na lang” at “pa 
lang.” Para sa kanila, hindi 
na masyadong mahalaga ang 

tamang paggamit sa sariling 
wika dahil naiintindihan 
naman sila.

Pero ibang usapin ang 
wikang Ingles. Para sa kanila, 
dito nakasalalay ang pag-
unlad ng bayan. Hindi ba’t 
wagas ang pagtanggap sa mga 
negosyong may kaugnayan sa 
business process outsourcing 
(BPO)? At bago pa man 
naging “sunshine industry” 
ang BPO, hindi ba’t patuloy 
ang pang-eengganyo sa mga 
manggagawang Pilipino 
na mangibang-bansa para 
kumita nang mas malaki? 

Nagiging “competitive 
advantage” diumano ng 
overseas Filipino workers 
(OFWs) ang wikang Ingles 
kaya sila patuloy na “in-
demand” sa maraming bansa.

Sadyang napakaraming 
dahilan para mas paboran 
ang wikang Ingles kumpara 
sa wikang Filipino, lalo na’t 
marami sa mga ahensya 
ng pamahalaan ay mas 
gumagamit ng dayuhang 
wika. Nagkalat din ang mga 
paaralang ipinagmamalaki 
ang kanilang “English-
speaking zones” at “English-
only policy.” Tila naging 
kultura na rin ng ilang 
pamilyang sanayin ang mga 
anak na makipagtalastasan sa 
wikang Ingles.

Sa libo-libo o milyon-
milyong argumento para 
huwag bigyang prayoridad 
ang wikang Filipino, isa 
lang ang katapat na punto: 
Ang sariling wika ay bahagi 
ng kultura at instrumento 
ng pagkakaisa. Ang 
pagpapaunlad ng sariling 
wika ay magreresulta sa 
pagpapalaya hindi lang ng 
bayan kundi ng kaisipan.

Sa kontekstong ito dapat 
natin suriin ang patuloy 
na pagyakap ng mga nasa 
kapangyarihan sa wikang 
dayuhan. Pilit na pinaghahati 
ang iba’t ibang rehiyon at 
ipinagpipilitang walang 
lugar ang pambansang wika 
dahil mayroon namang mga 
rehiyonal na wika. Ginagamit 
ang salitang “imperyalismo” 
para akusahan ang mga 
Tagalog, lalo na ang 
mga taga-Maynila, ng 
diumanong imposisyon sa 
iba pang rehiyon habang 
hindi pinapansin ang 
imperyalismong hatid ng 
wikang Ingles.

Tunay na hindi 
masalimuot ang isyu ng 
wikang Filipino. Usapin lang 
ito kung nakatingin ka ba sa 
kanluran o sa sariling bayan. 
PW

Para makipag-ugnayan 
sa awtor, pumunta sa https://
risingsun.dannyarao.com
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HUSGAHAN NATIN

ATTY. REMIGIO SALADERO JR.

Ang karapatang magwelga

OPINYON

Ayon sa ating Labor Code, kapag sa pananaw ng 
Secretary of Labor and Employment, ang welga 
ay gagawin sa isang industriyang napakahalaga 
sa pambansang  kagalingan (indispensable to 

the national interest), maari niyang ipatigil ang 
welga at desisyunan na lamang  ang gusot ng 

dalawang panig.

Ang karapatang 
magwelga 
ay  isa sa 

pinakamahalagang 
karapatan ng mga 
manggagawa sa 
kasaysayan ng 
mundo. 

Dito sa atin, kailan 
pwedeng mag-aklas o 
magwelga ang isang unyon? 

Sa ating batas, maraming 
rekwisitos ang dapat sundin 
ng isang unyon para maging 
ligal ang welgang balak 
niyang isagawa.

Una, dapat  nakapagsampa  
ang unyon sa National 
Conciliation and Mediation 
Board (NCMB) ng notice of 
strike.

Ang notice of strike na ito 
o pamamaalam na magwi-
welga ay dapat ibigay ng 
unyon sa DOLE  30 araw 
bago ang itinakdang welga 
nito kung ito ay nakabatay 
sa bargaining deadlock at 15 
araw naman kung nakabatay 
ito sa unfair labor practice.  

Sa loob ng panahong 
ito, bawal pa sa unyon ang 
magwelga. 

Pangalawa, dapat ang 
intensyong magwelga ay 
aprubado ng karamihan sa 
mga kasaping unyon sa isang 
botohang ginanap para  dito.

Ang tawag sa botohang 
ito ay strike vote. Ito ay 
gaganapin sa pamamagitan 
ng sikretong botohan at hindi 
pwede ang basta taasan ng 
kamay lamang.

Ang  resulta ng strike 
vote ay dapat maibigay sa  
NCMB mga isang linggo 
bago maganap ang  welga. 

Dapat ding magpaalam sa 
NCMB ang unyon tungkol 
sa gaganaping strike vote 
nito mga isang araw bago ito 
maganap.

Sa pagsasagawa  ng strike 
vote, maaring magpadala 
ng kanyang kinatawan ang  
NCMB  para matiyak na 
malinis ito.

Samantalang ginagawa ng 
unyon ang pagsunod sa mga 
patakarang ito, kailangan 
ng  NCMB na magpatawag 
ng  paghaharap ng unyon at 

ng  kompanya para ayusin 
ang kanilang hindi pag-
uunawaaan.

 Kung  sakaling  hindi 
maayos ang gusot sa kabila ng 
tulong na ginawa  ng NCMB 
at kung nasunod ng  unyon 
ang mga rekisitos na na 
nabanggit, maari nang  ituloy 
ng unyon  ang welga. 

Sa welgang  magaganap, 
mahigpit na pinagbabawal 
sa unyon ang mangharang 
sa  sinumang may gustong 
pumasok sa kompanya para 
sa lehitimo o ligal na gawain.

Sa madaling sabi, 
samantalang maaring tumigil 
ang mga kasapi ng unyon sa 
kanilang mga trabaho dahil sa 
sila nga ay nakawelga, hindi 
nila pwedeng harangan ang 
kanilang  kapwa  manggagawa 
na gustong ituloy ang kanilang 
trabaho sa kompanya. 

Hindi rin nila pwedeng 
pagbawalan ang iba  pang 
mga tao na gustong pumasok 
sa  kompanya dahil sa mga 
ligal na sadya.

Sa  maikling salita, ang 
pwedelang gawin ng unyon 
sa ilalim ng ating batas ay ang 
mag-welgang  bahay.

Ano pa ang saysay ng 
welga kung hindi maaring 
pigilin ang ibang  tao  para  
ipagpatuloy ang kanilang 
transaksyon sa kompanya?  

Wala, mga kasama.

Ngunit hindi lamang yan. 
Ayon sa ating Labor 

Code, kapag sa pananaw 
ng Secretary of Labor and 
Employment, ang welga ay 
gagawin sa isang industriyang 
napakahalaga sa pambansang  
kagalingan (indispensable to 
the national interest), maari 
niyang ipatigil ang welga at 
desisyunan na lamang  ang 
gusot ng dalawang panig.

Ang tawag rito ay 
Assumption of Jurisdiction 
(AJ), at ang mga 
manggagawang nakawelga 
ay obligadong ihinto o 
huwag nang ituloy ito at  
bumalik na lang sa kanilang 
mga trabaho.

 Kung hindi sila sumunod 
sa utos ng DOLE Secretary, 
ituturing silang tanggal na sa 
kanilang  mga trabaho. 

Ang sakit, mga kasama, 

ngunit iyon ang nakalagay sa 
ating batas.

Kamakailan lamang ay 
nakabinbin sa House of 
Representatives ang House 
Bill No. 9169 na naglalayong 
baguhin ang probisyon ng 
Labor Code tungkol sa  AJ.

Ayon sa  HB 9169, 
makakapaglabas lamang 
ang DOLE Secretary ng 
Assumption of  Jurisdiction 
Order kung sa kanyang 
pagtingin, ang welga ay nasa 
isang  industriyang “engaged 
in essential services.“ 

Ang ibig sabihin ng 
“engaged in essential sevices“ 
ay ang serbisyo ng  kompanya 
ay makakaapekto sa buhay, 
kalusugan, o personal na 
kaligtasan ng mga tao. 

Bukod rito, wala ng  
batayan  upang maglabas ang  
DOLE  Secretary ng AJ Order.

Maganda ba ang 
panukalang batas na ito mga 
kasama? 

Maaring maganda dahil 
maibsan nito ang mga 
limitasyon sa karapatang 
magwelga ng mga  
manggagawa.

Ngunit malabo na itong 
makalusot sa House of 
Representatives at sa Senado 
dahil patapos na ang termino 
ng mga ito.

Kaya, maghihintay na 
naman tayo sa bagong 
Kongreso, mga kasama. PW
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Kadamay, patuloy na inaatake

“Hindi 
dapat 
ipiit 

ang sino mang 
tao dahil lang sa 
kanyang paniniwala 
at hangaring 
pampulitika,” ayon 
sa Seksyon 18.1 ng 
Artikulo III o Bill of 
Rights. Pero kaliwa’t 
kanan ang nagiging 
paglabag dito, mula 
sa danas ng daan-
daang bilanggong 
pulitikal sa Pilipinas, 
kabilang ang 
dalawang miyembro 
ng Kalipunan ng 
Damayang Mahihirap 
(Kadamay) nitong 
nakaraang eleksiyon.

Ayon sa ina ng dalawang 
miyembro ng Kadamay, Abril 
13, isang buwan bago ang 

halalan, nagsasabit sina John 
Arlegui at Reynaldo Viernes 
ng mga tarpaulin sa haywey sa 
Angat, Bulacan. Ninais nilang 
makatulong sa panghihikayat 
iboto ang Bayan Muna Party-
list at si noo’y senatorial 
candidate Neri Colmenares.

“Tinutukan sila ng baril 
at isinakay sa van. Matapos 
nito’y dinala sa isang safehouse 
sa Bulacan, piniringan at 
ininterogate ng dalawang 
araw,” ayon sa pagsisiyasat ng 
Kadamay. 

Sumulpot na lang ang 
kaso ng ilegal na pagbebenta 
ng armas matapos dalhin ang 
dalawa sa opisina ng Criminal 
Investigation and Detection 
Group sa Cabanatuan. Ayon sa 
police report, mayroon silang 
dalawang baril, dalawang hand 
grenade at P10,000. 

Gustong manakot
“Kitang-kita kung gaano 

kadesperado ang gobyerno sa 
pagpigil sa tunay na oposisyon,” 
ani Colmenares. 

Isa siya sa mga nananawagan 
para sa abot-kaya at disenteng 
pabahay para sa mga maralita, 

pati na rin ang pagkakaroon ng 
national minimum wage para 
maging nakakabubuhay ang 
sahod ng mga manggagawa.

Dagdag ng Kadamay, paulit-
ulit na pinatagal ng awtoridad 
ang pagbibigay ng kopya ng 
dokumento, kahit sa mismong 
kapamilya nina Arlegui at 
Viernes. Ngayon, hinihintay 
pa rin ng Kadamay at ng mga 
kapamilya nila ang resolusyon 
ng piskal.

“Hindi na ito nakakagulat 
dahil hindi naman unang beses 
ito na nangyari,” pahayag ng 
Kadamay, “ngunit kapansin-
pansin ang pagtindi ng mga 
atake nang papalapit ang 
eleksiyon.”

Pebrero pa lang, 
nakaramdam na ng 
pagmamanman ang ilang 
miyembro ng Kadamay. 
Nakatanggap si Eufemia 
Doringo, tagapagsalita ng 
Kadamay at volunteer sa 
Neri Colmenares for Senator 
Movement, ng text mula sa 
secretary ng barangay. Ayon 
sa text, hinahanap ng kapitan 
si Doringo. Nang tanungin ni 
Doringo ang secretary, hindi 

Tinatarget ng rehimen ang grupo dahil matagumpay nilang napamumunuan 
ang laban ng mga maralita para sa abot-kamay na pabahay. Ni Jobelle Adan

rin nito alam ang layunin sa 
pagpapatawag. 

Nang matuloy na ang 
pagkikita noong Pebrero 19, 
hindi pala ang kapitan ang 
naghahanap kay Doringo kundi 
si Major Jeoffrey Braganza 
(JFT-NCR) at isa pang hindi 
nagpakilalang kasama. Dito 
na pinagpaliwanag si Doringo 
ukol sa isang “Peace Caravan” 

“CamRes po kayo ma’am ‘di 
ba po?” tanong pa raw ng hindi 
nagpakilalang kasama ni Major 
Braganza, nagpapahiwatig na 
pupuwedeng bumisita ang 
militar para sa sinasabing 
caravan o sa kung ano pang 
layunin.

Di tinatatanan
Hindi pa rin tinatantanan 

ni Jeffrey Ariz, tinatawag na 
asset ng militar at polisya, ang 
paninindak sa mga miyembro 
ng Kadamay sa Pandi, Bulacan. 
Minsan pa raw niyang pinasok 
ang klinika ng komunidad at 
binansagang pagmamay-ari 
niya.

Sa pananakot at pagbabanta, 
layunin nina Ariz na mapilitang 
tumigil sa pag-oorganisa at 
pagtulong sa kampanya ang 
mga miyembro ng Kadamay, 
ayon sa tagapangulo nitong 
si Ka Bea Arellano. Pero 
nananatili ang mga miyembro 
sa pagiging aktibo sa grupo.

Kinokondena ng Kadamay 
itong mga “desperadong 
hakbang ng rehimeng Duterte 
para pigilan ang pagkakaroon 
ng tunay na representasyon 
ang maralitang lungsod sa 
gobyerno.”

Ayon sa Section 4 ng 
Bill of Rights, mayroong 
“karapatan ang taong-bayan 
na mapayapang magkatipon 
at magpetisyon sa pamahalaan 
upang ilahad ang kanilang mga 
karaingan.” Ano na lang sa 
Saligang Batas ang natitirang 
sinusunod ng gobyerno?  PW
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‘Isang biktima ng Marawi lang nabigyan 
ng tulong pinansayal ng NDRRMC’ 

facebook.com/altermidya • youtube.com/channel/UC9OzvUB6mcw21YzzN9eEYog
Tangkilikin! Panoorin sa Facebook at YouTube!

Alab ang kauna-unahang  
progresibong online newscast!

Isang biktima lamang 
ng giyera sa Marawi 
ang nabigyan ng tulong 

pinansyal ng National Disaster 
Risk Reduction Management 
Council (NDRRMC), ayon sa 
Commission on Audit (COA).

Lumabas sa audit report 
ng Office of Civil Defense 
(OCD), implementing arm o 
tagapagpatupad ng NDRRMC, 
sa P36.9 milyong donasyon na 
natanggap ng NDRRMC, isang 
kamag-anak lamang ng nasawi na 
biktima sa Marawi ang nabigyan 
ng P10,000 tulong pinansiyal.

Noong Enero, sinabi ni 
NDRRMC at Task Force Bangon 
Marawi Executive Director 
Undersecretary Ricardo B. Jalad 
na kulang pa ang pondo para sa 
Marawi.

“P10,000 ang tulong pinansyal 
para sa mga namatayan habang 
P5,000 naman para sa mga 
nasasktan,” ayon sa COA. 

Kung susumahin, higit 3,000 
sanang kamag-anak ng mga 
nasawi ang nagbenepisyo, o kaya 
nama’y higit 7,000 mga sugatan.

Ayon sa COA, maaaring 
nagsilbing hadlang sa paghingi 
ng tulong pinansyal ang patong-
patong na papeles na kailangang 
ipakita ng mga kamag-anak ng 
biktima o mga nasaktan. 

Bukod sa medical certificate, 
kailangan rin magpasa ng 
endorsement at police report ng 
mga nasaktan. Sa mga namatayan 
naman, kailangan ng death 
certificate, certification mula sa 
barangay captain, pruweba ng 
pagiging kamag-anak, at marami 
pang pag-endorso. 

Samantala, isiniwalat ng 
grupong pangkarapatang pantao 
na Karapatan na laganap ang mga 
paglabag sa karapatang pantao 
ng mga mamamayan ng Marawi, 
dalawang taon matapos ang 
deklarasyon ng batas militar dito 
at sa buong Mindanao.

Nakatala ang Karapatan ng 93 
kaso ng extrajudicial killings at 
163 kaso ng extrajudicial killings 
sa panahon ng batas militar sa 
buong isla ng Mindanao.Jovy 
Adan

Hindi na mapagkakatiwalaan pa ang purong 
awtomatikong election system, giit ni Anakpawis 
Party-list Rep. Ariel Casilao. Ang nakikita niyong 

solusyon: hybrid manual-automated system kung saan 
makikita pa rin ng mga boboto ang pagbilang sa kanilang 
mga napili.

“Kailangan na itigil itong sistemang naglalagay ng 
kapangyarihan sa mga makina, imbis na sa aktwal na boto,” 
pahayag ni Casilao.

Ang pangulo na mismo ang nagsabi “itapon na iyang 
Smartmatic at maghanap na lang ng bago na walang bahid 
ng pandaraya.” 

Dagdag naman ni Casilao, kung tunay ngang nakikitaan 
ng pangulo ng pandaraya ang Smartmatic, parang inamin 
na rin nitong kaduda-duda ang pagkakaluklok ng mga 
sinusuportahan niyang senador.

“Sa ngalan ng transparency, iginigiit namin sa Comelec 
na gawing available ang buong database ng eleksiyon sa 
publiko, para masusing masuri ng iba’t ibang sektor. Kung 
tunay na may integridad at kredibilidad ang komisyon, 
walang isyu sa distribusyon nito,” sabi pa ni Casilao. 

Kinuwestiyon niya ang pahayag ng Smartmatic na 
“malaya sa pandaraya ang sistema. Jovy Adan

Dapat ibalik sa mga Pilipino ang kikitain sa 
pagbenta ng alahas ni Imelda Marcos, giit ng 
Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at 

Aresto (Selda). Aabot sa P704.8 milyon ang halaga ng mga 
alahas, at nararapat lang raw na mapunta ito sa mga naging 
biktima ng karahasan noong rehimen ng mga Marcos.

“Siguradong may mga indibidwal o partidong 
gugustuhin pagpiyestahan ang bilyon-bilyon,” ani Selda 
vice chairperson Danilo dela Fuente, “paano kung dahil sa 
pakikipag-alyansa ni Duterte sa mga Marcos, babalik lang 
rin ang pera sa kamay ng mga magnanakaw?”

Dagdag ni dela Fuente, sa pagbalik ng mga Marcos sa 
kapangyarihan, lalong tumitindi ang pangangailangang 
tutukan ang mga susunod na hakbang ng gobyerno 
patungkol sa ninakaw ng pamilyang Marcos. Jovy Adan

‘Hybrid manual-automated’ 
eleksiyon, ipinanawagan

Kikitain sa alahas ni Imelda, 
ibalik sa masa - Selda

NAGPROTESTA ang mga guro sa ilalim ng Alliance of Concerned Teachers, 
kasama ang mga grupo ng mga estudyante at kabataan, sa Mendiola, Ma-
nila para kondenahin ang lumalala umanong lagay ng edukasyon sa bansa. 
Ginawa ito sa unang araw ng pasukan sa klase. Nanawagan din ang ACT ng 
dagdag suweldo at benepisyo sa mga guro. CEGP
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Reycel Hyacenth Bendaña, 
valedictorian sa Ateneo de Manila 
University, sa kanyang valedictory address 
sa pagtatapos sa pamantasan. Aktibista at 
anak ng maralitang tsuper si Hyacenth na 
nakakuha ng scholarship para makapasok 
sa eksklusibong pamantasang ito

“Hindi makatarungan 
ang hindi pagkapantay-
pantay. Sino bang 
makapagsasabi na dapat 
tayo lang ang nandito 
ngayon? Marami tayong 
kasabay na nagsisikap, 
pero hindi natin 
kasama dito ngayon.

KILITING DIWA

Boses ng kawani sa Kamara

[KONTRA]BIDA SA BALITA
MARK SUVA

RONALD CARDEMA. Tuta ni Duterte, dating tagapangulo ng National 
Youth Commission, tagapangulo ng Duterte Youth Party-list. Nag-
aambisyon pumasok sa Kongreso sa pamamagitan ng substitution ng 
pangalan niya sa limang nagbitiw na mga nominado ng Duterte Youth. 
Talaga namang desperadong makapasok sa Kongreso.

MULA SA PAHINA 3

Malacanang Events and Catering SErvices

PW: Ano ang nakikita ninyong mga oportunidad, 
at mga balakid sa inyong mga gagampanan bilang 
kongresista?

Gaite: Malaking oportunidad na magakaron ng sariling 
tinig na galing mismo sa hanay ng mga kawani sa pamahalaan. 
Mabibigyan ng partikular na atensiyon ang napakaraming 
usapin na kailangang isabatas o imbestigahan ng Kongreso. 
Sisikapin ng Bayan Muna sa pamamagitan ng kilusan ng mga 
manggagawa na  ating kakatawanin ay maipaglalaban.

Malaking balakid na maliit pa rin ang tinig ng mga aping 
sektor sa Kamara habang higit na mas malaki ang kinatawan 
ng naghaharing uri tulad ng mga panginoong maylupa, 
burgesya komprador, at mga pampulitikang dinastiya. Nung 
nakaraan lang na halalan, ginamit bg rehimeng US-Duterte 
ang buong makinarya, rekurso, kapangyarihan, impluwensiya, 
ng gobyerno para matiyak ito. At masahol pa,  ang sistemang 
party-list na karapat-dapat sana’y para sa mga nasa laylayan 
at/o wala/kulang ang kumakatawan ay dominado na rin ng 
naghaharing uri. 

Pero kahit maliit ang bilang ng kinatawan sa progresibong 
mga party-list, ang Bayan Muna at iba pa’y  aasa sa wastong 
pagsusuri at paninindigan upang kabigin ang mapagkaibigan 
at makahalintulad na magisip na kinatawan sa Kongreso.

PW: Ano ang inyong nakikitang magiging gampanin 
ng Makabayan Bloc sa panahon ni Duterte at pagpasok ng 
kanyang mga alyado sa kamara?

Gaite: Mangunguna ang blokeng Makabayan sa paglalantad 
at paglaban sa mga makadayuhan at kontra-mamamayang 
patakarang isinusulong ni Pangulong Duterte at ng kanyang 
dayuhang amo pangunahin ang US at Tsina. Kasama rito ang 
paglaban sa tiraniya at pasismo/martial law, Tax Reform For 
Acceleration and Inclusion Law o Train Law, charter change, 
dayuhang pananakop ng West Philippine Sea, at iba pang 
neoliberal na  prayoridad na lalong magpapahirap sa bayan. 

Mali ang mga prayoridad (ng rehimeng Duterte) dahil 
lalong ipagkakait nito ang mga demokratiko at karapatang 
pantao at gayundin din ang kailangang serbisyong panlipunan 
tulad ng edukasyon, kalusugan at pabahay at iba pa. PW

Napulot lang sa Face-
book: Batang bibo, 
natagpuang pakalat-kalat 
sa bulwagan ng Senado. 
Gusto palang maging 
intern. 
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Tala-Salitaan ni Boy Bagwis

Anubayan | ‘Walang trabaho’                                                               Renan Ortiz

Pang-ekonomikong 
sistema ang kaisipang 
neoliberalismo na 
nagmula sa ekonomikong 
liberalismo ng laizzes 
faire at free market 
capitalism. Dito nagmula 
ang mga polisiya tulad ng 
pribatisasyon, austerity, 
deregulasyon, free 
trade, at pagpapababa 
ng paggastos ng mga 
gobyerno upang lumaki 
ang papel ng pribadong 
sektor sa ekonomiya at 
lipunan.

Nagbago ang pakahulugan 
ng salitang neoliberalismo 
sa paglipas ng panahon. 
Sa kasalukuyan, may ilang 
aspeto ang neoliberalismo 
na malapit sa mga 
konsepto ng ‘demokrasya.’

Patuloy ang 
pamamayagpag ng 
neoliberalismo sa 
maraming polisiya ng mga 
bansa sa buong mundo, 
laluna sa mga mahihirap 
na bansa. 

Neoliberalismo

Epekto ng sining sa tao

Kung may nararamdamang mabigat 
sa katawan, mainam ang pagdalaw sa 
pinakamalapit na museo.

Pinatunayan ng ilang pag-aaral na 
nakatutulong sa kalusugan ang pagbisita sa 
art gallery o museo at pagtingin-tingin sa mga 
likhang-sining, o mismong sa partisipasyon 
sa paggawa ng likhang-sining. Kaya nitong 
pababain ang nararamdamang depresyon, at 
pinatatalas ang kritikal na pag-iisip.

Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sumusunod 
ang mga epekto ng sining sa katawan at diwa ng 
tao:

Gagawin kang mas malusog - Sa isang 
pag-aaral sa Norway kung saan kumolekta ng 
impormasyon sa 130,000 katao, nadiskubre 
ang koneksiyon sa pagitan ng partisipasyon sa 
mga kultural na aktibidad – tulad ng paglikha 
ng sining o pagpunta sa mga konsiyerto – at 
pagkakaroon ng mas magandang antas ng 
kalusugan, pagkakuntento sa buhay, at mas 
mababang antas ng kalungkutan.

Ayon sa pag-aaral, nakita ang mga benepisyo 
sa mga taong lumilikha o bumibili ng sining. 

Dagdag pa, mas mataas na antas ng benepisyo 
ang natatanggap ng kababaihan kapag aktibo 
silang gumagawa ng sining. Para sa kalalakihan 
naman, habang pasibo silang tagamasid ng 
sining.

Hinahasa ang kaisipan at pag-unawa - 
Isang pag-aaral naman sa Estados Unidos ang 
nagpakita ng epekto ng field trip sa museo. 
Ayon sa pag-aaral na nilahukan ng 10,000 
estudyante, malaking bilang sa kanila (70-88%) 
ang nakaalala ng mahahalagang impormasyon. 
Mas mahusay rin ang kanilang kritikal na 
kaisipan, pag-unawa at pagdama sa kasaysayan 
matapos ang field trip.

Ginagaya ang sensasyon ng pag-ibig 
– Pinag-aralan ng isang neurobiologist sa 
London ang utak ng mga tao, na tumingin sa 
28 likhang-sining. Nadiskubre niyang kapag 
maganda ang pagtingin ng tao sa sining, 
nagbubugso ang paglabas ng dopamine sa utak. 
Isang kemikal ang dopamine na nakaakibat sa 
pakiramdam ng pag-ibig.  PW

Ni Darius Galang
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1968-2018
ni Rene Boy Abiva 

Nasa antas tersyarya ang bukas at malawak na larangan upang magpingkian ang mga 
ideya. Ang pag-aalis ng mga asignaturang Filipino at Panitikan rito ay pagkakait sa 
malalim na pag-unawa sa ating pagka-Pilipino. Soliman A Santos

Kabi-kabilang pagtutol 
mula sa mga alagad ng 
sining at kultura, iskolar 

at mga guro ang sumalubong 
sa pagkatig ng Korte Suprema 
sa CHED (Commission on 
Higher Education) Memo No. 
20 na naglayong ibaba sa Senior 
High School ang pag-aaral ng 
mga asignaturang Filipino at 
Panitikan.  

Tinawag itong kahangalan ng 
Concerned Artists of the Philippines 
(CAP) na anila’y magsisilbi lamang sa 
interes ng mga naghahari-harian. 

“Bagama’t iminumungkahi ng 
desisyon na nasa kapasyahan na ng mga 
kolehiyo at unibersidad ang pagpapanatili 
ng mga asignaturang Filipino at Panitikan, 
hindi maikakaila, na sa kasalukuyang 
sistemang pang-edukasyon ng bansa na 
kolonyal at pyudal at sumususo lamang 
sa kanluraning balangkas, na wala itong 
pangil upang tupdin at garantiyahan ng 
mga paaralan na ilagay sa kani-kanilang 
mga kurikulum” pahayag ng CAP.

Naniniwala rin ang CAP na sistematiko 
ang hakbanging ito ng gobyerno na bahagi 
ng neoliberal na agenda ng globalisasyon. 
Pinapatay umano nito ang kakayahan ng 
mamamayan na unawain ang kanilang 
kalagayan at malaman ang kanilang 
kapangyarihan bilang sambayanan, na 
mariing natatalakay sa mga asignaturang 
Filipino at Panitikan.

“Nasa antas tersyarya ang bukas at 
malawak na larangan upang magpingkian 
ang mga ideya. Ang pag-aalis ng mga 
asignaturang Filipino at Panitikan rito ay 
pagkakait sa malalim na pag-unawa sa 
ating pagka-Pilipino,” ayon pa sa grupo. 

Ayon naman sa Congress of Teachers 
and Educators for Nationalism and 
Democracy (Contend) isang anyo ng 
pagpapatahimik sa mamamayan ang 
ginawang ito ng CHED at Korte Suprema. 

“Walang pagkakaiba sa pagtotokhang, 
pandurukot, pagsensura, at iba pang 
anyo ng panunupil na layong gawing 
katanggap-tanggap ang ating patuloy na 

pagkatali sa dayuhang imperyalismo, 
domestikong pyudalismo, at burukrata 
kapitalismo. Pinalalalim nito ang 
malakolonyal o indirektang dayuhang 
paghahari ng mga imperyalistang bayan 
tulad ng Estados Unidos at Tsina sa ating 
bayan,” sabi pa ng Contend. 

Para sa mga gurong kasapi ng 
Contend, binabaligtad ng hakbang 
na ito ang malakas na pagsulong ng 
intelektuwalisasyon ng Filipino noong 
dekada ’60 at ’70 na nagbunga ng 
progresibo, makabayan, at kritikal na 
kaisipan. 

Itinuturing naman ng Alliance of 
Concerned Taechers (ACT) na isang 
malaking dagok sa pagkakaroon ng 
makabayang edukasyon sa Pilipinas ang 
desisyong ito ng korte. 

Ayon kay Rep. Antonio Tinio ng 

Act Teachers, magiging puspusan 
lamang ang pagtataguyod sa paggamit 
ng Filipino bilang midyum ng opisyal 
na komunikasyon at bilang wika ng 
pagtuturo sa lahat ng antas ng sistemang 
pang-edukasyon kung puspusan ding 
itataguyod ang pagtuturo nito bilang 
asignatura sa lahat ng antas ng edukasyon.

Naniniwala ang ACT na mahalaga at 
malaki ang papel na ginagampanan ng 
pag-aaral ng sariling wika at panitikan 
sa pagtuturo ng makabayang kamalayan 
sa mga kabataan kumpara sa mga 
isinusulong ngayon na mandatoring 
ROTC sa senior high school. 

“Wala tayong maiaambag sa 
edukasyong pangkultura ng mga 
mamamayan ng daigdig kung hindi natin 
lilinangin ang ating sariling wika, kultura, 
at identidad,” pahayag pa ng ACT. PW

Hadlang sa makabayan, 
kritikal na kaisipan
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