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EDITORIAL

Passant per principis de dret, 
l'etiquetatge dels 19 com a terror‐
istes per part de l’ATC és arbitrari i 
sense fonament. Les al·legacions de 
l'ATC són definitives encara que no 
s'hagi presentat cap prova contra 
els acusats i malgrat que no hi hagi 
cap procediment judicial. Aquest és 
l'extraordinari poder que ostenta 
l'ATC en virtut de la Llei Antiter‐
rorista de Duterte (ATL). Això vul‐
nera el principi legal fonamental 
que la càrrega de la prova recau 
sobre l'espatlla de l'acusador. 
L'ATC no només acusa, sinó que 

també jutja i compleix el càstig 
contra els que designa com a "ter‐
roristes". L'afirmació que els 
acusats tenen dret a recórrer tot i 
no estar informats dels seus 
delictes no té sentit. 

La designació arbitrària recalca 
per què l'ATL és repressiva i an‐
tidemocràtica. Ara és cristal·lí com 
l'ATL s'està utilitzant com a arma 
opressiva contra els crítics i oposi‐
tors del règim feixista. 

L'etiquetatge de terrorista posa 
en perill la vida de les seves víc‐
times, especialment els consultors 

Oposem-nos a l'ús de l'ATL 
per perseguir el poble 

El Partit Comunista de Filipines (CPP) denuncia i repudia el règim del Es‐
tats Units i Duterte i el seu Consell Antiterrorista (ATC) per l'etique‐
tatge de 19 presumptes líders del CPP com a terroristes. La majoria 

d'ells són consultors del Front Nacional Democràtic de Filipines (NDFP) en les 
negociacions de pau. El desembre passat, l'ATC també va etiquetar com a ter‐
roristes el CPP i l'Exèrcit Popular Nou (NPA). 

de l'NDFP que són a la presó o 
perseguits pels agents armats de 
l'estat reaccionari. Aquest etique‐
tatge, assetjament i repressió con‐
tra els consultors de pau són un 
cop traïdor de Duterte contra 
l'NDFP per la seva negativa a incli‐
nar-se i rendir-se al seu poder. Es 
tracta d'una violació rotunda de 
l'Acord Conjunt sobre Seguretat i 
Garanties d'Immunitat (JASIG) en‐
tre l'NDFP i el Govern de la 
República de Filipines (PRFV) que 
prohibeix a qualsevol de les parts 
perseguir o assetjar a qualsevol 
persona involucrada en les con‐
verses. 

L'acusació contra les 19 per‐
sones com a "líders del Partit" és 
una amenaça clara contra les seves 
vides. L'etiquetatge terrorista és 
una sentència virtual de mort per 
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part del règim assassí. 
L'etiquetatge terrorista és una 

extensió a l'etiquetatge vermell amb 
què s'acusa la gent de ser comu‐
nistes membres del CPP i de l'exèrcit 
del poble, i de la campanya d'assas‐
sinats o arrests i detencions prolon‐
gades basada en proves falsificades 
i càrrecs inventats. El règim de 
Duterte s'adreça a les forces legals 
que defensen la llibertat nacional i la 
democràcia―com ara organitza‐
cions de treballadors, camperols, 
persones minoritàries, joves, dones, 
infermeres, mestres, treballadors de 
base i altres que lluiten pels interes‐
sos de la gent corrent. 

L'etiquetatge terrorista es va fer 
enmig de les deliberacions de l'ATL. 
Instigada per la Força Nacional de 
Treball per Acabar amb el Conflicte 
Armat Comunista Local (NTF-EL‐
CAC), l'ATC va humiliar obertament 
els magistrats del Tribunal Suprem i 
va posar les seves audiències en un 
parèntesi. 

L'etiquetatge terrorista també 
és un intent desesperat d'ocultar els 
crims terroristes de l'Estat del règim 

de Duterte. El terrorista número u a 
les Filipines no és altre que el mateix 
Duterte. Utilitzant tota la 
maquinària violenta de l'Es‐
tat―l'exèrcit i la policia―ha vessat 
la sang de desenes de milers de 
morts en la "guerra contra les 
drogues" i la contrainsurgència per 
imposar el seu domini tirànic a tot el 
país. 

A través de l'etiquetatge terror‐
ista de forces progressistes i patriò‐
tiques per part de l’ATC, el règim 
feixista de Duterte va demostrar 
que "anti-terrorisme" és un con‐
cepte antidemocràtic utilitzat per 
l'imperialisme nord-americà i les 
classes dominants locals per 
reprimir les forces i moviments que 
lluiten per la llibertat nacional i la 
justícia social. A tot el món, els EUA 
utilitzen l'"anti-terrorisme" per jus‐
tificar la intervenció armada i la in‐
gerència política en diferents països 
per reprimir les forces antiimperial‐
istes i patriòtiques. 

La designació de l'ATC també 
és un intent desesperat de crimi‐
nalitzar les forces progressistes i 

revolucionàries. Els terroristes eti‐
quetats per l'ATC són tots ac‐
tivistes i revolucionaris coneguts 
per oferir la seva saviesa i força en 
el seu servei al poble al llarg de la 
seva vida. Són coneguts per haver-
se plantat contra dictadors i tirans. 
Tots ells han sacrificat l'ambició 
personal i l'interès propi. A difer‐
ència dels capitalistes buròcrates, 
no han acumulat riquesa ni s’han 
convertit en una càrrega per a la 
gent. Se'ls coneix com a servents 
de les persones honestes i promo‐
tors de la llibertat i els drets. 

Aquest etiquetatge per crimi‐
nalitzar patriotes i revolucionaris ha 
estat realitzat durant molt de temps 
pels governants del país. Han estat 
anomenats "bandits" i "insurrectes" 
pels colonitzadors estrangers per 
justificar la repressió armada i ofe‐
gar el seu clamor per la llibertat. 
Tots els herois genuïns―Andrés 
Bonifacio, Macario Sakay i els Dago‐
hoys i Ricartes―van ser víctimes de 
la difamació. La història ha de‐
mostrat que els que els van maltrac‐
tar són els veritables enemics del 
poble filipí. 

Duterte està obligat a utilitzar 
encara més l'ATL contra tots aquells 
que lluiten contra el seu regnat feix‐
ista. La utilitzarà per superar tots 
els obstacles de la seva ambició de 
mantenir-se en el poder en forma de 
dictadura feixista o manipular les 
eleccions del 2022. No és poc prob‐
able que s'utilitzi no només contra 
les forces democràtiques nacionals, 
sinó també contra l'oposició conser‐
vadora i altres forces que s'uneixen 
contra la seva tirania, la corrupció, 
l'abandonament del benestar de la 
gent enmig de la pandèmia i la traï‐
ció de la nació sobre els mars ren‐
dits a la Xina. 

El poble filipí ha d'unir-se amb 
més fermesa. Ha d'actuar i lluitar 
per acabar amb el govern tirànic i 
terrorista de Duterte en el menor 
temps possible.

Ang Bayan és publicat quinzenalment 
pel Comitè Central del Partit Comunista de Filipines
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A la província de Samar, almenys 11 barris de la ciutat de Calbiga, cinc a 
Pinabacdao i cinc a Hinabangan han estat sota operacions implacables 

del Programa Reorganitzat de Suport Comunitari (RCSP) de les Forces Ar‐
mades de Filipines (AFP) des de 2019. Durant aquest període, el règim de 
Duterte ha abocat milions de fons en aquests barris per a diversos projectes 
que romanen incomplets.

Per crear una il·lusió que la con‐
trainsurgència aportés desenvolu‐
pament, el govern i els militars van 
llançar diversos projectes de con‐
strucció de carreteres i ponts, així 
com projectes d'agències governa‐
mentals nacionals i locals, el Pro‐
grama Nacional d’Ecologisme, 
programes de subsistència de la 
Força Nacional de Tasques per 
Acabar amb el Conflicte Armat Co‐
munista Local (NTF-ELCAC), pro‐
grames de rendició i molts altres.

Després de dos anys, però, no es 
va completar ni una sola in‐
fraestructura. Els projectes con‐
structius avancen molt lentament. 
De fet, el Govern acaba de començar 
a fer enderrocs per aplanar el camí 
per a aquests projectes viaris. El seu 
pla per cimentar la carretera a 
Barangay Guinbanga, Calbiga, 
segueix sense estar complert. A 
causa d'això, els residents per si 
mateixos van haver de construir un 
pont temporal utilitzant troncs. 
"Crec que aquests projectes no 
s'acabaran", comenta un dels resi‐
dents. "Els fons per a aquests ja es 
podrien haver embutxacat", ha afe‐
git.

Actualment, els militars utilitzen 
els milers de milions de pesos desti‐

nats al Programa de Desenvolupa‐
ment de Barangay (BDP) de 
l’NTF-ELCAC per posar encara més 
barris sota el seu control. La imple‐
mentació del BDP està vinculada a la 
repressió i als abusos perpetrats per 
soldats. Per exemple, l'AFP va 
prometre a tots els barangays 20 
milions de pesos filipins (₱) cadas‐
cun si permetran que els soldats 
acampin dins dels pobles o si els res‐
idents "netejaran els seus noms" o 
"es rendiran". En altres barris on 
ningú es va rendir voluntàriament, 
els soldats apunten els noms dels in‐
dividus que pretenen coaccionar per 
rendir-se. 

"Sang, vides i disrupció dels 
nostres mitjans de subsistència." 
Això és el que els residents van 
obtenir de les operacions RCSP, va 
dir l'agricultor Ka Ruben.

Les comunitats camperoles sota 
operacions RSCP mai oblidaran 
l'assassinat dels capitans barangay 
de Daligan i Beri a Calbiga, l'esposa 
del capità de Sinalangtan, un 
granger a Buluan i un jove a Mi‐
nata. Totes les víctimes van ser as‐
sassinades per soldats. 
Mentrestant, a Pinabacdao, dos 
agricultors van morir a Canlubo i un 
altre a Magdawat. Nombrosos 

Què va obtenir Samarnons de l’RCSP?
agricultors també han estat mal‐
tractats i torturats.

Les tropes operatives del RCSP 
també promouen les apostes a co‐
munitats, així com baralles il·legals 
de galls i jocs de cartes, pesca il·le‐
gal en rius amb productes químics 
tòxics i electrocució, tala il·legal, 
abús de dones i violació de menors.

Fins i tot els agricultors reclu‐
tats a la CAFGU han abandonat de‐
sprés de patir abusos per part de 
soldats. Del salari promès de 35.000 
₱ mensuals, només perceben al 
voltant de 6.000 ₱, que se'ls paga 
cada dos o tres mesos. També han 
patit pallisses, abusos verbals i dis‐
criminació.

"Cada vegada que passo per 
aquestes carreteres i ponts que 
s'estan construint, no puc evitar 
recordar el destí que van patir els 
meus companys agricultors que van 
morir en nom d'aquests projectes. 
Cap quantitat de diners ni cap pro‐
jecte pot compensar les seves 
vides."

La promesa del règim que aque‐
sts projectes viaris milloraran els 
preus de les granges és mentida. 
"Els preus de Farmgate fins i tot 
s'han tornat més baixos i el cost del 
transport ha augmentat encara 
més."

"Estic convençut que l'única 
manera que els pobres acon‐
segueixin el desenvolupament i la 
pau és a través de la lluita", va con‐
cloure Ka Ruben.

(Correspondència des de Larab)

Commemoració del #NDF48 a Samar Nord
LES MASSES CAMPEROLES i l'exèrcit del poble a Samar Nord van celebrar 
un acte alegre amb motiu del 48è aniversari del Front Nacional Democràtic 
de Les Filipines (NDFP) a l'abril, davant les operacions militars focalitzades 
de l'enemic a la zona que porten en marxa des de fa mig any. Els veïns de 
sis barris van assistir a la celebració i es van comprometre a oposar-se en‐
cara més a la militarització a la zona.  

Durant el programa, els cama‐
rades van discutir la situació actual 
a la zona, que està sota el focus 
d'operacions militars des del de‐

sembre de l'any passat. L'informe 
subratllava per què la revolució és 
l'única solució a les dificultats a les 
quals s'enfronta el poble.

EMBOSCADA A PANAY. Cinc sol‐
dats de l'escamot escolta del 61è 
Batalló d’Infanteria van morir i cinc 
més van resultar ferits en una em‐
boscada muntada per l'NPA-Panay 
al llarg de la frontera de Miag-ao, 
Iloilo i Sibalom, Antique, el 15 de 
maig. Aquesta unitat militar és re‐
ponsable de la massacre dels Tu‐
mandok 9 i l'assassinat de John 
Farochilin, un oficial barangay i líder 
camperol a Miag-ao, l'any passat.  
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Elements conjunts de la policia a Caraga i el 3r Batalló de Forces Especials 
(SFB) van arrestar Marcela Díaz, de 59 anys, el 14 de maig a les 4 de la mati‐

nada a Marihatag, Surigao del Sud, basant-se en un càrrec d'assassinat frustrat. 
Díaz és membre de l’associació d’agricultors de Surigao del Sud, que ha estat eti‐
quetada pels militars durant molt de temps per lluitar activament pels drets dels 
agricultors a desembarcar. Els familiars de Díaz van exigir el seu alliberament im‐
mediat, ja que té càncer en fase 4. Està detinguda al Camp Rafael Rodríguez de la 
ciutat de Butuan. 

El mateix dia, les forces estatals van 
arrestar Virgilio Lincuna, de 70 anys, 
membre del Moviment de Camperols de 
Filipines-Karaga, a Barangay Banza, 
Ciutat de Butuan, Agusan del Nord, 
basant-se en un càrrec inventat d'as‐
sassinat. Prèviament va ser detingut el 
2019 després de ser bufetejat amb càr‐
recs també inventats. Lincuna és un su‐
pervivent d'ictus que pateix paràlisi 
parcial i amb prou feines pot caminar.

El 17 de maig, els policies van ar‐
restar Elisa "Tita" Lubi, presidenta 
nacional de l’ONG Karapatan, basant-
se en falses acusacions. Va ser posada 
en llibertat el mateix dia, després de 
pagar la fiança.

Matança. Els presumptes membres 
d'un grup anticomunista van abatre 
Briccio Nuevo, Jr., ministre laic de 
l'Església Filipina Independiente, a la 

ciutat de Barangay Poblacion Guihul‐
ngan, Negros Oriental, el 4 de maig. 
Nuevo ha estat etiquetat durant molt 
de temps per Kagubak, un grup de vig‐
ilants que és operat per la policia i mil‐
itars de la província.

Segrest. Els presumptes elements 
militars van segrestar Ed Navalta, co‐
ordinador de l'Organització Popular de 
Camarines Sur al Districte 1 el 18 de 
maig, a les 17h a la ciutat de Ragay, 
Camarines Sur. El seu parador encara 
és desconegut.

Militarització. Deu barangays a 
Tinambac, Camarines Sur estan ocu‐
pats per la 9a Divisió d’Infanteria des 
de la segona setmana de maig. Això 
inclou els barangays de Sant Roc, Sant 
Ramon, Salvacion, Pantat i Turo on els 
soldats estan realitzant escorcolls 
domiciliaris.

Les forces de l'Estat detenen dos líders 
camperols a Caraga 

Els 7 de l’escola bakwit, 
alliberats

DESPRÉS de TRES MESOS de 
detenció, els 7 de l’escola bakwit 
van ser finalment alliberats el 
14 de maig després de la desti‐
tució d'un tribunal de Davao del 
Norte dels càrrecs presentats 
contra ells. Els 7 de l’escola bak‐
wit són: Chad Booc, Roshelle 
Mae Porcadilla, Benito Bay-ao, 
Segundo Milong, Jomar Benag, 
Esmelito Oribawan i Moddie 
Mansimuy-at. Van ser arrestats 
durant una batuda policial a 
l'interior d'un campus de la Uni‐
versitat de San Carlos a la ciutat 
de Cebu el 15 de febrer. Van ser 
acusats falsament de segrest i 
detenció il·legal de nens de 
Lumad.

Anteriorment, els militars i 
la policia van detenir 26 estu‐
diants de Lumad i els van obli‐
gar a tornar a casa a 
Mindanao. Entre ells, divuit, 
juntament amb els seus pares 
romanen avui sota custòdia 
militar.

Malgrat la decisió del tri‐
bunal, l’NTF-ELCAC va ame‐
naçar el 19 de maig que 
planeja presentar nous càrrecs 
contra els set.

lluita contra l’acomiadament. 
Treballadors  d’Alaska Milk Cor‐

poration a San Pedro, Laguna van 

muntar dues protestes successives 

el 17 de maig i el 19 de maig de‐

sprés que la direcció de l'empresa 

amenacés  amb  acomiadaments 

massius.  La  Alaska  Milk  és 

propietat  de  la  multinacional 

holandesa Royal FrieslandCamp‐

ina. 

Sasah sta. rosa llibertat!  Grups 

juvenils es van manifestar davant 

la  Universitat  Ateneo  de  Naga, 

campus  principal  de  la  ciutat  de 

Naga  el  14  de  maig  per  exigir 

l'alliberament de Sasah Sta. Rosa, 

de  Jovenes  Anakbayan,  i  insten 

l'administració  universitària  a 

donar suport a la convocatòria.

Joseph Canlas, víctima de l'Estat per partida doble
CENTENARS D'ACTIVISTES i agricultors a bord de 20 vehicles es van unir a una car‐
avana per acompanyar les cendres de Joseph Canlas de tornada a la seva ciutat natal 
a Arayat, Pampanga, el passat 14 de maig. Canlas, vicepresident del Moviment de 
Camperols de Filipines, va morir a primera hora del matí de l'11 de maig a causa de les 
complicacions causades pel Covid-19. Va ser arrestat el 30 de març i va ser detingut 
durant dos mesos en cel·les de presó congestionades a Angeles City i Ciutat de San 
Fernando, on va contreure el virus. Canlas era gran i patia diabetis.
  

Els ciutadans es manifesten per una ajuda al Congrés
La Xarxa 10K AYUDA va recollir la protesta el passat 17 de maig davant del Con‐
grés a la ciutat de Quezon per exigir el repartiment immediat d’ajudes per a 
tothom, la implementació del programa “₱10.000 Ayuda”, ₱100 assalariats diaris, 
un "permís" retribuït per als treballadors positius de Covid-19 i un subsidi ₱ 15.000 
per als agricultors. La mobilització es va dur a terme conjuntament amb l'obertura 
de la sessió al Congrés.  

El grup va presentar a la representant Stella Quimbo, autora principal del pro‐
grama Bayanihan 3 —la petició d'ajuda que van signar al voltant de 14.000 persones.

La Xarxa 10k Ayuda és una aliança d'organitzacions sectorials llançada el pas‐
sat 15 de maig per reclamar un altre tram d'ajudes en efectiu per a les famílies 
afectades pel confinament.
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Rodrigo Duterte va tornar a exposar la seva resposta tirànica a la pandèmia 
ordenant arbitràriament el 5 de maig detenir "aquells que no portin correc‐

tament les seves mascaretes". Aquesta va ser la seva resposta després de 
l'aparició de casos locals de Covid-19. Les agències governamentals es van afan‐
yar a idear noves directrius sense tenir en compte l'aclariment del Departament 
de Justícia a principis d'abril que les forces estatals no poden detenir ningú per 
violar els protocols sanitaris, excepte quan es resisteixen violentament.

Seguint l'ordre del dictador, la 
policia i els funcionaris de Barangay 
van detenir més de 18.000 individus 
en només quatre dies, o al voltant de 
4.500 individus al dia.

Entre les víctimes, 904 van ser  
arrestades i detingudes, mentre que 
8.027 van ser multades, i 491 més 
van rebre l'ordre de prestar servei 
comunitari. Aquestes xifres exclouen 
els que han estat detinguts per no 
seguir altres protocols com el dis‐
tanciament social, el toc de queda i 
d'altres. 

Aprehensió arbitrària
La Unió Nacional d'Advocats 

Populars (NUPL) va rebutjar l'ordre 
del president titllant-la de "càstig 
cruel, degradant i inhumà". El grup 
va argumentar que no hi ha cap base 
legal per fer complir aquests arrests 
o fins i tot detencions encara que 
siguin temporals i sense portar els 
detinguts a comissaria. (La majoria 
dels "detinguts" són portats a sales 
de justícia de barangay o tribunals 
coberts.) Això s'ha demostrat amb el 
descart de molts altres casos simi‐
lars per part dels tribunals des de 
l'any passat.

"Aquest és un altre edicte au‐
toritari semblant a la llei dels gover‐
nants, i soscava l'estat de dret", va 
dir la NUPL. La manca de directrius 
clares sobre com s'hauria d'imple‐
mentar això, especialment per part 
d'agents de policia abusius, compor‐
tarà més dificultats i arbitrarietat.

L'Anna va ser una de les que ha 
estat detinguda per la policia per, 
presumptament, no observar el dis‐
tanciament social. El jeepney que 

conduïa va ser detingut per, su‐
posadament, carregar més del nom‐
bre permès de passatgers.

"El nombre de passatgers no va 
superar el límit", va insistir l'Anna. 
"Som plenament conscients de les 
directrius per la qual ens queixem 
després de ser multats amb 500 ₱ 
cadascun", ha afegit.

Se'ls va amenaçar de ser citats a 
judici si no podien pagar la multa en 
un termini de cinc dies. Com a estu‐
diant, l'Anna no té mitjans per pagar 
això, i simplement va optar per no 
fer-ho.

Durant el primer trimestre de 
2021, han estat nombrosos els in‐
formes de diverses violacions dels 
drets humans perpetrades per les 
forces estatals contra aquells que 
"violaven" les restriccions governa‐
mentals. Entre les víctimes hi ha 
Darren Peñaredondo, de Cavite, que 
va morir després de ser forçat per la 
policia a fer 300 esquats.

Ernanie Jiménez, per la seva 
banda, va ser colpejat pels vigilants 
barangay per suposadament violar 
el toc de queda a la seva zona. Molts 
dels arrestats estan atrapats en 
cel·les de presó congestionades i es‐
tan obligats a dormir a, terra on són 
vulnerables a ser infectats per la 
Covid-19. 

Efecte sobre els mitjans 
de subsistència 

Els petits empresaris tenen por 
de ser reprimits, multats o 
detinguts, quedant-se sense més re‐
mei que seguir les restriccions inde‐
pendentment de les seves enormes 
pèrdues.

En el cas de la família de l'Anna 
durant la quarantena comunitària, es 
van veure obligats a tancar la seva 
botiga a les 17h. "No podíem atendre 
a molts dels nostres clients que solen 
visitar-nos de tornada a casa després 
de la feina, per això les nostres 
vendes van baixar tant", va dir.

Segons Jenny, una altra petita 
empresària, van perdre més de 
70.000 ₱ a causa de les restriccions. 
"Els nostres ingressos van baixar 
amb les escoles tancades i els 
alumnes a l'escola a distància. En 
definitiva, hem perdut el nostre 
mercat objectiu", ha explicat. Du‐
rant la quarentena, vaig tancar 
temporalment la meva petita botiga 
perquè no es considera una empresa 
"essencial".

Els empleats també es veuen 
afectats, ja que moltes empreses es 
veuen obligades a agilitzar les seves 
operacions. "Ja no podem pagar als 
nostres empleats, sobretot que no 
guanyem res els dies en què la nos‐
tra botiga està tancada", va dir 
Jenny.

Segons Karapatan, les mesures 
militaristes i punitives per fer front 
a la pandèmia van en contra del 
principi de defensa de la salut 
pública. "Aquestes polítiques s'han 
dirigit desproporcionadament als 
dissidents pobres i fins i tot oposi‐
tors polítics, alhora que permeten 
un doble estàndard als aliats i gos‐
sos falders d'aquesta adminis‐
tració", va afegir el grup.

"No ho diem per aquells amb in‐
fraccions més petites, però hi ha al‐
tres personalitats més grans que 
tenen una infracció pitjor, però no 
van ser arrestades", va dir el vi‐
cepresident Leni Robredo.

"Deteniu els que no portin mascaretes" i ordres 
abusives de Duterte en el confinament



21 de Maig de 2021     ANG BAYAN6



ANG BAYAN    21 de Maig de 2021 7

Les infermeres liderades per la Filipino Nurses United (FNU) van com‐
memorar el Dia Internacional de la Infermera el passat 12 de maig amb 

l'ús de mascaretes vermelles i exigint sous justos i la seguretat laboral. Des 
de l'any passat, infermeres i altres sanitaris reclamen del règim un tracte 
humà per poder desenvolupar la seva feina de manera eficient. Demanen 
una protecció adequada, personal addicional i una indemnització justa. 

Segons el portaveu de les FNU, 
"les infermeres estan desmoral‐
itzades, ja que encara no han rebut 
la compensació correcta per la seva 
feina en primera línia de la Covid-
19".

Estan decebuts perquè moltes 
infermeres de nombrosos hospitals 
encara no han rebut els increments 
salarials que prometia el règim. El 
passat mes de juliol de 2020, es pot 
recordar que el règim va emetre la 
Circular Pressupostària 2020-4 per 
la qual s'actualitzava el salari de les 
infermeres de nivell d'entrada en 
hospitals públics de ₱22.316-
₱24.391 (nota salarial o SG 11) a 
₱32.053-₱34.801 (SG 15). Fins a 
l'actualitat, les infermeres i inferm‐
ers continuen exigint l'aplicació im‐
mediata d'aquesta ordre i  que se’ls 
destinin el desemborsament del 
pressupost per a l'assignació espe‐
cial de risc (₱5.000 euros) i la re‐
tribució activa per risc (₱3.000).

D'altra banda, el règim ha re‐
baixat a un rang inferior totes les 
infermeres amb un lloc d'Infermera 
II o superior, o les que percebien un 
salari mensual no inferior ₱ 38.000 
₱. Moltes infermeres sènior es van 
queixar que se les pressionava per 
signar documents de reelecció afir‐
mant que estaven d'acord amb la 
degradació. Els seus salaris no es 
van reduir, però això va fer que no 
s'actualitzessin.

Al voltant de 48.316 infermeres 
contractuals dels hospitals públics 
no estaven cobertes per aquesta or‐
dre. Les condicions de milers d'in‐
fermeres en hospitals privats són 
molt pitjors, ja que solen percebre 

una paga mitjana mensual de 10.000 
₱.

Entre els sanitaris, les infer‐
meres són les més vulnerables a es‐
tar infectades per la Covid-19, ja 
que són les que atenen pacients de 
Covid-19. Les últimes dades del 
règim indiquen que 6.000 dels 
17.000 metges infectats pel virus 
són infermeres. Malgrat això, el 
règim és massa lent per compensar 
les infermeres infectades per la seva 
hospitalització. Segons les FNU, al‐
gunes infermeres ja han contret el 
virus dues o tres vegades, però en‐
cara no han rebut cap indem‐
nització.

Moltes infermeres estan pensant 
de dimitir i cercar una altra feina 
perquè no senten que el govern els 
reti "prou assistència o suport" mal‐
grat els esforços i la precarietat lab‐
oral que pateixen.

En el passat, les infermeres han 
estat expulsades del país a causa 
dels salaris escassos i les oportuni‐
tats limitades a les Filipines. Les úl‐
times dades de 
l'Organització per a 
la Cooperació i el De‐
senvolupament 
Econòmic indiquen 
que les infermeres 
poden guanyar fins a 
445.000 ₱ mensuals 
en altres països. El 
salari mitjà per a les 
infermeres als EUA, 
on habitualment es 
despleguen la majoria 
d'infermeres filipines, 
és de 319.000 ₱ men‐
suals, i al Regne unit 

La situació de les infermeres 
enmig de la pandèmia

de 190.000 ₱.
Quan va esclatar la pandèmia, el 

règim de Duterte va implementar 
una prohibició de desplegament als 
treballadors sanitaris l'abril de 
2020, suposadament per fer front a 
l'escassetat al país. El règim va aix‐
ecar la prohibició al novembre, però 
va imposar que només 5.000 trebal‐
ladors sanitaris poden ser desple‐
gats a altres països anualment. El 
règim no va indemnitzar els 16.746 
sanitaris afectats per la restricció. 

Al febrer, el mateix secretari del 
Departament de Treball i Ocupació, 
Silvestre Bello III, va admetre que 
el país té un "excés" d'infermeres. 
Va dir que actualment el país 
compta amb unes 400.000 infer‐
meres. Segons la FNU, actualment hi 
ha unes 200.000 infermeres a l'atur, 
però el règim no està fent res per 
garantir la contractació massiva da‐
vant l'empitjorament de la manca 
d’infermeres en hospitals públics, 
especialment els que tenen pavel‐
lons de Covid-19. Recentment, hi ha 
hagut molts informes sobre el tan‐
cament d'estacions d’infermeria i 
hospitals que es negaven a ingressar 
pacients per falta d'infermeres. Això 
inclou el Centre Mèdic De l'Avin‐
guda Est de la ciutat de Quezon, que 
va informar d'un dèficit de 30-35 in‐
fermeres. 
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Rodrigo Duterte va afavorir la proposta de l'oligarca Enrique Razon Jr. de 
construir un megaprojecte en sòl públic aquest mes de maig. El projecte 

abastarà 10 de les 15 hectàrees gestionades per la Fundació Pilipino Nayon 
(PNF) a Paranaque. Aquesta propietat és una de les últimes "selves urbanes" 
de Metro Manila i hi han crescut arbres i herbes altes. 

Razon s'afanya a construir el 
projecte abans que les dosis de 20 
milions de vacunes que va ordenar 
de Moderna arribin al juny. Té pre‐
vist reunir entre 10.000 i 12.000 
persones cada dia en aquest centre 
sobre el fals raonament que això ac‐
celerarà la immunitat de ramat a 
Metro Manila.

Duterte i Razon estan tractant 
de defensar el projecte malgrat 
l'oposició generalitzada. Segons els 
grups que s'hi oposen, no cal un 
megacentre que només reunirà 
tanta gent en un lloc on es puguin 
infectar mútuament, ja que hi ha 
molts altres llocs i espais oberts que 
poden ser suficients. Els sanitaris 
diuen que també és millor utilitzar 
els fons per reparar i reforçar els 
centres sanitaris de Barangay 
perquè puguin ser utilitzats no 
només per a vacunes, sinó també per 
a altres serveis mèdics.

El megaprojecte és només l'últim 
dels favors de Duterte a Razon. El 
passat mes d'abril, Razon va acon‐
seguir controlar Manila Water Com‐
pany, una de les companyies d'aigua 
més grans de Metro Manila propi‐
etat de la família Zobel-Ayala. Això 
va ser després d'anys d'amenaces de 
Duterte d'apoderar-se de la compa‐
nyia i obligar els Ayalas a renegociar 
el seu acord amb el govern. Al final, 
els Ayalas es van veure obligats a 
cedir el control del 51% a Razon, tot 
i que només va comprar el 25% de 
les seves accions.

El 2019, Razon va agafar el con‐
trol del monopoli del subministra‐
ment d'electricitat a l'illa de Panay 
des del Panay Electric Co. (PECO) 
després que el Congrés es negués a 
renovar la llicència d'aquest últim. 
En canvi, va concedir una altra 
llicència a l'empresa de Razon, More 
Power, i li va donar l'autoritat 

d'apoderar-se de les propietats de 
PECO en un espai de dos mesos. 

Abans d'això, Duterte va con‐
cedir successivament a les empreses 
de Razon el Projecte del Port Wawa 
a Rizal i el Projecte d'Energia 
Hidroelèctrica Chico a Tabuk, 
Kalinga. En ambdós projectes, Razon 
tenia socis xinesos, i es disposa a 
utilitzar préstecs, personal i equips 
xinesos. 

Monopoli portuari 
Razon és el segon filipí més ric 

de la llista de multimilionaris globals 
de la revista Forbes aquest any. Com 
els altres, la seva riquesa va aug‐
mentar durant la pandèmia: de 
3.400 milions de dòlars el 2019 al 
seu valor actual en 5.100 milions de 
dòlars, o un augment del 47%. 

També controla International 
Container Terminal Services Inc. 
(ICTSI) que opera el port de Manila 
South Harbor i té el monopoli de 
gestionar tots els contenidors que 
entren i surten del país. El 2017, 
l'ICTSI va comprar les operacions 
locals del port de Manila North Har‐
bour a Petron Corporation. L'ICTSI 
és la primera empresa que gestiona 
altres ports del país. 

A més dels dos principals ports, 
l'ICTSI opera ports a Laguna, 
Batangas, Zambales (Subic), Cavite, 
Misamis Oriental, Davao, Tagum i 
Gen. Santos City. Razon també real‐
itza operacions en no menys de 23 
ports de 18 països. 

Razon també té empreses de 
construcció i propietats (Prime 
Metroline Infrastructure Holdings 
Corp.), jocs d'atzar (Bloomsberry 
Resorts Corp.), mineria (Apex Min‐
ing), aigua (Prime Water Metroline 
Holdings Inc), energia (Prime Metro 
Power Holdings Corporation), elec‐
tricitat (More Electric and Power 

L'auge del favorit de Duterte Enrique Razon Jr.
Corp.) i inversions (CLSA Exchange 
Capital Inc.). 

Enriquint-se amb el favoritisme 
Com molts burgesos-com‐

pradors, la riquesa de Razon va 
créixer a causa del favoritisme. 
L'expansió de l'ICTSI va ser més 
ràpida sota el règim de Gloria Ar‐
royo a causa dels seus estrets vin‐
cles amb el marit de l'expresident 
Mike Arroyo. 

Arroyo li va proporcionar con‐
tractes lucratius d'infraestructures 
dins i fora del país. Arroyo també va 
ser el primer a concedir-li els ter‐
renys recuperats de la NPF on ara 
es troba el seu Solaire Resort. El 
govern va garantir llavors els seus 
préstecs empresarials.

Sota Arroyo, Razon va ser fona‐
mental en l'obtenció del control de 
la xinesa National Transmission 
Company's State Grid Corp. També 
va ser Razon qui es va enfrontar a la 
corporació fictícia que havia de ser 
el soci local de China ZTE en el que 
ara es coneix com l'acord Avortat 
NBN-ZTE, en què Arroyo i els seus 
funcionaris van rebre milions de 
dòlars en suborns i comissions il·le‐
gals.  

A canvi, Razon va finançar les 
candidatures d'Arroyo i els seus ali‐
ats. A les eleccions de 2017, va 
servir com a tresorer del Team Unity 
del Partit d’Arroyo, Lakas-Kampi. 
Quan la coalició es va desintegrar, 
va esdevenir instrumental per a la 
construcció del Partit d'Unitat Na‐
cional. Ara té 45 diputats al Congrés 
i forma part de la "supermajoria" de 
Duterte. En les properes eleccions 
de 2022, Razon és un dels poten‐
cials finançadors de campanya dels 
aspirants a president. 
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Les preses d'Enrique Razon Jr.
TRES DELS PROJECTES de preses més mortífers del país en l'actualitat 
estan vinculats als negocis d'Enrique Razon, Jr., un dels 
"Dutertegarques" o grans oligarques afavorits per Duterte. Es tracta del 
Projecte Jalaur Megadam d'Iloilo que té com a objectiu generar i 
subministrar electricitat per a More Power Company; el Projecte de 
Wawa Dam a Montalban, Rizal, que subministrarà aigua a la Companyia 
d'Aigua de Manila, que també és propietat de Razon; i el projecte 
imminent de presa al riu Chico a Kalinga. Aquests projectes estan situats 
en terres i rius ancestrals, inclosos els dels Tumandok de Panay, 
Remontado-Dumagats de Rizal i Igorots de Kalinga. 

Tots aquests llocs han tingut una llarga història de lluites per part 
dels residents, i campanyes violentes de repressió per silenciar-los. En 
aquestes zones prevalen els assassinats extrajudicials, les detencions 
il·legals i els desnonaments forçoses.

A diferència d'altres compradors burgesos, Razon va expressar 
explícitament el seu suport al feixisme de Duterte. El 2017, va manifestar 
la seva postura tirànica afirmant que no es pot implementar cap 
programa d'infraestructures sense una dictadura.

El genocidi implacable d'Israel a Palestina
El brutal bombardeig israelià de la Franja de Gaza, un en‐

clavament densament poblat amb 2 milions de palestins, 
ha estat notícia des de la segona setmana de maig. Els titu‐
lars parlaven d'un "conflicte Israel-Palestina", una "escal‐
ada de violència" a la Franja de Gaza i de la "creixent 
qüestió" dels crims contra la humanitat comesos per "amb‐
dues parts". Aquests pinten la situació com un combat de 
boxa, amb contendents d'igual força i regles que regeixen 
ambdues parts. 

Però els vídeos, fotos i informes 
de la Franja de Gaza no poden ama‐
gar el poder desproporcionat d'Is‐
rael, la destrucció generalitzada i 
l'assassinat massiu que les seves 
bombes han causat al poble palestí.  

El 19 de maig, al voltant de 
10.000 cases i edificis han estat de‐
struïts, si no polvoritzats, pels atacs 
aeris israelians. Entre ells, escoles, 
hospitals, gabinets de premsa i l'únic 
laboratori de proves de la Covid-19 
de l'enclavament. Uns dies abans, 
Israel va tallar la connexió a Inter‐
net i el subministrament elèctric de 
Gaza i va deixar centenars de milers 
sense aigua, inclosos els malalts i els 
infectats pel Covid-19. 

Segons els últims informes, 217 
palestins han mort en els bombarde‐
jos, 63 dels quals són nens. Més de 
1.400 han resultat ferits i 52.000 

han obligat a abandonar les seves 
llars. A part dels atacs aeris, Israel 
ha bombardejat Gaza des de la seva 
frontera utilitzant udols i canons. 

Israel afirma que només és una 
"represàlia" pel llançament de coets 
de Palestina des de la Franja de 
Gaza. Però van ser els primers a as‐
saltar la mesquita d'Al-Aqsa a l’Est 
de Jerusalem, un dels llocs més 
sagrats per als musulmans, mentre 
que els palestins estaven enmig de 
les seves pregàries del Ramadà el 
passat 8 de maig. La incursió va 
provocar la ferida de 205 palestins i 
17 israelians. Com a resposta, 
Palestina va disparar 1.000 coets 
cap a Israel el 10 de maig. Alguns 
d'aquests van atacar civils i propi‐
etats israelianes. Altres van caure a 
Gaza. La majoria (fins al 90%) van 
ser interceptats pel sistema anti-co‐

ets d'Israel. 
La incursió d'Al-Aqsa va ser la 

culminació de setmanes d'incitació a 
la violència per part de grups is‐
raelians en territori palestí a 
Jerusalem Oriental. Els pronuncia‐
ments anti-àrabs dels anomenats 
grups extremistes israelians han 
anat en augment, demanant "la 
mort a tots els àrabs". Les incur‐
sions violentes d'aquests grups a les 
comunitats palestines es van inten‐
sificar després que la Cort Suprema 
israeliana concedís als jueus el dret 
d'agafar cases palestines a 
Jerusalem Est al febrer. Aquesta de‐
cisió va en contra dels pactes inter‐
nacionals que regeixen com s'han de 
dividir els territoris entre les dues 
nacions. Els palestins s'han resistit 
activament a l'imminent desallotja‐
ment de l'última de les seves comu‐
nitats a la terra sagrada de 
Jerusalem. 

En realitat, l'última agressió 
d'Israel és una continuació de la 
seva campanya de genocidi durant 
dècades i l'ocupació violenta dels 
territoris palestins. Per als 
palestins, és la continuació de l'Al 
Nakba del 15 de maig de 1948, on el 
seu poble va ser assassinat i expul‐
sat de les seves terres per donar pas 
al naixement de la nació israeliana. 

En més de set dècades d'ocu‐
pació israeliana, els palestins es van 
veure obligats a entrar als territoris 
separats de la Franja de Gaza i 
Cisjordània. L'empresonament de‐
liberat dels palestins dins d'aquests 
territoris s'anomena ara una forma 
d'apartheid. 

Israel mai s'ha vist obligada a 
El genocidi...,"  continuació a la pàgina 10
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Palestina lliure!

MILERS DE PERSONES van protestar als carrers dels Estats Units, Canadà, 
Regne Unit, Nova Zelanda i altres països per expressar el seu suport al poble 
palestí i condemnar el bombardeig israelià de Gaza. Molts d'aquests grups 
portaven la crida: "Palestina lliure!"

Al Regne Unit, uns activistes van 
ocupar el 19 de maig una fàbrica 
d'armes subsidiària dels Sistemes 
Elbit, que subministra drons per a 

Israel utilitzats contra Palestina. La 
Xarxa Samidoun de Solidaritat amb 
els Presoners de Palestina a declarar 
el 15-22 de maig com una Setmana 

de Lluita per Palestina. 
Als Estats Units, 140 organitza‐

cions van demanar al govern de 
Biden que s'oposés al desallotja‐
ment dels palestins de l’Est de 
Jerusalem, condemnés la violència 
d'Israel a Gaza i aturés els seus 
crims de guerra utilitzant tots els 
mitjans necessaris.

retirar-se ni se’ls ha fet per explicar 
les nombroses violacions i crims que 
han comès contra els palestins. Això 
es deu al fet que els EUA i els països 
capitalistes europeus el consideren 
un aliat clau a l'Orient Mitjà. Els 
EUA continuen rebutjant les crides a 
condemnar els crims d'Israel, i en 

canvi han considerat els palestins 
com a "terroristes". Considera que 
els bombardejos d'Israel "empenyen 
els límits" de les regles de guerra i 
que el seu genocidi és un "dret a 
l'autodefensa".

El president nord-americà 
Joseph Biden s'ha negat anterior‐

ment a revisar l'ajuda militar nord-
americana a Israel. També es va ne‐
gar a imposar les condicions més 
lleugeres, com ara prohibir a Israel 
empresonar nens a les seves 
presons congestionades. Anual‐
ment, Israel rep el tros més gran de 
l'ajuda militar nord-americana. 


