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Labanan ang todo-gera
ng AFP, bigyang-daan ang
usapang pangkapayapan

Kaisa ng sambayanang Pilipino, ikinalulugod ng Partido Komunista ng
Pilipinas ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng
National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Gubyerno

ng Republika ng Pilipinas (GRP). Nabuo ang gayong kaisahan sa nagdaang
pag-uusap ng mga kinatawan ng dalawang panig nitong Marso 10-11 sa
Utrecht, The Netherlands.

Nahihikayat ang Partido sa
nabuong pagkakaisa na nagsasaad
ng de-terminasyon na pagtuunan
ng pansin at pabilisin ang pagbubuo
ng kasunduan sa mga repormang
sosyo-ekonomiko (CASER o
Comprehensive Agreement on
Socio-Economic Reforms) at mga
repormang pulitikal at konstitusyu-
nal (CAPCR o Comprehensive
Agreement on Political and Consti-

tutional Reforms).
Nakahanda ang Partido at Ba-

gong Hukbong Bayan (BHB) na
maglabas ng unilateral na deklara-
syon para ibalik ang naunang tigil-
putukan. Ito ay bilang pagsuporta
at paghikayat sa pagbubuo ng
CASER at pagpapakita ng kagan-
dahang-loob para sa nakatakdang
pag-uusap sa darating na Abril.

Dapat pakilusin ang malawak
. . . sundan sa pahina 3

29 armas nasamsam

Matatagumpay

na opensiba,

nagsagutan

NAGSAGUTAN NOONG nakaraang
linggo ang limang matagumpay na
taktikal na opensiba ng Bagong
Hukbong Bayan (BHB) sa magka-
bilang dulo ng kapuluan. Mga reyd
at ambus ang inihataw ng BHB sa
mga yunit ng pulis at elemento ng
CAFGU sa Northern Luzon, Bikol
at Southern Mindanao.

Noong Marso 18, alas 8:30 ng
umaga sa Barangay Cawayan,
Ragay, Camarines Sur, mata-
gumpay na tinambangan ng isang
tim ng BHB-West Camarines Sur
(Norben Gruta Command o NGC)
ang mga elemento ng CAFGU sa
ilalim ng 22nd IB ng 9th ID. Na-
patay si Norbert Sabariza, habang
sugatan naman sina Jerick Neo at
Olan dela Torre.

Ayon sa mga residente at sa
imbestigasyon ng NGC, sangkot
ang nasabing mga CAFGU sa
pagpapalaganap ng droga sa lu-
gar, paglalason ng isda sa ilog, at
pagnanakaw ng mga kambing,
baboy, manok at pananim ng ma-
sa. Inireklamo rin ng mga resi-
dente ang pagtatayo ng de-
tatsment nito sa Barangay Casay,
Lupi, Camarines Sur na malapit
lamang sa kabahayan at pangha-
harang ng mga lasing na CAFGU
sa mga dumaraang sibilyan. Hu-
mihingi ng paumanhin ang NGC sa
mag-asawang sina Rey at Besabe
Barrientos na taga-Barangay Ca-
say, na nasugatan nang tumapat
ang sinasakyan nilang motorsiklo
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tido sa usapin ng nagpapatuloy na
pagsakop ng mga armadong tropa
ng AFP sa humigit-kumulang 500
baryo. Ginagamit ng AFP ang mga
imprastrukturang sibilyan at inaa-
gaw o sinasapawan ang trabaho ng
mga ahensyang sibilyan (sa likod ng
karatulang "paghahatid ng serbi-
syo") upang ipataw ang armadong
presenya ng mga tropa nito sa mga
baryo.

Upang maging tunay na maka-
buluhan at kapakipakinabang sa
bayan ang tigil-putukan, dapat
ihinto ng AFP ang lahat ng opera-
syong paniniktik, saywar at kombat
at armadong panunupil laban sa
masang magsasaka at mga minor-
yang mamamayan.

Dapat ding ihinto ng AFP ang
kriminal na panganganyon at pag-
gamit sa mga helikopter at eropla-
nong pandigma para maghulog ng
mga bomba at magpaulan ng bala
malapit sa mga baryo na naglalagay
sa mamamayan sa malaking pelig-
ro, sumasalanta sa kanilang kabu-
hayan at sumisira sa kapaligiran.
Ilanlibong residente na ang napili-
tang magbakwit mula nang ideklara
ni Duterte sa AFP na "patagin ang
mga bundok."

Dapat igiit ng mamamayang Pi-
lipino sa AFP na ibalik sa baraks ng
mga batalyon ang mga sundalo ni-
to, at itigil ang kanilang pang-
hahalihaw, panunupil at pambo-
bomba. Kung hindi ito isasagawa ng
AFP, mabilis na mawawalan ng
saysay ang pakikipagtigil-putukan
ng NDFP sa GRP.

Dapat aktibong labanan ng ba-
yan ang militarisasyon sa mga bar-
yo. Dapat mabilis na kumilos para
magprotesta sa presensya ng mga
armadong sundalo sa gitna ng mga
kabahayan, sa paggamit ng mga
barangay hall, paaralan, daycare
center, health center at iba pang
istrukturang sibilyan.

Mayaman ang karanasan sa
iba't ibang panig ng bansa kung
saan napalayas ang mga sundalo sa
gitna ng mga baryo sa pamamagi-
tan ng sama-sama at matapang na
pagkilos ng mga magkakabaryo tu-
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na sambayanan para itulak ang re-
himeng Duterte na makipagkasundo
sa NDFP sa CASER at CAPCR sa
loob ng kasalukuyang taon, upang
magkaroon ng pagkakataong mai-
patupad at mapakinabangan ng ma-
mamayan ang mga ito sa ilalim ng
rehimeng Duterte.

Ang pagpapatuloy ng usapang
pangkapayapaan ay nagbibigay ng
pagkakataon kay Duterte na maki-
pagkaisa sa sambayanang Pilipino
sa kanilang paghahangad para sa
makabuluhang reporma.

Kasabay ng pagpapatuloy muli
ng usapang pangkapayapaan, dapat
patuloy na palakasin ng masang
manggagawa ang pakikibaka laban
sa kontraktwalisasyon at para sa
umento sa sahod at singilin si Duter-
te sa kanyang mga pangako. Dapat
paigtingin sa buong bayan ang mga
pakikibakang magsasaka para sa tu-
nay na reporma sa lupa, laluna para
baklasin ang mga asyenda, igiit ang
karapatang bungkalin at gawing pro-
duktibo ang lupa, at labanan ang
pang-aagaw ng lupa ng mga pangi-
noong maylupa, minahan at mga
plantasyon.

Dapat paigtingin ng mamama-
yang Pilipino ang kanilang mga pa-
kikibaka para singilin ang mga na-
pakong pangako ni Duterte. Kaaki-
bat nito, dapat palakasin ng lahat
ng lihim at hayag na mga pamban-
sa-demokratikong organisasyon sa
kalunsuran at kanayunan.

Dapat samantalahin ng lahat ng
pwersang pambansa-demokratiko
ang usapang pangkapayapaan
upang palakasin ang pagpapatam-
pok ng pambansa-demokratikong
linya at pagsusuri sa lipunang Pili-
pino at panawagan para sa rebolu-
syonaryong pagbabago sa pama-
magitan ng matagalang digmang
bayan. Ilunsad ang isang malawak
na pambansa-demokratikong kam-
panyang edukasyon at propaganda.

Dapat bigyang-diin na ang mga
saligang repormang hinihingi ng
sambayanan ang siyang dapat na
pagtuunan ng pansin sa usapang
pangkapayapaan; at na ang kapa-
yapaan ay hindi lamang usapin ng
pagtigil ng gera kundi ang paglutas
sa mga usaping dahilan ng gera.

Sa pagbabalik-bisa ng deklara-
syong tigil-putukan, mulat ang Par-
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sa sasakyan ng CAFGU sa panahon
ng putukan.

Samantala, walang putok na ni-
reyd ng mga Pulang mandirigma ng
BHB-Southern Mindanao Region
(Mt. Apo Subregional Command)
ang pinagtataguan ng armas ng
isang pulis sa Brgy. Mateo, Kidapa-
wan City noong Marso 15, bandang
ala-1 ng hapon. Labinlimang armas
ang nakuha mula rito.

Nasamsam mula kay Reynaldo
V. Dinampo, isang iskalawag na
ahente ng PNP-CIDG Region 12,
ang apat na ripleng Bushmaster M4,
dalawang M14, isang Ultimax light
machine gun, dalawang M203 gre-
nade launcher, isang shotgun, isang
KG9 sub-machine gun, at apat na
kalibre .45 pistola, na bahagi ng
kanyang ibinebentang iligal na ar-
mas para sa mga matataas na upi-
syal ng PNP-CIDG sa rehiyon. Na-
kumpiska rin ang sari-saring bala at
magasin at iba pang kagamitang
militar. Ang mapangahas na opera-
syong disarma ay isinagawa malapit
sa punong kampo ng 39th IB, at

ilang minuto lamang
mula sa him-
pilan ng pulis
sa lunsod.

Nagpahay
ag si Rigoberto F.
Sanchez, tagapagsalita ng
BHBSouthern Mindanao, na
“sa proteksyon ng
mersenaryong
iskalawag na mga
pulis,
tinatrapik
nina
Dinampo
at
network
nito ang mga
armas sa mga
pribadong goons
ng mga warlord,
malalaking burgesya kumprador at
panginoong maylupa, at mga para-
militar sa North Cotabato, Far
South Mindanao, Central Mindanao
at ilang bahagi ng Davao. Ipinag-
diriwang ng mamamayan sa North
Cotabato ang ginawa ng Pulang

hukbo na operasyong pagdisarma
bilang angkop at makatarungang
hakbang laban sa pasistang PNP na
namaril sa libong nagpuprotestang
Lumad at magsasaka noong Abril 1,
2016 sa tinatawag na ngayong
masaker sa Kidapawan.”

lad ng komprontasyon sa mga
sundalo, pagbabakwit o pag-
kakampo sa sentrong bayan.
Dapat puspusang suportahan
ng mga kalapit-baryo at ng
mamamayan sa mga sentro o
lunsod ang laban ng mga nasa
baryo para ipagtanggol ang
kanilang karapatan at kabu-
hayan.

Dapat tuluy-tuloy na pala-
kasin ang BHB. Ilunsad ang
malawakang rekrutment ng
bagong mga Pulang mandirig-
ma, kapwa sa kanayunan at
kalunsuran. Maglunsad ng mga
teoretikong pag-aaral, prakti-
kal na pagsasanay upang pa-
tatagin ang diwa, patalasin
ang isip at palakasin ang kata-
wan. Dapat manatiling mataas
ang diwang mapanlaban ng
BHB at hawak ang inisyatiba
laluna sa harap ng patuloy na
pananalasa ng kaaway.

"Matatagumpay na opensiba. . , " mula sa pahina 1

Pagpapatuloy ng usapang NDFP-GRP
PINAGKAISAHAN NG mga kinatawan
ng GRP at ng NDFP na ituloy ang ne-
gosasyong pangkapayapaan at ang
nakatakdang ikaapat at ikalimang
pag-uusap sa Abril at sa Hunyo.

Isinagawa ang pag-uusap sa
Utrecht, The Netherlands noong Mar-
so 10 at 11 ilang linggo matapos na
karakarakang ideklara ni Duterte
noong Pebrero na hindi na siya maki-
kipag-usap at na muli niyang aarestu-
hin ang mga konsultant ng NDFP ilang
araw pagkatapos ideklara ng Partido
at BHB ang terminasyon ng tigil-
putukan nito.

Muling ipinadala ni Duterte ang
kanyang mga kinatawan para makipag-
usap sa NDFP matapos siyang makum-
binse ng tuluy-tuloy na pananawagan
ng iba't ibang sektor na ituloy ang usa-
pang pangkapayapaan bilang paraan
ng pagharap sa mga usaping nasa ugat
ng gera sibil sa Pilipinas.

Nilaman ng magkatuwang na paha-

yag ng GRP at NDFP noong Marso 11
ang pagtitiyak ng GRP sa kaligtasan at
kalayaan ng lahat ng mga konsultant ng
NDFP na pawang humarap sa banta ng
muling pag-aresto at pagkukulong, ang
pagpapalaya sa isang konsultant na
muling inaresto noong Pebrero, at sa
apat pang nakakulong hanggang sa
ngayon.

Ipinangako rin ng GRP na palalayain
nito ang 19 na bilanggong pulitikal sa
batayang makatao at na patuloy nitong
ipuproseso ang pagpapalaya sa iba pa.

Pinagkaisahan rin na bubuuin ang
bilateral na kasunduan sa tigil-putu-
kan na magkakabisa oras na map-
lantsa ang mga alituntunin at iba pang
mga usapin, habang isaalang-alang
ang mga lumitaw na usapin sa naka-
raang halos anim na buwang tigil-pu-
tukan. Nagkasundo ring ibabalik ang
naunang deklarasyon ng magkabilang
panig para sa unilateral na tigil-putu-
kan.
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operasyon ng pulis ay pagtalima sa atas ng pambansang kumand ng BHB na
maglunsad ng mga taktikal na opensiba upang biguin ang todo-gera ng rehi-
meng Duterte. Ayon kay Ka Diego Wadagan, tagapagsalita ng Agustin Beg-
nalen Command, “ang PNP ay mahigpit na kinakasangkapan sa kampanyang
kontra-insurhensya at nagsasagawa ng mga operasyong saywar, paniniktik
at operasyong pangkombat laban sa mamamayan at buong rebolusyonar-
yong kilusan. Pagtugon ang aksyong ito sa hinaing ng mga residente na bik-
tima ng mga abusadong pulis na pasimuno ng ipinagbabawal na droga, pag-
lalasing, pagsusugal at brutalidad, at sa pagpapatupad ng “Oplan-Tokhang”
kung saan libu-libong mahihirap na pamilya ang biktima ng ekstrahudisyal na
pamamaslang.”

Si PSSupt. Alexander Tagum na tumalilis sa komboy na tinambangan ang
siyang nagbigay ng direktang kumand sa pulisya na pagbabarilin ang mga
nagpuprotestang magsasaka sa Kidapawan bago siya ilipat sa Abra.

Mga misengkwentro ng mga yunit ng AFP

WARI BA'Y nahihibang o dahil sa sobrang desperasyon, dumarami ang
multong nakikita ng reaksyunaryong mga sundalo sa tuwing sila’y nag-oo-
perasyon sa kanayunan. Sunud-sunod na mga misengkwentro na ang na-
ganap sa pagitan ng mga tropa ng AFP mula nang mag-utos ng todo-gera si
Duterte.

Noong Marso 8, alas-8:30 ng
gabi, sa Barangay Budlingin, Aleg-
ria, Surigao del Norte, nag-eng-
kwentro ang mga tropang naka-
himpil ng Alpha Company ng 30th
IB at ang kapwa nila tropang nag-
papatrulya sa palibot nito. Nama-
tay sa barilan si Pfc. Jhon Francis
Rivera at nasugatan si Pfc. Windyl
Daayata.

Ganito rin ang nangyari noong
Pebrero 12 sa Purok 6, Bullocan,
Laak, Compostela Valley sa pagitan
ng mga yunit ng 60th IB nang
magpalitan sila ng putok sa loob ng
mahigit isang oras. Para palabasing
mga BHB ang kanilang naeng-
kwentro, kinanyon nila ang lugar
matapos nito (Tingnan sa pahina 6).

Noong Pebrero 5 sa Little Ba-
guio, Malita, Davao del Sur, nag-
barilan naman ang mga tropa ng
73rd IB habang tinutugis umano
nila ang mga Pulang mandirigma.
Isa sa kanilang tropa ang nama-
tay. Nanganyon din sila sa palibot
ng lugar ilang araw matapos ang
insidente.

May mga pangyayari ring pi-
nutukan ng mga nahintakutang
sundalo ang mga nakitang anino.
Sa Brgy. Cambalidio, Libmanan,

Camarines Sur, ibinalita ng mga
sundalo ng 22nd IB ng 9th ID na
pinaputukan sila ng BHB bandang
alas-10:30 ng gabi ng Pebrero 13
gayong wala namang yunit noon
ng BHB sa lugar. Sa Cabatangan,
Lambunao, Iloilo, iniulat naman ng
mga residente na madalas mag-
paputok ang mga sundalo sa pali-
bot ng kanilang detatsment para
diumano hindi makalapit ang mga
pwersa ng BHB. Maliban pa ito sa
maraming kaso ng mga pagpatay
ng sibilyan na pinalalabas na mga
mandirigma ng BHB, tulad ng sa
Jebaca, Maayon, Capiz noong
Pebrero 24 at Capalonga, Cama-
rines Sur noong Marso 15 na
umaani ng higit na galit ng mga
residente. (Tingnan sa pahina 11.)

Dahil walang katarungan at
prinsipyo ang inilulunsad nilang
gera, patuloy na nahihiwalay sa
mamamayan ang mga sundalong
nagkakampo o nag-ooperasyon sa
mga baryo sa kanayunan. Hindi
kataka-takang lalong bababa ang
moral ng ordinaryong mga sundalo
at darami pa ang magaganap na
mga misengkwentro habang nag-
papatuloy ang todo-gera ng
rehimen.

Sa kabilang dulo naman ng ban-
sa, matagumpay na nireyd ng isang
yunit ng BHB-Abra (Agustin Begna-
len Command–Procopio Tauro Front
o ABC-PTF) ang munisipal na
istasyon ng pulis sa Malibcong, Abra
alas-7:30 ng gabi ng Marso 12. Na-
samsam dito ang 10 armas na kina-
bibilangan ng anim na ripleng M16,
isang M203, dalawang pistolang
9mm, isang kalibre .45 pistola, dala-
wang rifle grenade, isang granada at
daan-daang bala ng M16, M14,
M203 at mga pistola. Nabihag sa
labanan ang deputadong hepe ng
pulis na si SPO4 Romeo Tubera at
sina PO3 Richard Dauz at PO2 Leo-
mar Tuscano pero agad na ipinasa sa
mamamayan ng Poblacion Malibcong,
kasama ang personal na mga kaga-
mitan at pera bago ligtas na umatras
ang mga mandirigma. Hindi naka-
panlaban ang mga lasing na pulis.

Pasado alas-10 ng umaga kina-
bukasan, Marso 13, tinambangan ng
isa pang yunit ng ABC-PTF ang kom-
boy ng reimporsment ng Provincial
Public Safety Company (PPSC) na
pinamumunuan mismo ng hepe ng
pulis sa prubinsya na si PNP-Abra
Provincial Director PSSupt. Alexan-
der Tagum. Lima ang naitalang su-
gatan sa nasabing ambus na kinabi-
bilangan nina PO2 Jessie Trinidad,
PO2 Marlon dela Paz, PO1 Gerome
Baldos, PO1 Kennon Sanggoy at PO1
Von Harold Layao.

Bago nito, alas 7:10 ng umaga
noong Marso 8, tinambangan ng
isang tim ng Mt. Apo Subregional
Operations Command ang isang yunit
ng PPSC ng PNP na nag-operasyon sa
Barangay Sibayan, Bansalan, Davao
del Sur. Ang yunit ng PPSC-PNP ay
rumesponde nang maglunsad ng
operasyong pamamarusa ang BHB
kay Marlon Lomantas, isang ahen-
teng intelligence ng 39th IB na ban-
tog ding nagnenegosyo sa iligal na
droga sa lugar na iyon. Matapos ang
10 minutong pagpapalitan ng putok
ay nasamsam ang dalawang M16 at
dalawang pistolang 9mm Glock.

Ang magkakatugon na reyd at
ambus laban sa mga tropang pang-
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gang. Ipinadiskarga nila ang mga
sako ng bigas na dala niya at
ipinagpilitang para sa BHB ang mga
ito. Nang itanggi ni Mandabon,
tinutukan siya ng kutsilyo sa
tagiliran. Para paaminin, pinakain sa
kanya ang dala niyang asin at
asukal, at gayundin ng sili at kamias.

Liban dito, pinukpok siya sa ulo,
at inutusan pang pukpukin ang sa-
rili. Dinala siya sa likod ng paaralan
at kinulata ng mga sundalo. Pinag-
susuntok din ang kanyang ulo, da-
hilan ng kanyang pagkabingi.

Napilitan si Mandabon na
sabihing para sa BHB ang dala ni-
yang bigas nang tutukan siya ng
baril ng mga sundalo.

Ayon kay Mandabon, maging
ang kanyang kasamang si Naredo ay
sinaktan din ng mga sundalo. Mata-
pos nito, dinala sila sa kapitan ng
barangay at pinapirma ng kasula-
tang hindi sila sinaktan.

Cagayan. Sa Sto. Niño, ipinai-
lalim ng mga sundalo ng 17th IB sa
intimidasyon at pananakot ang mga
kamag-anak ni Marlon Battad noong
Marso 8 sa Sityo Calassitan, Brgy.
Abariungan. Si Battad ay myembro
ng Anakpawis at Project Officer ng
CARE Shelter Assistance.

Patungo sa kanilang mga kaingin
ang mga biktima nang harangin sila
ng mga sundalo na noo'y nakapusi-
syong ambus. Ininteroga sila sa ki-
naroroonan ni Battad at sa mga ak-
tibidad nito bilang myembro ng
Anakpawis.

Sorsogon. Hindi myembro ng
BHB ang namatay na si Manuel Ga-
rais, 48, na binaril ng mga sundalo
ng 31st IB habang sinasalakay nila
ang isang yunit ng BHB sa Brgy. Tu-
gas, Matnog noong Marso 16, alas-
9 ng umaga. Taliwas ito sa ipinaha-
yag ni Lt. Col. Randy Espino, ku-
mander ng 31st IB. Ayon sa pamilya
ng biktima, barangay tanod si Gara-
is sa lugar at nagpapataya lamang
ng loteng sa panahong iyon.

Camarines Norte. Pinatay ng
mga sundalo sa ilalim ng 902nd
IBde ng 9th ID ang isang sibilyan na
kinilala sa apelyidong Obina noong
Marso 15 sa Brgy. Itok, Capalonga.
Pinalabas ng 9th ID na isa umanong
myembro ng BHB si Obina at nama-
tay sa isang engkwentro. Nakakuha
pa umano ang mga sundalo ng ar-
mas at mga bala sa insidente.

Ayon kay Ka Carlito Cada, ta-
gapagsalita ng BHB-Camarines
Norte, walang naganap na
engkwentro sa lugar. Ayon sa mga
residente, sibilyang magsasaka si
Obina na inakusahan ng mga sun-
dalo na myembro ng BHB at pina-
tay. Kinilala ang pinuno ng mga
sundalo na isang Sgt. Hernandez
na nakabase sa kalapit na baryo ng
Brgy. Mactang.

Basilan. Pinatay ng mga sunda-
lo ng Western Mindanao Command
(Wesmincom) ang Bayan Muna
coordinator na si Hadji Billamin
Hassan matapos siyang arestuhin
sa Brgy. Tum-os, Tabuan Lasa, Ba-
silan noong madaling araw ng Mar-
so 8.

Ayon sa Suara Bangsamoro, si
Hassan, na mas kilala bilang Ka
Ben, ay beteranong lider ng progre-
sibong partido na masugid na nag-
tatanggol sa karapatan ng mga Mo-
ro at bumabatikos sa matagal nang
sabwatan ng AFP at Abu Sayyaf sa
kidnap-for-ransom.

Sa operasyong isinagawa ng
PNP-CIDG at mga sundalo ng Wes-
mincom, tatlong sibilyan pa ang
naging biktima nang paputu-
kan ng mga sundalo at pulis
ang mga residente. Nama-
tay si Nurmayda Abbi,
isang-taong gulang, sa-
mantalang isa pang batang
11-taong gulang ang malub-
hang nasugatan. Patay din
ang isa pang sibilyang si Nuruddin
Muhlis.

Kinalaunan, ibinalita ng AFP
Wesmincom na napatay nila ang
isang lider ng Abu Sayyaf, kasama
ang tatlo pang mga myembro nito.

Agusan del Norte. Lumikas ang
may 300 residente ng Brgy. Hinim-
bangan, Kitcharao dulot ng matin-
ding operasyon ng 29th IB mula
Marso 14. Mula sa paaralang ele-
mentarya ng barangay, lumipat ang
mga bakwit patungo sa gymnasium
ng munisipyo kinabukasan.

Tinangkang bumalik ng ilang
residente sa kanilang komunidad
noong Marso 16, ngunit napilitan
silang umatras matapos kanyunin
ng mga sundalo ang palibot ng
Hinimbangan.

Noong Marso 18, muling
bumalik sa kanilang barangay ang
lahat ng nagsilikas matapos umalis
ang mga sundalo lulan ng anim na
6x6 na trak. Gayunpaman, nanum-
balik ang kanilang takot nang
dumating ang panibagong grupo ng
mga sundalo.

Davao Oriental. Sa Maragatas,
Lupon, tinortyur ng mga sundalo si
Eduardo Mandabon noong Marso 3
nang madaanan niya ang mga ito
mula sa pagtitinda ng saging sa
Sityo Tagada.

Ayon kay Mandabon, tinawag
siya at ang kanyang kasamang si
Noel Naredo ng mga sundalo na
noo'y nakabase sa paaralan ng Si-

Tuluy-tuloy na atake ng AFP sa mga magsasaka

Nagpapatuloy ang pagpatay ng mga ahente ng estado sa mga
magsasakang inaakusahan nilang mga myembro ng Bagong Hukbong

Bayan (BHB). Gayundin, tuluy-tuloy ang iba pang pang-aatake ng AFP sa mga
magsasaka sa ilalim ng Oplan Kapayapaan.
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Isang araw bago nito, dalawa
pang kababaryo ni Battad ang inin-
teroga ng mga sundalo. Ayon sa
Karapatan-Cagayan Valley, okupa-
do ng mga sundalo ang komunidad
mula pa Nobyembre 2016.

Batangas. Sapilitang kinon-
sentra ng 730th Combat Group ng
Philippine Air Force, 59th IB at
202nd IBde ng Philippine Army ang
200 residente sa mga barangay ng
Kaylaway at Aga sa Nasugbu,
noong Marso 8.

Ayon sa mga ulat, sapilitang pi-
naalis mula sa kanilang mga saka-
han at mga komunidad ang mga
magsasaka at tinipon sa Balagbag
Elementary School. Matapos umano
magkaroon ng labanan sa pagitan

ng BHB at mga sundalo, pinauwi na
ang mga residente at inokupa na-
man ng mga sundalo ang paaralan.
Kinundena ng mga organisasyon ng
karapatang-tao at mga prog-
resibong partido ang paghamlet ng
AFP sa mga komunidad at pag-oku-
pa sa mga sibilyang istruktura.

Mindoro. Pinasok ng mga pulis at
sundalo noong Marso 8, alas-4 ng ha-
pon ang kampuhang itinayo ng mga
magsasaka sa Brgy. Mabini, San Jose,
Occidental Mindoro. Tinakot ng mga
ahente ng estado ang angkan ni Pio
de Roda na matagal nang nag-
papaunlad at nagsasaka ng lupain.

Marikina City. Iligal na inares-
to ng PNP CIDG-NCR noong Marso
9 si Lilia Bucatcat, 70, organisador

ng mga magsasaka sa prubinsya ng
Samar sa matagal na panahon. Pa-
punta si Bucatcat sa Marikina River
Park upang ipasyal ang kanyang
alagang aso nang siya ay arestuhin
nang walang mandamyento. Ipi-
nagkait sa kanya ang karapatang
ipaalam sa kanyang pamilya ang
pag-aresto, o kumuha man lamang
ng ilang gamit.

Dinala si Bucatcat sa PNP
CIDG-NCR sa Camp Crame at doon
ipinailalim sa interogasyon. Mata-
pos nito ay saka pa lamang ipinakita
sa kanya ang warrant of arrest na
naglalaman ng inimbentong kaso ng
arson. Iniinda ni Bucatcat ang mga
karamdaman dulot ng kanyang
edad.

Mga sibilyang komunidad, binomba ng AFP

SUNUD-SUNOD NA mga pambobomba sa mga komuni-
dad sa kanayunan ang isinagawa ng mga tropa ng AFP.
Ito ay matapos iutos ni Duterte na “patagin ang mga
bundok” bilang tugon sa mga opensiba ng BHB.

Pinipinsala ng mga pambobombang ito ang mga ka-
buhayan ng mamamayan, hindi lamang sa tuwirang
paninira, kundi gayundin sa dislokasyon ng mga
residente mula sa kanilang mga komunidad.

Abra. Matapos ang magkasunod na matatagumpay
na taktikal na opensiba ng BHB-Abra sa Malibcong, nag-
lunsad ang Philippine Air Force (PAF) ng pambobomba
gamit ang mga eroplanong FA-50 sa mga kabundukan ng
Bangilo at Mataragan District noong Marso 16.

Nag-umpisa ang pambobomba nang alas-8 ng umaga
hanggang alas-2 ng hapon, kung saan umabot sa ka-
buuang 14 na beses naghulog ng mga bomba ang mga
eroplano ng PAF. Nagresulta ito sa malawakang pagka-
sunog ng kabundukan, mga palayan at pastuhan ng mga
baka, at nagdulot ng takot sa mamamayan. Apektado
ang di bababa sa 56 pamilya, kabilang na ang 200 bata.

Kasabay nito, inakusahan din ng 24th IB at PNP-
Cordillera ang mga empleyado at upisyal ng lokal na pa-
mahalaan ng Malibcong, gayundin ang mga progresibong
organisasyon, na mga myembro ng BHB para gipitin sila.
Nanghalughog din ang mga sundalo sa ari-arian ng mga
sibilyan, at pinaigting ang checkpoint sa mga daanan.

Nitong Marso 18, iligal na inaresto ng mga sundalo
sina Joshua Gumatay at Antonio Ambalneg Jr., kapwa
myembro ng Kabataan Partylist. Ipinailalim sila sa inte-
rogasyon sa loob ng halos apat na oras bago ipasa sa
DSWD at meyor ng Malibcong.

Maguindanao. Lumikas ang may 1000 pamilya sa
Datu Salibo, Maguindanao dulot ng mga pambobomba ng
AFP sa komunidad ng mga Moro mula Marso 13

hanggang Marso 16.
Ayon sa organisasyong Suara Bangsamoro, maliban

sa mga bombang ihinulog ng mga eroplanong FA-50, ki-
nanyon din ng mga MG-520 attack helicopter at 105mm
howitzer ang komunidad ng Brgy. Andavit, kung saan
300 pamilya ang nagsilikas.

Pagsapit ng alas-5:30 ng umaga, pinasok na ng may
600 sundalo lulan ng mga tangke at trak ang lugar. Ayon
sa 6th ID, binomba umano nila ang Brgy. Andavit upang
itaboy ang mga myembro ng Bangsamoro Islamic Free-
dom Fighters. Dahil sa militarisasyon, napilitan na ring
magbakwet ang mga residente sa mga karatig-barangay
ng Tee at Gawang.

Compostela Valley. Sapilitan ding lumikas noong
Marso 11 ang mahigit 75 pamilya sa Brgy. Cabuyoan,
Mabini, Compostela Valley dahil sa pambobomba ng mga
helikopter matapos ang labanan sa pagitan ng BHB at
46th IB.

Ayon sa mga residente, hindi bababa sa 10 bomba
ang ihinulog ng mga helikopter sa kanilang mga komuni-
dad. Gumamit din ng mga masinggan ang mga helikopter
sa mga pag-atake. Dulot nito, lumikas patungo sa Cabu-
yoan Elementary School ang mga residente mula sa mga
sityo ng Magpalusong, Post 2 at Patawon.

Inireklamo rin ng mga residente ang pagnanakaw ng
mga sundalo ng kanilang mga pagkain at paninda.

Bago nito, noong Pebrero 12 ay kinanyon rin ng 60th
IB ang Brgy. Bullocan sa bayan ng Laak matapos ang
misengkwentro sa pagitan ng mga sundalo. Itinulak nito
ang mahigit 300 pamilya na lisanin ang kanilang mga
komunidad. Gayundin, noong Pebrero 22, mahigit isang
oras na inatake mula sa himpapawid ang Brgy. Fatima sa
Paquibato District sa Davao City na nagdulot ng matin-
ding ligalig sa mga residente.
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Mga martir sa Quezon, pinarangalan

"Nalulungkot tayo sa pagpanaw ng mga mahal na kasama. Ganoon-
man, ang ating kalungkutan at pamimighati ay mapapalitan at mai-

babaling sa ibayong rebolusyonaryong katapangan at katatagan. Nagkaka-
mali ang pasistang AFP at ang rehimeng Duterte sa kanilang gising na panga-
rap na malilipol ang lumalabang mamamayan, laluna ang Bagong Hukbong
Bayan."

Ito ang pahayag ni Ka Cleo del
Mundo, tagapagsalita ng BHB-
Quezon (Apolonio Mendoza Com-
mand) sa pagpupugay sa apat na
Pulang mandirigma na nasawi sa
engkwentro noong Marso 7 sa Sityo
Umagos, Brgy. Camplora, San
Andres, Quezon.

Sina Felicardo Salamat (Ka Jap-
son/Jelmon), Paul Aringo (Ka
Arki/Junpio), Jomar Resureccion
(Ka Roro/Dodong) at Jeramie Garcia
(Ka Ash) ay nakikipagpapulong sa
bahay ng mga magsasaka ukol sa
problema sa lupa at pagnanakaw ng
hayop nang kubkubin sila ng 2nd
Jungle Fighter Company na nasa ila-
lim ng kumand ng 85th IB.

Sa naturang labanan, pina-
putukan ng mga sundalo sa pamu-
muno ni Capt. Zander Khan Usman
ang mga mgasasakang kausap ng
mga Pulang mandirigma. Nagpa-
putok ang mga sundalo kahit kitang-
kita nilang may mga bata na na-
kapaligid sa bahay. Nasugatan sa
pamamaril ang sibilyang si Jennifer
Yuson, 22 anyos na magsasaka. Di-
nala siya ng militar kasama ang ka-
pamilya at may-ari ng bahay na
kinilalang si Teteng at isa pang si-

bilyan na si Cristopher Re-
dota. Maging ang pinag-

bentahan ng kalabaw ay
idinetine ng mga

sundalo.

Si Ka Japson ay mula sa pamil-
yang magsasaka ng Guinayangan,
Quezon, na kumilos nang pultaym sa
BHB mula 1985. Isa siyang beterano
ng armadong rebolusyon. Kabilang
siya sa maraming tagumpay ng BHB
sa paggapi sa armadong pwersa ng
kaaway. Ilang ulit na rin siyang
nasugatan. Dalawang ulit rin siyang
nadakip ng kaaway.

Si Ka Ash ay nagmula sa isang
komunidad sa tabi ng riles sa Lagu-
na. Naging tagapangulo siya ng or-
ganisasyon ng kabataan sa kanilang
barangay hanggang sa maging ma-
husay na lider-kabataan ng Laguna.
Kasama ang ilang mga kabataan ay
naging bahagi siya sa pagbubuo ng
isang pangkulturang samahan at
nagtanghal sa maraming mga kilos-
protesta, mula prubinsya, hanggang
pambansang mga aktibidad. Sa
pagsapi sa ARMAS (Artista at Ma-
nunulat ng Sambayanan) sa Timog
Katagalugan, taos-puso niyang isi-
nulong ang makabayan, makamasa,
at siyentipikong kultura.

Gitnang bahagi ng taong 2016
nang mag-organisa siya sa mga ko-
munidad sa Cavite at Laguna, naki-
pamuhay sa mga magsasaka at ma-
ngingisda dito at gayundin
sa Batangas. Sa
edad na 18,
sumapi si Ka

Ash sa BHB-Quezon. Naging bahagi
siya sa pagsusulong ng laban ng
mga magsasaka para sa lupa at ka-
buhayan.

Si Ka Junpio naman ay nagmula
sa maralitang komunidad ng Bagong
Barrio sa South Caloocan. Ibinuhos
niya ang kanyang panahon sa pag-
oorganisa ng kabataan para
pakilusin sa iba't ibang usapin ng
sektor at ng mamamayan. Naging
kasapi siya ng Partido Komunista.
Isa siyang masipag na upisyal sa
edukasyon sa kabataan sa komu-
nidad bago siya sumapi sa BHB
noong 2015.

Pinarangalan siya ng KM-
Quezon bilang isang magiting na
kasamang may mataas na diwang
panlaban. Nangunguna siya sa
gawaing propaganda at pagpa-
paliwanag sa masang kinikilusan ng
kanyang yunit, naging mahusay na
brodkaster ng Radyo Pakikibaka, at
pana-panahon ding dibuhista ng
Diklap, ang upisyal na pahayagan
ng PKP sa Timog Quezon-Bondoc
Peninsula.

Tubong Dasmariñas, Cavite
naman si Ka Dodong. Sa loob ng pi-
tong taon mula nang siya ay ma-
mulat at naging aktibista, lagi si-
yang kasama sa gawaing pangkul-
tura at pagtugon sa mga quick
reaction team sa mga lugar na
mayroong demolisyon sa kalunsuran
at kung saan matindi ang militari-
sasyon sa kanayunan. Kumilos siya
sa hanay ng mga magsasaka sa Pa-
lawan bago inilipat sa Quezon.

Nabilad ang mga bangkay ng
apat na Pulang mandirigma bago
makuha ng mga tagapagtanggol ng
karapatang-tao dulot ng pagtanggi
ng AFP. Hindi na halos makilala ang
mga bangkay nang makuha ang mga
ito.

Binigyan ng pambayaning burol
at libing ang apat na martir. Binalot
ng pulang bandila ang kanilang ka-
baong at sa bawat paghatid sa hu-
ling hantungan ay inilunsad ang mga
martsa-libing.
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Unang panrehiyong kongreso ng CNL-SMR, inilunsad

DINALUHAN NG 63 obispo, pari, madre, at taong-simbahan mula sa iba’t
ibang prubinsya ng Southern Mindanao ang Unang Panrehiyong Kongreso ng
Christians for National Liberation (CNL) na inilunsad noong Marso 14-15 sa
isang sonang gerilya sa North Cotabato.

Binuksan ang Kongreso sa pa-
mamagitan ng pagtalakay sa kata-
yuan ng digmang bayan sa rehiyon
at pagbalik-tanaw sa aktibong pag-
lahok ng CNL dito at sa pambansa-
demokratikong pakikibaka.

Naging tampok sa mga disku-
syon ng Kongreso ang mga pama-
maraan ng pag-oorganisa at pagpa-
pakilos sa sektor ng simbahan at
pagpapalakas ng suporta nito sa pa-
kikibaka ng masang Pilipino. Batid
ng mga dumalo na ang simbahan ay
isang tradisyunal na reaksyunar-
yong institusyon at nagkaisa silang
pupunahin ang lantarang pagkiling
ng liderato ng kani-kanilang mga
simbahan sa naghaharing uri. Ayon

sa isang pari na dumalo, “kailangan
nating ilapit ang simbahan sa rebo-
lusyon upang unti-unting mabawa-
san ang reaksyunaryong katangian
nito.”

Matapos mahalal ang mga ba-
gong upisyal nito, inaprubahan din
ng Kongreso ang programa ng CNL-
SMR. Kabilang dito ang pagpapala-
kas ng CNL sa pamamagitan ng
pagtatayo ng mga bagong tsapter;
pagpaparami ng sampa sa BHB mula
sa relihiyosong sektor; paglikom ng
pulitikal, materyal at iba’t ibang
porma ng suporta para sa digmang
bayan, pagpapatampok ng pagka-
makatarungan ng digmang bayan sa
harap ng di-makatarungang lanta-

rang gyera ng naghaharing-uri at
pagpapalaganap ng makabayan, si-
yentipiko at makamasang kultura.

Sa kanyang mensaheng
nakabidyo, binigyang diin ni Ka
Porferio Tuna, Jr., konsultant ng
NDFP mula sa SMR, na ang mga re-
lihiyoso ay may katangi-tanging
katayuan dahil namumuhay sila ka-
sama ng mga pinagsasamantalahan.
“Batid nila ang pambubusabos na
dinaranas ng mahihirap… kaya
madali para sa mga relihiyoso na
yakapin at isabuhay ang prinsipyo
ng rebolusyon,” aniya.

Nagtapos ang dalawang araw
na pagtitipon sa pagbibigay-pugay
sa mga martir ng rehiyon mula sa
mga sektor ng simbahan gaya nina
Fr. Bert Salac, Wilfredo Galeto, Val
Mante, Jr., Fr. Pops Tentorio at
maraming iba pa. Ang CNL ay iti-
natag noong Pebrero 17, 1972.

Araw ng Kababaihang Anakpawis 2017

MULA CORDILLERA hanggang Davao, ginunita ng kaba-
baihan, sa pangunguna ng Gabriela, ang Pandaigdigang
Araw ng Kababaihang Anakpawis noong Marso 8 sa pa-
mamagitan ng paglulunsad ng mga protesta.

Sa Metro Manila, unang nagtungo sa Batasang Pam-
bansa ang isang grupo ng kababaihan para iprotesta ang
karakarakang pagpasa ng panukalang pagpapataw ng
kamatayan sa mga hinatulan sa mga krimeng may kina-
laman sa droga. Makatwirang pagtutuol ang hatid ng
Gabriela Women's Party, kasama ang iba pang kongre-
sista mula sa blokeng Makabayan, sa pakanang death
penalty na anila'y nagliligalisa sa karahasan ng estado
sa gitna ng kapalpakan ng rehimen na resolbahin ang sa-
mutsaring usaping pambayan. Ayon sa mga kongresista,
dapat harapin ng rehimen ang mga ugat ng kriminalidad
at kahirapan, sa halip na maghanap ng paraan para lalu-
pang palakasin ang pasismo ng estado. Ilang araw ma-
tapos bumoto ang mga progresibong kongresista laban
sa panukala, tinanggal sa kanila ang pamumuno sa mga
komiteng hinahawakan nila.

Alas-12 ng tanghali, tumungo sa DOLE ang isa pang
grupo ng Gabriela para iparating ang kanilang pagtutol
sa noo'y binabalangkas pa lamang na kautusang maka-
kontraktwalisasyon. (Tingnan ang kaugnay na artikulo.)
Alas-2 ng hapon, nagtipon ang kababaihan sa Mendiola
para singilin ang rehimeng Duterte sa mga pangako nito
sa mamamayan. Kabilang sa iginiit nila ang pagkakaroon

ng sariling lupa para sa mga kababaihang magsasaka,
pambansang industriyalisasyon at pagpapatuloy sa usa-
pang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP. Ma-
tapos nito, tumungo sila sa embahada ng US para bati-
kusin ang mga kontra-kababaihan at kontra-imigranteng
patakaran ng bagong rehimeng Trump.

Sa Baguio City, nagmartsa sa mga lansangan ang
mga kinatawan ng mga katutubong kababaihan sa ilalim
ng Innabuyog-Gabriela para ipanawagan ang panlipu-
nang hustisya at kapayapaan. Sa Tuguegarao, sinimulan
ng Gabriela at Gabriela Youth noong Marso 6 ang tat-
long-araw na festival na tinawag na “Peace Ta Kababai-
han” bilang suporta sa usapang NDFP-GRP.

Nagkaroon din ng mga pagkilos sa Panay at Negros.
Sa Davao, nagsimula ang rali ng kababaihan sa harap ng
San Pedro Church. Nagkaroon din ng pagtitipon sa Ba-
rangay Bankas Heights sa Toril District.
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#OccupyBulacan, malawakang inilunsad

"Nasaan sa batas na ang mga pabahay ng gubyerno ay
dapat hayaang nabubulok at nakatiwangwang?"

Kasabay sa pagdiriwang ng
Pandaigdigaang Araw ng Kababai-
han noong Marso 8, inilunsad ng
mahigit 10,000 maralita mula sa
Bulacan, Navotas at Caloocan ang
#OccupyBulacan, ang kampanya pa-
ra koordinadong okupahin ang mga
bakanteng bahay ng National Hou-
sing Authority sa Bulacan.

Sa nakaraang mahigit 10 araw,
inokupa ng grupo ang limang erya
ng relokasyon: Pio de Pandi re-
settlement, Pandi Heights BJMP
Housing, Villa Luis AFP/PNP Hou-
sing, Pandi Residence 3 at Pandi
Village 2.

Bigo ang administrasyong Du-
terte na tuparin ang pangako nitong
magbigay ng libre at pangmasang
pabahay sa mga maralita.

Batay sa datos ng NHA, 13% la-
mang o 8,237 mula sa kabuuang
52,341 kabahayang nakalaan sa
Armed Forces of the Philippines at
Philippine National Police ang may
naninirahan.

Ang ganitong bilang ay kulang
pa para punuan ang inaasahang
pitong milyong kakulangan sa paba-
hay sa buong bansa sa taong 2022.
Sa Metro Manila pa lamang, mahigit
4.64 milyong maralita na ang wa-
lang disenteng paninirahan.

Sa gitna ng lumalaking kakula-
ngan at bilang ng maralitang lung-
sod, libu-libo ang nakatiwangwang
na pabahay hindi lamang sa Bu-
lacan, kundi maging sa Bataan, La-
guna, Cavite, Rizal, Batangas at
Quezon.

Ani Gloria Arellano, tagapangu-
lo ng Kadamay, ginawang negosyo
ng gubyerno ang mga pabahay na
relokasyon. Pribadong mga kontrak-
tor ang nagtatayo ng mga bahay,
kapag tapos na ang mga yunit ay
saka kukunin ng gubyerno sa mata-
as na halaga. Kaya napakaraming
nabubulok at nakatiwangwang na
mga bahay dahil walang kakayahang
magbayad ang mahihirap.

Ang buwanang
amortisasyon para
sa mga pabahay
sa Bulacan
ay aabot ng
P200.
Tumataas
ang bayarin
na ito kada
apat na taon.
Hindi pa kabilang
dito ang buwanang
badyet para sa pagkain, pamasahe,
bayarin sa tubig at kuryente at
matrikula na aabot sa P8,100.

Sa pagkilos na inilunsad ng Ka-
damay sa Mendiola, Maynila noong
Marso 13, tinuligsa nito ang paha-
yag ni Pangulong Duterte na ang
pag-okupa sa mga proyektong pa-
bahay ay anarkismo at dapat diu-
manong sundin ng grupo ang batas.

“Kahit ang batas nagsasabi na
dapat magkaroon ng disenteng pa-
bahay para sa mga mahihirap. Pau-
lit-ulit nang biktima ang mga mahi-
hirap at napagkakaitan ng kanilang
karapatan. Ang okupasyong ito ay
organisado at makatwiran,” tugon
ni Carlito Badion, pangkalahatang
kalihim ng Kadamay.

Dagdag pa ng grupo, ang kawa-
lan ng disenteng tirahan sa gitna ng
nabubulok na proyektong pabahay
para sa mahihirap ang siyang hindi
katanggap-tanggap.

Kinundena rin ng mga maralita
ang kawalan ng batayang serbisyo
sa mga lugar ng relokasyon, tulad
ng patubig at kuryente, at ang isi-
nasagawang pagbarikada at pan-
darahas ng AFP at PNP sa lugar.

Marso 15, naglabas ng anunsyo
ang NHA na mayroon lamang isang
linggo ang grupo para boluntaryong
lisanin ang lugar o mapipilitan silang
gumamit ng dahas. Sa harap nito,
nanindigan ang Kadamay na hindi
aalis sa nakatiwangwang na mga
kabahayan.

Anila, ginawa na nilang sundin

ang proseso ng aplikasyon at nitong
nakaraang taon, nakalimang beses
na rin silang dumalo sa dayalogo
kasama ang HUDCC ngunit walang
nangyari rito. Maging ang Ma-
lacañang ay nagbulag-bulagan sa
kanilang kalagayan.

Umani naman nang malawak na
suporta ang kampanya ng mga ma-
ralita mula sa iba’t ibang sektor.

Ayon sa Bagong Alyansang Ma-
kabayan, ang usapin ng pabahay ay
nangangailangan ng agarang tugon
ng gubyerno. Nararapat lamang na
bigyan ang mga maralita ng serbi-
syong panlipunan upang gawing na-
kabubuhay ang relokasyon.

Nanawagan din ang mga kaba-
taan na magpost ng mga pahayag ng
pakikiisa na may hashtag na
#OccupyBulacan at #KadamayAko
gamit ang kanilang mga social media
account.

Taliwas naman sa pahayag ni
Duterte, ayon sa Makabayan bloc,
ang #OccupyBulacan ng mga mara-
lita ay organisadong pagkilos upang
igiit at bawiin ang kanilang karapa-
tan para sa pangmasa at disenteng
pabahay. Walang ibang dapat sisihin
sa krisis ng pabahay kundi ang gub-
yerno mismo, dagdag pa ng Maka-
bayan.

Noong Marso 18, daan-daang
myembro ng Kadamay, mga progre-
sibong organisasyon at mga indi-
bidwal ang nag-caravan tungong
Pandi, Bulacan upang ipahayag ang
kanilang pakikiisa sa kampanya.

*dibuho mula sa Sining Kadamay
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Bagong kautusan ng DOLE, malaking panloloko

Sunud-sunod na protesta
ang nauna at sumalubong

sa bagong kautusan ng De-
partment of Labor and Employ-
ment (DOLE), ang Department
Order (DO) 174 ng 2017, na isi-
napubliko noong Marso 16.

Sa Pandaigdigang Araw ng Ka-
babaihang Anakpawis noong Marso
8, sumugod ang kababaihang
manggagawa sa upisina ng DOLE.
Noong Marso 13-15, naglunsad na-
man ng tatlong-araw na protesta
ang mga myembro ng All Workers
Unity at Kilos na, Manggagawa para
ipamalas ang kanilang galit sa ba-
gong kautusan. Sa araw na inilabas
ang DO, nagsagawa sila ng vigil pa-
ra hintayin ang pagtatapos ng pu-
long ng mga upisyal ng DOLE at sa-
lubungin ng mga hiyaw at kantyaw
ang mga palusot at panloloko ni
Bello.

Sa sumunod na araw, tumungo
sa Mendiola ang mga manggagawa
para direktang singilin si Pres. Du-
terte ng GRP sa kabiguan nitong
ipatupad ang pangakong wawaka-
san ang kontraktwalisasyon. Ayon
pa kay Jerome Adonis, pang-
kalahatang kalihim ng Kilusang
Mayo Uno, sa pagpirma ng bagong
kautusan, nananatiling sunud-
sunuran sa interes ng malalaking
dayuhan at lokal na kapitalista ang
mga patakaran ng rehimen sa
kapinsalaan ng mga karapatan at
kagalingan ng mga manggagawa.
Tinagurian ng grupo si Duterte bi-
lang “presidenteng puro dakdak.”

Department Order 174
Walang ipinag-iba ang DO 174

sa kontra-manggagawang DO 18-A
na pinirmahan ng dating rehimeng
US-Aquino. Sa aktwal, karugtong
lamang ito sa mahabang listahan ng
mga kautusan na nagpapatupad sa
probisyon sa Labor Code (Art. 106-
109) na nagligalisa sa pag-
kokontrata ng mga trabaho sa
ngalan "regulasyon" at nagresulta
sa paglaganap ng iba't ibang porma

ng kontraktwalisasyon. Ang ipinag-
bawal lamang ng bagong DO ay ang
mga gawing dati nang idineklarang
iligal. Kabilang dito ang labor-only
contracting (o ang pinakamasasahol
na porma na kilala bilang endo at 5-
5-5) at ang sistemang kabo, pag-
suplay ng mga ahensya sa sarili ni-
tong mga kumpanya, pagkuha ng
mga kontraktwal sa panahong na-
kawelga o nakaambang magwelga,
para gawin ang mga trabaho ng
mga unyonisadong manggagawa o
para sa mga trabahong gina-
gampanan ng regular. Ipinagbawal
din ang pagpilit sa mga bagong
manggagawa na pumirma sa mga
blangkong papel o mga dokumen-
tong naglilimita sa kanilang mga
karapatan.

Dagdag dito, itinaas ng bagong
DO ang registration fee ng mga
ahensya ng paggawa mula P25,000
tungong P30,000 at ang rekisitong
kapital mula P3 milyon tungong P5
milyon para mas madali diumanong
ipasara ang mga huwad na ahensya.
Gayunpaman, hindi nito binaklas
ang buong sistema ng pag-eempleyo
sa pamamagitan ng mga ahensya na
ginagamit ng maraming kumpanya
na dahilan para tumangging mag-
regularisa ng mga manggagawa.

Hindi rin sapat ang pagdagdag
ng mga “ahente ng paggawa” na
mag-iinspeksyon sa mga negosyo at
pabrika at magtitiyak sa wastong

pamamalakad ng mga ito. Sa buong
bansa, tinatayang mayroong
950,000 negosyo pero mayroon la-
mang 535 inspektor. Noong 2015,
mahigit 50,000 lamang sa mga ne-
gosyong ito ang nainspeksyon ng
DOLE. Hindi mapupunan ng 200 ba-
gong inspektor na iiempleyo alinsu-
nod sa bagong DO ang kakulangang
ito.

Anang mga manggagawa, ang
regulasyon ay hindi pagbabawal sa
kontraktwalisasyon. Sa halip, isa
itong hakbang na lalong ginagawang
ligal ang kontra-manggagawang ka-
lakaran.

Sa gayon, malinaw sa mangga-
gawa na panloloko ang paglalara-
wan sa bagong kautusan bilang
“kontra-kontraktwalisasyon.” Sa
esensya, wala itong ipinag-iba sa
solusyong “win-win” na itinulak ng
malalaking lokal at dayuhang kapi-
talista. Kinumpirma ito ng Philippine
Chamber of Commerce and Industry
nang purihin nito ang bagong DO
bilang “positibo.” Sa ilalim nito, pa-
tuloy na mag-eempleyo ang mga
kumpanya ng mga kontraktwal mula
sa mga ahensya ng paggawa at ang
mga ahensyang ito pa rin ang
aasahan na magreregularisa at
magbibigay ng mga nararapat na
benepisyo sa mga manggagawa.
Nawalan ng saysay ang mga pakiki-
pagdayalogo ng mga manggagawa
sa DOLE at rehimeng Duterte sa
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nakaraang siyam na buwan.

Tuluy-tuloy na paglaganap ng
kontraktwalisasyon

Nagsimula ang kontraktwalisa-
syon sa bansa noon pang dekada
1960 nang itayo ng Amerikanong
kumpanyang Manpower Inc. ang
Manpower Philippines bilang pina-
kaunang ahensya ng paggawa.
Noong dekada 1970, nagpasa ang
diktadurang Marcos ng mga batas
na nagligtas sa dayuhang mga kum-
panya sa loob ng mga engklabo ng
paggawa sa mga lokal na batas, ka-
bilang sa mga batas kaugnay sa pag-
eempleyo at pagsisisante ng mga
manggagawa. Pagsapit ng 1989, lalo
pang lumaganap ang kontraktwa-
lisasyon sa ilalim ng Labor Code ng
1989 at naging kalakaran kasabay
ng pag-arangkada ng neoliberal na
globalisasyon sa bansa at sa buong
mundo.

Sa iba't ibang pag-aaral, nasa
mahigit kalahati hanggang 70% sa
38 milyong may trabaho sa kasalu-
kuyan ang nakapaloob sa iba't ibang
iskemang kontraktwal. Ayon sa
Anakpawis Party, pito sa sampung
kumpanya sa pribadong sektor ang
may mga “pleksibleng kaayusan” sa
kanilang mga manggagawa. Ang
mga kontraktwal rito ang mga tina-
tawag na OJT (on-the-job), part-
time, agency-hired, project emplo-
yee, apprentice, fixed-term con-
tractual, pakyaw at iba pa. Sa pam-
publikong sektor, ang mga
kontraktwal ay ang mga kaswal,
project-based at may mga “job or-
der.” Tiyak na higit pa rito ang ka-
nilang bilang lalupa't nakadepende
lamang ang mga datos sa iniuulat ng
mga kapitalista at nagpapatrabaho.

Anu't anuman, palaki nang pa-
laki ang bilang ng mga manggaga-
wang kontraktwal. Mula 10% ng or-
dinaryong mga manggagawa noong
dekada 1990, lumaki ito tungong
35% pagsapit ng 2014. Tinatayang
umaabot na ito ngayon sa 50-70%.
Noong 2012 tungong 2014 lamang,
lumaki nang hanggang 16.3% ang
bilang ng mga kontraktwal. Pinaka-
marami (38%) ang mga kontraktwal

sa malalaking kumpanya (may 200
manggagawa pataas). Pinakamata-
as ang kanilang bilang sa sektor ng
konstruksyon (81%), kalakalang
wholesale at tingi (64%), agrikultu-
ra (42%) at mga serbisyong pansu-
porta (40%).

Sa pag-aaral ng Center for Tra-
de Union and Human Rights, umaa-
bot sa 85% ang mga kontraktwal sa
mga pabrika at warehouse ng Va-
lenzuela City sa National Capital

Region at 60% sa sektor ng
elektroniks at semiconductor sa
mga engklabo.

Gayundin, ang pinakamalala-
king nag-eempleyo ng mga
kontraktwal na manggagawa ay ang
pinakamalalaking burukrata-kapi-
talista tulad ni Henry Sy ng SM
Group of Companies, ang pamilyang
Gokongwei ng mga Robinson Mall at
ang grupo ni Lucio Tan ng Philippine
Airlines at Fortune Tobacco.

Mga pagkilos kontra-kontraktwalisasyon
NOONG MARSO 14, nagpiket sa harap ng upisina ng DOLE-National Ca-
pital Region ang mga kargador ng Manila Harbour Center para igiit ang
pagregularisa sa kanila.

Ang piket, na pinamunuan ng Samahang Manggagawa sa Harbour
Center, ay isinabay sa pagdinig ng kanilang mga reklamo laban sa Grasi-
als Corp., ang ahensya sa paggawa na nag-empleyo sa kanila. Ayon sa
mga manggagawa, matagal na silang dapat ginawang regular dahil gu-
magampan sila ng mga gawaing esensyal sa pagtakbo ng kumpanya.

Liban sa kawalan ng seguridad sa trabaho, ipinuprotesta ng mga
kargador ang mababang pasahod, kawalan ng obertaym at 13th month
pay, walang breyk para kumain at kawalan ng mga benepisyo sa SSS,
Philheath at Pag-ibig. Binatikos din nila ang hindi pagtalima ng kumpan-
ya sa mga pamantayan ng kanilang kaligtasan at kawalan ng tauhang
medikal sa kanilang lugar ng paggawa.

Noong Marso 16, nagpiket sa harap ng Adamson University ang mga
kontrakwal na karpintero, dyanitor at iba pang tauhan na sinisante da-
hil natapos na diumano ang kontrata ng pamantasan sa ahensya ng
paggawa na nag-empleyo sa kanila. Ang piket ay pinangunahan ng
Unyon ng mga Manggagawa sa Adamson University.

Bago nito, binatikos noong Marso 6 ng mga ABC Employees Union ng
TV5, pangatlong pinakamalaking network ng telebisyon sa bansa, ang
arbitraryong pagsisante ng mahigit 100 empleyado ng kumpanya noong
Pebrero 24. Mayorya sa kanila (98) ay mga myembro ng unyon.
Idinahilan ng TV5 ang pagkalugi ng kumpanya sa pagsisante, bagamat
walang maibigay na patunay na datos ang may-ari nitong si Manuel Pa-
ngilinan.

Ayon sa unyon, ang tunay na layunin ng pagsisisante ay ang pagbu-
buwag sa unyon na matagumpay na nakipagtawaran noong nakaraang
taon. Nakakuha ang unyon ng mga konsesyon sa CBA (collective bargai-
ning agreement) nito tulad ng dagdag na sahod at mga benepisyo. Kara-
mihan sa mga empleyadong sinisante ay nagtrabaho sa kumpanya nang
mahigit 10 taon.

Noong Marso 17, nagpiket sa harap ng gusali ng Toyota sa Makati
City ang mga manggagawang tinanggal noon pang 2004 at pinalitan ng
mga kontraktwal. Hanggang ngayon, nasa upisina pa ng DOLE ang
kanilang kaso at hindi pa ito nareresolba.

Sa iba't ibang dako ng bansa, nagpapatuloy ang mga laban ng iba
pang unyon at asosasyon tulad ng Nakashin Davao International sa
Davao City at Soro-soro Ibaba Development Cooperative sa Batangas
City.
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Masahol na kalagayan ng mga manggagawang kontraktwal sa HTI

HALOS DALAWANG buwan matapos ang sunog sa pabrika ng House Techno-
logies Incorporated (HTI) sa Indang, Cavite, hindi pa rin nalalaman ang ka-
lagayan ng mahigit 1,300 manggagawa (500 sa listahan ng Department of
Labor and Employment) na nasa loob noon ng pabrika pero walang rekord na
nakalabas.

Tahimik pa rin ang may-ari ng
kumpanya, maging ang lokal na pa-
mahalaan, sa dami ng pinaniniwala-
ang nawawala sa sunog. Ang ta-
nging inaamin ng kumpanya ay ang
limang namatay (isa sa sunog at
apat sa ospital) at mahigit 100 ang
nasugatan. Natupok ang anim-na-
ektaryang pabrika ng HTI noong
Pebrero 1 sa sunog na tumagal ng
48 oras.

Ayon sa imbestigasyon na isina-
gawa ng mga grupo ng paggawa
noong unang linggo ng Pebrero,
naganap ang sunog dahil lumabag
ang HTI sa maraming pamantayan
para sa kaligtasan ng mga mangga-
gawa, kabilang ang di pagkakaroon
ng sapat na fire exit (labasan sa pa-
nahong ng sunog). Napag-alaman
sa imbestigasyon na nakasara ang

mga ito sa panahon ng sunog. Na-
kapako rin ang mga bintana at ki-
nailangan pang basagin ng mga
manggagawa para makalabas sila.
Ayon sa isang saksi, nagsitalunan
ang mga nakulong sa pabrika, na
karamihan ay kababaihan.

Bago pa ang sunog, matinding
hirap na ang dinaranas ng mga
manggagawa sa HTI. Umaabot sa
7,000 sa 13,000 manggagawa nito
ay kontraktwal, at iniempleyo mula
sa anim na ahensya ng paggawa.
Alinsunod sa imbestigasyon, may
paraan ang HTI para iwasan ang
pangangailangang iregularisa ang
mga kontraktwal nito. Sa simula,
iniempleyo sila bilang mga kaswal sa
loob ng tatlong buwan para sa pag-
sasanay at ebalwasyon. Kapag pu-
masa ang isang manggagawa, ipi-

napasa siya sa mga ahensya sa
paggawa para sa dalawang-taon na
kontrata. Sa loob ng dalawang taon,
ituturing siyang manggagawa ng
ahensya kahit pa gumagampan siya
ng mga gawain ng isang regular.

Higit pa rito, matinding pamba-
barat ang ginagawa ng kumpanya.
Nagpapasahod ito ng minimum
(P356/araw para sa walong oras na
paggawa) pero nagpapatrabaho ito
ng hanggang 12 oras. Nag-
papasahod lamang ito sa obertaym
nang P50/oras o 25% lamang sa is-
tandard na overtime pay. Habang
pinapipili ang mga regular kung
mag-oobertaym o hindi, araw-araw
ay kailangang mag-obertaym ang
kaswal at kontraktwal.

Walang karapatang mag-unyon
ang mga manggagawa rito. Katulad
ng ibang kumpanya sa loob ng
export processing zone, bahagi ng
oryentasyon ng mga manggagawa,
regular o kontraktwal, ang pagba-
bawal sa kanila na sumali o magtayo
ng unyon.

Batas para sa libreng matrikula, huwad

NAGLUNSAD NG mga protesta sa harap ng
upisina ng Commission on Higher Educa-

tion (CHEd) sa Pasig
City at sa University
of the Philippines
(UP) sa Diliman,

Quezon City ang mga
estudyante noong

Marso 14 para tuligsain ang
ipinasang huwad at mapanlinlang

na panukalang kunwa'y magbibigay ng abot-kayang edu-
kasyong pangkolehiyo.

Ang Senate Bill 1304 o Affordable Education for All
ang dating ipinangalandakang Free Education Bill. Sa
ilalim nito, hindi libre ang matrikula para sa lahat, tulad
ng unang ipinangako. Sa halip, bibigyan lamang ng sub-
sidyo at ayuda ang mga estudyanteng itatakda ng esta-
do na naghihirap at karapat-dapat na bigyan ng tulong
pinansyal. Ang mga estudyanteng nais masaklaw ng is-
kemang ito ay dadaan sa isang mahirap at mabusising
proseso.

Hindi ito naiiba sa Socialized Tuition and Financial
Assistance Program (STFAP) o Socialized Tuition System

(STS) sa ngayon na ipinatutupad sa UP sa nakaraang 27
taon. Sa ilalim ng iskemang ito, “sinusubsidyuhan” ng
estado ang mas mahihirap na estudyante habang pina-
nanatiling mataas ang matrikula at bayarin ng mga
“maykaya.” Sa nakaraan, ginamit ito ng UP para tuluy-
tuloy na itaas ang matrikula sa harap ng papaliit na
subsidyo ng estado sa mga operasyon nito. Mula
P40/yunit noong 1989, nasa P1,300/yunit na ang mat-
rikula sa unibersidad sa kasalukuyan. Sa isang taon la-
mang, nakapagkamal ang UP nang mahigit P11 bilyong
kita mula sa pangungulekta ng matrikula at iba pang
bayarin. Sa ngayon, tatlo lamang sa bawat 100 estud-
yante sa unibersidad ang tumatamasa ng libreng mat-
rikula sa ilalim ng STS.

Malinaw sa mga estudyante na pinatitingkad lamang
ng Senate Bill 1304 ang komersyalisasyon ng edukasyon.
Hindi nito pinawi ang deregulasyon ng pagtataas ng
matrikula at iba pang bayarin. Sa pinakabatayan, pina-
nanatili nito ang mataas na matrikula sa mga pampubli-
kong unibersidad at kolehiyo. Pabor din ito sa malalaking
kapitalistang edukador na kikita sa pondong ilalaan para
sa "karapat-dapat at mahihirap" na estudyanteng pa-
pasok sa mga pribadong paaralan.




