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MGA PILING ARTIKULO SA SILYAB
Kilusang Masa ng Magniniyog, Sumusulong sa Kabikulan

Taon XLIII | Blg. 5 | Abril-Hunyo 2019
Matagumpay na ilinunsad ng mga magniniyog 

ang isang kilos-protesta laban sa patuloy na 
pagtaas ng presyo ng bilihin at pagbaba ng presyo 
ng kopras noong Abril 2 sa prubinsya ng Masbate. 
Nagmartsa ang mga magniniyog, kasama ang iba 
pang sektor, patungo sa tanggapan ng Philippine 
Coconut Authority-Masbate upang singilin ang 
naturang ahensya sa kapabayaan nito sa industriya 
ng niyog at pagbibigay-laya sa mga pribadong 
kumpanyang huthutan ng labis na tubo ang mga 
magniniyog. 

Gayundin, nagmartsa ang mga dumalo tungo sa 
ilang mga coconut manufacturing companies tulad 
ng Granexport Manufacturing Corporations sa 
Brgy. Kinamaligan, Masbate City na siya umanong 
responsable sa mababang presyo ng kopra, 
arbitraryo at mataas na resiko at iba pang kaltas 
tulad ng awas sa sako. 

Isa sa pinakamalalaking banta sa kabuhayan ng 
mga magniniyog ang patuloy na pagbagsak ng 
produktong kopra. Bumagsak ang halaga nito mula 
sa average farmgate price na P36.66 kada kilo noong 
2017 tungong P14.46 sa unang kwarto ng 2019. Sa 
pinakamasasahol na kaso sa Kabikulan, umaabot 
lamang ng P8 hanggang P11 ang presyo ng kopra. 
Hindi pa ibinabawas mula rito ang abereyds na 
25% na resiko. 

Bunga ng pagbagsak ng halaga ng kopra, mahigit 
3.5 milyong magniniyog  na umaasa rito at 20 
milyong kataong nakikinabang din sa industriya 
ng niyog ang dumaranas ng pinatindi pang 
kahirapan.  Maraming mga tenante ang nalulugi 
ang kabuhayan habang malaking bahagdan din 
ng mga manggagawang bukid sa niyugan ang 
nawalan ng trabaho o kaya ay lalong bumaba ang 
sahod. Samantala, ipinagkikibit-balikat lamang ng 
rehimeng US-Duterte ang naturang usapin. 

Nagpahayag naman ng pakikiisa ang 
rebolusyonaryong kilusan sa ilinunsad na kilos-
protesta ng mga magniniyog. Ayon kay Ka Ma Roja 
Banua, tagapagsalita ng NDF-Bikol, “Ang mababang 
presyo ng mga produktong galing sa niyog tulad ng 
kopra ay isa sa mga mukha ng pagsasamantalang 
dinaranas ng sektor ng mga magniniyog sa ilalim 
ng atrasadong agrikultura at industriya sa niyog 
na kinukubabawan ng mga panginoong may-lupa, 
burgesya kumprador at imperyalistang kontrol. 
Sinasalamin ng pagbulusok ng presyo ng kopra ang 
epekto ng pagpapasasa ng lokal na naghaharing-uri 
at imperyalismo sa naturang industriya. Wala tayong 
aasahan mula sa papet at maka-imperyalistang 
rehimeng US-Duterte kundi higit na pasismo upang 
patahimikin ang ating mga makatwirang panawagan. 
Kung kaya, marapat lamang na ibayong palakasin 
ang ating hanay at isulong ang malawak na kilusang 
magniniyog kasabay ng iba pang mga sektor 
ng lipunang magtataguyod ng ating mga sosyo-
ekonomikong karapatan.”

Matatandaang ilan sa mga tagumpay na nakamit 
ng kilusang masa ng mga magniniyog sa rehiyon 
ang pagpapababa sa halaga na ibinabawas sa 
sako mula P5 tungong P2, ang dagdag P2 sa 
presyo ng kopra at ang pagpapababa ng bawas 
sa resiko mula 20% tungong 15-12% at 10%. 
Kasabay nito, isinusulong ng BHB ang programa 
ng demokratikong gubyernong bayan sa reporma 
sa lupa upang hakbang-hakbang na mapawi ang 
pyudal na pagsasamantala sa kanayunan. Ibinunga 
ng paglulunsad ng rebolusyong agraryo ang 
pagpapataas sa bahagdang natatanggap ng mga 
tenante at magniniyog sa netong kita bawat ani 
at ang pagpapababa sa gastos ng produksyon na 
binabalikat ng mga magniniyog.

Rebolusyong Agraryo, Sumusulong
Taon XXIX | Blg. 1 | Mayo 10, 2005

Mahigpit na tinatangkilik at itinataguyod 
ng masang magsasaka sa buong rehiyon 
ang rebolusyonaryong kilusan. Ito’y dahil 
batid ng masang magsasaka sa Bikol na nasa 
rebolusyonaryong kilusan ang kalutasan ng 
kanilang malalim na problema sa kabuhayan, na 
nakaugat sa problema sa lupa. Nakatitiyak silang 
malulubos lamang ang pagtugon sa kanilang mga 
pang-ekonomyang kagalingan sa piling ng kanilang 
hukbo at mga kasama.

Pangunahing nilalaman ng Demokratikong 
Rebolusyong Bayan ang pagkakamit ng layunin ng 
mga magsasaka na makuha ang pinakamalaking 
pakinabang sa lupang binungkal at ang pagpawi 
sa iba’t ibang anyo ng pagsasamantalang pyudal 
at malapyudal. Ang layuning ito ang nagbubunsod 
sa masang magsasaka na masiglang isulong 
ang rebolusyong agraryo. Katuwang ang Hukbo, 
ilinalatag ng mga solidong organisasyong masa 
ang programa para sa minimum na layuning 
ibaba nang husto ang upa sa lupa at pawiin ang 
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usura. Tinatanaw din ng mga magsasaka ang 
pagsasabansa ng mga lupain para sa sosyalistang 
produksyon.

Sa pagsusulong ng kumprehensibong 
programa sa reporma sa lupa, ginagarantiyahan 
ang kabuhayan ng mga magsasaka sapagkat 
ipagkakaloob sa kanila ang karapatang magbungkal 
ng mga lupain.

Martsa ng Magsasaka

Kaalinsabay ng pag-usbong ng rebolusyonaryong 
kilusan sa buong rehiyon ang masidhing pagkilos 
ng masang magsasaka. Mula sa mga niyugan, 
palayan, maisan, pastuhan, tubuhan, at iba pang 
taniman, dinagsa ng mga magsasaka ang kuta ng 
mga panginoong maylupa, ang bodega ng mga 
kumprador, at balwarte ng mga burukrata. Taliwas 
sa nagsasariling katangian ng kanilang pagsaka, 
hinarap ng pulu-pulutong na mga magsasaka ang 
kanilang mga katunggaling uri bilang iisang pwersa, 
at sila’y nagkamit ng mga tagumpay.

Ilinuwal ng mga determinadong kilusang 
masa ang matatagumpay na pagpapababa 
ng upa sa lupa. Sa mga lupaing sinaklaw ng 
pagpapababa ng upa, partikular sa mga niyugan, 
labis na pinahahalagahan ng mga magsasaka ang 
pagkakamit ng tersyong baliktad sa karamihan ng 
mga sinaklaw ng kanilang pakikibaka. Pumapanig 
na rin sa kanila ang mga hatiang 60-40 at 75-25 
na dati’y pabor sa mga panginoong maylupa. 
Nakamit din ang partihang 50-50 sa mga lupaing 
pagmamay-ari ng ilang maliliit na panginoong 
maylupa at mga mayamang magsasaka. Sa mga 
lupaing ito, malaking bentahe sa mga magsasaka 
na ang may-ari ng lupa ang gumagastos sa 
paghakot at transportasyon ng kopra.

Nadagdag din sa mga ikinampanya ng mga 
organisasyong masa ang mga suyuan at luyu-luyo 
sa sakahan. Naitayo na rin ang mga kooperatibang 
tindahan, kooperatiba sa mga kagamitan sa 
pagsasaka at patubig, at pag-aalaga ng mga 
hayop. Mahalaga ang mga kampanyang ito upang 
unting-unting maigpawan ang mga batayang  
kalagayan kung bakit napipilitang mangutang 
ng mga magsasaka, upang sa malaon, mapawi 
ang pagkatali ng masang magsasaka sa usura. 
Pinagsusumikapan din ang paglulunsad ng mga 
kampanya sa pagpapaunlad ng pamamaraan sa 
pagtatanim at pagpapaunlad ng produksyon sa 
kanayunan.

Tagumpay Matapos ang mga Sakripisyo

Dahil sa wastong mga pamamaraan at linya, 
umani ng pulumpon ng mga tagumpay ang 
magsasakang Bikolano. Subalit katumbas ng 
puspusang pakikibaka at pagpursige sa wastong 
programa ang pagsunggab sa mga tagumpay na 

ito. Kaakibat ng bawat pagkilos ng mga magsasaka 
ang matamang pag-aaral sa kinakaharap na laban, 
mahigpit nilang pagkakaisa, at ang buong-loob na 
pagmobilisa sa kanilang hanay. Sapagkat bawat 
paggiit nila’y kawalan para sa mga panginoong 
maylupa at komprador, batid ng mga magsasakang 
sa pagpupunyagi makakamit ang mga tagumpay. 
Iba’t ibang anyo ng pagkilos ang itinatapat ng mga 
magsasaka para sa iba’t ibang tipo ng katunggali. 
Nakahanda ang kilusang masa ng magsasaka na 
isulong ang kanilang interes sa pamamagitan man 
ng mga mapayapang negosasyon at rali, o maging 
sa mga gitgitang kumprontasyon at tahasang 
pandarahas.

Sadyang napakaliit na pwersa lamang ang iilang 
panginoong maylupa at kumprador kung kaharap 
ng laksang magsasakang walang takot at matatag 
na naninindigan. Sa ilang dekadang puspusang 
pagsusulong ng rebolusyonaryong programa 
sa lupa, mahigit 300 panginoong maylupa ang 
hinarap ng pakikibaka ng mga magsasaka at 
aabot sa 40 libong ektarya ang lupaing sinaklaw 
ng kanilang pagkilos. Nagdudulot ito ng malaking 
kapakinabangan para sa mahigit sampung 
libong pamilyang magsasaka. Mapagpasya sa 
mga tagumpay na ito ang papel ng Hukbo at ang 
pamamatnubay ng Partido. 

Higit sa lahat, ang lakas ng loob ng masang 
magsasaka at ang pananaig sa mga panginoong 
maylupa’t kumprador ay hinuhugot sa pagsandig 
ng masa sa rebolusyonaryong kilusan. Marapat 
lamang na isulong sa mas maunlad na antas ang 
pakikibaka ng masang magsasaka. May sapat 
nang konsolidasyon at laking inabot ang mga 
organisasyon ng mga magsasaka, gayundin ang 
lawak ng latag at lakas ng mga yunit ng hukbo. 
Makabuluhang mga tagumpay ang nakamit ng 
magsasakang Bikolano katuwang ang kanilang 
hukbo at mga kasama sa rebolusyonaryong 
kilusan.

Ang nalikom na mga tagumpay na ito ay may 
malaking kapakinabangan sa buong mamamayang 
nagsusulong ng digma. Ihinahanda nito ang 
masang magsasaka sa papalaki at papaigting na 
mga laban sa pamamagitan ng pananagumpay 
ng maliliit at hiwahiwalay na pakikibaka. 
Mahalagang patuloy na panghawakan ng 
mga organisasyon ng magsasaka angkanilang 
mga tagumpay. Kaakibat ng pagseseguro sa 
kanilang mga inani ang ibayong pagkonsolida 
sa kanilang hanay, patuloy na pagpapaunlad ng 
mgaprogramang pang-ekonomya, at patuloy 
na pag-ambag sa kanilangrebolusyonaryong 
kilusan, sa pamamagitan man ng mga rekursong 
ambag, kontribusyon, at lakas-tauhan, na pawang 
makabuluhan sa pagpapatuloy ng digmang bayan.
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Mga Pagkilos ng Magsasakang Bikolano, Matagumpay
Taon XXIX | Blg. 1 | Mayo 10, 2005

Ipinagtagumpay ng pinagbuklod na pagkilos ng 
samahang Kusog kan mga Paralukad sa Sorsogon 
(KUPRAS) ang pagpapababa ng resikada sa kopras 
sa Sorsogon. Nakapaglunsad ng antas bayan at 
inter-bayang pagkilos upang mapababa ang resiko 
ng kopras mula 18-20 porsyento tungong 14-15 
porsyento.

Samantala, naitaas naman ng mga magkukupra 
sa Camarines Sur ang presyo ng kopras nang sama-
sama nilang hinarap ang malalaking kumprador 
sa prubinsya. Naigiit din ng mga paraha-got sa 
Catanduanes na itaas ang presyo ng bandala ng 
dalawang piso bawat kilo. Labis itong ikinagalak ng 
masang paraha-got dahil sa kasaysayan ay ngayon 
lamang nila naipahayag at naipagtagumpay ang 
malaon nang kinuyom na kahilingan. Kasabay nito, 
natuldukan din ang pandaraya ng mga timbangan 
sa mga kumprada nang manawagan sila para sa 
pagsasaayos ng mga timbangang may daya  at  
maglagay ng mga timbangang bayan.

Tampok na pakikibaka din ang karanasan ng 
mga magsasaka sa Masbate. Nilabanan nila ang 
isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang 
asendero sa isla sa tangka nitong mangamkam 
ng lupa upang gawing pastuhan ng baka. Dahil 

sa sama-samang pagkilos at organisadong lakas, 
naka-pusisyon ang mga magsa-saka sa mahigit 700 
ektarya at wala ni isa mang magsasakang napaalis.

Nagawa din ng mga pagkilos na mapataas 
ang pasahod sa mga manggagawang bukid. 
Sa Camarines Norte, tagumpay ang nakamit 
ng pagkakaisa ng mga maralita at mababang-
panggitnang magsasaka upang itaas ang kanilang 
sahod sa pagtrabaho sa bukid. Nang sa simula’y 
tumanggi ang may-ari ng lupa, nagkaisa ang mga 
magsasaka sa pagboykot sa lupain at kinausap ang 
mamamayan ng karatig baryo upang suportahan 
ang kanilang pagkilos at tumanggi ring magtrabaho 
sa ibinoykot na bukid.

Ang dating hiwa-hiwalay na pagkilos ng mga 
magsasaka sa mga baryo, bayan, at prubinsya 
ay mapag-iisa sa antas rehiyon na mga pagkilos 
upang palawakin, pasiglahin, at isustine ang mga 
kampanyang tumutugon sa pinag-isang interes 
ng mga magsasaka. Sa hinaharap, ang mga 
pakikibakang masa ay hindi na lamang hiwa-
hiwalay na pagkilos ng mga kulumpon ng mga 
magsasaka, kundi pagsulong na ng iisang uring 
kumikilos sa buong rehiyon.

Kampanya ng KUPRAS, Panalo
Taon XXVIII | Blg. 4 | Oktubre-Disyembre 2004

Ipinakita ng mga maliliit na magkokopra o 
paralukad, sa bayan ng Magallanes, Sorsogon ang 
kanilang nagkakaisang lakas, nang magsagawa sila 
ng isang mobilisasyon nitong Oktubre 4. Mahigit sa 
isanlibo at limandaang magniniyog ang sumama 
sa rali upang iprotesta ang hindi makatarungang 
pagpataw ng resiko sa kanilang produktong kopra. 
Ang nagmobilisa ay mga myembro ng KUPRAS 
(Kusog kan mga Paralukad sa Sorsogon). 

Sa una’y hindi pumayag ang pitong malalaking 
kumprador sa demanda ng mga magniniyog. 
Desididong itinuloy ng mga paralukad ang 
pagboykot sa pagbenta ng kopra sa mga nasabing 
kumprador. Mahigit 80% ng nasabing produkto ang 
hindi dinala sa mga kuprada ng mga nagmatigas na 
kumprador. 

Napilitan ang mga negosyante na babaan 
hanggang 15% ang ipinapataw na resiko sa 
kopra. Di hamak na mababa na ito kumpara sa 
dating ipinapataw na 20 hanggang 30 porsyento. 
Ngunit mas mataas pa rin ito sa kahilingan ng 
mga magkokopra na walong porsyento lamang 

ang ipataw na resiko. Muling nagsagawa ng 
pagboboykot ang mga paralukad hanggang 
nakamit ang orihinal na demandang walong 
porsyento na lang ang resiko. 

Kasabay ring naipanalo ng mga maliliit na 
magniniyog ang kanilang mga sekundaryong 
kahilingan tulad ng: 1) Timbangin muna ang sako 
bago ibawas sa bigat ng pinakikilong kopra; 2) 
Idetalye sa listahan ang anumang ibabawas sa bayad; 
3) Bayaran ang mga butal na kilo tulad ng kalahati at 
sangkapat. 

Nagsilbing inspirasyon para sa mga taga-
Magallanes ang matagumpay na pagkilos ng mga 
magniniyog sa Pulot, Bulan. Isinagawa ito noong 
Setyembre 2003. Dalawang malaking kumprada sa 
barangay ang tinarget ng mobilisasyon. Mula 18%, 
naibaba sa 14% ang kinakaltas na resiko. 

Planong ituloy ng KUPRAS ang kilos protesta 
hanggang saklawin ang buong lalawigan ng 
Sorsogon. Ilinatag at binubuo ang mga lokal na 
tsapter sa antas barangay. 
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Coco Levy Kinakamkam ni Gloria
Taon XXVII | Blg. 3 | Hulyo-Setyembre 2003

Hindi pa rin napapakinabangan ng mga 
magniniyog ang pondo ng coco levy na kanilang 
pinagpaguran sa loob ng maraming taon. 
Nakabinbin pa rin hanggang ngayon ang mga kaso 
ng pagmamay-ari sa ipinuhunang pondo sa mga 
korporasyon, bangko at mga kumpanyang pag-aari 
ni Danding Cojuangco. 

Matatandaang sa panahon ng diktadurang US-
Marcos, ipinatupad ang pwersahang pagbubuwis 
sa mga magniniyog o ang coco levy. ITinalaga ni 
Marcos si Cojuangco bilang administrador sa mga 
pondong ito. 

Tinatayang mahigit sa 100 bilyong piso ang 
halaga ng pondo ng coco levy. Karamihan dito 
ay ipinuhunan sa United Coconut Planter’s Bank 
(UPCB), San Miguel Corporation (SMC), Coconut 
Industry Investment Fund (CIIF) na pawang 
pagmamay-ari at pinamamahalaan ni Cojuangco. 

Matapos ibagsak ng sambayanang Pilipino ang 
rehimen ni Marcos noo 1986, kinumpiska ng 
pumalit na rehimen ang SMC at UCPB. Subalit 
hindi nagtagal ay ibinalik din kay Cojuangco ang 
pamamahala at pagmamay-ari sa kalakhan ng 
SMC. Hindi rin nawala ang kanyang mga sapi at 
kontrol sa iba pang negosyong kinukumpiska ng 
gubyerno. 

Disyembre 14, 2001, pinagpasyan ng Korte 
Suprema na ang pondo ng coco levy ay may 
katangiang pampubliko upang mapasakamay ni 
Macapagal-Arroyo ang kontrol dito. Maniobra ito 
ng rehimen upang ito ang manginabang sa pondo 
at hindi magamit ni Cojuangco sa eleksyon. 

Walang balak ang rehimeng US-Macapagal-
Arroyo na ibigay sa mga magniniyog ang pondo 
ng coco levy. Sa halip na kagyat na ibigay ito sa 
maliliit na magniniyog, pinapaasa lamang ang mga 
ito sa mga kunwa’y demokratikong proseso na 
nagkukubli sa sagad sa butong pagkaganid nito. 

Hindi tutugot ang mamamayan sa kasibaang 
ito ng naghaharing uri. Ang mga magniniyog ang 
karapat-dapat na magmay-ari sa pondo ng coco levy 
na ipinuhunan sa iba’t ibang negosyo ni Cojuangco. 
At sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at 
sama-samang pagkilos maipaglalaban nila ang 
kanilang karapatan sa pagmamay-ari sa mga 
pondong ito. 

Ang pakikibakang ito ng mga magniniyog ay kaisa 
sa paglaban ng malawak na masang anakpawis 
para sa kanilang mga demokratikong karapatan 
at interes. Tanging sa pagdurog sa naghaharing 
sistema makakamit ng sambayanan ang mga 
adhikaing ito. 

Kampanya sa Pagpapataas ng Presyo ng Kopra at Pag-alis ng Resikada: Ilang Tagumpay Nakamit
Taon XXVI | Blg. 1 | Enero-Marso 2002

“Gusto ming maibalik sa tunay na paraniniyog an 
P130 bilyong coco levy.”

Ito ang pahayag ng ilanlibong nagpiket na 
magniniyog mula sa iba’t ibang bayan ng 
Camarines Sur sa harap ng komprada ni CoSay 
noong Marso 18. Pinangunahan ito ng Kalipunan 
ng Paraniniyog para sa Repormang Agraryo 
(KOPRA), at ng Bicol Coconut Planters Association, 
Inc. (BCPAI). 

Nakamit ang panimulang tagumpay sa 
pagpapataas ng presyo ng kopra, naging P11 
ang presyo ng bawat kilo mula sa dating P7, at 
tinanggal din ang limang porsyentong resiko 
sa bawat 100 kilong pinatitimbang na kopra 
sa komprada ni CoSay matapos ang dayalog. 
Gayundin, may dagdag na 50 sentimos sa bawat 
kilo ng kopra at palay na ibebenta dito ng mga 
kasapo ng KOPRA AT BCPAI. Ipinaayos pa ang lahat 
ng timbangan sa nabanggit na komprada. 

Nauna nang nagpiket ang mga magniniyog mula 
sa mga bayan ng Pasacao, Libmanan at Sipocot sa 
harap ng komprada ni Olivan. Hindi sila hinarap ni 
Olivan, nagpatawag ito ng pulis at pinaalis ang mga 

nagpiket. Tumuloy sa plaza ng Pasacao ang mga 
magniniyog at doon ipinahayag ang kanilang mga 
hinaing at panawagan. Sina CoSay at Olivan ang 
mayor na kumukontrol sa pitong oil mill sa rehiyon 
at sa lima pang kumpanyang gumagawa ng mga 
produkto mula sa bunot ng niyog. 

Kaugnay nito, naglunsad ng isang kilos protesta 
sa harap ng upisina ng San Miguel Corporation 
(SMC) sa Pasig City ang isandaang magniniyog, 
20 dito ang mula sa Bikol, noong Pebrero 27. 
Pinangunahan ito ng Kilusang Magbubukid 
ng Pilipinas (KMP), ng Pinag-isang Lakas ng 
Magbubukid sa Quezon (Piglas-Quezon), at ng 
BCPAI. 

Nilalabanan din ng KMP, PIGLAS at BCPAI 
ang pagpirma sa $40 milyong pakikipag-areglo 
sa pagitan ng SMC at kumpanyang Kirin, isang 
dambuhalang kumpanya ng beer sa Japan. 
Pinanawagan din nila ang pagpapatalsik kay 
Danding Cojuangco bilang pinuno ng SMC. 

Maaalalang noong Agosto 1982 ay matagumpay 
na napahinto ang pagkikil ng coco levy mula sa 
mga magniniyog dahil sa serye ng mga protesta na 
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pinangunahan ng BCPAI, mula nang itayo ito noong 
1980,  kasabay ang iba pang mga organisasyon ng 
magniniyog sa buong bansa. Nangyari ito matapos 
ang halos isang dekadang bwelong pangingikil 
sa magniniyog ng rehimeng Marcos noong 1973 
hanggang 1982. 

Malaon nang ninanais ng maliliit na magniniyog 
na mabawi mula sa mga Cojuangco at kasapakat 
nito tulad nina Enrile at Lobregat. Ninanais ng mga 
magniniyog na maitayo na ang Komite ng Tunay 
na Maliliit na Magniniyog (Genuine Small Coconut 
Farmers Committee) na siyang dapat mangasiwa sa 
nabanggit na pondo. 

Ang coco levy ay pwersahang kinulekta sa mga 
magniniyog noong panahon ni Marcos. Ginamit 
ni Cojuangco ang United Coconut Planters Bank 
(UCPB) at pondong coco levy sa pagbili ng sapi sa 
SMC. Mula sa perang ito ay naitayo ang United 
Coconut Oil Mills (UNICOM) at lumago ang 
negosyo ni Cojuangco sa iba’t ibang larangan sa 
pangunguna ng SMC. 

Ngunit sa halip na ibalik ni Macapagal-Arroyo 
sa mga magniniyog ang pondong coco levy, mas 
pinalakas nito ang monopolyo at kontrol dito ni 
Cojuangco. 

Hinirang pa ni Macapagal-Arroyo si Conrado 
“Dodie” Limcaoco, bilang presidential assistant 
dahil sa susing papel nito sa lantarang pakikipag-
areglo kay Cojuangco. Pangunahing tungkulin ni 
Limcaoco na “buksan sa lalong madaling panahon 
ang 16-taong natipong pondo ng coco levy”. 
Bulgarang inaareglo nila ngayon ang mga paraan 
para maibigay na kay Cojuangco ang lubos na pag-
aari sa SMC.

Nagkakandarapa si Macapagal-Arroyo sa 
pakikipag-areglo kay Cojuangco upang masiguro 
ang pampulitikang suporta at malaking pinansyal 
na kontribusyon nito para sa eleksyong 2004. 

IBALIK ANG P130 BILYONG PONDONG COCO 
LEVY SA MALILIIT NA MAGNINIYOG!

ITAYO ANG KOMITE NG TUNAY NA MALILIIT NA 
MAGNINIYOG!

ALISIN ANG RESIKO AT IBA PANG ANYO NG 
PANDARAYA!

KAGYAT NA ITAAS ANG PRESYO NG KOPRA SA 
HALAGANG P20 KATUMBAS NG PRESYO NG 
BIGAS!

IPAGLABAN ANG TUNAY NA REPORMA SA LUPA!

Industriya ng Niyog: Larawan ng Busabos na Kalagayan ng mga Magniniyog
Taon XXV | Blg. 3 | Hulyo-Setyembre 2001

Sa kabila ng malaking ambag sa ekonomiya 
ng bansa ng produksyon ng niyog, nananatiling 
atrasado ang industriya nito at patuloy ang 
pyudal at mala-pyudal na pagsasamantala sa mga 
magsasaka sa niyugan. 

Malaki ang kontribusyon ng niyog sa ekonomiya 
ng Bikol. Ang Camarines Sur ang nangunguna sa 
mga prubinsyang may pinakamalking ambag sa 
produksyon ng niyog sa buong bansa. Umabot 
sa US$282,262,181 (mula taong 1990-1992) ang 
naging kita nito sa eksport ng langis mula sa niyog 
at kopra na dinadala sa Europa bilang pangunahing 
pamilihan ng produkto. 

Subalit nananatili pa ring nakaasa sa pagkawit 
o pag-akyat ng mga bunga, pag-ipon, paghakot 
papunta sa koprahan, pagbunot, pagbiak, 
pagtuklab, pagluto (pagtosta), pag-awas muli, 
pagtadtad, pagsako, pagbuhat, paghila, papunta 
sa kumprada ang proseso ng pagkopra ng mga 
magniniyog. Hindi man lang mapaglaanan ng 
reaksyunaryong gobyerno ng angkop na programa 
at teknolohiya para sa pagpapaunlad ng industriya 
ng niyog kaya nananatili pa ring atrasado, 
makaluma at pyudal ang pamamaraan sa proseso 
ng produksyon ng niyog na lalong nagpapahina sa 
produktibidad ng mga magsasaka. 

Laganap sa rehiyon ang di makatarungang hatian 
ng ani na 50-50, 60-40, 75-25 at 80-20 na lahat 
pabor sa panginoong maylupa. Maliban sa di-
pantay na hatian, kinakarga pa ng mga magniniyog 
ang lahat ng mga gastusin mula sa pag-aalaga ng 
niyugan hanggang sa madala sa pamilihan ang mga 
produkto. Samantalang ang mga manggagawang 
bukid sa niyugan ay tumatanggap lamang ng mula 
P0.10 hanggang P0.20 sa bawat piraso ng niyog sa 
iba’t-ibang proseo ng pagkopra. 

Masahol pa sa mga ito ang sistemang 
ribuhan o pakyawan kung saan ang tenante 
ay pinapagkopras ng panginoong maylupat at 
binabayaran ang bawat isang libong bunga ng 
niyog na nakopras na umaabot hanggang P250 
lamang. May mga umiiral ding patakaran na hindi 
pwedeng kusang magtanim ng niyog o anumang 
gulayin nang walang pahintulot ng panginoong 
maylupa. Laganap ang ganitong sistema sa ngayon. 

Sapilitang napapaloob sa ganitong relaasyon ang 
mga magniniyog dahil sa kawalan ng lupa. Nawalan 
sila ng lupa dahil sa dinulot na dislokasyon 
na resulta ng mga huwad na repormang 
ipinatutupad ng reaksyunaryong pamahalaan, 
kawalan ng trabaho ng malaking bilang ng mga 
manggagawa sa kalunsuran, pangangamkam ng 
malalawak na lupain ng mga panginoong maylupa, 
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pagpapalit-gamit ng produktibong lupain para 
sa kapakinabangan ng mga dayuhan at lokal na 
naghaharing uri, at malawakang militarisasyon. 

Dagdag pang pasanin ng mga magniniyog ang 
walang habas na pagputol ng mga puno ng niyog 
na pangunahing operasyon ng mga lokal na 
burgesya, pulitiko at mga militar. Noong taong 
2000 lamang, umabot sa 115,030 ang pinutol na 
puno ng niyog sa Bikol mula sa 14,939 na permit na 
ibinigay ng Philippine Coconut Authority, hindi pa 
dito kasama ang bilang ng mga iligal na pamumutol 
ng niyog. 

May pitong gumaganang oil mill sa rehiyon na 
mayor na kinokontrol nina Cosay at Olivan at 
limang gumaganang kumpanya na gumagawa 
ng mga produktong mula sa bunot ng niyog. 
Nananatiling kontrolado ng mga panginoong 
maylupa at lokal na burgesya kumprador ang 
industriya ng niyog na siyang nakapagtatakda sa 
mga di-pantay na hatian sa ani na pabor sa mga 
panginoong maylupaat mababang presyo ng kopra 
na umaabot sa P2.50 hanggang P6 bawat kilo 
habang nakataas ng mga kaltas sa resiko at sako. 
Katiting lamang ang kinikita ng mga magniniyog 
kumpara sa ganansya ng mga lokal na may kontrol 
nito na hindi naman lumalahok sa produksyon. 
Sa panahong napakababa ng presyo ng kopra 
(mas mababa sa P5 bawat kilo), aktwal na nalulugi 
ang mga magsasaka sa netong kita nila, dahil nga 
pinapasan nila ang gastos sa produksyon. 

Malayang nakokontrol ng mga naghaharing 
uri ang industriya ng niyog sa pamamagitan ng 
burukrasya, korte, militar, goons at repormistang 

grupo na siyang nakapanlilinlang at gumagamit ng 
dahas sa mga magsasaka. 

Ang tanging kasagutan ng rehimeng US-
Macapagal-Arroyo sa sitwasyong ito ay ang 
programang Ginintuang Masaganang Ani na 
umano’y “modernisasyon ng agrikultura,” na wala 
namang pinag-iba sa mga naunang huwad na 
programang pang-agrikultura ng mga nagdaang 
rehimen. Ito ang tumutugon sa monopolyo at 
superganansyang hangarin ng mga dayuhan 
na nagdudulot lamang ng higit na pagdausdos 
ng kabuhayan ng mga mga magsasaka at 
mamamayang Pilipino. Nakapaloob ito sa 
balangkas ng General Agreement on Tariff and 
Trade at Agreement on Agriculture na pawang 
dikta ng imperyalistang US sa pamamagitan ng 
World Trade Organization. Kaya’t hindi maasahan 
ang tapat na pagtugon ng kasalukuyang rehimen 
sa pagpapabuti sa kalagayan ng mga magniniyog. 
Bagkus ay papatindihin pa ang krisis ng malapyudal 
na sistema na sumasakal sa kabuhayan ng mga 
magniniyog, manggagawang bukid at iba pang 
magsasaka. 

Nasa kamay ng mga aping sektor ng lipunan ang 
pagkamit ng tunay na kasaganahan at kaunlaran ng 
industriya at produksyon ng niyog. Kailangan ang 
pagkakaisa ng mga magsasaka at manggagawang 
bukid para sa patuloy na pagsulong ng rebolusyong 
agraryo na siyang magwawakas sa monopolyo ng 
industriya ng niyog at iba pang anyo ng pyudal at 
malapyudal na pagsasamantala sa kanayunan. Ito 
ang magiging landas para makamit ang tunay na 
industriyalisasyon ng bansa.

Presyo ng Kopra: Ang Paligsahan ng mga Kapitalista sa Pamilihan 
Pumapatay sa mga Magsasaka at Manggagawang Bukid

Taon XXV | Blg. 3 | Hulyo-Setyembre 2001

Ang Niyog, bago pa man dumating ang 
kolonyalistang Espanyok ay karaniwan nang 
pananim ng mga sinaunang mamamayan sa 
Pilipinas dahil sa tropikong klima, mabundok na 
kalupaan at pana-panahong tag-ulan na paborable 
sa punong ito. Pinalaganap ang pagtatanim ng 
niyog noong kalagitnaan ng ika-17 siglo sa panahon 
ng pangongolonya ng mga Espanyol kung saan 
ginawang malawak na taniman ang Pilipinas para 
matugunan ang mataas na pangangailangan ng 
langis ng niyog mula sa mga Kanlurang bansa. Sa 
panhong ito mabilis na umunlad ang industriya 
sa Europa at partikular sa pagmamanupaktura ng 
sabon at margarina na kontrolado ng Lever Brothers 
ng Gran Britanya at Van Den Vergh and Jurgens ng 
Netherlands. Ginagamit pa noon ang taba ng baka 

at langis ng olive bilang hilaw na materyales ng mga 
nagmamanupaktura ng sabon at margarina. Nang 
magbuo na ng kartel ang Estados Unidos sa taba 
ng baka naobligang maghanap ng kapalit at nakita 
ang kahusayan ng tropikong langis ng niyog.

Sa pamamagitan ng pagpatupad ng patakarang 
polo (sapilitang paggawa) lumaganap ang gawain 
sa agrikultura at isa sa mga pinagtuunan ang 
pagtatanim ng niyog at inatasan ang bawat indio  
(mamamayan) na magtanim ng 200 puno para 
madagdagan pa ang buwis na kinokolekta. Hindi 
rin lingid sa ating kaalaman ang maraming gamit 
o produktong malilikha mula sa niyog [Listahan 1 
– Mga Produktong Galing sa Niyog] para magkamal 
pa ng dagdag na kita sa merkantelismo ang mga 
kolonyalistang Espanyol.
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Tuwirang ipinatupad ang sistemang pyudal at napalago ng mga 
PML ang mahagang pananim na siyang pabuya ng hari bilang 
tagapagpatupad ng mga patakaran ng malalawak na lupain. 
Ipinagpatuloy pa ang matinding pang-aagaw ng lupa lalo na sa 
panahon ng paghahari ng imperyalismong Estados Unidos. 

Sa kasalukuyan ang Pilipinas ang nangungunang bansa na 
pinagkukunan ng produktong niyog na sumasaklaw ng 3.31 
milyong ektarya, o 33% ng matatamnang lupaing agrikultural ng 
buong bansa. Pinangungunahan ito ng Timog Katagalugan at 
pumapangalawa naman ang Bikol [Talahanayan 1 – Taniman ng niyog] 
na manipestasyon lamang na siya ring pangunahing kabuhayan ng 
mga magsasaka at manggagawang bukid. 

Ang kanayunan ang pangunahing pinaghaharian ng mga PML 
sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan at sa ganitong 
kalakaran natural na ipanganak nito ang malawak na mamamayang 
nakatali sa lupa na biktima ng walang-habas na paghuthot ng mga 
dayuhan at katutubong pangunoong maylupa. 

Simula pa lang sa paglagay sa kanya bilang tagapangalaga ng 
lupa ay itatakda na ang mapagsamantalang relasyon sa usapin ng 
hatian at karaniwang umiiral ang 70-30 partehan pabor sa PML. 
Kapag hihimayin pa natin ang detalye ay makikita ang grabeng 
pagsasamantala sa ganitong kwenta:

Kita ng isang ordinaryong magsasaka ng niyog:
 Ektarya: 3 ektarya
 Bilang ng mga puno: 250
 Bunga bawat puno (karaniwan): 7
 Kabuuang bilang ng mga bunga: 5,250
 Malilikhang kopra: 1,750
 Ibawas: 262 kilo (para sa komprada)
 Koprang maiiwan sa magsasaka: 1,488
Gastos sa Produksyon:
 Kawit: P1,025 [P200/1,000 buko/buo]
 Transportasyon [mula taniman hanggang sa dealer ng kopra]: P1,200  

 [P75/hila, 35 sako sa karaniwan] kung hila-parada; o P1,700 kung buhat
 Kabuuan: P3,225
Kasalukuyang presyo ng kopra: P3.00-P5.00 bawat kilo
Kabuang kita: P3,720 [saP2.50/kilo] o P7,440 [sa P5/kilo]
Netong kita bawat anihan: P1,712 [sa P3/kilo] o P3,102 [sa P5/kilo]
Taunang kita [tatlong anihan]: P5,136 [sa P3/kilo] o P9,306 [sa P5/kilo]

*Sa Bikol, umabit sa P2.50/kilo
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Maliban sa pagsasamantala sa partehan nandyan 
pa ang mga patakaran at programang nagbibigay 
ng huwad na pag-asa sa mga magsasaka sa 
sabwatan ng mga burukrata kapitalista at ng 
malalaking panginoong maylupa sa pamamagitan 
ng diumano’y CARP. Programa sa “Kasiguruhan ng 
Pagkain” at pagpirma sa GATT hinggil sa Taripa sa 
Agrikultura. Resulta nito ang pagbaha sa lokal na 
pamilihan ng dayuhang produkto at naeengganyo 
diumano ang kumpetisyon sa kapinsalaan naman 
ng mga lokal na produkto. 

Noong 1999, ang bilihan ng kopra bilang 
pinakamahalagang ini-eksport na produkto ng 
niyog ay nagkakahalaga ng P15.25 bawat kilo 
ngunit sa mga sumunod na buwan hanggang 
sa pagpasok ng taong 2000 tuloy-tuloy nang 
bumagsak ang presyo partikular ang langis ng 
niyog at nagtala ng pinakamaling pagdausdos ng 
44.44% mula Mayo 1999 hanggang Mayo 2000 
habang ang presyo naman ng copra oil cake at 
desikadong niyog ay bumaba ng 20% at 7%. Isa sa 
mga ginagawang sangkalan ng gubyerno kaugnay 
sa pagbaba ng presyo diumano sa pandaigdigan 
at lokal na pamilihan ay ang kumpetisyon sa 
langis ng palm, mais at soya na kung tutuusin 
ay matagal na tayong naharap dito. Nitong mga 
huling kwarto ng 2000 simula nang idulog sa 
paglilitis ng pagpapatalsik si Estrada umabot 
ang presyo partikular dito sa Bikol ang halagang 
P2.50 bawat kilo ang kopra na lalong naglalagay 
sa walang-katulad na dagok sa mga magsasaka 
at manggagawang-bukid na halos limos na lang 
ang presyo sa kabila ng nakamamatay na lakas-
paggawang kinakailangan. Hindi man lamang 
matumbasan ang pagod at gastos bagkus higit 
na nabaon sa malalim na hukay ang kanilang 
paghihikahos. Sa kabilang banda, ang papalaking 
pangangailangan ng langis ng niyog batay sa 
dalawang dekadang nakaraan ay patuloy na 
maraming pinaggagamitan sa pagmamanupaktura 
ng sabon at mga produktong kosmetiko at iba 
pang gamit-industriya. Nalalagay pa rin sa balag ng 
alanganin ang mga magsasaka at manggagawang-
bukid bunga ng lumalakas na usapin sa kalusugan 

at pinapalaganap na may mataas na antas 
diumano ng kolesterol na sanhi ng sakit sa puso 
para takutin ang mga mamimiling Amerikano, lalo’t 
ito ang pangunahing umaangkat [60%] ng langis 
mula sa bansa. 

Habang binabayo ng matinding hagupit 
ng krisis ang loob at labas ng bakuran ng 
imperyalismo, pangunahing ang mga magsasaka at 
manggagawang-bukid ang naiipit sa kumpetisyon 
ng mga imperyalistang bansa. Ang iba pang 
mga mamamayan laluna sa ikatlong daigdig 
na pinakamaraming biktima ng pandiagdigang 
krisis ay pilit pinagtatakpan ng mga mapanlitong 
kasunduan at kahit na sa mga artipisyal na paraan 
sa pamamagitan ng pagkontrol ng pandaigdigang 
pamilihan ay makahakot pa rin ng supertubo at 
maibsan lamang ang kanilang walang-humpay na 
krisis. Disenyo rin ng kapitalismo ang pananatili 
ng pyudal na sistema at habang pinaiiral ang 
kaayusang ito ay laging nasasadlak sa kahirapan 
ang magsasakat manggagawang-bukid. 

Hangga’t ang sistemang pang-ekonomiya ay 
nakatali sa import-eksport, ang industriya ng niyog 
ay mawawalan ng halaga sa pamilihan sa kabila ng 
maraming gamit nito sa agrikultura at industriya 
at ang pagiging isa sa mga nangungunang 
produkto ng bansa. Ang manupaktura at 
industriyal na larangan ng produktong niyog 
ang magdudulot ng ilang beses na paglaki sa 
halaga sa pamilihan at matutumbasan ang 
lakas-paggawang inilalaan ng mga magsasaka at 
manggagawa. Subalit magagawa lamang ito sa 
ilalim ng pambansang industriyalisasyong ligtas 
sa kontrol ng imperyalismo. Nararapat lamang na 
harapin ng ibayong pagkakaisa ng mga magsasaka 
at manggagawang-bukid ang malakolonyal at 
malapyudal na sistemang ugat ng kahirapan. Sa 
pamamagitan ng pagsusulong ng rebolusyong 
agraryo, armadong pakikibaka at pagtatayo ng 
baseng-masa mapapalakas ang demokratikong 
rebolusyon ng bayan at maghahawan ng landas 
para magtamasa ng mga benepisyong malaon 
nang ipinagkait sa uring anakpawis. 

Ano ang Coco Levy?
Taon XXV | Blg. 3 | Hulyo-Setyembre 2001

Pinagtibay ng dating tuta ng imperyalistang US na 
si Marcos ang Coconut Consumers Stabiliszation 
Fund (CCSF) o mas kilala sa tawag na Coco Levy 
noong Agosto 20, 1973 sa ilalim ng Presidential 
Decree 276 (PD276) na nagtatakda ng buwis  na 
ipapataw sa bawat 100 kilong kopra na malilikha 
ng magsasaka. Nag-umpisa sa P15 bawat 100 kilo 
hanggang sa lumobo ng P100 bawat 100 kilo ang 
binabayarang buwis ng mga magsasaka sa loob 

ng siyam na taon. SA kasalukuyan, tinatayang 
umaabot na sa P100 bilyon ang pondo. 

Ginagamit ng mga kroni ni Marcos ang pondo 
mula sa coco levy para sa pagkontrol ng lokal na 
industriya ng niyog: nabili ang mga coconut trading 
firms, coconut oil mills, processors at exporter firms.  
Ang Coconut Industry Development Fund (CIDF) ay 
ginamit para sa pagpapaunlad ng Bugsuk Hybrid 
Seednut Farm na pag-aari ni Danding Cojuangco. 
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Ang pagtatayo ng United Oil Mills UNICOM) na 
pag-aari ng sabwatang Cojuangco at Juan Ponce 
Enrile ay mula rin sa coco levy. Ginamit rin ni 
Cojuangco ang pondo ng coco levy para sa pagbili 
niya ng shares sa San Miguel Corporation (SMC) na 
tinatayang umaabot sa P33 milyon.

May tatlong institusyon ang nagsasabwatan 
sa pagpapatupad ng coco levy: ang Philippine 
Coconut Authority (PCA) na siyang nagtatakda 
at nangongolekta ng coco levy, ang Philippine 
Coconut Producers and Federation, Inc. (COCOFED) 
na organisasyon ng mga panginaoong maylupa 
at negosyante at ang United Coconut Planters 
Bank (UPCB) kung saan dinedeposito dito ang 
lahat ng pera mula sa coco levy. Pinamumunuan 
ito nina Danding Cojuangco (kagawad ng PCA 
at presidente ng UCPB at UNICOM; Juan Ponce 
Enrile (tagapangulo ng PCA, COCOFED, UCPB 
at UNICOM) at Maria Clara Lobregat (direktor 
ng PCA, presidente ng COCOFED, direktor ng 
UCPB at vice-chairman ng UCPB Executive 
Committee). Nangangahulugan lamang na ang 
coco levy ay dapat magsisilbi sa interes ng mga 
magsasaka subalit ang nakikinabang ay ang iilan 
ding burukrata, burges-komprador at malalaking 
panginoong maylupa. 

Iniimbestigahan ito ng Commision on Audit 
(CoA) noong 1986 matapos ang pag-aalsang 
EDSA at napag-alaman na umabot sa P9.695 
milyon ang kabuuang koleksyon nito. Iniutos ng 
administrasyon ni Aquino ang sekwestrasyon ng 
pondo mula sa coco levy. Sinampahan ng kaso sina 
Cojuangco at ang iba pang kasangkot at umabot ito 
sa Korte Suprema. Ngunit wala ring nagyari sa mga 
pagtatangkang maibalik ang bilyun-bilyong pondo 
at ari-ariang mula sa coco levy. Hindi maibahagi 
ang pondo sa mga magsasaka dahil inaangkin ito 
bilang pribadong pondo ng ilang may malaking 
“kontribusyon” dito, tulad ni Danding Cojuangco. 
Hanggang sa ngayon, nasa kontrol ng Philippine 
Commission on Good Governmenet (PCGG) ang 
mga nasekwester na ari-arian. 

Noong 1995, ipinagtibay naman ni Ramos ang 
Executive Order 277 (EO 277) na nagtatakda na ang 
lahat ng kikitain ng coco levy ay dapat na gamitin 
at patakbuhin bilang pondo publiko, ngunit hindi 
nito ganap na idinideklara ang coco levy  bilang 
pondong publiko. 

Nitong Nobyembre 8 ay ipinagtibay naman ni 
Estrada ang Executive Order 313 (EO 313)  na 
nagrarasyunalisa sa paggamit ng pondo ng 
coco levy  para sa pagpipinansya ng iba’t ibang 
programang pangsuporta sa mga magsasaka 
at industriya ng niyog sa pamamagitan ng 
pagtatayo ng trust fund. Makakatulong daw ito sa 
pagpapaunlad ng mga magsasaka na naapektuhan 
ng mababang presyo ng kopra at iba pang 
produkto ng niyog. Isinasaad ng EO 313 na 30% 
ng kita ng trust fund ay para raw sa pagsusulong 
ng produktibidad sa pagkain at pagpapaunlad at 
pagpapabuti ng kondisyon sa kabuhayan ng mga 
magsasaka at iba pang manggagawa sa agrikultura. 
Ngunit ang lahat nang ito ay pawang panlilinlang 
lamang sa mga magsasaka. 

Sa pamamagitan ng EO 313 ay bubuuin ang 
“trust fund committee”  na siyang mangangasiwa 
ng pondo mula sa coco levy. Ito rin ang pipili ng 
“auditing firm.” Kaya hindi na mapapasailalim sa 
CoA ang pageksamin at pag-audit ng trust fund na 
nangangahulugang hindi itinuturing ang pondo 
biilang publiko. 

Ang apat sa mga bumubuo ng ”trust fund 
committee” ay ang mga tagapangulo ng Department 
of Agrarian Reform na si Horacio Morales, Jr., 
Department of Agriculture na si Edgardo Angara, 
Department of Finance na si Jose Pardo at PCGG na 
si Elma Magdangal. Sina Romulo Tapayan, Nonito 
Clement, Sr., Rolando Bongbong at Manuel del 
Rosario ang tanging mga magsasaka na kabilang sa 
komite. Si Cojuangco ay myembro rin ng Governing 
Board  ng UCPB na siyang itinakdang trustee bank 
ng trust fund.  Sa ganitong komposisyon ng trust 
fund ay imposibleng tutugon nga ang EO 313 sa 
interes ng mga magsasaka. Muli lamang nitong 
ibinabalik ang mga kroni ni Marcos sa pagkontrol 
sa industriya ng niyog. 

Pinatutunayan ng kasaysayan ng coco levy 
kung paano ligal na nakapagsamantala sa mga 
magsasaka ang mga panginoong maylupa at 
kapitalista. Tulad ng mga nakaraang probisyon, 
ang EO 313 ay malabong makakatulong sa 
pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka at 
sa industriya ng niyog. 
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MGA PILING ARTIKULO SA ANG BAYAN

Industriya ng niyog, patuloy na bumabagsak
Tomo L | Blg. 3 | Pebrero 7, 2019

Mahalaga ang industriya ng niyog sa buong 
sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa 
kasalukuyan, halos 26% ng lupang sakahan 
ay nakalaan sa niyugan, at pinagkukunan ng 
kabuhayan ng halos apat na milyong magniniyog. 
Sa kabila nito, bagsak ang industriya ng niyog 
sa bansa. Sa tala, may 60% ng mga magniniyog 
at manggagawang bukid ang mababa pa sa 
hangganan ng karalalitaan ang kinikita sa araw-
araw.

Kalagayan ng magniniyog 

Dulot ng agresibong pagpapalit-gamit ng lupa, 
libu-libong magsasaka ang napalayas sa kanilang 
lupa at nawalan ng kabuhayan. Ayon sa DAR, 
mayorya ng proyektong pagpapalit-gamit ng 
lupa ay nasa mga rehiyon na nangunguna sa 
produksyon ng niyog — Central Luzon, Misamis 
Oriental at Southern Luzon. Saklaw nito ang libu-
libong ektarya ng niyugan na gagawing pook 
pasyalan, mga proyektong pang-imprastruktura 
sa ilalim ng “Build, Build, Build”, sports complex, 
negosyong pabahay at iba pa. Milyun-milyong puno 
ng niyog din ang nawasak ng bagyong Yolanda at 
pesteng Cocolisap na tumama sa Visayas at ilang 
bahagi ng Luzon.

Sa Leyte pa lamang, may halos 33 milyong 
puno ng niyog ang sinira ng bagyo. Masahol pa, 
kontrolado ng malalaking panginoong maylupa 
at negosyante ang industriya ng niyog — mula 
sa lupa at iba’t ibang produkto ng niyog. Sa Bikol, 
umaabot sa 58% ang kinikita ng panginoong 
maylupa (na kadalasa’y may-ari 
rin ng mga oil mill o kumprada). 
Halimbawa, sa 1,116 kilo 
ng kopra (18 ka sako), na 
binibili nito sa halagang P17/
kilo, umaabot sa P10,977 ang 
napupunta sa panginoong 
maylupa. Samantala, nasa 
17.8% o P3,375 lamang ng kita 
ang napupunta sa magniniyog 
habang 18.4% o P3,500 ay 
paghahatian ng siyam na 
manggagawang bukid. Sa gayon, 
P75/araw lamang ang kita ng 
magniniyog bawat 45 araw na 
isang siklo ng anihan. Gayundin, 
nasa P388 lamang ang kikitain 
ng bawat manggagawang bukid 
sa loob ng parehong siklo o 
P15.50 /araw.

Padausdos ang presyo ng kopra na nagsimula 
noong nakaraang taon. Mula P40 kada kilo, 
bumagsak ito tungong P13. Sa Sorsogon, binibili 
sa mga magsasaka ang isang buong niyog nang 
P2-4 kada kilo na dating nagkakahalaga ng P8-12. 
Ayon sa mga magniniyog, halos P4-7 na lamang 
kada araw ang kanilang kinikita, malayong malayo 
sa P500-P700 na gastos sa araw-araw ng isang 
pamilyang magsasaka. 

Walang malinaw na paliwanag ang Philippine 
Coconut Authority (PCA) sa nagaganap na 
pagbagsak ng presyo ng kopra at buong niyog. 
Palusot pa ng PCA at iba pang ahensya ng 
gubyerno, dulot diumano ito ng paglakas ng 
pandaigdigang kompetisyon sa pagkukunan 
ng langis mula sa niyog gaya ng mas mura at 
maraming suplay ng palm oil. Dagdag pa nilang 
palusot ay ang sobra-sobrang suplay ng kopra. 
Subalit ang presyo ng langis ng niyog, tulad ng 
presyo ng gasolina ay monopolisado ng mga 
dambuhalang korporasyon sa US at mga bansa sa 
Europe. Sila ang pangunahing pinagdadalhan ng 
mga produktong niyog mula sa bansa kung kaya’t 
sila ang nakapagtatakda ng presyo.

Dagdag pang pahirap ang sistemang resikada 
o ang pagbabawas sa halaga ng kopra batay sa 
sinasabing moisture content nito, na arbitraryong 
itinatakda ng mga malalaking komersyante at mga 
may-ari ng kumprada. Samantala, mas malala 
ang kundisyon ng mga manggagawang bukid na 
kumikita lamang ng P200-P300 sa bawat isang 
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libong upa sa kawit, pagtatapas, pag-iipon ng 
niyog at ibang paggawang agrikultural sa niyugan. 
Biktima rin sila ng laganap na kontraktwalisasyon. 
Sa inilabas na listahan ng Department of Labor 
and Employment, pawang kontraktwal at hindi 
sumasahod ng sapat ang 1,500 manggagawa ng 
Peter Paul Philippines, kumpanyang nagpoproseso 
ng niyog.

Pasan din ng mga magkokopras ang pagtaas 
ng presyo ng bilihin sa ilalim ng batas na TRAIN 
ng rehimeng Duterte. Dahil dito, halos walang 
kinikita ang mga magniniyog. Mula P20,000 kada 
taon, bumagsak ang kanilang kita sa P7,200. 
Nagbibingi-bingihan naman ang mga ahensya ng 
gubyerno sa apela ng mga magniniyog. Bigo itong 
makapagbigay ng subsidyo at kung may iilan man 
ay hindi naman nakasasapat. Wala rin itinatayong 
pasilidad o imprastruktura upang mapaunlad ang 
paraan ng kanilang pagsasaka.

Laban para bawiin ang pondong coco levy

Ang pondong coco levy ay tinipon noong panahon 
ni Marcos mula sa kinaltas na buwis sa mga 

maliliit na magniniyog. Hindi ito napakikinabangan 
hanggang sa kasalukuyan. Umaabot na ito sa 
halagang P150 bilyon. 

Samutsaring kaparaanan ang ginagawa ng mga 
nagdaang rehimen upang ipagkait ang pondo 
sa mga magsasaka at pigilan na maibalik ito sa 
mga lehitimong benepisyaryo. Hanggang ngayon 
patuloy pa rin ang panawagan ng mga maglulukad 
na ipamahagi na ang pondo ng coco levy.

Nitong Enero lamang, daan-daang 
magniniyog ang nagmartsa tungong PCA para 
makipagdayalogo at magprotesta. Giit nilang 
dapat nang ibalik ang pondo at gamitin para sa 
pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Makailang 
beses din silang naglabas ng petisyon upang 
kundenahin ang di patas na pagbabawas sa halaga 
ng kopra, pataasin ang presyo ng niyog at para sa 
agarang tulong sa mga magniniyog na lubhang 
apektado ng pagbagsak ng industriya.

Nakapamamayagpag pa rin si Danding sa ilalim ng rehimeng Macapagal-Arroyo
Tomo XXXI | Blg. 12 | Disyembre 2001

Walang tigil na nagmamaniobra at patuloy na 
namamayagpag si Eduardo “Danding” Cojuangco 
Jr., pinakamakapangyarihang kroni ni Marcos 
at padrino ni Estrada. Binubuo sa pagitan ng 
gubyernong Macapagal-Arroyo at ng kampong 
Cojuangco ang mga aregluhang nagtitiyak sa 
patuloy na paghawak nina Cojuangco sa pondong 
coco levy (buwis sa niyog), kontrol niya sa San 
Miguel Corporation at suporta ng gubyerno sa 
malawakan niyang pangangamkam sa daan-daang 
libong ektarya ng lupain mula sa Isabela hanggang 
Negros at Mindanao.

Tulad ng dati, minamantine at pinalalawak 
ni Cojuangco ang kanyang imperyong pang-
ekonomya sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan 
sa sinumang nakaluklok na rehimen, mga tusong 
maniobra, burukratikong katiwalian at pasistang 
karahasan. Sa desperasyon namang makabig ang 
suportang pampinansya at pampulitika ni

Cojuangco para sa eleksyong 2004, walang 
kahihiyang nakikipagkutsaba ang rehimen sa 
kanya.

Lihim na kasunduang maka-Cojuangco

Noong Oktubre 28, lihim na nakipag-areglo 
ang rehimeng Macapagal-Arroyo sa kampo ni 
Cojuangco para magpakana ng kasunduang 

kunwa’y nagtutugma sa interes ng magkabilang 
panig kaugnay ng pag-aari sa pondong coco levy. 
Umabot na sa P130 bilyon ang kabuuang halaga ng 
pondong ito. Patuloy na sinasarili at sinasamantala 
ito nina Cojuangco. Gustong bawiin ng mga 
magsasaka sa niyugan ang kabuuan nito, dahil 
naipon ito sa pamamagitan ng buwis na binayaran 
nila mula 1973 hanggang 1982. Nilayon ng rehimen 
na gawing upisyal ang lihim na aregluhan sa 
pamamagitan sana ng isang bagong Executive 
Order. 

Sa lihim na aregluhan, ang P50 bilyong 
bahagi ng pondong coco levy (27% ng sapi 
ng SMC) ay ibebenta at gagawing trust fund 
(pondong nakaseguro sa bangko) para umano 
sa rehabilitasyon ng agrikultura ng niyog. Ang 
mamamahala sa naturang trust fund ay ang 
Philippine Coconut Producers’ Federation 
(COCOFED), sa ngalan umano ng mga magsasaka. 
Ang COCOFED ay hindi organisasyon ng mga 
magsasaka kundi ng malalaking panginoong 
maylupa at burges kumprador na may negosyo sa 
niyog. Pinamumunuan ito ni Maria Clara Lobregat, 
ang pangunahing kasapakat ni Cojuangco sa 
aregluhan. Sa gayon, mananatili sa kamay nina 
Cojuangco ang pagmamaniobra sa gamit at 
pakinabang ng pondong ito.
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Sumingaw ang baho ng kasunduan at umani ito 
ng malakas na pagtutol mula sa mga organisasyon 
ng mga magsasaka, mga demokratikong 
organisasyong masa at mamamayan. Maging ang 
Presidential Commission on Good Government ay 
naggiit na ang pondong coco levy ay hindi pribado 
kundi pampublikong pondo. Kaakibat ng bagong 
kasunduan, ibinulgar ng People’s Consultative 
Assembly (dating kaalyado ni Macapagal-Arroyo sa 
EDSA 2) na magbibigay si Cojuangco ng malaking 
kabayaran para magamit ni Macapagal-Arroyo sa 
halalan sa taong 2004 at iba pang balak. Sa pag-
ulan ng higit na batikos, napilitan si Macapagal-
Arroyo na isaisantabi ang aregluhan.

Pondong pampubliko

Tuluyan nang nawalan ng ligal na batayan ang 
lihim na aregluhan nina Macapagal-Arroyo at 
Cojuangco nang ideklara ng Korte Suprema nitong 
Disyembre 14 na pampubliko ang pondong coco 
levy. Kaakibat nito, lahat ng pinuhunanan mula rito 
ay hahawakan na ng gubyerno, kabilang ang UCPB 
at ang sekwestradong 27% sapi ng SMC. Sa gayon, 

maibabalik sa gubyerno ang ganap na pag-aari at 
kontrol sa UCPB at ang limang pwesto sa SMC na 
kinakatawan pa rin ng mga tauhan ni Estrada.

Subalit hindi pa rin mapakikinabangan ng mga 
magniniyog ang mga ito. Hindi sila bibigyan ng 
direktang kontrol at boses sa gamit ng pondo. 
Sa halip, mapapailalim lamang ang mga ito sa 
kontrol ng malalaking burukrata at mga burges 
kumprador sa gubyerno na malalapit sa rehimen. 
Gagamitin lamang ang pondong ito para sa 
ibayong burukratikong korapsyon at sa mga bogus 
at anti-magsasakang proyektong nagpapanggap na 
nagbibigay-tulong sa mga magniniyog.

SMC, kay Danding pa rin

Dahil idineklara nang pampubliko ang pondong 
coco levy, umano’y ang mananatili na lamang na 
makokontrol ni Cojuangco sa SMC ay ang inaangkin 
niyang 20% sapi na katunaya’y nakaw na yaman 
din. Kaya ilang oras bago ang deklarasyon ng Korte 
Suprema, nagmaniobra na si Cojuangco upang 
matiyak ang kanyang kontrol sa SMC. 

Mga suliranin ng mga magsasaka’t manggagawang bukid 
sa mga niyugan sa Kabikulan

Tomo XXXI | Blg. 10 | Oktubre 2001

Sa harap ng tuluy-tuloy na pagdausdos ng 
pamilihan at industriya ng niyog sa bansa at buong 
daigdig, patuloy ang paglubog ng mga magsasaka 
sa mga niyugan sa malalang karukhaan. Sa kabila 
nito, walang gina gawa ang rehimeng Macapagal-
Arroyo para ala gaan ang kanilang kapakanan. Ang 
sumusunod ay paglalarawan ng abang kalagayan 
ng mga magsasaka sa mga niyugan sa Kabikulan. 

Monopolyo ng mga panginoong may-lupa sa 
mga niyugan

Tinatayang 2.5 milyong pamilya (3.4 milyong 
magsasaka at manggagawang bukid at ang 
kanilang 16.6 milyong supling) sa buong bansa ang 
umaasa sa produksyon ng niyog para sa kani lang 
kabuhayan. Dalawampung porsyento o 500,000 
lamang ng mga pamilyang ito ang may sariling 
niyugan. Samantala, 50,000 pamilya lamang ang 
nagmamay-ari sa 80% ng lahat ng niyugan sa 
bansa. Ang nagpapatuloy na kawalan ng sariling 
lupang ikinabubuhay ng malaking mayorya ng 
mga mag-sa saka sa niyugan ang naglulugmok sa 
kanila sa mabagsik na pag sa samantalang pyudal 
at mala-pyudal at sa matinding kahirapan at 
pagkaatrasado sa kabuhayan. 

Sa Bikol, 663,443 ektarya o 37% ng kabuuang 
lupain ay niyugan. Wala pang 0.2% nito ang 1,226.2 
ektaryang “ipinamahagi” mula 1987 sa ilalim 
ng maka-asenderong Comprehensive Agrarian 
Reform Law. Dahil ang pag-aari at kontrol sa lupa 

ay nananatiling monopolisado ng mga panginoong 
maylupa, naididikta nila ang hatian ng produkto 
mula sa mga niyugan. Pinakalaganap ang partihang 
60-40 at tersyuhan (2/3-1/3), pabor sa panginoong 
may-lupa. Sa mas maraming niyugan, isinasabalikat 
ng mga mag sasaka ang mga gastos sa produksyon 
katulad ng pasahod sa manggagawang bukid at 
upa sa kalabaw. 

Kung kaya nananatiling hikahos ang kalagayan 
ng nakararami sa halos 300,000 magsasaka at 
manggagawang bukid sa mga niyugan sa Bikol. Sa 
kabilang banda, limpak-limpak ang kinikita ng mga 
panginoong maylupa, burges-kumprador at mga 
dayuhang namumuhunan sa produksyon ng kopra 
at iba pang produkto ng niyog. 

Pagdausdos ng pamilihan at presyo ng mga 
produkto ng niyog

Matagal nang kumikitid ang pandaigdigang 
pamilihan ng mga produkto ng niyog. Pangunahing 
dahilan nito ang lumalaking kumpetisyong 
idinudulot ng iba pang vegetable oils (langis na 
galing sa halaman). Pangunahing kakumpitensya 
ng langis ng niyog ang palm oil at palm kernel oil. 
Maging ang gubyernong Macapagal-Arroyo ay 
magpapatupad ng programa sa komersyal na 
pagtatanim ng mga negosyante mula sa Malaysia 
at Brunei ng palm trees sa 100,000 ektarya sa 
bansa. Makapagpapabilis ang ganitong programa 
sa pagdausdos ng industriya ng niyog sa Pilipinas.
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Dulot ng pagkitid ng pandaigdigang pamilihan, 
lagi nang bagsak ang presyo ng mga produkto ng 
niyog. Mainam na kung umabot sa P6 ang bawat 
kilo ng kopra. Noong 1996, umabot lamang ito 
sa abereyds na P3.50 bawat kilo. Sa kasalukuyan, 
P4.50–P5.50 lamang ang presyo nito. Maging 
ang mga pang gitna at mayamang magsasaka ay 
biktima rin ng bagsak na presyo ng kopra. 

Bukod sa pagsadsad ng presyo ng kopra bunga 
ng pagkitid ng pandaigdigang pamilihan nito, 
kinakaltasan pa nang 15-25% ang presyo ng kopra 
para sa resiko (muling pagpapatuyo para alisin 
ang natitirang tubig sa kopra) na arbitraryong 
itinatakda ng mga namimiling kumprador. 

Sa humigit-kumulang 1.5 ektaryang niyugan, 
karaniwang nakaaani ang isang nangungupahang 
maralitang magsasaka ng 2,400 piraso ng niyog 
bawat 45 araw. Nagluluwal ito ng 600 kilo ng kopra. 
Sa presyong P5.50 bawat kilo, ang kabuuang kita 
rito ng magsasaka ay P3,300. Kapag binawasan 
nang 15% o P495 para sa resiko, ang matitirang pag 
hahatian ng magsasaka at panginoong maylupa ay 
P2,805. Sa partihang tersyuhan batay sa kabuuang 
kita, P1,870 ang kakamalin ng panginoong 
maylupa. Ang P935 na matitira sa magsasaka ay 
aawasan pa ng mga gastos sa produksyon. Kahit 
walang awasin dito, ang abereyds na maaari 
niyang gastusin hanggang sa susunod na gusi 
(anihan) ay P20.78 lamang bawat araw. Ito ay 
5.4% lamang ng tinatayang P382.63 arawang 
pangangailangan ng anim-kataong pamilya upang 
mabuhay nang disente sa labas ng Kamaynilaan. 
Upang magkaroon ng dagdag na kita, kailangang 
magtrabaho rin siya bilang manggagawang bukid o 
maghanap ng iba pang pagkakakitaan. 

Sahod-alipin ng mga manggaga wang bukid sa 
niyugan

Nakapako sa napa kababang antas ang sahod 
ng mga manggagawang bukid sa niyugan. Sa 
pagbagsak ng presyo ng kopra, bumagsak din 
ang sahod ng mga manggagawang bukid. Sa por 
pirasong pasahod, 30 sentimo ang karaniwang 
bayad sa pagkakawit, 10 sentimo sa pagtitipon 
at 15 sentimo sa pagbubunot. Ang pakyawang 
trabaho sa panginoong may lupa o mayamang 
magsasaka ng isang manggagawang bukid mula 
pagkakawit hanggang sa pagsasako ng kopra ay 
binabayaran lamang ng 60 sentimo bawat piraso. 
Kung mapakyaw ng isang manggagawang bukid 
ang isang gusi at matatrabaho niya ang 2,400 
niyog, halimbawa, kikita siya ng P1,440. Mula rito, 
magkakaroon siya ng abereyds na P32 lamang 

na panggastos araw-araw para sa kabuhayan ng 
pamilya. 

Malawakang pagpapalit-gamit ng lupa at 
dislokasyon

Nitong Abril, 11.7% ang upisyal na tantos ng 
disempleyo sa Kabikulan. Patuloy itong lalala sa 
harap ng malawakang pagputol ng mga punong 
niyog at pagpapalit-gamit ng lupa. 

Sa kabila ng RA 8048 o Coconut Preservation 
Act of 1995, batas na nagbabawal sa pagputol ng 
mga produktibong puno ng niyog, milyun-milyong 
puno ang pinuputol taun-taon para sa paggawa ng 
cocolumber, sa pagpapalit-gamit ng lupa at iba pa. 

Nakatakdang ipailalim sa pagpapalit-gamit 
upang gawing minahan, pabrika, komersyal na 
mga plantasyon at iba pang agribisnes, commercial 
complex, golf course, resort o di kaya’y “proyektong 
pangkaunlaran” ang may 1.315 milyong ektarya o 
74.62% ng buong Kabikulan.

Kawalang-katarungan sa istorikong suliranin 
ng coco levy

Magpahanggang ngayon, hindi lamang 
ipinagkakait sa mga magsasaka sa niyugan ang 
pondong coco levy (buwis sa kalakal ng produktong 
niyog). Pormal nang binawi ni Macapagal-Arroyo 
ang maka-Cojuangco na utos ni Estrada kaugnay 
ng coco levy. Subalit minamaniobra ngayon ng 
pinuno ng Kongreso na si Jose De Venecia ang 
muling pagbabalik ng pondong coco levy kay 
Cojuangco. Bukod rito, nito lamang Hunyo 2001 
ay pinawalambisa na ng korte ang isa sa pitong 
kaso laban kay Cojuangco kaugnay ng pagnakaw 
sa pondong coco levy. Ginamit ni Cojuangco 
ang pondo para ipambili ng mga sapi sa United 
Coconut Planters Bank at San Miguel Corporation.  

Patung-patong ang mga suliraning pinapasan 
ng mga magniniyog

Nagpapatuloy ang pagdausdos ng industriya sa 
niyog at ang karukhaan ng mamamayang umaasa 
rito. Nananatili namang bulag at bingi ang rehimen 
sa kanilang kalagayan. Mareresolbahan lamang 
ang mga ito sa pamamagitan ng mga matagalang 
radikal na pagpapalawak at pagbabago sa 
agrikultura at kabuuang ekonomyang pampulitika 
sa mga niyugan. Sa proseso nito, kailangang 
maglunsad ng mga pakikibakang antipyudal at iba 
pang pakikibakang masa na nakatuon sa bawat 
natukoy na suliranin upang makakamit ng mga 
kagyat na kaginhawahan sa malubhang karukhaan 
ng masang magsasaka sa mga niyugan.
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PHOTOQUOTES

Ka Ma. Roja Banua, NDF-Bikol spokesperson, on the privatization of the Coco Levy Fund
Marso 2021

True to its subservient form, the US-Duterte 
regime, an obedient servant of bureaucrat 
capitalists and imperialists has privatized the Coco 
Levy Fund. After winning the battle against the 
late Danding Cojuangco and other Marcos cronies 
to retrieve their hard earned money, our aging 
farmers will be robbed once more by wealthy and 
exploitative buseinessmen. Who will it be this 

time? Whose greedy fingers will dip into the more 
than P100 billion additional assets? Businessmen 
or traditional politicians getting ready for the 
upcoming elections, or both?

This is large-scale robbery and extortion 
perpetrated by the state, for the ruling class it 
serves and protects.

PKM-Bikol sa pagkakapasa ng panukalang batas ng Coconut Levy Trust Fund sa Senado
Oktubre 10, 2020

Traydor ang rehimeng US-Duterte! Matapos 
nitong ipangalandakan ang pagbabalik ng coco levy 
fund sa mga magniniyog sa tatlong magkakasunod 
na State of the Nation Address (SONA), prayoridad 
na ngayon sa Kongreso ang paggamit ng pondo 
nito para sa pagbubuo ng umano’y trust fund. 
Lumang tugtugin na ito ng reaksyunaryong 

gubyerno upang matakbuhan ang pananagutan at 
hindi na ibalik ang bilyun-bilyong ninakaw sa mga 
magniniyog. Sa halip na maging ayuda para sa 
mga magniniyog, tiyak didiretso ito sa makakapal 
nang bulsa at kaha-de-yero nang mga burukrata 
kapitalista’t mga kasapakat nito sa sektor ng 
pinansya. 


