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Ma ta pos ang ma hi git 36 na taon 
mu la nang pi na tal sik sa Ma ‐
lacañang, ma nu num ba lik sa tuk tok 
ng ka pang ya ri hang pam pu li ti ka sa 
Pi li pi nas ang la bis na ki na mu mu hi ‐
ang pa mil yang Marcos. Sa ha los da ‐
la wang de ka da, nag pa ka sa sa si la at 
nag ha ri-ha ri an. Ang pag-a ngat ni 
Marcos Jr bi lang pre si den te ng Pi li ‐
pi nas ay mis tu lang pag la mu tak ng 
ka la man si sa hin di pa nag hi hi lom na 
su gat ng ba yan.

Ile hi ti mo ang re hi meng Marcos 
II. Na ka tun tong ito sa ba ta yan ng 
di na yang elek syon. Na ki pag sab wa ‐
tan si Marcos Jr kay Du ter te pa ra 
ga mi tin ang Co me lec at ang kum ‐
pan yang nag pa pa tak bo ng de ‐

kompyu ter na bi la ngan pa ra ipe ke 
ang "landsli de victory." Ba tid ng 
mga eksper to na sa la mang ka ang 
kan yang 31.5 mil yong bo to. Nga yon 
lamang nang ya ri na hi git sa pi na ka ‐
ma ta as na bo to ng na na long se na ‐
dor ang bo tong na ku ha ng kan di da to 
sa pag kap re si den te, la lu na ng isang 
tam bay na sa na ka ra ang ilang taon 
ay na ki la la la mang na ta lu nan sa 
elek syong bi se-pre si den te. Para 
pagtakpan ang katotohanan ng 
malawak at sistematikong pandara-
ya, pinalalabas ng ilan na nabilog ng 
mga Marcos ang ulo ng mga Pilipino.

Su ba lit hin di mag pa lo lo ko ang 
sam ba ya nang Pi li pi no. Iti na tak wil 
ni la ang ile hi ti mong re hi meng 

Isa lu bong ang ma la la king pag la ban sa 
ile hi ti mong re hi meng US-Marcos II

Sa loob ng sam pung araw, ida ra os ang isa sa pi na ka ka suk lam-suk lam at 
pi na ka ka hi ya-hi yang pang ka say sa yang pa la bas sa ban sa: ang pag sum pa 
ni Fer di nand Marcos Jr bi lang ika-17 pre si den te ng Gub yer no ng Re pub ‐

li ka ng Pi li pi nas.

Marcos II at de ter mi na do si lang la ‐
ba nan ang la hat ng pag ta tang kang 
ba lig ta rin ang ka ni lang ma ka say sa ‐
yang ha tol la ban sa mga Marcos at 
pa tu loy na isu long ang pa ki ki ba ka 
pa ra sa ka ta ru ngan. Mu lat ang ma ‐
ma ma yan sa pla nong ga mi tin ni 
Marcos Jr ang po der upang ipa wa ‐
lang say say ang mga ka so ng ko rap ‐
syon at pan da ram bong pa ra tu lu ‐
yang ma ka ta kas sa ka pa ru sa han si 
Imel da, at pa tu loy ni lang pag sa saan 
ang ma hi git $10 bil yong na kaw na 
ya man.

Mu lat ang ma ma ma yan na ga ga ‐
mi tin ni Marcos Jr ang po der upang 
si ki lin at pa ta hi mi kin ang mga tu mu ‐
tu tol sa ka ni lang pag ha ha ri. Nga yon 
pa la mang, idi nek la ra na ng pu lis na 
hin di pa pa ya gan ang mga "i li gal na 
ra li yis ta" sa Hun yo 30 at ha ha ra ngin 
ang si nu mang ba ba ti kos sa ile hi ti ‐
mong re hi men.

EDITORYAL
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Ga ya ng idi nek la ra ng mga 
Marcos, ga ga mi tin ni la ang ka pang ‐
ya ri han upang ba gu hin ang pag ka ‐
ka su lat ng ka say sa yan, pa la ba sing 
"gi nin tu ang pa na hon" ang ba tas mi ‐
li tar at bu ra hin ang ka to to ha nan ng 
ma la wa kang ko rap syon at pan da ‐
ram bong, ma ra mi hang pag ku ku long, 
pag tortyur at pag pa tay sa mga na ki ‐
ba ka la ban sa dik ta du ra. Si ni sin dak 
na ang si nu mang mag si si wa lat ng 
ka to to ha nan tung kol sa ma di lim na 
pa na hon ng pag ha ha ri ni Marcos. 
Bi na ban sa gan si lang "ko mu nis ta" at 
pi nag ba ban ta ang ga wing tar get sa 
kontra-in sur hen sya.

Mu lat ang ma ma ma yan na ga ga ‐
mi tin ni Marcos Jr ang anim na taon 
pa ra tu lu yang bi gu in ang pag ba wi sa 
na kaw na ya man ng mga Marcos, at 
pa ra la lo pang pa la wa kin ang ka ni ‐
lang bu ruk ra ta-ka pi ta lis tang ya man 
sa pa ma ma gi tan ng pam bab ra so at 
pa nu nu hol sa ma la la king ne go syan ‐
te, pag bul sa sa por syen to ng mga 
kontra tang pa pa su kin ng gub yer no 
at pag pa pa la wak at pag pa pa la wig sa 
ka ni lang pam pu li ti kang di nas ti ya.

Mu lat ang ma ma ma yang Pi li pi no 
na itu tu loy ng re hi meng US-Marcos 
II ang mga pa ta ka rang neo li be ral na 
dik ta ng mga bang ko at mo no pol ‐
yong ka pi ta lis tang da yu han sa pa ‐
ngu ngu na ng US. Sa git na ng pag ka ‐
bang ka ro te ng es ta do (na ang bad ‐

yet sa 2022 ay si ni mot na ni Du ter ‐
te), ini wang ga bun dok na utang ng 
gub yer no, nag ba ban tang ipa pa taw 
sa ba yan ang la long pa bi gat na mga 
bu wis. Sa hu wad na pa nga kong 
mag ha ha tid ng kaun la ran, ibi ni bi gay 
ang la hat ng pa bor sa mga da yu hang 
ka pi ta lis ta, la lu na sa ma la la king 
plan ta syon at ope ra syon sa pag mi ‐
mi na, na du ma dam bong sa li kas-ya ‐
man ng Pi li pi nas, umaa gaw sa lu pa 
at hu ma had lang sa pag-un lad ng 
ban sa.

Sa ila lim ni Marcos Jr, tiyak pa ‐
tu loy ang pag ma ma nik lu hod sa im ‐
per ya lis tang US at Chi na, pa ngu na ‐
hin sa US, la lu na sa pag pa pa la kas ng 
pre sen syang mi li tar at pang hi hi ma ‐
sok ni to sa Pi li pi nas. Mag pa pa tu loy 
ang pa gi ging su nud-su nu ran ng 
reak syu nar yong es ta do sa doktri ‐
nang kontra-in sur hen sya pa bor sa 
ge rang na ka sa la lay sa san da ta at 
bom bang bi ne ben ta ng mga kum ‐
pan yang Ame ri ka no.

Tan da ng iba yong pag ka bu lok ng 
nag ha ha ring sis te ma ang pag-u po ni 
Marcos Jr sa tuk tok ng reak syu nar ‐
yong es ta do bi lang pa ngu na hing ta ‐
ga pag tang gol sa in te res ng nag ha ‐
ha ring uri at ng nag ha ha ring sis te ‐
mang ma la ko lon yal at ma lap yu dal.

Ang la long pag la la ng kri sis ng 
sis te ma sa ila lim ni Marcos Jr ay 
mag lu lu wal ng sit wa syong pa bor pa ‐

ra isu long ang ma la ki hang mga pag ‐
la ban ng sam ba ya nang Pi li pi no at 
ang ar ma dong re bo lu syon. Na tu tu ‐
lak ang mga mang ga ga wa, mag sa ‐
sa ka at iba pang aping sek tor na 
mag-or ga ni sa at ipag la ban ang ka ‐
ni lang hi na ing at ipag tang gol ang 
ka ni lang ka pa ka nan sa ha rap ng 
nag ta taa sang pre syo at si ngi lin, 
ma ba bang sa hod, ka wa lan ng ha ‐
nap bu hay, ka wa lan, ka ku la ngan at 
pang-aa gaw ng lu pa, ma ba bang 
pre syo ng mga pro duk tong bu kid, at 
pag ba ha ng mga da yu hang pro duk ‐
tong pang-ag ri kul tu ra.

Sa ila lim ni Marcos Jr, la long ti ‐
ting kad ang pag ka ka ha ti ng li pu ‐
nang Pi li pi no sa pa gi tan ng ii lang 
nag ha ha ring uring nag pa pa ka sa sa 
sa ya man, at ng ma yor ya ng sam ba ‐
ya nang api at pi nag sa sa man ta la han 
na sad lak sa hi rap at ka ruk ha an. 
Da pat wa lang-pa god na pu ka win, 
or ga ni sa hin at pa ki lu sin ang sam ba ‐
ya nang Pi li pi no at tu luy-tu loy na 
pa la ki hin at pa la wa kin ang ka ni lang 
mga pa ki ki ba kang ma sa.

Sa pag yu ko ni Marcos Jr sa US 
at Chi na, la lu na sa US, la long ma la ‐
lan tad ang ka wa lan ng tu nay na ka ‐
sa rin lan at ang pa nga ngai la ngang 
isu long ang pa ki ki ba ka pa ra sa pam ‐
ban sang ka la ya an.

Ang pa pa tin ding pam pu li ti kang 
pa nu nu pil at pag sa sa ra ng daan pa ‐
ra sa iba't ibang an yo ng pa ma ma ‐
ha yag at pag la ban ay mag tu tu lak sa 
pa pa ra ming ma ma ma yan na ko lek ti ‐
bong igi it ang ka ni lang sa li gang mga 
ka ra pa tan. Da pat ni lang mi li tan te at 
ma ta pang na la ba nan ang la hat ng 
an yo ng pa ni ni il at igi it ang ka ni lang 
mga ka ra pa tan—ka bi lang ang pag ‐
ma martsa la ban sa pag sum pa ni 
Marcos Jr—at tu tu lan ang pag ka ka it 
ng pu wang pa ra sa ma la yang pa ma ‐
ma ha yag.

Ang pag sa sa ra sa mga li gal na 
an yo ng pa ma ma ha yag ay la long 
nag tu tu lak sa sam ba ya nang Pi li pi no 
sa lan das ng re bo lu syo nar yong ar ‐
ma dong pa ki ki ba ka. Sa ila lim ng ile ‐
hi ti mong re hi meng US-Marcos II at 
pag yu rak sa mga de mok ra ti kong ka ‐
ra pa tan, la long hin di mai ta tang gi na 
ma kat wi ran at kai la ngan ang san ‐
da ta hang pag la ban.



ANG BAYAN    Hunyo 21, 2022 3

Ni na kaw na elek syon

Kum bin si do ang mga eksperto ng nag da ang elek syon na nag ka ro on ng 
electi on rig ging o ma la wa kang pan da ra ya sa elek syon pa ra pa bo ran si 

Fer di nand Marcos Jr. Nai sa ga wa ito sa pa ma ma gi tan ng pagprog ra ma ng mga 
vote counting machine (VCM) para awtomatikong magdagdag at magbawas ng 
boto pabor kay Marcos.  

Kabilang sa mga eksperto sa 
teknolohiya at eleksyon sina dating 
upisyal ng Comelec at NAMFREL na 
si Gus Lagman, dating Kalihim ng 
Department of Information and 
Technology na si Eliseo Rio at dating 
upisyal sa banko na si Franklin 
Ysaac. Ipi nun to ni la na wa lang na ‐
ka ma sid na mga eksper to sa tek no ‐
lo hi ya nang ila gay ang mga SD card 
sa mga VCM. Taliwas sa mga 
alituntunin sa batas sa eleksyon, 
hindi ipinatupad ang pagkakaroon 
ng digital signature ng mga SD 
card.   Sa ga yon, wa lang na ka kaa lam 
kung ang SD card na si ni ya sat ng 

mga eksper to ang si ya ring ini la gay 
sa mga VCM. May ro ong ma ha bang 
pa na hon kung saan maaa ring bi na go 
o pi na li tan ang la man ng mga SD 
card pa ra lik ha in ang pad ron na 
nag pa pa ki ta ng wa lang pag ba ba go 
ng por syen tu han sa pa gi tan ng mga 
bo to pa ra kay Marcos Jr at Le ni 
Rob re do na 68-32. 

Sa araw ng elek syon, maaa ri pa 
ngang hin di bi ni lang ang aktwal na 
mga bo to, ani la. Walang paraan 
upang tiyakin na tama ang bilang na 
inilabas ng mga VCM.

Kaug nay ni to, kin westyon ni la 
ang na pa ka bi lis na transmi syon ng 

mga bo to sa mga kompyuter ng 
Com mis si on on Electi ons (Comelec) 
at ang pag ta tam bak ng mga re sul ta 
nang hin di si na sa bi o ipi na ba ba tid 
kung saang presinto nang ga ga ling 
ang mga ito.

Ba go pa man ang elek syon, ma ‐
li naw nang ku lang na ku lang ang 
mga hakbangin upang tiyakin na 
bukas sa publiko ang sistema ng 
halalan. Isa ri to ang ran dom ma nu al 
count sa 200 pre sin to na ani la'y 
hin di to to ong ran dom (pi ni li nang 
wa lang pad ron) da hil mag mu mu la  
ang lis ta han sa 757 pre sin to na 
nau na nang pi ni li ng ma ki na ng Co ‐
me lec. 

Giit ni la, dapat gamitin ang 
sistemang tambyolo para piliin ang 
mga presintong bibilangin nang 
mano-mano sa pagberipika sa bilang 
ng mga VCM.

Tu ma ta bo ng tu bo sa la ngis ang mga im per ya lis tang kum pan ya

Ha bang lu bog sa ka hi ra pan ang ma yor ya ng ma ma ma yang Pi li pi no da hil sa 
pag pa im bu log ng pre syo ng mga pro duk tong pet rol yo, lu mu lu tang na man 

sa tu bo sa la ngis ang ma la la king im per ya lis tang bang ko at ahen sya sa pi nan ‐
sya at mga dam bu ha lang kum pan ya sa la ngis. Sa na ka ra ang mga ling go, 
umaa bot na sa ha los ₱100 ka da lit ro ang pre syo ng ga so li na, dob le sa pre syo 
ni to sa si mu la ng taon.

Wa lang ren da ang pag tu tu lak ng 
mga im per ya lis ta sa pre syo ng la ngis 
sa pa ma ma gi tan ng is pe ku la syon sa 
pa mi li han, ang ti na ta wag na oil fu ‐
tu res, o mga kontra ta sa pag bi li ng 
la ngis sa isang tak dang pa na hon sa 
hi na ha rap. Si nu su ha yan ito ng ma la ‐
la king bang ko tu lad ng JP Mor gan at 
Goldman Sachs at iba’t ibang mga 
ahen syang pam pi nan sya (hed ge 
funds) at pa mu mu hu nan (investment 
hou ses) na nag bu bu hos ng pon do sa 
pa mi li han at pa na-pa na hong nag-
aa nun syo ng pag ta ta as ng pre syo 
pa ra implu wen sya han ang pre syo sa 
mga pa mi li han.

Sa ka bi la ng ge ra sa Uk rai ne, 
wa lang ka ku la ngan sa sup lay ng la ‐
ngis o sa ka pa si dad sa pag re re pi na 
ng kru do. Tu ma ta as ang pre syo ng 
la ngis hin di da hil lu ma la ki ang gas ‐

tos sa pro duk syon, kun di pa ra pa la ‐
ki hin ang tu bo ng mga kum pan ya.

Sa unang kwar to ng taon, su mi ‐
rit nang 300% tu ngong $35 bil yon 
ang tu bo ng Shell, Exxon Mo bil, BP, 
Chevron at Co nocoP hil lips, na ka bi ‐
lang sa pi na ka ma la la king kum pan ya 
sa mun do. Su mi rit din nang 25% ang 
ki ta ng Chi na Pet ro le um and Che ‐
mical Corp., ang pi na ka ma la king 
kum pan ya sa pag re re pi na sa buong 
Asia, at ka bi lang sa pa ngu na hing 
nag-eeksport ng pro duk tong pet rol ‐
yo sa Pi li pi nas.

Tu ma ta bo rin ng tu bo ang mga 
lo kal na kum pan ya sa la ngis. Sa 
unang kwar to, ku mi ta ang Pet ron 
Cor po ra ti on nang ₱3.6 bil yon (dob le 
sa na ka ra ang taon) ha bang ₱3.5 bil ‐
yon na man ang ki ta ng Shell (tat lo’t 
ka la ha ting ulit kum pa ra sa 2021).

Sa man ta la, bu kod sa wa lang gi na ‐
ga wa kun di big yang mat wid ang 
pag ta ta as ng pre syo ng la ngis, tu ‐
ma tang gi ang gub yer nong Du ter te 
na ali sin ang ipi na taw ni tong dag ‐
dag na bu wis (exci se tax) sa la ngis 
na inaa sa hang mag ha ha tid ng ₱150 
bil yong ki ta nga yong taon.

Pre syo ng la ngis, iba ba!
NAGPROTESTA ANG MGA tsu ‐
per sa pangunguna ng Piston sa 
ha rap ng ga so li na han ng Pet ron 
sa Quezon City at Valenzuela 
City pa ra kun de na hin ang mu li 
na na mang pag ta as ng pre syo 
ng la ngis noong Hun yo 7 at 14. 
Limang beses nang tumaas ang 
presyo ng langis mula huling 
linggo ng Mayo. Hinila nito pa ‐
ta as ang pre syo ng ga so li na 
nang hang gang ₱100 ka da lit ro 
sa ilang lu gar. 
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Sundan sa pahina 5

Ha los 100 mag sa sa ka at ka ni lang mga ta gasu por ta ang ili gal na ina res to 
noong Hun yo 9 sa Hacien da Ti nang sa Concepcion, Tar lac. Ang 83 sa ka ‐

ni la ay ki na su han ng il le gal as sembly at ma licious mischief. Apat na araw si lang 
du ma nas ng pag pa pa hi rap mu la sa mga pu lis ba go na pa la ya sa pa ma ma gi tan 
ng pagpyan sa ng ma hi git isang mil yon noong Hun yo 12. Sa unang pag di nig sa 
kor te noong Hun yo 17, si nam pa han si la ng ka rag da gang apat pang ka so.

Uma ga ng Hun yo 9 nag si mu lang 
mag bung ka lan ang 94 na be ne pi ‐
syar yo ng hu wad na re por ma sa lu pa 
sa as yen da. Ka tu wang ni la ang mga 
or ga ni sa syon na su mu su por ta sa ka ‐
ni la. Ayon sa Ma la yang Ki lu sang Sa ‐
ma han ng Mag sa sa ka ng Ti nang 
(Ma ki sa ma-Ti nang), or ga ni sa syon 
ng mga be ne pi syar yo, la yu nin ng 
bung ka lan na maib san ang ka ni lang 
gu tom la lu pa’t wa lang ti gil ang pag ‐
ta as ng pre syo ng mga bi li hin. Ani to, 
ma la yong di na na ka sa sa pat ang sa ‐
hod sa tu bu han na umaa bot la mang 
sa ₱230 ka da araw.

Wa la pang da la wang oras ang 
bung ka lan, du ma ting ang mga pu lis 
at pi na ti gil si la da hil nag rek la mo 
uma no ang Ti nang Sa ma hang Na yon 
Mul ti-Pur po se Coo pe ra tive, isang 
koo pe ra ti ba na pi na ta tak bo ng pa ‐
mil yang Vil la nueva, ang na ngu ngu ‐
nang di nas ti ya sa pu li ti ka sa 
Concepcion. Na pi gi lan ng mga nag ti ‐
pon ang unang tang ka ma ta pos igi it 
na da pat ha ra pin si la ng Provincial 
Ag ra ri an Reform Office.

Ma ta pos ang da ya lo go, iti nu loy 
pa rin ng mga pu lis ng Concepcion, 
ka tu wang ang di ba ba ba sa anim 

pang yu nit ng mga pu lis at mi li tar, 
ang ma ra has na pag bu wag at ili gal 
na pang-aa res to sa ha los la hat ng 
ka la hok ng bung ka lan.

De ka -de ka dang pan li lin lang
Bi nu buo ang Hacien da Ti nang ng 

1,200 ek tar yang tu bu han na ori hi nal 
na pag-aa ri ng pa mil yang Aqui no. 
Ba ha gi ni to (200 ek tar ya) na da pat 
ipai la lim sa re por ma sa lu pa ay ibi ‐
nen ta ng pa mil ya sa isang pri ba dong 
kum pan ya. Ibi nen ta ng na tu rang 
kum pan ya ang lu pa paba lik sa De ‐
partment of Ag ra ri an Reform (DAR). 
Noong Sep tem ber 26, 1995, nag la ‐
bas ang ahen sya ng lis ta han ng 236 
ma gi ging be ne pi syar yo ng lu pa ng 
as yen da.

Ayon pa sa Ma ki sa ma-Ti nang, 
22 taong sad yang ini li him ng pa mil ‐
yang Vil la nueva ang mga pa pe les na 
nag sa sa ad na ko lek ti bong pag ma ‐
may-a ri ng mga mag sa sa ka ang lu pa. 
Taong 2016 na na la man ng mga 
mag sa sa ka na be ne pi syar yo si la ng 
as yen da. Sa taon ding iyon, nag pe ti ‐
syon si la sa DAR pa ra ayu sin ang 
pag ha ha ti ng lu pa sa mga be ne pi ‐
syar yo. Nag la bas ang ahen sya ng pi ‐

Hacien da Ti nang: La ra wan
ng hu wad na re por ma sa lu pa

nal na kau tu san noong 2018 at 
2019.

Nai pag ka it ng mga Vil la nueva sa 
mga mag sa sa ka ang ka ni lang ka ra ‐
pa tan sa lu pa da hil ha wak ni to ang 
lo kal na kon se ho sa ba ra ngay. 
Noong 1995, ka pi tan ng Ba ra ngay 
Ti nang si Ver non Vil la nueva. Bi lang 
ka pi tan, ma ka pang ya ri hang 
myembro si ya ng Ba ra ngay Ag ra ri an 
Reform Council na nag ti ti yak sa lis ‐
ta han ng mga be ne pi syar yo. Ang 
kan yang ka pa tid na si Jojo ang na ‐
ma ma ha la ng koo pe ra ti ba ng mga 
mag sa sa ka na ba ha gi ng 200-ek tar ‐
yang nai sai la lim sa Compre hen sive 
Ag ra ri an Reform Prog ram o CARP. 
Sa nga yon, ka pi tan ng ba ra ngay Ti ‐
nang ang anak ni yang si Nor man Vil ‐
la nueva ha bang si ya ay na kau pong 
kon se hal ng Concepcion.

Ayon sa Ma ki sa ma-Ti nang, ma ‐
la ki ang pa pel ng mga Vil la nueva sa 
pag pi gil sa ka ni lang pag ba wi sa lu pa 
la lu na ma ta pos ma na long me yor sa 
nag da ang elek syon ang ka pa tid ni ‐
lang si Noel Vil la nueva. Si na ma han 
pa mis mo ng me yor na ito ang mga 
pu lis pa ra bu wa gin ang bung ka lan at 
ares tu hin ang mga ka la hok ni to.

Nag ta ta ka rin ang mga mag bu ‐
bu kid kung ba kit ka hit may pi nal 
nang kau tu san ay pi na ya gan pa rin 
ng DAR na mag pe ti syon ang koo pe ‐
ra ti bang pi na ta tak bo ng mga Vil la ‐
nueva noong Abril 2021. Da hil di to, 
mu ling isi na lang sa ba li da syon ang 
lis ta han ng mga be ne pi syar yo. Na ‐
nga ngam ba si lang maaa ri si lang ma ‐
pa li tan ng mga Vil la nueva.

Ayon kay An to nio Flo res ng Un ‐
yon ng mga Mang ga ga wa sa Ag ri kul ‐
tu ra (UMA), ang hin di pag bi bi gay sa 
lu pa sa mga be ne pi syar yo mu la pa 
1995 ay ma li naw na nag pa pa ki ta ng 
ka bi gu an ng CARP na ipa ma ha gi ang 
lu pa sa mga mag sa sa ka. “A lam ng 
la hat na ang na ki ki na bang sa tu bu ‐
han ay ang ma la la king asen de ro at 
ar yen de ro di yan sa Tar lac,” ani ya. 
“(K)a hit may CARP, na na ti ling api at 
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Iti na as na ang an tas ng kam pan ya pa ra bu ra hin ang ma pa pa it na alaa la ng 
14-ta ong pag ha ha ring mi li tar ng dik ta du rang US-Marcos I nga yong na ka ‐

ba lik na sa es ta do-po der ang ka ni lang pa mil ya.

Pi ni li ni Fer di nand Marcos Jr ang 
Na tio nal Mu se um sa Lung sod ng 
May ni la bi lang ben yu ng kan yang 
ina gu ra syon bi lang ika-17 pre si den ‐
te sa Hun yo 30. Ani ya, ito ay da hil 
di to na num pa ang nau nang mga 
pre si den te ng hu wad na re pub li ka 
noong bul wa gan pa ito ng Kong re so.

Ang to too, nais ng mga Marcos 
na ta bu nan ang ka say sa yan ng gu ‐
sa ling ito bi lang lu gar ng isa sa pi na ‐
ka ma la king pag ki los ng mga es tud ‐
yan teng Pi li pi no la ban kay Fer di nand 
Marcos Sr.  Di to isi na ga wa ang ma ‐
ka say sa yang pag ki los noong de ka da 
1970 na nag pa sik lab sa ti na gu ri ang 
“First Quar ter Storm” o FQS. Sa 
unang kwar to ng 1970, ani mo’y apoy 
ang ka li wa’t ka nang mga de ‐
monstra syon sa May ni la at buong 
ban sa kung saan daan-da an li bong 
ka ba ta ang Pi li pi no ang na mu lat at 
ku mi los pa ra ya ni gin ang pun da syon 
ng nag ha ha ring es ta do.

Noong Ene ro 26, 1970, ha bang 
nag-uu lat sa ba yan si Marcos Sr ng 
kan yang ika-5 Sta te of the Na ti on 
Address (u na sa pa nga la wa ni yang 
ter mi no sa noo’y tig-4 taong ter mi ‐
no), nag ti ti pon sa la bas ng gu sa li 
ang mga ka ba ta an. Bit bit ni la ang 
isang ka ba ong na nag sil bing sim bo lo 
ng ka ma ta yan ng de mok ra sya at 
effigy ng isang bu wa yang sim bo lo ng 

ku ra kot na mga pu li ti ko.
Ka bi lang sa mga nagpro tes ta 

ang 10,000 es tud yan teng mu la sa 
mga eksklu si bong ko le hi yo at uni ‐
ber si dad. Su ma nib si la sa mas ma la ‐
la king gru po ng Ka ba ta ang Ma ka ba ‐
yan, Sa ma hang De mok ra ti ko ng Ka ‐
ba ta an at iba pang aktibistang sek ‐
tor. Nang lu ma bas sa bul wa gan ng 
Kong re so ang mag-a sa wang Marcos, 
ini ha gis sa ka ni la ang mga effigy na 
ka ba ong at bu wa ya. Bi lang tu gon, 
ma lu pit na bi nu wag ng mga pu lis ang 
ak syong pro tes ta.

Tu ma gal ang dis per sal ng ilang 
oras na nag sil bing mit sa sa ser ye ng 
mga pro tes ta ng mga ka ba ta ang es ‐
tud yan te sa Ka may ni la an at iba’t 
ibang syu dad at ba yan sa ban sa. Pa ‐
rang apoy na lu ma la gab lab sa ka pa ‐
ra ngan ng buong ban sa ang mga 
pro tes ta mu la Ene ro hang gang Mar ‐
so 1970. (Idi ne tal ye sa lib rong 
“Days of Disquiet, Nights of Ra ge” ni 
Jo se F. Laca ba ang mga ek se na sa 
mga araw na iyon.)

Ban ta sa ka ra pa tan sa malayang 
pagtitipon

Pa ra ta bu nan ang alaa la ng FQS, 
ma hig pit na ipi nag ba wal ng nga yo’y 
he pe ng pu lis na si Gen. Vicen te Da ‐
nao ang pag la pit ng mga “i li gal na 
ra li yis ta” sa Na tio nal Mu se um sa 

Makasaysayang protesta, pilit na binubura

araw ng ina gu ra syon. Si nu hayan ang 
dik tang ito ng pa na na kot ni Gen.
E du ar do Año at ng da ting taga pa ‐
ma ha la ng batas militar na si Juan 
Ponce En ri le sa pag sa sa bing may ga ‐
ga win ang mga ra li yis ta na bi nan sa ‐
gan ni lang mga “ko mu nis ta” pa ra 
“pa hi ya in” si Marcos Jr sa na tu rang 
araw.

Bwel ta ng Par ti do Komunista ng 
Pilipinas, ma ta gal nang “na ka hi hi ya” 
at wa lang kre di bi li dad ang pa mil ‐
yang Marcos. Ba tid ng mga Pilipino 
at ng buong mundo na ki nu lim bat ni ‐
la at ka ni lang mga kro ni ang bil yun-
bil yong dol yar sa ka ban ng ba yan. 
Ha bang nag pa pa sa sa si la sa la bis-
la bis na ka rang ya an, ang ma yor ya 
ay na sa sad lak sa la ga nap na ka ra li ‐
ta an at ka gu tu man, at wa lang awat 
ang ili gal na pang-aa res to at de ten ‐
syon, tortyur at mga pa ma mas lang 
ng mga pi nag du du da hang su ber si bo 
o bas ta si no na la mang ma ku kur su ‐
na da han ng mga ar ma dong ma ton 
ng es ta do.

Ini li naw ng Na tio nal Uni on of 
Peop le’s Law yers na hin di kai la ngan 
ng per mit pa ra mag da os ng isang 
pam pub li kong pag ti ti pon, ta li was sa 
si na sa bi ng PNP. Ayon sa mga abu ‐
ga do, pro tek ta do ng ba tas ang ka ra ‐
pa tan sa pag ra ra li at ang pag hi ngi 
ng per mit ay pa ra la mang ma big yan 
ng abi so ang lo kal na gub yer no sa 
pa na hon at lu gar ng pag da dau san 
ni to.

“Ang ka ra pa tang magpro tes ta 
ay sak law ng da la wang mag ka hi wa ‐
lay na ga ran ti ya sa Bill of Rights
—ang ka ra pa tang mag pa ha yag at 
ka ra pa tan sa ma pa ya pang asembli ‐
ya,” ayon sa gru po. Sa ga yon, hin di 
maa ring ares tu hin, ka su han, usi gin o 
pa ru sa han sa anu mang pa ra an ang 
si nu mang lu ma la hok sa isang ma pa ‐
ya pang ra li.

pi nag sa man ta la han ang mga le hi ‐
ti mong be ne pi syar yo, at ang mala ‐
la, wa lang gi na ga wang ak syon ang 
DAR pa ra bu wa gin ang kontrol ng 
ma ya ya man sa ma la la wak na lu ‐
pa.”

Isang araw pagkatapos ng 
bungkalan, ginunita ang ika-34 
ani ber sar yo ng CARP, Hun yo 10. 
Sa Tar lac, ka sa bay ni to ang pag di ‐
ri wang ng araw ng yumaong pa ‐
ngi no ong may lu pang si Edu ar do 
Cojuangco (Dan ding Cojuangco 

Day). Ang pag di ri wang na ito ay 
ipi na sa sa kong re so noong 2020 ng 
noo’y kong re sis tang si Noel Vil la ‐
nueva.

Ki nun de na ng UMA ang pag ‐
ga mit ng mga Vil la nueva sa mga 
ka sa pi ng koo pe ra ti bang iti na yo 
ni la pa ra pi gi lan ang pag ba wi ng 
mga Ma ki sama-Ti nang sa lu pang 
ma ka ta ru ngang ma pun ta sa ka ni ‐
la. Ki nun de na rin ng gru po ang 
NTF-Elcac sa red-tag ging sa bung ‐
ka lan pa ra ga wing kri mi nal ang 
pag la ban ng mga mag sa sa ka.

Mula sa pahina 4
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I li gal na ina res to ang ta ga pag tang gol ng ka li ka san na si Ver tu dez “Da isy” 
Maca pan pan, 68, sa Ba ra ngay Bur gos, Pa kil, La gu na noong Hun yo 11. 

Di nu mog ang kan yang ta ha nan ng 40 na ele men to ng mga yu nit ng pu lis.  
Ka ta ta pos la mang ni ya noong mag bi gay ng pa ha yag sa isang pag ti ti pon la ‐
ban sa ma pa ni rang Ahu nan Pum ped-Sto ra ge Hydro po wer Project na pla nong 
ita yo sa Mt. Inum pog sa Sier ra Mad re. 

Ta ga pag tang gol ng ka li ka san, ina res to

Ba ri ka da kontra mi na sa Be ngu et. 
Nag ba ri ka da ang mga upi syal at mga 
li derka tu tu bo ng Bu la lacao, Man ka ‐
yan, Be ngu et la ban sa isi na sa gawang 
ope ra syon  ng  Crescent  Mi ning 
Deve lop ment  Cor po ra ti on  noong 
Hun yo  18. Ani la,  ang  ka sun du an  sa 
pa gi tan ng kum pan ya at lo kal na pa ‐
ma ha la an  ay  napaso  noong  na
karaang taon pa. 

Pag ta tang gol sa pam ban sang so ‐
be ran ya. Nag lun sad  ng  mga  ra li 
ang  mga  prog re si bong  gru po  sa 
Davao  at  Ce bu  pa ra  gu ni ta in  ang 
ika124  araw  ng  hu wad  na  ka laa ‐
yan  noong  Hun yo  12.  Sa  Davao, 
nag ti pon ang mga ra li yis ta sa Free ‐
dom  Park  pa ra  ipa na wa gan  ang 
pag ta tang gol  sa  pam ban sang  so be ‐
ran ya.  Sa  Ce bu,  nag ti pon  si la  sa 
Fuen te  Os me ña  Circle.  Sa  Met ro 
Ma ni la,  nag da os  ng  pik nik  ang 
mga prog re si bong gru po  sa Ban ta ‐
yog ng mga Ba ya ni.

Wel ga sa Tan du ay. Nag dek la ra ng 
wel ga  ang  mga  mang ga ga wa  ng 
Tan du ay  sa  Ta li say  City,  Neg ros 
Occi den tal  sa  pa mu mu no  ng  Tan ‐
du ay  Bottle  Sor ters  Or ga niza ti on 
si mu la  Hun yo  16.  Igi ni gi it  ni la  na 
iba lik sa trabaho ang mga kasapi at 
lider  ng  unyon  na  pinagbabawalan 
pumasok  sa  pagawaan.  Nag ha in 
ang mga mang ga ga wa ng no tice of 
stri ke noong Hun yo 1 ma ta pos ang 
pag pa bor  ng  100%  ng  mang ga ga ‐
wa sa isa sa ga wang wel ga.

Kontraktwal na gwardya ng UP, 
nagpro tes ta. Hi git  130  gwardya  sa 
ila lim  ng  ahen sya  sa  pag ga wa  na 
FEMJEG  Secu rity  Agency  ang  na ‐
wa lan ng tra ba ho ma ta pos iga wad ng 
ad mi nistra syon  ng  Univer sity  of  the 
Phi lip pinesDi li man  ang  kontra ta  sa 
Grand  Me ri tus  Secu rity Agency.  Sa 
nang ya ring  da ya lo go  noong  Hun yo 
6, wa lang ma li naw na pla no ang ad ‐
mi nistra syon  ng  UP  pa ra  iemple yo 
ng  ba gong  ahen sya  ang  mga 
gwardya. Ka lak han sa mga si ni san te 
ay de kade ka da nang nag tat ra ba ho sa 
uni ber si dad. 

Apat na ka so ng pang-aa res to, 
isang ka so ng pag pas lang at isa ring 
tang kang pag pas lang ang naiu lat sa 
na ka ra ang mga ling go. 

Bi na ril at napa tay ng mga ele ‐
men to ng 7th IB ang Lu mad na si 
Ca li sa Lang gaw, 57, re si den te ng 
Sit yo Ma ti ngaw, Ba ra ngay Tacu hin, 
Pa lim bang, Sul tan Ku da rat noong 
Hun yo 6. Pi nas lang si Lang gaw, 
isang ka ga wad ng ba ra ngay, ha ‐
bang na nga nga so sa bu rol ng Oh 
Lu son, sa kop ng Sit yo Ma ti ngaw. 
Pi na la bas ng mga sun da lo na ka sa pi 
si ya ng Ba gong Huk bong Ba yan 
(BHB) at ti na ni man ng rip leng M16.

Sa Sor so gon, wa lang ha bas na 
pi nag ba ba ril ng mga di-ki la lang la ‐
la ki noong Ma yo 29, alas-9 ng ga bi 
ang mag-a mang mag sa sa ka sa Ba ‐
ra ngay Ga bao, Iro sin. Na su ga tan 
sa pa ma ma ril ang 16 an yos na ba ta 
at kan yang ama.

Noong Hun yo 4, hi na lug hog at 
ni na ka wan ng mga sun da lo ng 31st 
IB ang ba hay ni Ricky Eva so, isang 
mag sa sa ka sa Ba ra ngay Olan dia, 
Barce lo na sa pa re hong pru bin sya. 
Ni na kaw ang kan yang pe rang 
₱7,000 na pam bi li sa na ng biik at 
aa la ga ang ku ne ho.

Nag si mu la ang ope ra syong mi ‐
li tar ng 31st IB sa mga ba yan ng 
Gu bat, Barce lo na at Bu lu san mu la 
Ma yo 24. Nag ka kam po ang mga 
sun da lo sa ba ra ngay hall at kapilya 
ng mga ba ra ngay sa na tu rang mga 
ba yan. Nag pa ta wag ng pu long ang 
mga sun da lo noong Hun yo 2 sa Ba ‐
ra ngay Bug tong sa Barce lo na pa ra 
pi li ting “su mu ren der” ang mga re ‐
si den te.

Sa Ifu gao, di nam pot at sa pi li ‐
tang pi na su ko ng 7th ID si Em ma ‐
nu el Tan sa Ba ra ngay Na mal, Asi ‐
pu lo noong Ma yo 30. Si Tan ay 
isang or ga ni sa dor pang kul tu ra sa 
ko mu ni dad ng mga mag sa sa ka at 
ka tu tu bo sa lu gar.

Noong Hun yo 12, ili gal na ina ‐
res to ng mga sun da lo ng 62nd IB si 
Maca rio Fat Sr, isang li der-mag sa ‐
sa ka, sa Gui hul ngan City. 

Sa Mas ba te, mu la Ma yo 30 
hang gang Hun yo 1, da la wang mag ‐
sa sa ka ang hi nu li sa ka song pag ‐
pas lang at pag la bag sa An ti-Ter ror 
Law, ha bang ang tat long ka sa ma 
ni la sa ka so ay sa pi li tang pi na su ‐
ren der ng lo kal na pu lis sa ba yan ng 
Ca tai ngan. Ina ku sa han si lang mga 
ka sa pi at ta ga su por ta ng BHB.

Hin di te ro ris ta si Ka Louie, at iba pa

WALANG BATAYANG ITINALAGA ng "An ti-Ter ro rism Council" (ATC) bi lang 
mga "te ro ris ta" si na Ka Louie Ja lan do ni at 10 iba pang in di bid wal sa Re so lu ‐
ti on No. 31 ni to na isi na pub li ko noong Hun yo 15.

Si Ka Louie ay ki la lang ne go sya dor ng Na tio nal De mocra tic Front of the 
Phi lip pi nes at iti nu tu ring na “ka pi ta-pi ta gang re bo lu syo nar yo at ta ga pag ta ‐
gu yod ng pam ban sa-de mok ra ti kong ki lu san.”

Bu kod kay Ka Louie, pi na nga la nan ng ATC si Si mon Naog san, ta ga pag sa ‐
li ta ng Cor dil le ra Peop le’s De mocra tic Front. Kabilang din sa listahan si la 
Afrecia/Ap ricia Alva res/Alva res Ro se te na diu ma no’y lider ng PKP sa Wes ‐
tern Min da nao; si Ma ria Lui sa Purcray ng Ilocos-Cor dil le ra; Ma ria Gi gi Asca ‐
no-Te neb ro so ng Ka gu ma at upi syal sa pi nan sya ng PKP sa Sout hern Min da ‐
nao at Wal ter Ali pio De Asis Cer bi to ng Chris ti ans for Na tio nal Li be ra ti on.

Samantala, li mang iba pang “terorista” ang ini ug nay ng ATC sa “lo kal na 
gru pong te ro ris ta” na Abu Say yaf at Dau lah Is la mi yah.
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Ang ka mu hi-mu hing mga ne go syo ni Razon

Sa ka re ra ng mga bil yu nar yo, na sa ika la wang pwes to si En rique Razon Jr., 
isa sa pi na ka ma la king bur ges-kumpra dor na kro ni ni Du ter te. Sa nag da ‐

ang anim na taon, na pa bu ran si ya sa mga kontra ta sa gub yer no at mi li tar, at 
nag ka mal ng tu bo mu la sa pa wis ng mga mang ga ga wa at iba pang uring 
anakpawis. Sa pa na hon ng pan dem yang Covid-19, ha los dob le ang ini la ki ng 
kan yang ya man. Mu la ₱182.7 bil yon noong 2020, umaa bot sa ₱360 bil yon ang 
kan yang dek la ra dong ya man nga yong taon. Hin di pa ka sa ma di to ang na ka ta ‐
gong mga de po si to sa da yu hang mga bang ko.

Pi na ka hu li sa mga pa mu mu hu ‐
nan ni Razon Jr ang ipi nag ya ya bang 
ni yang pi na ka ma la king so lar farm sa 
buong mun do na ma ku kumple to sa 
2027. Ang so lar farm ay plan ta ng 
kur yen te na ku mu ku ha ng ener hi ya 
mu la sa si nag ng araw. Noong 2020, 
si nak lot ni Razon ang 50% ng kum ‐
pan yang So lar Phi lip pi nes Tar lac 
Corp.  na pag-aa ri ni Leandro Levis ‐
te.

Hin di pa isi na sa pub li ko ang lo ‐
ka syon ng so lar farm, pe ro sa nga ‐
yon, naang kin na ng So lar Phi lip pi ‐
nes ang 10,000 ek tar ya sa Ba ta ‐
ngas, Nueva Ecija at Tar lac na ka ra ‐
mi ha’y da ting sa ka han ng mais at 
pa lay. Ini ha ham bog ni Razon na hi ‐
hi gi tan ni ya ang ka sa lu ku yang pi na ‐
ka ma la wak na so lar farm sa In dia na 
su ma sak law ng 5,700 ek tar ya.

Pi na la la bas ni Razon na ma bu ti 
sa ka li ka san ang kan yang so lar 
farm. Ang hin di ni ya si na sa bi, 
pa tu loy rin ang ma pa ni rang 
ope ra syon ng kan yang mga 
kum pan ya sa pag mi mi na, pag ‐
ta ta yo ng mga dam at de-kar ‐
bon na plan ta ng ener hi ya sa 
loob at la bas ng ban sa. Ka tum ‐
bas din ng kan yang pro yek to 
ang pag kam kam sa li bu-li bong 
ek tar yang lu pang ag ri kul tu ral, 
at pag ka wa la ng ka bu ha yan at 
ti ra han ng mga mag sa sa ka.

Ki la lang kro ni ni Marcos Sr 
ang pa mil yang Razon na nag ‐
sil bing tau-tau han sa pag ka mal 
ng dik ta dor ng mil yun-mil yong 
dol yar na ha la ga ng ari-a ri an. 
Si Razon Jr na man ay ki la lang 
kro ni ng ba wat umu pong pre si ‐
den te, la lu na mu la de ka da 
2000. Pi non do han ni ya ang 

pag ta ta yo ng Na tio nal Unity Party at 
ka ma kai lan ay nag tus tos sa kam pan ‐
ya ni Marcos Jr.

Sa ila lim ni Du ter te, mag ka ka su ‐
nod na si nak mal ni Razon Jr ang Ma ‐
ni la Wa ter at mga kum pan ya sa kur ‐
yen te, ang Apex Mi ning, mga ca si no 
ni Den nis Uy, at iba pa. Nai san ta bi 
rin ang ka so la ban sa kan ya na es ‐
tafa da hil sa hin di pag bi gay ng sa pi 
sa isang ka so syo.

Isa sa pa ngu na hing kum pan ya ni 
Razon Jr ang In ter na tio nal Con tai ‐
ner Ter mi nal Services Inc (ICTSI) na 
ban tog sa pang-aa pi sa mga mang ‐
ga ga wa sa dau ngan. Na ka pu wes to 
ang ICTSI sa 30 pi yer sa 18 ban sa, 
na ka ra mi ha’y ma hi hi rap at siil ang 
ka ra pa tan ng mga mang ga ga wa. 
Saan mang da ko ng mun do na may 
ope ra syon ang ICTSI, di na ra nas ng 
mga mang ga ga wa ang ka sa ki man at 

lu pit ni Razon Jr—ma ba bang sa hod, 
pag pa pat ra ba ho nang di-lig tas, at 
ma ra mi han at ili gal na tang ga lan ng 
mga un yo nis ta upang pa li tan ng mga 
wa lang be ne pi syo.

Sa Africa, mo no po li sa do ng 
ICTSI ang ope ra syon ng pi yer sa 
Ma da gascar kung saan 62% ng po ‐
pu la syon ay na bu bu hay sa la bis na 
ka hi ra pan. Kontro la do ng kum pan ya 
ang da loy ng ina ang kat na pag ka in 
sa ban sa, ka ya wa lang pa ngi ngi mi si 
Razon nang ami nin ni yang ang si ngil 
doon ay 500% mas ma ta as kum pa ra 
sa ibang ban sa.

Sa Pi li pi nas, na sa pa nga nib ang 
mga ko mu ni dad sa Rizal at Ka li nga 
du lot ng ma pang wa sak na mga pro ‐
yek tong dam ni Razon. Noon na ‐
mang 2009, kun g hindi lumaban ang 
mga taga-Catanduanes at ka ni lang 
mga ta ga su por ta, na kam kam na sa ‐
na ni Razon ang may 7,000 ek tar ‐
yang lu pa ing mi mi na han ng kar bon.

Ba tid ni Razon na ma ha la gang 
sang kap sa pa ma ma ya ni ng kan yang 
mga ne go syo ang pag san dig sa mi li ‐
tar, ka ya’t bu sog din sa pon do ang 
mga mer se nar yo. Ipi nag ta yo ni ya 
ang Phi lip pi ne Mi li tary Aca demy ng 
₱549-mil yong gu sa li. Sa ka sag sa gan 

ng pag pul bos sa Ma ra wi 
City, nag sup lay si ya sa mi li ‐
tar ng mga ka sang ka pan sa 
ge ra, ma li ban pa sa pag ka in 
at iba pang ka ga mi tan ng 
mga sun da lo.

Sa man ta la, ipinwesto 
ni ya si da ting Col. Micha el 
Ray Aqui no bi lang upi syal 
sa se gu ri dad ng kan yang 
ca si no at kum pan yang mi ‐
na. Na kaa tang sa ti na gu ri ‐
ang “ber du go ni Lacson” 
ang pag ti yak sa “cor po ra te 
social res pon si bi lity” (o 
uma no’y “pa na na gu tan ng 
kum pan ya sa li pu nan”), na 
wa lang iba kun di pag li li nis 
sa mga ka sa ma an ng kum ‐
pan ya at pag pa pa ta hi mik sa 
naag rab ya dong mga ko mu ‐
ni dad.
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sa syon at ma ba bang pa sa hod sa 
sub sek tor. Dag dag di to, ban tog ang 
mga pab ri ka ni to sa pro duk syong at ‐
ra sa do at ma la la lang pag la bag sa 
mga tun tu ning pang ka lig ta san at 
pang ka lu su gan na nag du du lot ng 
pag ka ka sa kit at pag ka ma tay ng mga 
mang ga ga wa. 

Isa sa pi na ka ma la king tra hed ya 
sa pag ga wa ang su nog sa Ken tex 
Ma nufactu ring Incor po ra ted, isang 
pa ga wa an ng go mang tsi ne las, 
noong 2015. Na ma tay sa su nog ang 
72 mang ga ga wa, ka ra mi han ka ba ‐
bai han, at daan-da an ang hin di na 
na tag pu an. Li ban sa di maa yos na 
pag-im bak ng mga ke mi ka na ma da ‐
ling ma su nog, ani mo’y iki nu long sa 
haw la ang mga mang ga ga wa kung 
ka ya’t di si la na ka la bas nang su mik ‐
lab ang apoy. Ka lak han sa ka ni la ay 
mga kontraktwal na wa lang mga be ‐
ne pi syo. Noong 2020, pi na wa lang ‐
sa la ng kor te sa kri mi nal na pa na na ‐
gu tan ang mga upi syal ng kum pan ya 
at tau han ng Bu reau of Fi re Pro ‐
tecti on na nag bi gay ng per mit ka hit  
hin di pa sa do sa mga tun tu ning 
pang ka lig ta san ang pab ri ka.

Isa pang ka so ng di lig tas na lu ‐
gar ng tra ba ho ang pab ri ka ng Pep ‐
maco, isang kum pan yang gu ma ga wa 
ng sa bon at sham poo. Isa sa mga hi ‐
na ing ng mga mang gaga wa di to ang 
pag pa pa ha wak at pag pa pap ro se so 
sa ka ni la ng ke mi kang na ka su su la sok 
at na kaaag nas ng ba lat nang wa lang 
pro tek syon. Ga mit ng kum pan ya sa 
pag ga wa ng sa bon ang Zeo li te, isang 
ke mi ka na nag du du lot ng kan ser. 
Du mag dag ito sa is yu ng 
kontraktwa li sa syon, pam ba ba rat ng 
sa hod at pang gi gi pit sa mga 
myembro ng ka ni lang un yon.

Su si ang in dustri ya sa ke mi ka at mga pro duk tong ke mi ka sa pro duk syong 
pang-ag ri kul tu ra at ha los la hat ng sub sek tor ng pag ma ma nu pak tu ra. Ki ni ‐

ki la la itong gu lu god sa pam ban sang in dustri ya li sa syon. Isa ito sa mga in dustri ‐
yang na nga ngai la ngan ng mataas na antas na tek no lo hi ya at may re la ti bong 
ma ta as na dag dag-ha la ga.

Sa Pi li pi nas, ito ang pa ngat long 
pi na ka ma la king sub sek tor sa pag ma ‐
ma nu pak tu ra—su nod sa  pag ka in at 
elektro niks. Noong 2021, uma bot sa 
₱390 bil yon ang dag dag-ha la ga ng 
sub sek tor. Bi nuo ni to ang 11%-12% 
na pang ka la ha tang dag dag-ha la ga 
sa sek tor ng pag ma ma nu pak tu ra. 
Ang pi nag sa mang ha la ga ng ka la ka ‐
lan ni to (a be reyds na ₱7 bil yon ka da 
taon) ay bu mu buo sa 6.7% ng gross 
do mes tic pro duct.

Ga yun pa man, ma li it at ta gi bang 
ang in dustri yang ke mi ka sa ban sa. 
May mga su sing pro duk to, tu lad ng 
pa ta ba at ga mot, na hin di sa pat ang 
pro duk syon pa ra tu gu nan ang lo kal 
na pa nga ngai la ngan. Sa ka so ng pa ‐
ta ba, ina ang kat ng Pi li pi nas ang 95% 
ng pa nga ngai la ngan ng mga mag sa ‐
sa ka. Na kaa sa rin ang lo kal na pag ‐
pop ro se so sa pet ro ke mi ka at ibang 
batayang sang kap at ele men to na 
kai la ngang iang kat.

Sa ka bi lang ban da, si na sa bing 
sa pat o di ka ya’y sob ra ang ka pa si ‐
dad sa pag ma ma nu pak tu ra ng pro ‐
duk tong pang kon su mo tu lad ng mga 
plas tik na kub yer tos, pam ba lot 
(wrap per), la lag yan (con tai ner), mga 
su pot at styrofoam. Ang mga plas tik 
na ito na ti na ta wag na sing le-u se (i ‐
sa hang ga mit) ay ka bi lang sa pi na ka ‐
nag du du lot ng po lu syon sa mun do, 
su mi si ra sa mga eko sis te ma at pu ‐
ma pa tay sa ma ra ming ha yop sa da ‐
gat.

Sa na ka ra an, ma yor na ekspor ter 
ng glyce rin ang Pi li pi nas, isang oleo ‐
ke mi ka na mu la sa ni yog. Gi na ga mit 
ito sa pag ga wa ng sa bon at ibang 
pro duk tong pang ka li ni san. Mu la 
2010, re la ti bong mas ma ba ba na ang 
pan da ig di gang de mand pa ra ri to du ‐
lot ng pag la kas ng palm oil bi lang 
pang ha li ling sang kap. Un ti-un ti nang 
nau ngu san ang Pi li pi nas ng eksport 

ng palm oil mu la sa Ma lay sia at In ‐
do ne sia na mas mu ra at sa ga na. 

Noong 2019, ma hi git 1,400 kum ‐
pan ya ang na ka re histro sa in dustri ‐
yang ke mi ka at 46,000 kla se ng pi ‐
nop ro se song ke mi ka sa lo kal na im ‐
ben tar yo. Ha los ka la ha ti (43%) sa 
mga ito ay nag ma ma nu pak tu ra ng 
plas tik na bu mu buo sa 26% sa ka ‐
buuang pro duk syon ng ke mi ka sa 
ban sa. Ka bi lang sa mga ga wang pro ‐
duk to ni to ang plas tik na ga mit-ba ‐
hay, tu bo at ga mit sa mga ne go syo. 
Ang iba pang pro duk to ay mga ba ta ‐
yang ke mi ka tu lad ng al ko hol, in ‐
dustri al gas at re sin (22%); at mga 
pro duk tong ga wa sa go ma tu lad ng 
gu long at tsi ne las (7%). Ang ma yor ya 
(45%) ay na ka ka te gor yang “i ba pang 
pro duk tong ke mi ka” tu lad ng mga 
pa ba ngo, ga mot, pin tu ra, sa bon at 
sham pu, tin ta, kos me tiks, pa ta ba, 
pes ti sid yo, lub ricant (la ngis, gra sa at 
iba pa) at pam pa di kit.

Do mi na do ang in dustri ya ng mga 
mul ti na syu nal na kum pan ya tu lad ng 
Dow Che micals Pacific Ltd (US), Du 
Pont Far East Incor po ra ted (France) 
at Ba yer (Ger many) at ma la la king 
ag ro ke mi ka na kum pan yang Mon ‐
san to (bi ni li ng Ba yer) at Sy ngen ta 
(Chi na). Sa lo kal, ka bi lang sa may 
ma la la king ope ra syon ang Pet ron at 
JG Sum mit, Chem rez Techno lo gi es, 
Ma bu hay Vinyl Cor po ra ti on, Pacific 
Boy sen Paint at RiChe mical Cor po ra ‐
ti on. Ma ta tag pu an sa Met ro Ma ni la, 
Ba ta an, Ba ta ngas, Ce bu, Ley te, Neg ‐
ros at Ili gan ang ma yor ni lang mga 
pab ri ka. 

Na ka la la song lu gar sa pag ga wa
Di rek tang inieemple yo sa in ‐

dustri ya ang 93,000 mang ga ga wa. 
(Lu mi it mu la 147,000 noong 2013.) 
Tu lad ng ma ra mi sa sek tor ng in ‐
dustri ya, la ga nap ang kontraktwa li ‐

Na ka la la song in dustri ya sa ke mi ka
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Pe lig ro sa pa ga wa an, ban ta sa bu hay ng mga mang ga ga wa

Na dag dag sa ma ha bang lis ta han ng mga bik ti ma ng pag la bag sa mga tun ‐
tu nin sa ka lig ta san at ka lu su gan sa pa ga wa an si Step hen Co ril la, isang 

mang ga ga wa sa pab ri ka ng Univer sal Ro bi na Cor po ra ti on (URC) sa Ta bok, 
Man daue City, Ce bu. Na ma tay si Co ril la noong Hun yo 2 ma ta pos uman dar ang 
pulve rizer machi ne ng kum pan ya ha bang nasa loob si ya ni to. 

Ayon sa mga mang ga ga wa at 
ulat ng De partment of La bor and 
Employ ment (DO LE), de pek ti bo ang 
safety device ng ma ki na, ka ya big ‐
lang uman dar ha bang ni li li nis ito ni 
Co ril la. Pinalinis sa biktima ang 
makina ka hit wa lang sa pat na ka ra ‐
na san di to at da la wang ling go pa la ‐
mang siya sa tra ba ho.

Dagdag di to, wa lang na ging 
kag yat na tu gon ang kum pan ya sa 
in si den te at nag tu luy-tu loy ang ope ‐
ra syon sa pa ga wa an ma ta pos ang 
kri men. Hin di kaa gad iniu lat ng kum ‐
pan ya sa pu lis, ba ra ngay, o DO LE 
ang pang ya ya ri. Dag dag pa, wa lang 
ma ka bu lu hang tu long na ibi ni gay ng 
URC sa kan yang pa mil ya sa da hi lan 
na agency-hi red si Co ril la at sa ga ‐
yon ay hin di mang ga ga wa ng kum ‐
pan ya.

Ba go si Co ril la, apat na mang ga ‐
ga wa ang na ma tay ma ta pos gu mu ho 
ang isang gu sa li sa Mu ral la In ‐

dustri al Park sa Ba ra ngay Lib tong, 
Meycaua yan, Bu lacan noong Ma yo 
31. Iti nu tu rong da hi lan ng pag gu ho 
ang over loa ding ng mga na ka im bak 
na par se la at pa ke te.

Sa tala ng International Labor 
Organization-Philippines, 17 sa 
bawat 18 manggagawa ay hindi 
nakatatamasa ng katanggap-
tanggap sa kundisyon sa paggawa. 
Pe ro noong 2018 la mang isi na ba tas 
ang pag pa pa ru sa sa mga pag la bag 
sa pa nga nga la ga sa ka lig ta san at 
ka lu su gan sa pa ga wa an ma ta pos 
ang pag ka ta may ng 72 mang ga ga wa 
ng pa ga wa an ng Ken tex nang ma ku ‐
long sa na su su nog na pab ri ka. Ayon 
sa Insti tu te for Occu pa tio nal Health 
and Safety Deve lop ment, sa ka bi la 
ng ba tas, na na na ti ling na sa 58.36% 
la mang ang nag pa pa tu pad na pa ga ‐
wa an sa mga is tan dard sa ka li ga ta ‐
san at ka lu su gan. Hin di rin uma no 
na tu tu gu nan ng gub yer no at mga 

ahen sya ni to ang ma ta gal nang 
prob le ma kaug nay ng inspek syon sa 
mga pa ga wa an pa ra ti ya kin ang 
pag pa pa tu pad ng ba tas.

Ang tau nang pag-iinspek syon sa 
hi git isang mil yong ne go syo sa ban ‐
sa ay bi na ba li kat la mang ng 774 na 
tau han. Kakarampot na mas 
mababa sa 10% lamang ang inabot 
nitong suriin sa nag da ang tat long 
taon.

Na ngu ngu na sa lis ta han ng mga 
na la la bag sa pa man ta yan na na ka ‐
sa ad sa ba tas ang ka wa lan ng mga 
tu tu gon pa ra sa first aid, mga upi ‐
syal sa ka lig ta san at inspek syon sa 
pa ga wa an kaug nay ng ka han da an 
sa anu mang su nog si mu la pa 2019.

Kaug nay ng mag ka su nod na ak ‐
si den te sa pa ga wa an, nag pa ha yag 
ang mga or ga ni sa syon sa pag ga wa 
na "pa na hon na upang su ri in at ba ‐
gu hin ang mga umii ral na ba tas na 
da pat sa na’y pa ra pro tek syu nan ang 
ka ra pa tan ng mga mang ga ga wa." 
Da hil sa ka wa lan ng ngi pin ng ba tas, 
ma la yang na ka pag pa pa tu loy ng 
ope ra syon ang mga ka pi ta lis ta ka hit 
pa na pa ka ra ming ka so ng pag la bag 
sa mga pro bi syon.

Ini lun sad mu la Hun yo 13 ng mga ka tu tu bo at ma ma ma yan sa Ecua dor 
ang wa lang ta ning na Pa ro Nacio nal (pam ban sang wel ga)    la ban sa 

neo li be ral na mga pa ta ka ran na san hi ng ka ni lang ka hi ra pan. Sa pa ngu ‐
ngu na ng Confe de ración de Nacio na li da des Indíge nas (Co naie), isang pe ‐
de ra syon ng mga gru pong ka tu tu bong Ecua do ri an, li bu-li bo ang hu mu gos 
sa iba’t ibang lan sa ngan pa ra pi gi lan ang pag da an ng mga sa sak yan at 
tao. Pi na ra li sa ni la ang ma hi git 20 ma yor na mga daan. 

Ka bi lang sa ka ni lang igi ni gi it ang pag pa pa ba ba at pag pa ko sa pre syo 
ng la ngis (may lo kal na pro duk syon ang ban sa), sub sid yo pa ra ma hi hi rap 
at iba pang re por ma na ta li was sa dik ta ng In ter na tio nal Mo ne tary Fund 
sa ban sa. 

Noong Hun yo 14, ili gal na ina res to ang pre si den te ng Co naie na si 
Leo nar do Iza at idi neti ne sa loob ng 24 oras. Noong Hun yo 19, nag dek la ‐
ra ang pre si den te ng ban sa na si Las so Guil ler mo ng sta te of excep ti on 
(ka pa re ho ng sta te of emer gency na ma la pit sa ba tas mi li tar) sa tat long 
pru bin sya kung saan pi na ka ma la kas ang mga pro tes ta.

MAG-AMBAG SA ULOS! Tu ma tang gap na ang patnugutan ng Ulos ng mga kontri bu syong ak dang li te ra tu ra at lik hang 
si ning—tu la, sa nay say, mga na ra ti bo tu lad ng re por ta he, dag li at maik ling kwen to, ko miks at di bu ho. Ang te ma ng is yu 
ng Ulos 2022 ay ang mga pa ki ki ba ka ng ma ma ma yan at ng ka ni lang huk bong ba yan la ban sa re hi meng US-Marcos noon 
at nga yon. Ipa da la ang in yong kontri bu syon sa ulos2022@cpp.ph hang gang Ok tub re 31, 2022.

Pam ban sang wel ga, ini lun sad sa Ecua dor
Anti-neoliberalismong

pre si den te, na ha lal sa Co lom bia

SA KAUNA-UNAHANG PAGKAKATAON, 
na ha lal sa Co lom bia ang isang pre si den ‐
te na ti na gu ri ang ma ka-Ka li wa at anti-
neoliberalismo.  Na na lo sa elek syon 
noong Hun yo 19 si na Gus tavo Pet ro, ka ‐
sa ma ng kan yang bi se-pre si den te na si 
Francia Marquez. Ini ha ha lin tu lad si ya 
sa mga kahahalal na an ti-im per ya lis tang 
presidente sa Chi le, Honduras at Pe ru.

Ma ta gal na nag sil bing me yor ng Bo ‐
go ta, pam ban sang ka bi se ra ng ban sa, si 
Pet ro. Ki la la rin si ya bi lang da ting 
myembro ng M-19, isang ar ma dong ge ‐
ril yang gru po, na lu ma ban sa gub yer no 
sa de ka da 1980. Si Marquez na man ay 
ki la la bi lang ak ti bis tang ma ka-ka li ka san.


