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EDITORYAL

Mosukol taliwala sa malukpanong
pag-antus ilalum ni Marcos

A

ng pakigbisog sa katawhang Pilipino misulod na sa bag-ong bahin sa
kasaysayan sa paglingkod ni Ferdinand Marcos Jr isip bag-ong nangulo
sa neokolonyal nga estado. Dakung hagit sa katawhan ug sa ilang mga
patrioyotiko ug demokratikong pwersa nga palig-onon ang panaghiusa ug ias‐
dang ang ilang mga pakigbisog.
Sama sa iyang diktador nga
amahan ug sa mga nauna pa kaniya,
si Marcos usa ka burukrata-kapita‐
listang nagarepresentar sa mga in‐
teres sa nagharing hut-ong sa dag‐
kung burgesya-kumprador ug dag‐
kung agalong yutaan.
Nakalingkod si Marcos sa poder
sa panahong naglunang sa krisis ang
nagharing sistemang semikolonyal
ug semipyudal. Labaw kining gipa‐
hagba sa militaristang lockdown ug
palpak nga tubag sa pandemyang
Covid-19. Apan imbes nga ipabarog
ang kaugalingong ekonomiya, gipa‐
dayon na hinuon niini ang makapi‐
ang nga mga palisiyang neoliberal
taliwala sa kalibutanong krisis sa

kapitalismo.
Gibangkrap ang reaksyunaryong
gubyerno sa korapsyon ug pag-usikusik sa pondo sa militar ug pulis. Gi‐
lubong kini sa utang sa kanhing re‐
himeng Duterte. Mius-us ang bili sa
piso kontra dolyar. Midaku ang de‐
pisito sa pamatigayon tungod sa
pagsaka sa bili sa mga produktong
ginaimport. Mihinay ang pamuhunan
ug nalugi ang gagmayng negosyo.
Nahurot ang 1/5 sa badyet alang sa
pagbayad sa utang nga wala man
lang napuslan sa katawhan, busa
kulang kaayo ang nakagahin para sa
ilang panginahanglan.
Paspas nga mitiurok ang pangi‐
nabuhi sa katawhang Pilipino. Mil‐

yun-milyong mamumuo ug nagha‐
gong katawhan ang walay trabaho o
panginabuhian. Kulang kaayo ang
suhulan ug kita, ilabina nga nagma‐
hal ang presyo sa lana, pagkaon,
pamasahe, matrikula, tambal ug
serbisyong medikal, ug uban pang
palaliton ug serbisyo. Bagsak ang
panginabuhi sa masang mag-uuma
tungod sa kamahal sa abang sa yu‐
ta, dagkung gasto sa produksyon,
taas nga interes sa pautang, ubos
nga presyo sa produkto sa mga
mag-uuma ug pagbaha sa imported
nga bugas, utan, bisan karneng ba‐
boy. Nahagba usab ang panginabu‐
hian sa masang mangingisda tungod
sa pagpamig-ot sa gagmayng mana‐
nagat, ilabina sa kadagatang giilog
sa China.
Dili paigo ang tibuok adlaw nga
pagtrabaho ug tibuok gabii nga pag‐
bilar aron maalibyohan ang kagutom
nga gibati sa ilang mga anak ug ha‐

tagan sila og disente o komportab‐
leng kinabuhi. Dili igo ang mumhong
limos nga ginahatag sa gubyerno
aron ihaw-as sila gikan sa tunaan sa
pag-antus. Dili paigo ang pag-ag‐
wanta ug paningkamot, ilabina nga
sayod sila kung giunsa pagkawkaw
sa nagharing hut-ong ug mga kawa‐
tan sa gubyerno ang bahandi aron
sila mabuhi sa luho.
Nagdaguuk ang tiyan ug nagbu‐
kalbukal ang dugo sa katawhang Pi‐
lipino. Atubangan sa nagkaigting
nga kasuko sa katawhan nga daw
nag-alburutong bulkan, nagtanyag si
Marcos og mga saad ug damgo sa
kaabunda, kasiguraduhan sa pagka‐
on ug baratong presyo. Apan pipila
ka adlaw lamang human nanumpa ug
nagsaad, usa ka tago nga kumbite
isip pagdayeg sa kawatan nga si
Imelda ang gipahigayon sa mga
Marcos sa lawak sa Malacañang–
simpleng meryenda kuno apan da‐
kung insulto sa mga gutom, nag-an‐
tus ug naningkamot.
Walay maayong ihatag ang gub‐
yerno ni Marcos nga larawng luma‐
yon sa ilusyon ug damgo ang kataw‐
han. Sa pagsulay nga pahupayon ang
kasuko sa mga Pilipino, malinglahong
gideklara ni Marcos nga dili siya mo‐
too nga mikabat na sa kapin 6% ang
tantos sa implasyon o pagsaka sa
presyo sa mga palaliton. Iyang gina‐

pagawas nga mas hanas pa siya sa
masang saksi sa adlaw-adlaw nga
pagsaka sa presyo sa mga palaliton
sa mga merkado ug tindahan.
Isalikway ang ginasangpit nga
mga ilusyon ni Marcos! Ipakigbisog
ang mga katungod ug kaayuhan sa
katawhan! Walay maangkong kaa‐
yuhan ang pagdangop o makilimos sa
mga mapahimuslanon, madaugdau‐
gon ug kawatan. Kung dili hiniusang
mosinggit ang katawhan, dili sila pa‐
numbalingon. Kung dili tay-ogon sa
ilang tunob ang mga kadalanan, dili
matay-og ang mga nagharihari.
Kinahanglang mugnaon sa ka‐
tawhan ang gamhanang kalihukan
aron ipakigbisog ug panalipdan ang
ilang interes ug kaayuhan. Kabahin
niini, kinahanglang labaw pang pa‐
kusgon ug padaghanon pa ang ihap
sa mga unyon ilabina sa pinakadag‐
kung pabrika ug empresa, ingonman
ang lain-laing porma sa mga demok‐
ratikong organisasyong masa sa
mga baryo sa kabanikanhan, komu‐
nidad sa kasyudaran, sa mga uni‐
bersidad, upisina, simbahan ug mga
ospital. Hugpungon ang interes sa
mga mamumuo, mag-uuma ug lainlaing sektor, pakusgon ang ilang ti‐
ngog, ug organisahon ang ilang mga
pakigbisog.
Kinahanglang walay kakapuy nga
ipatuman ang mga pagtuon kalabot

Unod

ANG

Bolyum LIII Ihap 13 | Hulyo 7, 2022
Ang Ang Bayan ginapagawas sa
pinulongang Pilipino, Bisaya, Iloco,
Hiligaynon, Waray, Ingles ug
Espanyol. Nagadawat ang Ang Bayan
og mga kontribusyon sa porma sa
mga artikulo ug balita. Ginaawhag
usab ang mga tigbasa nga
magpadangat og mga puna ug
rekomendasyon sa pagpalambo sa
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sa kahimtang sa nasud, sa ilang tag‐
satagsang sektor ug komunidad, ug
ang mga solusyon sa ginaatubang
nga mga problema sa katawhan.
Magmantala og mga polyeto ug pub‐
likasyon aron magsilbing daluyan ug
instrumento alang sa paghiusa sa
masa. Maglunsad og lain-laing mga
protesta sa masa aron isinggit ang
ilang mga reklamo ug pangayo aron
paubsan ang presyo sa mga palali‐
ton, patas-an ang suhulan ug swel‐
do, trabaho, disenteng pabalay, lib‐
reng pag-apud-apud sa yuta, pau‐
bosan ang abang sa yuta ug interes
sa pautang, makiangayong presyo sa
produkto sa mga mag-uuma, libreng
edukasyon, libreng serbisyong medi‐
kal, ug uban pang lakang nga labing
gikinahanglan sa katawhan.
Kinahanglang pandayon ang de‐
terminasyon sa masa atubangan sa
kabangis ug pagpanumpo sa mga ar‐
madong pwersa sa estado. Kina‐
hanglang mabati sa tanan nga ang
ilang panaghugpong ang dili mahub‐
sang tinubdan sa ilang kaisog. Wa‐
lay unsamang pagpamig-ot ug papa‐
numpo ang makapukan sa ilang de‐
terminasyon nga hiniusang mosukol.
Sa lain-laing bahin sa kalibutan,
gikan Korea hangtud Ecuador, gikan
Uruguay hangtud United Kingdom,
misulbong ang mga welga ug pro‐
testa sa mga mamumuo, mag-uuma,
mga minorya ug uban pang nilupi‐
gang sektor atubangan sa krisis ug
grabeng pag-antus ug pagpangda‐
ugdaug. Sama sa maong mga nasud,
ang pag-antus sa katawhang Pilipi‐
no nagsilbing uga nga kumpay nga
naghulat nga silaban aron mahi‐
mong higanteng kalayo sa pagsukol
nga molukop sa lapad nga kabani‐
kanhan ug kasyudaran.
Kinahanglang padayon nga
magpakusog ug magpalapad sa ta‐
nang bahin ang Partido aron patason ang katakus niining pangulohan
ang katawhang Pilipino sa ilang mga
pakigbisog. Kinahanglang magrek‐
rut ug magbansay og linibong mga
kadre nga magtukod ug mangulo sa
mga sanga sa Partido nga lalum ug
lapad nga nakaugat sa masa, ug
anaa sa posisyon nga mangulo kani‐
la sa tanang natad sa pakigbisog.
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Organisadong panag-alsa, miarangkada
sa tibuok kalibutan

N

agkaguliyang ang tibuok kalibutan atubangan sa nagkaigting
nga pangkalibutang kapitalistang krisis nga labing nagpaan‐
tus sa masang naghago. Tungod niini, walag too ang mga higan‐
teng protesta sa mga unyon ug demokratikong organisasyon alang
sa dugang-suhulan, pagpaubos sa presyo sa lana ug mga ekono‐
mikanhong katungod ug kaayuhan sa tibuok kalibutan.

Paro Nacional sa Latin America
Malampuson ang 18 ka adlaw
nga Paro Nacional (nasudnong wel‐
ga) nga gilunsad sa Confederación
de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), pederasyon sa
mga grupong lumad nga Ecuadorian.
Nahuman ang welga niadtong Hunyo
30 dihang giatubang sa gubyerno ni
Guillermo Lazo ang 10 ka puntong
gipangayo sa grupo.
Lakip dinhi ang pagpaubos sa pre‐
syo sa lana og 15 sentimo, pagkontrol
sa presyo sa batakang mga palaliton,
pagdeklara og emergency sa sektor sa
panglawas aron papaspason ang pag‐
suplay sa mga tambal, ayuda para sa
kabus nga pamilya, subsidyo sa pro‐
duksyon ug pagpaubos sa interes sa
utang sa mga mag-uuma ug uban pa.
Gikan Hunyo 13, liboan ka lumad
ug uban pang mga sektor ang mi‐
dagsang sa kadalanan aron pugngan
ang pagbyahe sa mga sakyanan ug
tawo. Giparalisa nila ang kapin 20 ka
mayor nga mga dalan. Atol sa mga
protesta, nataho sa mga grupo sa
tawhanong katungod ang mokabat
sa unum ka napatay, 300 ka sama‐
ron ug iligal nga gi-aresto sa serye
sa mga pagpamungkag sa mga pulis.
Paro Nacional usab ang ginalun‐
sad sa mga unyon ug organisasyong
masa sa Uruguay gikan ikaduhang
semana sa Hunyo.
Sunud-sunod nga naglunsad og
mga protesta ang mga sektoral nga
organisasyon batok sa pagkibhang sa
badyet sa katilingbanong serbisyo.
Niadtong Hunyo 9, nagwelga ang un‐
yon sa mga mamumuo sa industriya sa
puthaw ug gatas. Sunod nga nagpro‐
testa ang mga magtutudlo ug kaba‐
tan-onan niadtong Hunyo 15 aron ba‐
tukan ang pagkibhang sa badyet sa
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sektor sa edukasyon.
Sa misunod nga adlaw,
nagwelga ang mga empleya‐
do sa gubyerno. Niadtong
Hunyo 29, nagwelga ang mga mamu‐
muo sa konstruksyon ug misunod ang
mga mamumuong pangdagat niad‐
tong Hulyo 5. Giduso nila ang seguri‐
dad sa trabaho, pabalay, kolektibong
pakignegosasyon ug uban pa.
Sa Panama, gilunsad sa mga un‐
yon ug lapad nga alyansa ang nasud‐
nong welga gikan Hulyo 1 batok sa
giila nilang “neoliberal nga mga pali‐
siya nga labaw pang migrabe ilalum
pandemya.” Giatubang nila ang ba‐
ngis nga tubag sa estado ug gibari‐
kadahan ang mga mayor nga kalsada
ug nagmartsa sa dagkung syudad.
Lakip sa ilang mga ginaduso ang
pagpaubos sa presyo sa lana, mga ba‐
takang palaliton ug tambal, ug dugang
suhulan ug sweldo. Gipanawagan usab
nila ang pagpukan sa korapsyon, pagayo sa mga eskwelahan, pagpalayas
sa upat ka base militar sa US ug pag‐
suporta sa mga nasudnong minorya.
Mga welga sa mamumuo
Mikabat sa 80,000 katawo ang
misalmot sa welga nga gilunsad sa
katawhan sa Belgium niadtong Hun‐
yo 20. Ginaduso nila ang pagtubag sa
gubyerno sa grabeng pagsaka sa
presyo ug gasto sa panginabuhi. Gi‐
singgit sa mga raliyista ang mga pa‐
nawagang "More respect, higher wa‐
ges" (Dugang pang respeto, mas taas
nga suhulan) ug "End excise
duty" (Tangtangon ang buhis sa mga
produkto.) Naparalisa sa protesta
ang lokal nga transportasyon lakip
ang operasyon sa airport sa Brussels.
Sa South Korea, dili moubos sa
50,000 ang nagmartsa sa syudad sa

Seoul niadtong Hulyo 2 aron ipana‐
wagan ang pagpalambo sa kahim‐
tang sa mga mamumuo. Gipangulo‐
han sa grupong Korean Confedera‐
tion of Trade Unions ang protesta.
Kini ang unang dakung protestang
gilunsad sa nasud ilalum sa bag-ong
gubyerno ni Pres. Yoon Suk-yeol.
Sa France, nagwelga niadtong
Hulyo 1 ang liboan ka mga mamu‐
muo sa transportasyon aron iduso
ang dugang-suhulan atubangan sa
makapiang nga implasyon. Sa usa ka
airport, temporaryong naparalisa
ang 17% sa mga byahe. Kini usab
ang unang adlaw sa lokal nga pana‐
hon sa bakasyon sa nasud.
Sa United Kingdom, duha ka be‐
ses nga naparalisa sa mga mamumuo
ang sistema sa tren sa Britain. Nag‐
lunsad og welga ang National Union
of Rail, Maritime and Transport
Workers nga langkub ang 14 ka sis‐
tema sa riles niadtong Hunyo 16 ug
23. Gisalmutan kini sa 40,000 ka
mamumuo ug ginasulting pinakadaku
sa milabayng tulo ka dekada.
Sa South Africa, nagwelga niad‐
tong Hunyo 20 ang 4,000 ka
kontraktwal nga myembro sa Natio‐
nal Union of Metalworkers of South
Africa batok sa tulo ka ahensya sa
pamuo nga nagasuplay sa mga mine‐
ro sa Impala Holdings Limited. Regu‐
larisasyon ang duso nila sa kumpanya
sa mina, dugang suhulan nga matud
nila layo ra kaayo sa ginahatag sa
mga regular nga mamumuo ug pag-ila
sa ilang unyon. Ang Impala Platinum
ang ikaduhang pinakadakung mina‐
han sa platinum sa tibuok kalibutan.
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Pagpamitol sa midya sa bisperas sa paglingkod ni Marcos

M

ibwelo sa bisperas sa paglingkod ni Ferdinand Marcos Jr sa Malacañang
ang pagsumpo sa gawasnong pagpamahayag. Niadtong Hunyo 29, gi‐
palig-on sa Securities and Exchange Commission ang desisyon niini niadtong
2018 nga ipasirado ang news site nga Rappler. Ayha niini, gimando sa Na‐
tional Task Force-Elcac sa mga kumpanyang telekomunikasyon nga iblock o harangon niini ang 28 ka website, lakip ang website sa Partido
Komunista ng Pilipinas (PKP), National Democratic Front of the Philippi‐
nes, mga alternatibong midya ug internasyunal nga organisasyon.

Ang sunud-sunod nga pagpasi‐
rado sa daluyan sa impormasyon sa
internet katugbang sa usa ka digital
nga balaod militar. Gitawag kining
"Marcos Anti-Democracy" firewall
sa PKP. Dayag kining pagpitol sa ka‐
tungod sa katawhan sa gawasnong
pagpamahayag, ingonman sa ilang
katungod nga magpadayag og kriti‐
sismo sa reaksyunaryong estado.
Gipasirado ang Rappler sa alega‐
syong nagadawat kini og langyawng
pondo alang sa mga operasyon niini.
Sa kaso sa 28 website, gibase
ang pagpasirado sa mando sa kan‐
hing hepe sa National Security

Council nga si Gen. Hermogenes Es‐
peron niadtong Hunyo 8 nga nag-a‐
kusa sa mga website nga “terorista.”
Giduso ni Esperon nga ang maong
pagharang nakasubay sa walay-ba‐
sihang designasyon sa Anti-Terro‐
rism Council (ATC) sa Partido isip
usa ka teroristang organisasyon ug
mga giakusahan niining “tigsuporta”
o “adunay kalambigitan” sa Partido.
Sa aktwal, walay kalabutan sa tero‐
rismo ang MAD firewall.
Gisugat sa walag too nga pagkun‐
dena ug pagsupak ang maong pagpa‐
mitol. Lakip dinhi ang National Union
of Journalists of the Philippines nga

Inagurasyon sa ilehitimong presidente,
gisugat sa protesta

G

isugat og mga protesta sa lain-laing lugar ang inagurasyon ni Ferdi‐
nand Marcos Jr isip presidente. Sa Metro Manila, nagtapok ang mga
progresibong grupo sa Plaza Miranda sa Quiapo kung asa gipadayag nila
ang ilang pagsalikway sa iyang rehimen, pagpanuis sa kasaysayan, ug
pagpanawagan og hustisya alang sa daghang biktima sa balaod militar sa
iyang amahan. Dala usab nila ang mga isyu sa katawhan sama sa dugang
suhulan, ug pagpaubos sa presyo sa palaliton ug lana.

Nagtapok usab ang mga par‐
yente sa mga biktima sa balaod
militar ug mga beteranong akti‐
bista sa Bantayog ng mga Bayani
sa Quezon City kung asa nanum‐
pa silang ipadayon ang pagbatok
sa bakak sa mga Marcos ug alang
sa kaayuhan sa katawhan.
Sa Bicol, gipangunahan sa
Anakbayan-Naga ang martsa gi‐
kan sa Panganiban Drive sa Naga
City padulong sa Plaza Oragon
aron isalikway si Marcos. Mitam‐
bong sa programa ang mga akti‐
bista gikan sa lain-laing distrito sa
4

Camarines Sur.
Aduna usay mga programa sa
Cebu, Negros ug Panay kung asa
gipadayag sa lain-laing organisa‐
syon ang ilang kasilag sa rehi‐
meng Marcos II.
Sa laing nasud, gipanguna‐
han sa Never Forget Contingent
ang gatusan ka nagprotesta sa
Times Square, New York City.
Nagtapok usab ang 150 ka mig‐
ranteng Pilipino sa California
aron magpadayag usab sa ilang
pagsalikway sa bag-ong rehi‐
men.

kanhi nang nabalaka nga pagagamiton
ang Anti-Terror Law aron sumpuon
ang tanang tipo sa kritisismo. Gikaba‐
lak-ang isunod ni Marcos ang pagba‐
wal sa mga tigmantala sa tradisyunal
nga midya (telebisyon, radyo ug man‐
talaan) nga magpublikar o magbrod‐
kas sa unsamang kritikal kaniya ug sa
iyang pamilya.
Matud kang Ret. Justice Antonio
Carpio, walay gahum ang gubyerno
nga babagan ang mga website, bisan
sa mga giakusahan niining mga "te‐
rorista."

Ang Pride usa ka protesta
GATUSAN ANG DELEGASYON sa
nasudnondemokratikong grupo sa
LGBTQ+ nga Bahaghari sa protestang
Pride sa Pasay City ug Quezon City
niadtong Hunyo 25 ug 28. Panawagan
nila, singilon ang rehimeng Duterte ug
batukan ang mosuluray nga ilehitimong
rehimeng Marcos II.
Lakip sila sa dili moubos sa 55,000 nga
misalmot sa mga protestang Pride nga
gilunsad sa lainlaing bahin sa nasud.
Nagunang tema sa mga protesta ang
panawagan sa sektor batok sa diskrimi‐
nasyon ug pagpangdaugdaug, pagila sa
ilang katungod ug pagduso sa sugyot
balaodnon nga SOGIE Equality.
Gilunsad usab ang mga aktibidad sa mga
syudad sa Baguio, Iloilo, Dumaguete,
Butuan, sa Romblon, Cebu, Misamis Ori‐
ental ug uban pang lugar sa nasud. Sam‐
tang, gipangulohan sa Southern Tagalog
Pride ang usa ka pangrehiyon nga protes‐
ta sa UP Los Baños niadtong Hunyo 28.
Hulyo 7, 2022
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Dili higala sa mga mag-uuma si Marcos

Pag-antus ilalum sa Masagana 99

S

a iyang inagurasyon isip presidente niadtong Hunyo 30, gisulti ni Marcos
nga iyang hatagag prayoridad ang pag-atubang sa krisis sa pagkaon.
Iyang ginapagawas nga kaniadtong panahon lamang sa diktadurya sa
iyang amahan gitagad ang hisgutanan sa seguridad sa pagkaon, nga daw
paghidhid og asin sa wala pa naayong mga samad sa mga mag-uuma.

Unsa ba gyud ang nahitabo sa
panahon ni Marcos Sr? Angayan la‐
mang na balik-tun-an sa masang
mag-uuma ug sa tibuok katawhan
ang dakung salaod sa diktaduryang
Marcos ngadto sa masang maguuma. Tumong niini nga serye sa Ang
Bayan nga balik-tun-an ang kasaysa‐
yan sa pagpaantus sa masang maguuma ilalum sa balaod militar aron
matngon nga atubangon ang unsa‐
mang laraw ni Marcos nga magdala
og dugang pang pag-antus sa ma‐
sang mag-uuma.
Gibangrap sa Masagana 99
ang panginabuhian sa mag-uuma
Tuig 1972 dihang gidaut sa mga
dangan ug kalamidad ang mga uma‐
han nga nagresulta sa daku ug lapad
nga perwisyo ug kalisdanan sa mga
mag-uuma. Gisakmit kini sa diktador
nga si Marcos aron iduso ang prog‐
ramang Masagana 99 niadtong Ma‐
yo 1973 aron pataason kuno ang
produktibidad sa mga mag-uuma.
Apan sa proseso, gibangrap niya ang
masang mag-uuma.
Ang Masagana 99 mao ang ber‐
syon ni Marcos Sr sa “Green Revolu‐
tion” (GR) nga pakana sa Interna‐
tional Monetary Fund, World Bank
(WB) ug United States Agency on
International Development (USAID),
sa Bayer, Monsanto ug uban pang
transnasyunal nga korporasyon sa
agrikultura.
Unang sangkap niini ang pagpa‐
kaylap sa paggamit sa mga binhi sa
humay nga HYV (high-yielding vari‐
ety o binhi nga mas kusog mamu‐
nga); ug ikaduha, ang malukpanong
pagpautang nga gidumalahan sa
gubyerno. Gitarget niini nga moabot
sa 99 ka kaban sa humay kada ek‐
tarya ang maani sa mag-uuma. Ang
HYV mao ang mga binhi nga gihimo
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sulod sa mga laboratoryo sama sa
International Rice Research Institu‐
te. Apan para mamunga, nangina‐
hanglan ang mga HYV og mas dag‐
hang kemikal nga abono ug pestisidyo
—nga hinimo ug tinubdan sa dakung
ganansya sa mga agrochemical nga
transnasyunal nga korporasyon.
Gikan 1972 hangtud 1982, mika‐
bat og $1.5 bilyon ang pautang sa
WB aron pondohan ang Masagana
99. Naglangkub kini sa 44% sa ta‐
nang pautang sa WB sa nasud. Na‐
padulong ang kadaghanan niini sa
pagpalit og mga imported nga mga
input (abono, pestisidyo, pagkaon)
ug mga pyesa sa makina nga mikabat
sa 99% sa $150 milyong pautang
niadtong 1984.
Nagpaburot sa galastuhon sa
pag-uma ang paggamit sa mga HYV.
Sa tungatunga sa 1966 ug 1979, mi‐
saka og 89% ang galastuhon sa pro‐
duksyon sa humay. Pinakadaku ang
pagsaka sa galastuhon sa imported
nga inputs, nga halos tulo ka pilo
(262%) kumpara kanhi.
Aron siguruhong mapalit ang
mga gikinahanglang kemikal alang sa
mga HYV, giduso sa Masagana 99
ang mga bangko nga magpautang sa
mag-uuma. Aron paspas ang
pagproseso, gitangtang ang mga ko‐
lateral isip rekisito. Nagpasalig usab
sa gubyerno ang hangtud 85% nga
nalugi sa mga bangko gikan sa mga
pautang. Giduso usab sa WB nga
itakda sa “merkado” ang interes sa
mga pautang. Gikan sa kanhing 12%
lang, misaka og 16% hangtud 38%
ang interes sa mga pautang sa Ma‐
sagana 99 niadtong 1984.
Gipanghinambog sa diktaduryang
Marcos nga nakab-ot ang “rice-self
sufficiency” niadtong 1975 ug nakaeksport og bugas ang Pilipinas sa tuig
1977-1983. Wala nahisguti sa maong

mga “kalampusan” sa Masagana 99
ang mas daghan ug makanunayong
kadaut sa panginabuhi sa mag-uuma
ug katawhan sa kabanikanhan.
Misaka og 55% ang produksyon,
apan midaku usab og 89% ang gasto
sa mga mag-uuma. Dili niini kayang
tugbangan sa gamay kaayong 20%
nga dugang sa kita sa mga mag-uu‐
ma sa tungatunga sa 1966 ug 1976.
Resulta niini, midaghan ang mga
mag-uumang nawad-an og kapasidad
nga magbayad sa mga utang. Niad‐
tong 1979, anaa na lamang sa 45.8%
ang nagabayad sa utang.
Hinayhinay nga nawad-an og ka‐
takus ang mga mag-uuma nga moku‐
ha sa mga pautang nga gidumalahan
sa gubyerno. Niadtong 1980-1984,
anaa na lang sa 60,000 ka mag-uuma
ang nalakip sa Masagana 99, gikan
sa tunga sa milyon niadtong 19741975. Nabangkrap ang milyun-mil‐
yong mag-uuma ug mihagba ang
ang-ang sa panginabuhi sa kabani‐
kanhan. Pagka-1983, mikabat sa
73% sa pamilya sa kabanikanhan ang
kabus, gikan sa 33% niadtong 1971.
Pagka-1984, mibalik na sa pagimport og bugas ang Pilipinas ug usa
ka tuig human niini, mihunong na
usab nga mag-eksport og bugas.
Dugang pa, gihiluhan sa mga ke‐
mikal ang kinaiyahan ug naguba ang
kinaiyanhong abono. Daku ang ka‐
daut sa panglawas sa mga mag-uu‐
ma sama sa pagkadaut sa atay tu‐
ngod sa eksposyur sa kemikal, gi‐
papha ang bahandianong kulturang
Pilipino sa pag-uma ug gipatay ang
mga tradisyunal nga binhi.
5

Lagmit nga walay mahitabong panaghisgot kalinaw

P

abor ang rehimeng Marcos II sa pagpadayon sa palisiya ni Rodrigo Duter‐
te sa pagpugong sa panaghisgot kalinaw, paggamit sa Anti-Terror Law
aron ibwelo ang terorismo sa estado ug red-tagging, dinaghang pagpang-ares‐
to, tortyur ug dinaghang pagpatay sa walay sangputanang pagsulay nga gubon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan. Kini ang pamahayag ni Jose
Maria Sison, Chief Political Consultant sa National Democratic Front of the
Philippines (NDFP) niadtong adlaw sa pagpanumpa ni Ferdinand Marcos Jr.
Walay indikasyon nga gusto ni
Marcos nga makighinabi, matud ni‐
ya. Dili usab kini daling mabalik tali‐
wala sa kasamtangang palisiya sa
GRP nga all-out war. “Walay mahi‐
mo ang NDFP aron ibalik ang panag‐
hisgot kung magmagahi ang GRP sa
all-out war policy niini,” matud ni
Sison.
Dugang niya, ni kanus-a wala
nakighinabi pangkalinaw ang pasis‐
tang diktaduryang Marcos Sr ug wa‐
la usab niini kanus-aman nabungkag
ang rebolusyonaryong kalihukan.
“Hinunua, nahimo pa sa kalihukan
sa katawhan nga mokaylap sa tibuok
nasud… nga sa kinaulahian mao ang
nahimong hinungdan sa pagpalagpot
sa pasistang diktadurya.”
Ang pagsulod sa panaghisgot
kalinaw sa tanang mga nakalingkod
sa reaksyunaryong estado—gikan sa

panahon ni Cory Aquino hangtud sa
panahon ni Rodrigo Duterte—aron
lang ipagawas nga sila alang sa kali‐
naw ug aron ipatuman ang malukpa‐
nong sarbeylans sa han-ay sa mga
rebolusyonaryo ug ipabilin ang ma‐
pahimuslanon ug madaugdaugong
nagharing sistema. Ginahimo usab
nila kini sa pagsulay nga ibutang sa
pusisyon sa kapitulasyon ang NDFP,
asoy ni Professor Sison.
Gitawag niyang “wala sa pusi‐
syon” si Marcos Jr human kini “na‐
pili” isip presidente pinaagi sa gima‐
nipulang eleksyon sa tabang sa tira‐
nong si Duterte ug sa iyang sindika‐
to sa Comelec.
“Pwede siyang magdamgo nga
aduna pay ikaduhang higayon ang
ilang pamilya sa pagguba sa rebolu‐
syonaryong kalihukan,” matud ni Si‐
son. “Apan angayan niyang hinum‐

duman nga ang maong kalihukan la‐
baw pang midaku ug mikusog kaysa
kaniadtong napakyas pagbungkag ni
Marcos Sr.”
Ingonman, kanunay abli ang
National Democratic Front of the
Philippines nga makighinabi pangka‐
linaw sa Gubyerno ng Pilipinas, kin‐
saman ang presidente niini.
“Kung andam ang administra‐
syon nga makignegosasyon, nga‐
nong dili man?” matud niya. “Dali
lang man kaayong buhion ang nego‐
sasyon,” ingon ni Sison. Kinahanglan
lang palig-onon sa GRP o ni Marcos
Jr ang una nang mga kasabutan nga
kanhi nang nahiusahan ug gipirma‐
han sa duha ka partido.

4 ka opensiba, gilunsad sa BHB-Sultan Kudarat

U

pat ka armadong opensiba ang gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan
(BHB)-Sultan Kudarat gikan Hunyo 15 hangtud Hunyo 29 batok sa nagoperasyong mga yunit sa pulis ug sundalo.
Gipabusikaran ug gipabuthan
sa BHB ang kontra-insurhensiyang
yunit sa Philippine National Police
Special Action Force (PNP-SAF)
nga nag-operasyon sa Sityo Meleb,
Barangay Butril, Palimbang niad‐
tong Hunyo 29. Lima ka pulis ang
napatay samtang duha ang nasam‐
dan.
Sa parehong lungsod, gipabut‐
han sa BHB ang pwersa sa 7th IB sa
Sityo Fliko, Barangay Balwan niad‐
tong Hunyo 15 sa hapon. Gisundan
kini sa usa pa ka armadong aksyon
sa mga Pulang manggugubat niad‐
6

tong Hunyo 18 batok sa 37th IB sa
Barangay Molon. Duha ka adlaw hu‐
man niini, subling miatake ang BHB
batok sa 38th IB sa parehong bara‐
ngay. Dili moubos sa lima ka sundalo
ang napatay. Ginakumpirma pa kung
pila ang nasamdan.
Matud sa taho sa yunit sa BHB,
ang mga sundalo lakip sa halos usa
ka libong tropang nag-operasyon sa
lugar. Lakip sa mga nag-operasyong
yunit ang 38th IB, ang batalyong
nagadumala sa mga CAFGU ug di‐
rektang nagserbisyo sa DM Consunji
Inc ug naggwardya sa mga opera‐

syon sa troso ug uban pa.
Gitaho usab sa yunit sa BHB ang
dugang kaswalti nga mokabat sa 30
(dili pa kumpirmado kung pila ang
napatay) sa han-ay sa mga sundalo
sa mis-engkwentro tali sa ilang mga
yunit niadtong Hunyo 18. Ginakum‐
pirma pa sa BHB ang pasiunang taho
kalabot sa posibleng paghulog og
bomba sa AFP sa kaugalingon nilang
pwersa.
Sa Camarines Sur, gipabusika‐
ran sa mga Pulang manggugubat sa
BHB ang nag-operasyong yunit sa
9th ID sa Sityo Balaybayon, Bara‐
ngay Tanauan, Presentacion niad‐
tong Hunyo 15. Tulo ang napatay
samtang walo ang nasamdan sa
nag-operasyong mga sundalo.
Hulyo 7, 2022
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Interbensyon ug pagpangawkaw
sa mga Amerikanong kumpanya sa FSMR

G

ipaigting sa imperyalistang US ang pagpangatake niini sa katawhan sa
Far South Mindanao Region (FSMR). Kadungan sa walay pugong nga
pagpangilog og yuta ug pagpangawkaw sa mga higanteng kumpanyang Ameri‐
kano sa agribisnes, nagpanukad usab karong mosulod ang dagkung Amerikan‐
hong kumpanya sa mina aron pangawkawan ang bahandianong kabukiran sa
rehiyon.
Bahanding mineral sa FSMR
Sumala sa mga pagtuon, makitan sa lain-laing dapit sa rehiyon ang
abundang deposito sa mga minera‐
les nga mahinungdanon sa industri‐
ya ug kalibutanong pamatigayon. Sa
kinatibuk-an, pinakadaku ang mga
deposito niini sa tanso nga moabot
og 2.9 bilyong metriko tonelada.
Anaa usab kini depositong puthaw
nga gibanabanang anaa sa 2.5 mil‐
yong metriko tonelada, ug bulawan
nga 2.275 milyong metriko tonelada.
Gawas sa mga nahisgutan, mahi‐
nungdanon usab ang mga deposito
sa pilak, zinc, lead, manganese ug
uban pa. Makit-an sa utlanan sa
mga probinsya sa South Cotabato,
Sarangani, Sultan Kudarat ug Davao
del Sur ang kinadak-ang deposito sa
bulawan sa tibuok habagatang-sid‐
lakang Asya, ug usa sa kinadak-ang
deposito sa tanso sa tibuok kalibu‐
tan.
Ang kaabunda niini sa mga ki‐
naiyanhong bahanding mineral mi‐
dani sa dagkung lokal ug lang‐
yawng kapitalista nga mamuhu‐
nan sa mga proyektong mina sa
rehiyon. Nag-una niini ang Tam‐
pakan Gold-Copper Project nga
maoy kinadak-an sa tibuok nasud
ug mikantidad og $5.9 bilyon.
Apan malampusong gisuklan ug
napahunong sa katawhan ang
operasyon niini.
Base sa datos niadtong Mayo
2022, anaa nay 41 ka mga priba‐
dong lokal ug langyawng kumpan‐
ya nga gihatagan sa 56 ka mga
konsesyon sa lain-laing mga pru‐
binsya. Sa kinatibuk-an, kini adu‐
nay giusang gilapdon nga moabot
sa 345,548 ektarya o 15.35% sa
yutang langkob sa rehiyon. Apru‐
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bado na ang operasyon sa 15 ka kon‐
sesyong nagakupot og moabot sa
96,052 ektarya. Anaa usab nakahanay nga 41 ka konsesyong naglangkob
sa 249,496 ektarya.
Imperyalistang interes sa mina
Dili moubos sa 17 ka kumpanya
sa mina dinhi ang hingpit nga gipa‐
nag-iyahan sa mga langyaw. Walo
niini ang mga kumpanyang panag-i‐
ya sa US ug anaay gikuptang mga
konsesyon nga may giusang gilapdon
nga 53,081 ektarya. Lakip sa kina‐
dak-an niini mao ang Providence Mi‐
ning, Shamrock Metals, Kalamazoo
Mining ug Galactica Mining.
Ang Kalamazoo Mining gipanagiyahan sa The Kalamazoo Company
sa US. Sa Australia nakabase ang
operasyon niini ug anaay mga inte‐
res sa pipila ka nasud sa Southeast
Asia. Ang Providence Mining usab
usa ka Amerikanong multinasyunal
nga anaay halapad nga operasyong
mina sa Africa ug North America.

Samtang ang Shamrock Metals ug
Galactica Mining parehong mga
subsidyaryo sa dagkung industriya
sa US nga Shamrock System ug Ga‐
lactica Group USA nga anaay lainlaing mga negosyo sa sulod ug ga‐
was sa US.
Nakakonsentra sa Sultan Kuda‐
rat ug South Cotabato ang opera‐
syon sa pito sa walo ka mga kum‐
panya. Gilangkoban niini ang da‐
kung bahin sa habagatan sa Dagu‐
ma Range, ang Mt Parker ug hala‐
pad nga bahin sa T'boli ug ang Mt.
Musa sa utlanan sa South Cotabato
ug Sarangani. Ang naasoy nga mga
kabukiran kabahin sa yutang kabilin
sa mga Moro ug mga Dulangan-Ma‐
nobo sa Sultan Kudarat ug mga
T'boli ug B'laan sa South Cotabato.
Dinhi usab makit-an ang mga kali‐
bonan ug tinubdan sa katubigang
nagasuporta sa halapad nga yutang
agrikultural sa rehiyon.
Gwardyado sa militar
Bisan og dugay nang mitumaw
ang mga minahang lugar sa FSMR,
kaniadtong dekada 1990 lamang
misugod ang halapad nga pagsuhid
sa mga bukid sa rehiyon alang sa
mina. Kadungan sa pagsulod sa mga
langyaw ug lokal nga kumpanya, gi‐
palig-on usab sa estado ang
presensyang militar para
depensahan ang mga opera‐
syon niini.
Sa milabayng tulo ka de‐
kada, gilunsad sa estado
ang madugoong kampanya
batok sa mga nagababag sa
mina. Giatake ang mga ko‐
munidad sa mga Lumad ug
Moro ug gipahigayon ang
mga masaker ug pagpama‐
tay. Gitubag kini ug mas ma‐
langkubon ug mas kusga‐
nong demokratikong pagli‐
hok sa katawhan ug arma‐
dong pag-alsa sa masa. Sa
milabayng halos upat ka de‐
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Upat ka nagsakit nga Pulang manggugubat, gimasaker

W

alay kaluuy nga gipatay sa mga sundalo sa 94th IB ug lokal nga pulis
ang upat ka nagsakit nga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong
Bayan sa Sityo Calunakon, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental,
niadtong Hulyo 6 sa kaadlawon. Nagpatambal ang mga manggugubat dihang
giaresto sa ilang gipuy-ang balay. Imbes nga ilhong mga bihag sa gubat subay
sa internasyunal nga makitawhanong balaod, gimasaker sa mga sundalo silang
Roel Ladera (Ka Jack), Nica Dela Cruz (Ka Chai), Alden Rodriguez (Ka Rocky),
ug Roel Deguit (Ka Caloy). Gipagawas sa mga sundalo nga napatay ang upat
sa usa ka engkwentro sa kasikbit nga barangay.
Niadtong Hunyo 29, gipusil sa
wala nailang suspek si Federico
"Deng" Gempesaw, anawnser sa
radyo, samtang pauli sa ilang pani‐
malay sa Sityo Macanhan, Barangay
Carmen, Cagayan de Oro City. Ika‐
tulo si Gempesaw sa magsisibya nga
gipatay sa Mindanao niini lang nga
tuig.
Dispersal. Bangis nga gibung‐
kag sa mga binayrang maton ang
welga sa mga mamumuo sa Tanduay
Distillers sa Talisay, Negros Occi‐
dental niadtong Hunyo 28. Sa bid‐
yong gipagawas sa social media, gi‐
sipasipa sa mga maton sa Talisay
Logistics Packaging Corporation ang
mga mamumuo ug tulda nga gitukod
sa Tanduay Bottle Sorters Orga‐
nization (TanSO-SUPER). Gilunsad
sa mga mamumuo ang welga batok

Gikan sa panid 7

kada, malampuson nilang nababa‐
gan ang operasyon sa open-pit mi‐
ning sa rehiyon.
Aron sila paludhon ug hawanan
ang dalan alang sa mga mina, mas
gipagrabe sa estado ang kabangis
ug pagpangatake sa takuban sa
kontra-insurhensiya ug kontra-te‐
rorismo. Gigamit sa AFP ang tek‐
nolohiya, armas ug bomba sa US sa
pagpahigayon og sarbeylans ug
pagsalakay sa mga lugar nga tar‐
get sa mga proyektong mina.
Sa kasamtangan, nagapadayon
ang nakapokus nga operasyon sa
6th ID ug Joint Task Force Central
sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ang
naasoyng lugar maoy target sa
operasyon sa upat ka higanteng
multinasyunal nga naglakip sa Mt.
8

sa plano sa kumpanya nga kibha‐
ngan ang adlaw sa ilang trabaho nga
magresulta sa pagkunhod sa ilang
suhulan. Gipanawagan usab nila ang
pagpabalik sa mga gitangtang, regu‐
larisasyon sa mga kontraktwal ug
paghatag kanila sa mga benepisyo.
Pag-aresto. Sa Aklan, 30 ka
elemento sa 301st IBde ang nagba‐
laybalay sa mga purok sa C. Laserna
St., Poblacion, Kalibo niadtong Hun‐
yo 22 aron lutuson ug sutaon kung
asa silang Kim-Sin Tugna ug George
T. Calaor, mga upisyal sa BayanAklan.
Samtang, giaresto sa lokal nga
pulis si Susan Agner, lider sa Pama‐
lakaya sa Maragondon, Cavite, la‐
kip ang tulo pa ka residente sa Ba‐
rangay Patungan niadtong Hunyo
23.
Peak Mining, Kalamazoo ug Ga‐
lactica, ug Lazarus Corporation sa
England. Ang Lazarus usa ka kum‐
panyang gipanag-iyahan ni Domi‐
nic Wightman, usa ka inilang pro‐
motor sa pakanang "kontra-tero‐
rismo ug kontra-extremismong Is‐
lam" sa Europe ug US.
Luyo sa pagpamig-ot ug kaba‐
ngis sa estado, padayon nga naga‐
sukol ang katawhan sa rehiyon.
Subling nagkakusog ang kalihukan
sa mga Lumad, Moro ug mag-uuma
sa kabukiran aron panalipdan ang
yuta, samtang naghibalik ang ka‐
dasig sa mga kampanya kontra mi‐
na sa kalungsuran. Mikab-ot usab
og mga kalampusan ang pagsukol
sa masa ug armadong rebolusyo‐
naryong kalihukan sa pagpangata‐
ke sa estado sa Sultan Kudarat.

Militarisasyon. Gikan Mayo 28,
giatake sa mga elemento sa 303rd
IBde ang 32 ka sityo, lima ka bara‐
ngay sa Himamaylan City ug Moises
Padilla sa Negros Occidental. Lang‐
kub usab sa ilang operasyon ang
mga erya sa La Libertad, Guihulngan
City ug Vallehermoso sa Negros Ori‐
ental.
Sa Himamaylan City, kapin 600
ka sundalo ang nakakampo sa 24 ka
sityo sa upat ka barangay niini. Nagunang apektado dinhi ang mga katu‐
tubong Tribu Magahat ug Bukidnon
nga nanimuyo sa lugar. Pito ka sibil‐
yan, lakip ang duha ka menor de
edad, ang iligal nga giaresto ug giin‐
teroga sa Sityo Lunoy ug Conalum.
Giatake usab ang upisina sa ka‐
hugpungan sa mag-uuma sa Bara‐
ngay Carabalan ug giinteroga ang li‐
der sa asosasyon. Gikumpiska usab
sa mga sundalo ang mga papeles ug
ligal nga rekord sa asosasyon. Sa
Moises Padilla, kapin 100 ka sundalo
ang nakapwesto sa mga sityo sa Ba‐
rangay Quintin Remo.
Pugos nga pagpasurender. Gi‐
panghimakak sa mga residente ug sa
BHB-Mt. Apo Subregional Command
ang pagparada sa 72nd IB sa magamahang sibilyan isip mga Pulang
manggugubat sa Barangay Magsay‐
say, Kibawe, Bukidnon niadtong
Hunyo 23. Sukwahi sa pamahayag
sa AFP, ang duha mga mag-uuma sa
lugar.
Samtang, nakagawas na si
Nimfa Lanzanas, usa sa mga iligal
nga giaresto sa koordinadong serye
sa mga pag-aresto ug reyd nga gita‐
wag og Bloody Sunday sa Southern
Tagalog. Gibasura sa Calamba City
Regional Trial Court ang mga kaso
batok kaniya niadtong Hunyo 29.
Ingonman, gibasura sa korte
ang unang duha ka kaso nga gipasa‐
ka sa mga pulis batok sa #Tinang83
niadtong Hunyo 27. Aduna pay lima
ka kaso nga gikaatubang ang grupo.
Niadtong Hunyo 20, pormal nga giila
sa Department of Agrarian Reform
ang mga mag-uuma isip lehitimong
mga benepisyaryo sa asyenda.
Hulyo 7, 2022
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Pagsumpo sa katungod sa aborsyon sa US,
gisugat sa mga protesta

M

isulbong ang mga protesta sa mayor nga mga syudad sa US gi‐
kan Hunyo 20 human gibalit-ad sa Korte Suprema ang balaod
nga nagsiguro sa katungod sa kababayen-an nga makaangkon og op‐
syon sa aborsyon. Gawas sa dagkung rali atubangan sa Korte Suprema
sa Washington DC, aduna usay protesta sa mayor nga mga syudad sa
nasud. Aduna usay mga rali sa Australia, Germany ug United Kingdom.

Matud sa mga nagprotesta, gi‐
hikaw sa Korte Suprema sa sektor
sa kababayen-an, ilabina sa mga
kababayen-ang minorya sa US, ang
ilang katungod sa aborsyon nga gi‐
nailang krusyal nga serbisyo sa
panglawas. Panawagan nila ang
"our bodies, our choice" (among la‐
was, among pagbuut) ug "we won't
go back" (dili na mi mobalik) kala‐
bot sa 50 ka tuig nga makanuna‐
yong pakigbisog sa kababayen-an
alang niini.
Sa botong 5-4, gibalit-ad sa
Korte Suprema ang makasaysaya‐
nong desisyong Roe v Wade, ang de‐
sisyong naglangkub sa katungod sa
aborsyon, sa rason nga walay direk‐
tang ginasulti ang konstitusyon ka‐
labot niini ug sa ingon dili kini katu‐
ngod nga garantisado. Bunga niini,
mahimong iligal ang aborsyon sa ha‐
los katunga sa mga estado sa US.
Unsa ang Roe v Wade?
Ang Roe versus (batok) Wade
usa ka makasaysayanong desisyon
sa Korte Suprema sa US nga gipagu‐
la niadtong 1973 nga nagsulting
langkub sa 14th Amendment sa
konstitusyong Amerikano o sa pun‐
damental nga katungod sa pribasiya,
ang katungod sa babae nga unda‐
ngon ang iyang pagburus. Gihimugso
kini gikan sa kaso ni Norma
McCorvey, nga gitago sa pangalang
Jane Roe, batok sa kanhing abugado
sa estado sa Texas nga si Henry
Wade.
Sa milabayng 50 ka tuig, gihup‐
tan sa milyun-milyong kababayen-an
ang maong desisyon. Naggikan ang
maong katungod sa pag-ila nga ang
usa ka embryo parte sa lawas sa ba‐
baye, busa, siya lamang ang adunay
10

katungod nga magdesisyon ka‐
labot niini. Dili siya pwedeng
pwersahon sa estado nga ipadayon
ang pagburus.
Sukad nga gipagawas ang desi‐
syon, ug luyo sa padayong mga ata‐
ke, wala gihimong pangkinati‐
buk-ang balaod ang Roe v Wade, ug
nagpabilin kining target sa pagtuis.
Pag-amuma sa panglawas
Ang aborsyon usa ka simple ug
komun nga operasyong medikal nga
ginaila sa World Health Organizati‐
on isip mahinungdanong serbisyong
medikal. Luwas kini kung buhaton sa
hustong pamaagi nga haum sa angang sa pagmabdos, ug sa tawong
adunay igong kahanas.
Daghang hinungdan kung nga‐
nong magpakuha ang usa ka babaye.
Lakip dinhi ang palpak ug/o kawalay
akses sa kontrasepsyon, pangpang‐
lugos, incest (relasyong sekswal tali
sa duul nga paryente), kabangis sa
kamot sa bana, mga anomalya o
malformation sa embryo, nagsakit
panahon sa pagburus ug uban pa.
Ginahimo usab kini kung anaa sa
kaalautan ang kinabuhi sa usa ka
babaye tungod sa mga kumplikasyon
sa pagburus ug pagpanganak.
Matag tuig, anaa sa 13% sa mga
maternal death (pagkamatay sa
pagpanganak) tungod sa dili luwas
nga aborsyon, matud sa WHO. Pina‐
kabulnerable dinhi ang kababayenan sa mga atrasadong nasud kung
asa 220 sa matag 100,000 nga miagi
sa maong operasyon ang namatay.
Sa Pilipinas, dili lang hugot nga
ginabawal ang aborsyon sa tanang
kaso (lakip ang mga kaso sa pag‐
panglugos, incest, pagkaburus sa
mga bata o sa sitwasyong anaa sa

peligro ang kinabuhi sa inahan),
mamahimo pang kasuhan og kasong
kriminal ang babaye o batang
nagpa-abort, ang naghimo sa ope‐
rasyong medikal o nagbaligya o
nanghatag og “abortives” ug ang
mitabang dinhi.
Matud sa usa ka panukiduki
niadtong 2013 sa Guttmacher
Institute, mikabat sa 1,000 ka
babaye sa Pilipinas ang namatay
kada tuig tungod sa dili luwas nga
aborsyon. Tungod sa limitado, kung
aduna may akses sa kontrasepsyon,
halos katunga sa mga burus sa Pili‐
pinas ang “wala tuyua." Gapanga‐
nak ang mga inahan dinhi lapas sa
ihap nga gusto nilang anak. Pina‐
kaapektado ang mga babaye sa pi‐
nakakabus nga pamilya nga nanga‐
nak sa abereyds nga lima ka anak,
kumpara sa abereyds nga tulo sa
kinatibuk-an.
Sa banabana sa panukiduki,
anaa sa tungatunga sa 22 ug 31 ka
aborsyon kada 1,000 ka babaye ang
nahitabo niadtong 2000. Buut pasa‐
bot, mamahimong mokabat sa
610,000 ka aborsyon ang nahitabo
sa Pilipinas niadtong 2012.
Pinakadakung hinungdan sa
mga nagapa-abort ang kawalay ka‐
pasidad o panggasto alang sa pag‐
padaku sa anak o dugang nga anak.
Mokabat sa 1/3 ang nagsulting dili
suportado sa ilang bana ang pagbu‐
rus o kaha bata pa kaayo sila para
mahimong inahan. Adunay 13% nga
nagsulting nagpa-abort tungod kay
ang ilang pagburus resulta sa pugos
nga pagpakighilawas. Anaa sa 2/3
sa babayeng nagpa-abort ang gikan
sa kabus nga pamilya.
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