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EDITORYAL

Kutluan og mga pagtulun-an ug inspirasyon
ang bantugang pagsukol sa balaod militar

G

inadumdum sa katawhang Pilipino karong bulana ang ika-50 nga tuig
sa pagdeklara ni Ferdinand Marcos Sr sa balaod militar niadtong Set‐
yembre 21, 1972 nga nagtukod sa brutal nga diktadurya ug nagpasiug‐
da sa 14 ka tuig nga paghari sa pasistang terorismo, korapsyon ug nagpakai‐
toy sa mga langyawng imperyalista. Dili malimod ang talagsaong importansya
sa pagdumdum niini atubangan sa pag-antus karon sa katawhan ilalum ni Fer‐
dinand Marcos Jr, anak sa diktador nga nakabalik na sa poder.
Pasidunggan ang tanang bayani
ug martir, ug mga beteranong misu‐
kol sa diktaduryang US-Marcos.
Atong balik-lantawon ang yaweng
papel sa Partido Komunista ng Pili‐
pinas sa pagpangulo ug paghiusa sa
katawhang Pilipino.
Ang paglahutay sa Partido ang
yaweng hinungdan sa pagsalikway
sa kahadlok nga gibunga sa balaod
militar ug naghimugso sa lapad nga
demokratikong kalihukang masa gi‐
kan sa tunga-tunga sa dekada 1970
ug sa palukso-luksong paglapad sa
Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa
kabanikanhan. Pipila ka beses nga

mikusog ang Partido ug mikaylap
ang demokratikong rebolusyon sa
katawhan sa tibuok kapupud-an.
Sa maong pagpanglimbasog, mi‐
pungkay ang tanang porma sa pag‐
sukol, lakip ang mga hampak sa ar‐
madong pakigbisog. Pag-abot sa
unang bahin dekada 1980 miulbo
ang higanteng mga aksyong masa
nga nagpalagpot sa diktadurya
niadtong 1986.
Haum kaayo sa panahon ang
pagdumdum sa ika-50 ka tuig sa
deklarasyon sa balaod militar atu‐
bangan sa nagkagrabeng pasistang
pagpanumpo ilalum sa rehimeng

Marcos II. Pakusgon ang singgit
alang sa hustisya sa tanang biktima
sa pagpangabusong militar ug labaw
pang iduso ang panawagan aron pa‐
bayron ang mga Marcos sa mga kri‐
men ug salaod niini sa katawhan.
Kutluon ang mga pagtulun-an
sa bantugang pakigbisog batok sa
diktadurya. Nag-una dinhi ang ya‐
weng papel sa tago nga Partido Ko‐
munista sa pagpangulo ngadto sa
mga sektor ug hut-ong dinaugdaug,
isip banwag, inspirasyon, ug puthaw
nga uyukan sa paglahutay sa lisud
ug peligrosong dalan sa pakigbisog.
Bisan og nagsugod kini sa gamay,
huyang o gakapakyas, kanunay pa
gihapon kining pabalud-balod ng
miabante hangtud walay babag nga
dili kayang labngan.
Samtang ginaawhag sa Partido
ang pagpaasdang sa mga ligal nga
porma sa pag-organisa ug pakigbisog
pareho sa kasyudaran ug kabanikan‐

han, subsub niining gitukod ang kali‐
hukang tago. Nangrekrut kini og mga
kadre gikan sa abanteng bahin sa
masa. Ginatukod usab sa Partido ang
mga tago nga selula ug mga organi‐
sasyong masang nasudnon-demokra‐
tiko sa kasyudaran, aron adunay
kaatrasan batok sa grabeng atake sa
estado, para magbansay sa mga kad‐
re, ug para palalumon ang atabay sa
materyal ug pulitikanhong suporta
alang sa armadong pakigbisog.
Gitukod sa Partido ang mga
sentro sa pagpangulo niini sa tibuok
kapupud-an, giuna ang mga mayor
nga isla, ilabina ang Mindanao, ug
gisunod ang mas gamay. Daku ang
papel niini aron dili makonsentra sa
pasistang rehimen sa usa o pipila ka
lugar ang kamangtas sa iyang tero‐
rismo. Sayod usab ang Partido sa
kamahinungdanon sa pagkombina sa
kalihukang masa sa kasyudaran ug
sa kabanikanhan; ug sa balanse sa
mga ligal nga porma sa pakigbisog
sa masa ug sa armadong pakigbisog.
Yaweng pagtulun-an sa Partido
ang pagpalihok sa hut-ong mamu‐
muo aron mangulo dili lang sa kali‐
hukang masa sa kasyudaran, apan
lakip na usab sa armadong pakigbi‐
sog sa kabanikanhan. Yawe usab ang
papel nila sa pagpakusog sa kalihu‐
kang masa sa kasyudaran, ug sa

pag-abag sa kalihukang estudyante
isip tigbudyong sa masa, tigpalihok
sa lain-laing sektor ug tigtay-og sa
mga naghari-hari.
Gamhanang papel sa anti-dikta‐
duryang pakigbisog ang gipapelan sa
hut-ong mag-uuma. Ang ilang kali‐
hukan usa ka higanteng pwersa. Ya‐
we sa pagpukaw kanila ang pagpa‐
asdang sa pakigbisog alang sa yuta.
Sila ang nag-unang pwersa ug ka‐
sandigan sa gubat sa katawhan sa
kabanikanhan. Ang malahutayong
gimbuhatong masa ug paglunsad og
mga antipyudal nga pakigbisog ug
nag-unang hinungdan sa inang-ang
nga pag-abante sa armadong pakig‐
bisog, ug lalum nga paggamot ug
pagkusog sa BHB.
Yaweng pagtulun-an usab ang
panginahanglang tukuron ug palap‐
don ang inang-ang nga nagkahiusang
prente aron hiusahon ang katawhan.
Kasandigan sa nagkahiusang prente
ang alyansa sa mga mamumuo ug
mag-uuma, pinaagi nag-una sa pag‐
pangulo sa Partido ug hut-ong ma‐
mumuo sa hukbong bayan nga sa ki‐
natibuk-an usa ka hukbong mag-uu‐
ma. Sa basihan sa malukpanong pag‐
palihok sa hut-ong mamumuo ug
mag-uuma, natibuok ang alyansa sa
uban pang hut-ong demokratiko ug
progresibo, ingonman sa mga hut-
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ong patriyotiko. Sa maong basihan
natukod ang mas lapad pang antipa‐
sistang prente katimbayayong bisan
ang bahin sa mga nagharing hut-ong
nga wala sa poder.
Kinahanglang huptan sa Partido
ang maong mga batakang pagtulunan. Sama sa panahon sa diktadur‐
yang Marcos, ang Partido nga na‐
panday sa lima ka dekada nga pakig‐
bisog, anaa sa kahimtang nga pa‐
ngulohan ang katawhan sa ilang re‐
bolusyonaryong pagsukol. Lalum ug
lapad kining nakaugat sa masang
anakpawis ug mga hatungang saray
sa katilingban, ug andam nga palihu‐
kon sila sa lain-laing natad sa pakig‐
bisog. Padayon nga midagayday sa
ugat sa Partido ang bag-ong dugo sa
mga kabatan-onang rebolusyonaryo.
Armas sa Partido ug katawhan
ang BHB. Hingpit ang kaakuhan sa
pipila ka libong Pulang manggugu‐
bat nga iasdang ang gerilyang pa‐
kiggubat sa tibuok kapupud-an aron
panalipdan ang katawhang Pilipino.
Lima ka dekada sa mga opensibang
militar ang gipakyas sa BHB. Sigu‐
radong padayon pa kining molapad
ug mokusog sa umalabot nga mga
tuig. Determinado ang BHB nga
tamparuson ang haligi sa pasistang
paghari sa nasud.
Ang paghari sa kriminal nga
pundok nilang Marcos Jr, kaabag
ang mga Duterte ug pasistang AFP
tin-aw nga timailhan sa labaw pang
pagkadunot sa nagharing sistemang
semikolonyal ug semipyudal. Paspas
nga mitiurok ang kahimtang sa ki‐
nabuhi sa masang kabus samtang
nagpakatagbaw sa bahandi ang pi‐
pila ug mga kakunsabo nga lang‐
yawng kapitalista.
Atubangan niini, bug-os ang de‐
terminasyon sa Partido ug tanang
rebolusyonaryong pwersa nga pu‐
kawon, hiusahon ug palihukon ang
katawhang Pilipino. Sa pagdumdum
sa ika-50 nga anibersaryo sa balaod
militar, panaad sa Partido nga pa‐
dayong pangulohan ang lapad nga
masa sa katawhan aron iasdang ang
ilang rebolusyonaryong pakigbisog
hangtud makab-ot ang ilang tinguha
alang sa tinuod nga nasudnong ka‐
gawasan ug demokrasya.
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3 ka kababayen-ang aktibista, iligal nga giaresto; lider-lumad, gidagit

D

ili makatarunganong giaresto si Adora Faye de Vera, 66, magbabalak,
beteranong aktibistang kontra-diktadurya ug kanhing nasudnong upisyal
sa Gabriela, sa Teachers Village East, Quezon City niadtong Agosto 24. Ang
pag-aresto subay sa gama-gamang kasong gipasaka batok kaniya sa Panay
niadtong 2006. Kasamtangan siyang gipriso sa Calinog, Iloilo.

Si De Vera nahimong usa sa sim‐
bolo sa brutalidad sa balaod militar
batok sa mga kababayen-ang deteni‐
dong pulitikal. Tuig 1976 dihang gida‐
git siya, kadungan nilang Rolando Fe‐
deris ug Flora Coronacion, sa mga
elemento sa estado sa Quezon. Naka‐
sinati sila ni Coronacion sa subli-subli
nga pagpanglugos. Nakaikyas siya hu‐
man sa siyam ka bulang iligal nga
pagkapriso. Wala na sukad nakita si‐
lang Federis ug Coronacion.
Sa Panay, giaresto sa mga pulis
niadtong Setyembre 2 si Lenilyn Cos‐
turio Jaynos, kanhing magtutudlo sa

daycare sa Iloilo City ug myembro sa
Buylog-Capiz. Giatake ang iyang balay
sa Happy Homes Subdivision, Bara‐
ngay Sibaguan, Roxas City sa dili
moubos sa 30 ka pulis.
Samtang, gitaho usab sa Pa‐
manggas, usa ka grupo sa mag-uuma,
ang pagpanghasi sa militar kang Na‐
nay Lucia Capaducio, kasamtangang
lider niini, niadtong Setyembre 3.
Giadtuan ang iyang balay sa Leon,
Iloilo sa mga pulis.
Sa Agusan del Norte, giaresto si
Atheliana Hijos, 76, niadtong Agosto
30 sa District 8, Barangay Kinabja‐

ngan, Nasipit sa walay basehan nga
mga testimonya sa mga sundalo nga
usa siya ka kombatant ug nalambigit
sa mga taktikal nga opensiba sa BHB
sa Caraga. Si Hijos usa ka retiradong
magtutudlo ug myembro sa pagtukod
sa Women's Alliance for True Cha‐
nge-Mindanao. Upisyal usab siya sa
Gabriela-Caraga.
Sa Kalinga, gisulayan pagwala si
Steve Tauli, 63, myembro sa konseho
sa Cordillera People's Alliance (CPA),
niadtong Agosto 21. Gidagit siya sa
Ag-a Road, Tabuk City, duul sa upisi‐
na sa CPA, sa lima ka kalalakin-an.
Gipasakay siya sa usa ka van kung
asa gihulga siyang patyon kung dili
mosugot nga mahimong ahenteng
paniktik sa estado. Nakaplagan siya
sa iyang mga paryente sa misunod
nga adlaw.

Mga mandamyentong gigamit
batok sa 30 ka detenido, gibasura sa korte

Anak ug umagad ni Ka Oris,
gipatay sa AFP

DILI MOUBOS SA unum ka mini nga search ug arrest warrant nga gi‐
gamit batok sa 30 ka aktibista ang tagsa-tagsang gibasura sa mga
korte gikan Enero 2021. Ang mga mandamyento pulos pirmado ni
Judge Cecilyn Burgos-Villavert, ang giilang "pabrika sa search war‐
rant," ug subay sa gama-gamang mga testimonya sa militar ug pulis.
Sa maong unum nga kaso, gibasura na usab sa mga korte ang tanang
mga "ebidensya" nga gitanum sa mga pulis sa mga giaresto ug gipap‐
ha ang mga kaso batok kanila.
Pinakabag-o ang pagbasura niadtong Setyembre 5 sa mandam‐
yentong gigamit batok kang Reina Mae Nasino ug sa duha pa niyang
kauban nga silang Ram Carlo Bautista ug Alma Moran. Kahinumdu‐
man nga gipanganak ni Nasino sa prisohan si Baby River, nga nama‐
tay niadtong Oktubre 2020 human pugos nga gibulag kaniya. Pipila ka
oras lang ang gihatag sa estado kang Nasino aron mabisita ang lu‐
bong sa iyang anak.
Ayha niini, gibasura niadtong Agosto 3 ang mandamyentong giga‐
mit batok kang Renante Gamara, konsultant sa National Democratic
Front of the Philippines (NDFP) sa panaghisgot kalinaw. Niadtong Abril
2022, gibasura usab ang mga search warrant nga gigamit batok nilang
Alexander Birondo ug Winona Birondo, mga istap sa NDFP. Langkub sa
lain pang mandamyentong gibasura silang Dennise Velasco, Cora
Agovida, Michael Bartolome, Lady Ann Salem ug Rodrigo Esparago.
Temporaryo usab nga nakagawas human magpyansa niadtong
Agosto 31 si Pol Viuya, lider sa Bayan-Central Luzon, human gibasura
sa korte ang "dili katuuhang" testimonya sa saksi. Giaresto siya kau‐
ban si Joseph Canlas, ikaduhang lider sa Kilusang Magbubukid ng Pili‐
pinas niadtong Marso 2021. Namatay sa prisohan si Canlas niadtong
Mayo 2021.

GIPATAY SA MGA elemento sa 4th ID
samtang anaa sa ilang kustodiya ang
magtiayong Vincent Madlos ug Glorivic
Campos Belandres niadtong Setyembre 3.
Si Vincent anak nilang Ka Oris ug Ka Ma‐
ria Malaya.
Sukwahi sa gipangulipas sa militar,
wala namatay ang duha sa engkwentro sa
Barangay Capitan Bayong, Impasug-ong,
Bukidnon. Dihadiha nga gitaho sa Bagong
Hukbong Bayan-North Central Mindanao
Region (BHB-NCMR) nga nadakpan ang
duha samtang naghulat og sundo sa Atu‐
gan Bridge sa parehong munisipalidad
niadtong Setyembre 3. Walay nahitabong
engkwentro sa Barangay Capitan Bayong
sa maong adlaw, matud sa BHB-NCMR.
Ang maong baryo may gilay-ong 1.5 kilo‐
mentro gikan sa tulay sa Atugan.
Ang pagpatay sa magtiayon lapas sa
mga lagda sa gubat nga nagsiguro sa ki‐
nabuhi ug dignidad sa kinsamang komba‐
tant o walay ikasukol. Lapas usab sa mga
balaod sa gubat ang pagpanamastamas sa
mga patayng lawas, sama sa kanunay nga
ginahimo sa militar aron ipagawas nga
namatay sa mga "engkwentro" ang mga
kauban nga ilang nadakpan.
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3 ka armadong aksyon sa BHB sulod sa 2 ka adlaw
AMBUS SA ALBAY, operasyong haras sa Negros ug tsekpoynt sa Surigao
del Sur ang gilunsad sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) niad‐
tong Agosto. Dugang dinhi ang kalampusan sa BHB-Nueva Ecija sa usa ka
engkwentro batok sa Special Action Force sa mga pulis.
Giambus sa usa ka yunit sa BHB ang dili moubos sa 20 ka sundalo sa
giusang tropa sa 31st IB ug 49th IB sa Barangay Mamlad, Pio Duran, Al‐
bay niadtong Agosto 31. Duha ang napatay sa mga sundalo. Ang maong
aksyon kabahin sa paningkamot sa BHB nga silutan ang mga abusado ug
pasistang tropa sa AFP.
Ang maong yunit sa AFP tulo ka semana nang nangutingkay ug nag‐
sabwag og kahadlok sa katawhan sa utlanan sa Pio Duran, Albay ug Don‐
sol, Sorsogon.
Sa Negros Oriental, duha ang napatay samtang usa ang nasamdan sa
gilunsad nga aksyong harasment sa BHB batok sa mga sundalo sa Alpha
Coy Detachment sa 62nd IB niadtong Agosto 30 sa Sityo Casingan, Bara‐
ngay Trinidad sa Guihulngan City.
Bag-ohay lang, nagsabwag og kabangis ang militar sa maong lugar.
Lakip sa ilang mga krimen ang pagpanion og pusil kang Johnny Dela Peña
sa iyang balay sa Sityo Ngalan, Barangay Macagahay, Moises Padilla,
Negros Occidental niadtong Agosto 23 samtang giutingkay ang iyang ba‐
lay. Giransak usab ang gipuy-an nilang Eboy Pitulan, Jonard Pitulan, Tor‐
nie Pitulan ug ni Linda Villacoher, pulos mga mag-uuma ug residente sa
maong lugar.
Nagmuntar og usa ka tsekpoynt ug giharang sa BHB ang mga elemento
sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations (SACLEO),
usa ka modus operandi sa pagpanghasi sa mga komunidad, sakay sa usa ka
sakyanan sa Barangay Libas Gua, San Miguel, Surigao del Sur niadtong
Agosto 30. Tumong sa tsekpoynt nga babagan ang planong pangpangsuk‐
mag sa mga pulis sa mga sibilyan. Imbes nga mohunong, nagpabuto ug
nagpaturatoy na hinuon kini.
Samtang, duha ka pasistang Special Action Force (SAF) ang napatay
ug dili pa kumpirmado kung pila ang nasamdan sa engkwentro tali sa BHB
ug sa giusang pwersa sa 91st IB, 84th IB, 2nd Special Action Battalion, ug
SAF niadtong Setyembre 1 sa utlanan sa Gabaldon ug Gen. Tinio Nueva
Ecija. Walay kaswalti sa mga Pulang manggugubat sa BHB-Nueva Ecija.

Pagpamig-ot sa NTF-Elcac sa mga unyon, walay puas
GIGUBA ANG MGA pultahan ug bintana ug giransak ang mga upisina sa
ADLO ug ANGLO-KMU sa Barangay Pinyahan, Quezon City niadtong Set‐
yembre 5, alas-3 sa kaadlawon. Sa taho sa mga mamumuo nga nakatak‐
dang magtigum sa upisina, pag-abot nila dinhi nakita na lamang nila nga
nagkayamukat ang mga gamit ug nakaabli ang pultahan sa upisina.
Sa mando sa NTF-Elcac, walay puas ang pagpamig-ot sa mga pulis ug
ahenteng paniktik batok sa mga myembro sa unyon sa Laguna ug Maynila.
Pinakaulahing biktima nila si Mario Fernandez, lider sa Technol Eight
Phils. Workers Union, nga dayag nga gihadlok niadtong Agosto 12.
Kapinkun-kulang 200 na ka mga unyonista ang nagtaho nga "gibisita"
sila sa mga sundalo ug pulis sa tagsa-tagsa nilang panimalay gikan pa
niadtong 2021 aron hadlukon sila ug ilang mga pamilya. Gibutyag kini sa
mga unyon sa Gardenia Bakeries, Wyeth Philippines, NXP Philippines ug
Daiwa Seiko Philippines. Miigting ang pagbalay-balay sa mga pasista sa
panahon nga misulod ang mga unyon sa pakignegosasyon sa CBA (col‐
lective bargaining agreement).
4

Protesta sa mga kabus sa Quezon
City. Gatusan ka mga kabus nga
lumulupyo sa Barangay Tatalon, Sit‐
yo San Roque, Payatas ug Common‐
wealth sa Quezon City ang nagpro‐
testa niadtong Setyembre 5 atuba‐
ngan sa city hall aron iduso ang ayu‐
da, suhulan, trabaho, ug baratong pa‐
balay para sa tanan. Gipasiugdahan
ang protesta sa Kalipunan ng Dama‐
yang Mahihirap o Kadamay.
Tungod sa protesta, napugos ang lo‐
kal nga gubyerno nga moatubang sa
usa ka dayalogo kauban ang mga li‐
der sa matag komunidad aron maka‐
hinabi ang Housing Community
Development and Resettlement De‐
partment (HCDRD) sa syudad. Niad‐
tong Agosto pa nagpadala og sulat
ang KadamaySan Roque sa lokal
nga gubyerno sa Quezon City kala‐
bot sa ilang mga reklamo.
Martsa sa Navotas kontra rekla‐
masyon. Liboan ka mananagat, mag‐
tatahong ug residente sa Navotas City
ang nagmartsa padulong sa Navotas
City Hall niadtong Setyembre 5 aron
babagan ang hulgang 576ektaryang
Navotas Coastal Bay Reclamation
nga proyekto sa lokal nga gubyerno
ug San Miguel Corporations nga
magpalayas sa 1,000 ka mananagat,
magtatahong ug mamumuo sa palais‐
daan. Makadaut usab sa kinaiyahan
ang planong reklamasyon. Gipangu‐
lohan ang protesta sa bago lang na‐
tukod nga Samahan ng Mangingisda
at Magtatahong sa Navotas.
Protesta sa unang adlaw sa klase.
Gilunsad sa mga grupo sa kabatan
onan ang mga protesta sa unang adlaw
sa inatbangay nga klase sa mga uni‐
bersidad niadtong Setyembre 5. Nag‐
lunsad og protesta ang mga estudyante
sa University of the Philippines (UP)
Manila, Pamantasan ng Lungsod ng
Maynila, UPDiliman at De La Salle
University. Supak sila sa pagkibhang
sa badyet sa edukasyon, mandatory
ROTC, red-tagging sa mga progresi‐
bong organisasyon ug pagpamigot sa
akademikong kagawasan.
Setyembre 7, 2022
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Badyet alang sa kurakot ug pasismo

P

rayoridad sa rehimeng Marcos Jr ang bayad-utang, pasismo ug
korapsyon sa giaprubahan niining badyet alang sa tuig 2023.

Halos 1/3 (₱1.6 trilyon) sa ₱5.263 trilyong badyet ang nakaga‐
hin alang sa bayad utang—mas taas kumpara sa ₱1.3 trilyong naka‐
tagana alang sa kasamtangang tuig. Layong mas daku kini sa ₱852.8
bilyong badyet sa edukasyon nga bahinbahinon pa sa upat ka depar‐
tamento ug ahensya.
Misunod dinhi ang pondo alang sa programang Build, Build, Build
sa kanhing rehimeng Duterte ug giusang alokasyon alang sa militar
ug pulis.
Sa pagtuon sa Ibon Foundation, gipunting niini nga ang De‐
partment of Public Works and Highways ang adunay pinakadakung
parte sa kinatibuk-ang badyet (13.6% o ₱718.4 bilyon). Gunit sa
maong ahensya ang bulto sa mga proyektong imprastruktura nga
nailang gipangwartahan sa nagharing pundok ug ilang mga kaso‐
syong burgesya.
Mas taas kini kumpara sa 13.5% o ₱710.7 bilyon) nga bahin sa
DepEd. Ang uban pang pondo nakatagana sa mga Commission on
Higher Education (0.6% o ₱30.5 bilyon), state universities and colle‐
ges (1.9% o ₱97.7 bilyon) ug DTI-TESDA (0.3% o ₱13.7 bilyon).
Misunod ang mga badyet alang sa Department of National Defen‐
se (4.6%) ug Department of Interior and Local Government-Philippine
National Police (3.6%) nga adunay giusang pondong ₱432 bilyon.
Layo nga misunod ang alokasyon sa Department of Health (3.7%
o 196.1 bilyon) ug Philhealth na 1.9% o ₱100.2 bilyon.
Mas ubos ang alokasyon sa Department of Agriculture nga 1.9%
o 102.2 bilyon, Department of Agrarian Reform (0.3% o ₱15.9 bilyon)
ug Department of Labor and Employment (0.5% o ₱26.2 bilyon.)
Gikibhangan sa ₱49.1 bilyon o 8.7% ang mga aytem nga nakaga‐
hin alang sa katilingbanong proteksyon, lakip ang ayuda nga gitawag
pa og “pag-usik-usik sa pangpublikong pondo” sa usa ka upisyal sa
rehimen.
Samtang, paspas nga giuyunan sa mga alipures ni Marcos Jr ang
badyet alang sa upisina sa presidente nga ₱9.6 bilyon. Pagaapruba‐
han usab ang badyet sa upisina ni Bise Presidente Sara Duterte nga
kapin ₱2 bilyon, tulo ka pilo nga mas daku kumpara sa gihatag nga
pondo sa kanhing Bise Presidente nga si Leni Robredo.
Mga protesta kontra badyet sa 2023, gilunsad
Magkasunod nga protesta ang gilunsad sa lain-laing sektor atu‐
ngan sa Kongreso ug mga lugar sa trabaho gikan Agosto 25 hangtud
Setyembre 5 samtang ginadungog ang gisumiteng sugyot nga badyet
sa rehimeng Marcos alang sa 2023. Panawagan nila, usabon ang mga
alokasyon aron patas-an ang alokasyon alang sa mga katilingbanong
serbisyo, ayuda ug subsidyo sa produksyon.
Setyembre 5. Sa buntag, nagprotesta ang Kilusang Magbubukid
ng Pilipinas ug Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pili‐
pinas aron iduso ang suporta ug badyet sa ilang sektor. Sa hapon,
nagprotesta ang gatusan ka magtutudlo sa mga pangpublikong eskwe‐
lahan aron iduso ang dugang-sweldo ug pagdoble sa pondo alang sa
edukasyon sa umalabot nga 2023. Giatol nila ang protesta sa pag-abli
Sundi sa panid 6
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Paghunong sa operasyon sa 500 ka
drayber sa Grab sa Pampanga. Naglun‐
sad og hunongoperasyon ang 500 ka rider
sa kumpanyang Grab niadtong Agosto 25
isip protesta sa bagong palisiya sa kum‐
panya nga nagpaubos sa delivery fee (ba‐
yad sa pagdeliber sa costumer ngadto sa
mga rider) gikan ₱49 kada 3 kilometro
ngadto sa ₱26 kada 3 kilometro. Nagtapok
ang mga rider atubangan sa upisina sa
kumpanya sa Balibago, Angeles.
Ika-7 nga anibersaryo sa Lianga Mas‐
sacre, gidumdum. Naglunsad og protesta
ug nagugbok og kandila ang mga grupo sa
tawhanong katungod ug mga nasudnong
minorya sa Commission on Human Rights
niadtong Setyembre 1 isip pagdumdum sa
ika7 nga anibersaryo sa pagmasaker sa mga
paramilitar nilang Dionel Campos, Aurelio
Sinzo, ug direktor sa eskwelahan sa mga
Lumad nga si Emerito Samarca sa Hanayan
Village, Diatagon, Lianga, Surigao del Sur
nga gitawag og Lianga Massacre.
Paulion si Mary Jane Veloso. Sa pagpasi‐
ugda sa Migrante International, naglunsad
ang mga progresibong grupo og usa ka pra‐
yer rally niadtong Setyembre 5 atubangan
sa Department of Foreign Affairs (DFA) sa
Pasay City para kang Mary Jane Veloso,
usa ka migranteng Pilipino nga biktima sa
human trafficking ug 12 ka tuig nang nap‐
riso sa Indonesia. Ginaduso sa mga grupo
nga kinahanglang iduso sa gubyerno sa Pi‐
lipinas nga buhian ug paulion na si Veloso
sa Pilipinas. Kadungan kini sa pagbisita ni
Ferdinand Marcos Jr sa Indonesia.
Hepe sa BJMP sa Panay, napalagpot.
Napalayas sa protesta ug noise barrage sa
kapin gatusan ka piniriso sa Pototan, Iloilo
ang korap ug mangtas nga warden sa ilang
prisohan niadtong Agosto 24. Misaka sa
atop ang mga preso ug nagpakita og mga
plakard nga “Layas Warden!” ug "Gutom
kami!" Tungod dinhi, gitangtang sa pwesto
si Chief Inspector Norberto Miciano Jr.
Reklamo nila, gawas sa walay makaon, gi‐
nabawalan sa warden nga makasulod ang
pagkaon nga dala sa ilang bisita. Lakip sa
mga nabalhog sa maong prisohan mao ang
mga detenidong pulitikal nga aktibista ug
organisador sa isla sa Panay.

5

Industriya sa asin, gipatay sa neoliberalismo

H

uman ang tulo ka dekada nga pagpabor sa todo-todong importasyon sa
asin, gireklamo karon sa mga negosyante ug pulitiko ang gikabalak-ang
kanihit ug pagsaka sa presyo niini sa merkado. Gikan ₱12 niadtong 2018, anaa
sa ₱29 kada kilo na karon ang iodized nga asin. Gikabalak-an usab nila ang dili
istableng suplay sa produkto, ilabina human mitataw sa panahon sa pandemya
ang bulnerabilidad sa pagsandig sa importasyon.

Makauulaw kuno nga nagaim‐
port og asin ang usa ka nasud nga
gilibutan sa dagat, matud sa usa ka
senador. Ginaimport sa nasud ang
93% (550,000 metriko tonelada) pa‐
nginahanglan niining asin, matud sa
mga estadistika sa estado. Ang wala
giingon sa maong senador, halos tu‐
lo ka dekada nang guba ang lokal
nga industriya sa asin sa Pilipinas.
Gipatay kini sa serye sa mga neoli‐
beral nga lakang ug walay hunong
nga importasyon.
Ginagamit ang asin sa pagluto
ug sa pagpreserba sa daghang pag‐
kaon. Ginagamit usab kini sa pagma‐
nupaktura sa pagkaon ug gamot,
paghimo og buthaw, tela, papel ug
bisan bala, ug isip pagkaon sa mana‐
nap, ug abono.

Mindoro, Las Piñas ug Cavite. Aduna
usay espesyal nga mga pabrika sa
asin sa Zamboanga, Bohol ug Negros.
Nabaligtad kini niadtong dekada
1990 dihang gibawal sa kanhing re‐
himeng Ramos ang pagbaligya og
asin nga dili “iodized” sa ngalan sa
pag-apula sa kunuhay malukpanong
kakulangon sa iodine sa dyeta sa
mga Pilipino. Gibasol sa estado ang
pagkahagba sa industriya sa pagkaatrasado sa produksyon sa mga asi‐
nan. Apan ang tinuod, nalunod ang
mga mag-aasin sa pagbaha sa bara‐
tong asin gikan sa ubang nasud.

Pagpatay sa lokal nga produksyon
Kanhing tibuok ginasuplay sa lo‐
kal nga mga mag-aasin ang pangina‐
hanglan sa nasud. Dekada 1940 di‐
hang unang natukod ang mga komer‐
syal nga mga asinan, nag-una sa mga
baybay sa Bulacan, kung asa nag‐
gikan kanhi ang 45% sa lokal nga pa‐
nginahanglan. Ang uban pang dag‐
kung asinan anaa sa Pangasinan,
Gikan sa panid 5

sa National Teachers Month.
Setyembre 2. Midagsang ang
mga mag-uuma sa Hacienda Tinang
ug mga grupong mag-uuma kadu‐
ngan sa pagdungog sa badyet sa
Department of Agrarian Reform
(DAR). Nanawagan sila nga ipatu‐
man ang tinuod nga pag-apud-apud
sa yuta alang sa mga mag-uuma. Sa
Maynila, nagprotesta ang mga ma‐
mumuong panglawas sa San Lazaro
Hospital ug Jose Reyes Memorial
Medical Center sa pagpangulo sa
6

Alliance of Health Workers atuba‐
ngan sa ilang mga ospital aron iduso
ang mas taas nga badyet panglawas.
Panawagan usab nilang ihatag na
ang mga natanggong nga benepisyo
alang sa sektor kalabot sa Covid-19.
August 30. Lain-laing grupo ila‐
lum sa All Workers Unity ang mi‐
dagsang sa Kongreso aron iduso ang
pagpataas sa suhulan, pagpaubos sa
presyo sa mga palaliton, ug regular
ug disenteng mga trabaho. Bangis
nga gibungkag sa mga pulis ang pro‐

Imbes nga palambuon ang kapa‐
sidad sa mga lokal nga prodyuser sa
pagrepina ug pagdugang og iodine sa
ilang asin, gibuyangyang sa rehimeng
Ramos ang industriya sa walay hu‐
nong nga importasyon. Subay kini sa
gipirmahan niyang General Agree‐
ment on Tariffs and Trade ug pag‐
pamyembro sa nasud sa World Trade
Organization niadtong 1994. Aron
labaw pang paboran ang importa‐
syon, gihimong iligal ang pagbaligya
sa dili iodized o lokal nga asin.
Mihagba ang kita sa mag-aasin
dihang mipaling ang mga komersyan‐
te sa baratong imported nga asin. Gi‐
kan sa ₱100 kada kaban niadtong de‐
kada 1990, ginapalit na lamang sa
mga komersyante ang lokal nga asin
sa presyong ₱35 kada kaban niadtong
2003. Nagresulta kini sa pagkalugi sa
mga lokal nga nagahimo og asin. Sa
Bulacan, napugos nga magsirado ang
32 sa 52 ka mga asinan gikan dekada
1990 hangtud sa sayong bahin sa
2000. Labaw pang migamay ang
langkub sa mga asinan dihang mia‐
rangkada ang reklamasyon sa Manila
Bay. Kadungan sa mga pagsirado ang
pagkawala sa trabaho sa gatusan ka
mga mamumuo sa mga asinan.
Pagka-2010, anaa sa 150,000
metriko tonelada o 28% na lang sa
panginahanglan sa nasud ang ginap‐
rodyus sa mga asinan. Niining 2022,
7% na lamang sa suplay sa asin ang
lokal. Ang kadaghanan ginaimport
gikan sa Australia ug China.

testa sa mga mamumuo.
Agosto 25. Naglunsad og lihok
protesta ang lain-laing sektor sa
University of the Philippines (UP)
atubangan sa Quezon Hall sa kam‐
pus sa UP sa Diliman, Quezon City.
Giatol nila kini sa pagtigum sa Board
of Regents. Gibabagan nila ang sug‐
yot nga pagkibhang sa badyet sa UP
System sa 2023. Singgit usab nila
ang luwas nga pagbalik sa eskwela
ug hapsay nga mga palisiya sa uni‐
bersidad.
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Monopolyo sa industriya sa asukal
ilalum sa balaod militar

A

ng krisis, kagutom ug lalum nga walay kaangayan sa Neg‐
ros ang usa sa kabilin sa diktaduryang US-Marcos. Ilalum
ni Marcos Sr, labaw pang gihikot ang Negros sa produksyon
sa tubo nga iyang gikontrol kakunsabo ang iyang mga kroni
aron pangwartahan pag-ayo ang pag-eksport niini sa US.
Kadungan sa pagkahagba sa pre‐
syo sa asukal gikan sa tunga-tunga
sa dekada 1970, miigo ang grabeng
kagutom sa Negros nga mibiktima sa
usa ka milyong naghagong katawhan.
Nakasinati og grabeng malnutrisyon
ang 100,000 ka bata. Hangtud 1986,
adunay 490 ka bata ang namatay sa
gutom. Ug nahitabo ang mga pagnagalsa sa mga kabus nga giduyugan sa
mga demokratiko ug relihiyosong
sektor nga bangis nga gisumpo sa
militar sama sa nahitabong Escalante
Masaker niadtong Setyembre 1985.
Kroniyismo sa industriya
Hugot ang pagsupak sa mga
mag-uuma sa tubo ug mga mamu‐
muo sa mga asyenda ug asukarera sa
Negros tungod kay dili nila gustong
mahitabo ang nasinati nilang gutom
niadtong dekada 1980. Maugat kini
sa ekonomiyang nakahikot sa tanum
nga pang-eksport ug monopolyong
kontrol sa dagkung burgesyakumprador sama ni Roberto Bene‐
dicto, nga mas gipagrabe pa sa ab‐
solutong pagkontrol sa diktaduryang
US-Marcos sa industriya sa asukal.
Nagsugod ang pag-antus sa mga
mamumuo ug sa mga tawong naka‐
sandig sa industriya sa asukal dihang
gitukod sa diktador nga si Ferdinand
Marcos Sr niadtong 1974 ang Philip‐
pine Sugar Commission (Philsucom).
Gihatagan niya og monopolyong ga‐
hum ang Philippine Exchange Com‐
pany, Inc. nga gipanag-iya sa higala
niyang si Benedicto, sa pag-eksport
sa asukal. Human niini gituboy niya si
Benedicto para mangulo sa Phil‐
sucom. Gigamit ni Benedicto ang
iyang pusisyon aron kunhuran ang
presyo sa ginapalit nga asukal sa lokal
nga merkado aron makaganansya og
daku sa pagbaligya niini sa US.

ANG BAYAN

Mikabat sa
27% sa kitang dol‐
yar sa gubyerno
ang naggikan sa pag-eksport sa asukal
nag-una sa US. Apan mihagba ang im‐
portasyon sa US sa asukal sa Pilipinas
niadtong 1974 dihang gipaubsan sa
US ang sugar quota o gitakdang tim‐
bang sa ginaimport niining asukal gi‐
kan sa Pilipinas. Mihagba ang presyo
niini niadtong 1977 sa $0.06 kada lib‐
ra sa asukal gikan sa $0.65 kada libra
niadtong 1975. Pagka-1985, mihagba
pa kini ngadto sa $0.04 kada libra.
Nadaut ang mga nakatipig nga
asukal sa nasud ug natukmod ang
mga nagatanum og tubo nga paub‐
san ang ilang produksyon. Nawad-an
og trabaho ang liboan ka mamumuo
sa tubuhan ug asukarera. Atubangan
sa maong kahimtang, daw mga bu‐
witre silang Marcos Sr ug Benedicto
nga mihakop og mga dolyares sam‐
tang gutom ang mayorya nga anaa
sa produksyon. Niadtong 1977, gitu‐
kod ang National Sugar Trading Cor‐
poration (Nasutra) aron kontrolon
ang pamatigayon sa asukal ug subli
kining gipailalum kang Benedicto.
Niadtong 1982 gibalik sa US ang
sugar quota. Pero mas ubos na kini.
Pananglitan anaa sa 1.6 milyong to‐
nelada ang gibanabanang produksyon
sa asukal sa nasud pero 312,000 to‐
nelada lamang ang sugar quota sa US
niadtong 1984-1985. Nalubong sa
utang ang daghang nagtanum og tu‐
bo, ug sa kadugayan, nagsirado ang
mga asukarera. Kapin 190,000 ka
mamumuo sa industriya sa asukal ang
nawad-an og trabaho niadtong 1984.
Samtang pinaagi sa Nasutra nag‐
padayon ang monopolyong operasyon
ni Benedicto. Ang napalit niyang ka‐
may sa lokal nga merkado sa presyon
$18.16 kada picul (60 kilo) ginabaligya
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niya og $63.70 kada picul sa gawas sa
nasud. Sa banabana sa Kilusang Mag‐
bubukid ng Pilipinas mikita si Bene‐
dicto og $700 milyon sa unang tulo ka
tuig nga operasyon niini. Mikabat usa
sa $1.15 bilyon ang gikawkaw sa in‐
dustriya sa asukal nilang Benedicto ug
Marcos Sr gikan 1975 hangtud 1984.
Pabug-at sa industriya sa asukal
Ang bag-ohay lang nga kasamok
sa hisgutanan sa ginaduso nga pagimport sa 200,000 hangtud 300,000
metriko toneladang asukal salamin
sa labaw pang pagkahagbong sa in‐
dustriya sa asukal sa kontrol sa mga
burukrata ug negosyante. Sugod sa
tunga-tunga sa 1990, ilalum sa mga
palisiyang neoliberal, ang lokal nga
industriya sa asukal subli-subli nga
naglunang sa krisis bunga sa nagka‐
dakung importasyon ug ismagling,
ug manipulasyon sa suplay ug pre‐
syo niini. Bangga ang maong palisi‐
ya sa mga lokal nga nanag-iya og
mga sugar mill, bisan og aduna usab
silay pakigkunsabuhay sa mga ko‐
mersyante ug ismagler aron mani‐
pulahon ang presyo sa merkado.
Hilabihang nabalaka ang masa sa
Negros tungod kay ang ekonomiya sa
maong isla nakasandig sa pagtanum
og tubo. Kung madayon ang maong
importasyon, mobaha sa merkado
ang imported nga asukal ug moubos
ang presyo sa lokal nga asukal. Gika‐
balak-ang dihadihang mawad-an og
trabaho ang 66,000 ka mamumuo sa
mga asukarera, ug grabeng maapek‐
tuhan ang kapin 700,000 ka tawong
nagatrabaho sa mga tubuhan, ingon‐
man ang 5-6 milyon pang dili direk‐
tang ginaempleyo sa industriya sa
asukal sa lain-laing palisiya.
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Mga deklarasyong “insurgency-free,”
dalan sa gipagrabeng abuso

G

ideklara sa Armed Forces of the Philippines (AFP) gikan niining Hunyo ang
mga prubinsya ug syudad sa Davao (Region 11) nga “insurgency-free,” ug
nakatakdang isunod nga iapil sa listahan ang Davao Oriental. Ayha niini, naghimo
og susamang deklarasyon ang AFP Northern Luzon Command sa Ilocos Region.
Ang maong mga deklarasyon
pagpadayon sa walay pulos nga pag‐
panghinambog ni Rodrigo Duterte nga
“pulbuson” ang rebolusyonaryong ka‐
lihukan. “Na-clear na” daw kuno ang
lima ka prubinsya sa Southern Taga‐
log, ang Zamboanga del Sur, pipila ka
lungsod sa Isabela, ug uban pa.
Sa libro sa US mahitungod sa
kontra-insurhensiya nga mao usay
gamit nga doktrina sa AFP, rekisito
ang mga deklarasyong “insurgencyfree” aron maandam kuno ang lugar
alang sa paglambo. Langkub kini sa
mga yugto na “clear-hold-consolida‐
te-develop” (CHCD o “Limpyohankontrolon-ikonsolida-palambuon”)
sa mga lugar nga ginalunsaran sa
kampanyang kontra-insurhensiya.
Sa milabayng mga dekada, nagusab-usab ang tawag sa AFP sa
CHCD, nga unang ginapatuman sa
ang-ang barangay. Sa mga “na‐
limpyo” nga barangay human gioku‐
pa sa mga pwersang militar, sagad
nagatukod og usa ka gamay nga bil‐
ding nga maoy ginatudlo sa AFP isip
simbolo sa paglambo.

ANG BAYAN

Sa kaso sa Davao, Ilocos ug sa
uban pa, mas enggrandeng mga pro‐
yekto ang nakatutok. Sa duso sa
AFP, nagbubu ang Regional Deve‐
lopment Council sa Davao og ₱287.6
bilyon karong 2022, nga ang mas
dakung bahin (67%) ang nakagahin
sa mga proyektong imprastruktura.
Kini ang nag-unang nagsilbing pang‐
wartahan sa mga upisyal militar, lo‐
kal nga nagharing pundok ug mga
kasosyong negosyante.
Sa usa ka pagtuon niadtong
2020, gibanabana nga pagka-2023
madugangan og 600,000 ka ektarya
ang yutang pagasakupon sa mga ka‐
pitalistang plantasyon sa Mindanao.
Wala pay labot dinhi ang usa ka mil‐
yong ektaryang target usab alang sa
ekspansyon sa plantasyon sa mga oil
palm. Langkuban niini ang yuta nga
kasamtangang ginaugmad sa mga
mag-uuma ug sagradong yutang ka‐
bilin sa mga Lumad.
Matud ni Ka Rosa Guidon sa Na‐
tional Democratic Front-Ilocos, luyo
sa deklarasyong “wala nay mga re‐
belde” ang rehiyon, dakung pwersa
pa gihapon sa
mga sundalo
ug pulis ang
ginabubu sa
mga prubinsya
sa Ilocos. Na‐
kapunting ang
mga
opera‐
syong militar
sa mga komu‐
nidad
nga
apektado ug
nagababag sa
mga magun-u‐
bong proyek‐
tong minahan,
dam
ug
windmill. Ma‐
tud ni Ka Rosa,

Setyembre 7, 2022

ang mga sundalo ug pulis ang
gwardya sa maong mga proyekto ug
tigsumpo sa pagbabag sa mga resi‐
dente.
Luyo sa mga nasuta nga ano‐
malya ug kakulang sa mga papeles
ug paghagit sa gigunitang pondo sa
National Task Force (NTF)-Elcac
para kuno sa “barangay develop‐
ment program” niini, naggahin pa
gihapon ang rehimeng Marcos og
₱15.6 bilyon para dinhi sa tuig
2023. Gawas pa kini sa pondong na‐
kagahin sa ahensya nga nahisukip
sa badyet sa lain-laing departamen‐
to. Pagsiguro kini sa padayon nga
pagpakatagbaw sa mga heneral ug
mga upisyal sa umalabot nga tuig sa
planong labaw pang patas-an ang
nakagahing pondo sa NTF-Elcac sa
mga “nalimpyo” nga barangay.
Sa konteksto sa nagabag-o nga
pigura sa gerilyang pakiggubat,
haw-ang nga gideklarang “insur‐
gency-free” ang usa ka lugar, sam‐
tang nagapadayon ang mga pwer‐
sang gerilya sa pagbalhin-balhin
aron makapalapad sa pwersa. Pipila
ka beses na kining gihimo sa AFP ug
pipila ka beses na nilang gikaon ang
ilang mga pulong.
Ang ingon niining mga deklara‐
syon inubanan sa walay puas nga
pagpanumpo sa masa ug pagpakitag
kusog sa militar. Liboan ka mga in‐
dibidwal ug pamilya ang nakasinati
sa lain-laing tipo sa mga abuso sa
kamot sa militar ug pulis, lakip ang
daghang mga kaso sa pagpatay. Sa
rehiyon sa Davao, mikabat sa 1,500
ka biktima sa mga paglapas sa taw‐
hanong katungod sulod pa lang sa
milabayng duha ka tuig.
Dala sa mga deklarasyon sa AFP
ang “kalamboan” alang sa mga aga‐
long yutaan, higanteng negosyo,
dagkung pulitiko ug militar ang mga
proyektong nahisgutan. Apan alang
sa mga mag-uuma ug lumad, katug‐
bang kini sa pagpangilog sa yuta ug
pagkawala sa ilang panginabuhian
ug identidad.
9

Dili mapapha ang rebolusyon
sa Davao Occidental

G

ideklara sa 10th ID sa Armed Forces of the Philippines isip "insurgency
free" o "luwas na sa insurhensiya" ang Davao Occidental niadtong Agos‐
to 18. Gisangyaw kini sa militar, kauban ang mga warlord ug pulitikanhong di‐
nastiya nga naghari-hari sa prubinsya ug mga kakunsabo nilang mga agalong
yutaan ug burgesya. Bisan pa man, dili niini mapatay ang diwang masukulon sa
katawhan sa lugar.
Dali-dali ang deklarasyon sa mi‐
litar ug sa lokal nga nagharing hutong. Kini tungod kay nahadlok kaayo
sila sa demokratikong kalihukan sa
katawhan ug sa nagatunhay nga re‐
bolusyonaryong gahum sa kabani‐
kanhan. Ayha ang deklarasyon, gi‐
lunsad nila ang malukpanong milita‐
risasyon sa mga komunidad sa Lu‐
mad ug pagpamatay sa mga sibilyan.
Ginaakusahan nilang konektado o
nagasuporta sa rebolusyonaryong
kalihukan ang mga nangahas mosu‐
kol aron hatagag rason ang ilang
pagpanghasi.
Engklabo sa kalisud
Adunay kinatibuk-ang gilapdon
nga 216,345 ektarya ang Davao
Occidental. Nahimutang kini sa ha‐
bagatan-sidlakan sa tumoy sa Min‐
danao. Sa mga baybay ug lapad nga
kabukiran niini nanimuyo ang da‐
kung populasyon sa mga katawhang
Lumad nga B'laan, Tagakaulo ug Sa‐
rangani Monobo, mga Moro, pipila
ka grupo sa mga Marure ug Sangir
(mga tribong dugay nang naggikan
sa Indonesia) ug ubay-ubay nga mga
setler.
Lakip ang prubinsya sa mga lu‐
gar nga adunay pinakadaghang pa‐
milyang kabus. Mayorya sa kataw‐
han niini mga mag-uumang walay
kaugalingong yuta ug mga mangi‐
ngisda. Lubi ang nag-unang produk‐
to dinhi, apan daku usab ang humay,
mais ug kape. Kontrolado ang yuta
ug produksyon sa pipila ka aduna‐
hang kaliwat.
Nag-unang problema sa kabus
nga mag-uuma ang ubos nga pro‐
duktibidad ug gamay kaayong kita.
Gawas dinhi, walay maayong siste‐
ma sa transportasyon sa daghang
10

barangay. Tungod niini, midaghan
ang mga umahan nga giabandona ug
gibyaan. Samtang, ang mga mamu‐
muong panguma dinhi ang adunay
pinakaubos nga suhulan sa tibuok
rehiyon, bisan adunay pipila ka lugar
nga hinay-hinay nga napatas-an sa
miagi tungod sa gilunsad nga mga
aksyong masa.
Nagkagrabe ang problema sa
yuta sa mga mag-uuma ug Lumad sa
prubinsya. Sa Malita, padayon ang
pagpalapad sa mga negosyo sa San
Miguel Corporation luyo sa pagba‐
bag sa mga apektadong residente ug
mga grupong maki-kinaiyahan.
Niadtong 2016, nahimong isyu ang
pagpanglingla sa kumpanya aron
maaprubahan ang pagtukod sa coal
fired power plant ug proyektong in‐
dustrial park niini nga molangkub sa
liboan ka ektarya ug magpalayas sa
daghang mag-uuma ug mangingisda.
Nakatakda usab nga sudlon sa
mga langyawng mina ang lain-laing
dapit sa prubinsya. Sa kinatibuk-an,
mokabat sa 77,861.56 ka ektarya
ang pagalangkubon sa magkabulag
nga konsesyon sa pito ka langyawng
kumpanya. Pagalangkuban niini ang
mga yutang kabilin sa mga Lumad.
Ginadahum sa lokal nga gubyer‐
no ang paglambo sa turismo ug pag‐
sulod sa mga plantasyong agribisnes
tungod sa padayon nga pag-ayo sa
mga mayor nga kalsada sa prubin‐
sya. Pagapalayason sa maong mga
proyekto ang mga mag-uuma ug pa‐
gagub-on ang kinaiyahan.
Giharian sa mga warlord-pulitiko
Tuig 2012 dihang gibalaod ang
pagtukod sa prubinsya sa Davao
Occidental gikan sa teritoryo sa
Davao del Sur isip akomodasyon sa

despotikong pundok nga Bautista ug
Joyce. Giharian ang prubinsya sa
duha ka pamilya, nga parehong kri‐
minal ug warlord. Nagagamit sila og
armadong kabangis aron ipabilin
ang ilang dominasyon ug pahilumon
ang mga sibilyang nagasupak ug
mga kaaway nila sa pulitika. Sa ilang
pagdumala, nakasinati og grabeng
pagpangdaugdaug ug malukpanong
inhustisya ang mga mag-uuma ug
minoryang katawhan. Palisiya nila
ang arbitraryong pagsilot sa mga si‐
bilyang nasayop o nagkasala.
Usa sa pinakadakung dinasti‐
yang anaa sa gahum ang mga Bau‐
tista sa prubinsya. Nakalingkod ang
siyam ka myembro sa pamilya niini
sa yaweng mga pwesto sa burukra‐
sya sa kasamtangan. Kapamilya nila
ang gubernador, bise gubernador,
representante sa nag-inusarang
distrito, myembro sa sangguniang
panlalawigan, duha ka meyor, usa
ka vice mayor, usa ka konsehal ug
representante sa partylist. Samtang
sa Jose Abad Santos, ang mag-ama‐
hang Joyce ang milingkod isip meyor
(anak) ug bise alkalde (amahan),
usa pa ka anak ang nahimong kon‐
sehal, ug lain pang usa ang kapitan
sa barangay.
Nabantog ang amahang Bautis‐
ta Sr isip hugot nga alyado sa dikta‐
dor nga si Marcos Sr sa mga dekada
1960 hangtud 1970. Siya ang nag‐
pasiugda sa pagsulod sa mga nego‐
syo ni Cojuangco sa Davao del Sur.
Ang patriarka usab sa mga Joyce
nga si John Joyce ang nahimong pi‐
naka-unang meyor sa Jose Abad
Santos (kanhing Trinidad). Ang pag‐
dumala sa mga Joyce usa ka dayag
nga kabangis ug pagpakaadunahan
sa samtang ang ilang mga ginsak‐
pan nag-antus sa grabeng kalisud
ug inhustisya.
Kakunsabo sa mga pamilyang
Joyce ug Bautista ang pulis ug mili‐
tar sa mga krimen ug mga sindikato
sa ilang sugal ug ismagling sa mga
droga ug mga kontrabando.
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