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EDITORYAL

Makatarungan at kailangan
magrebolusyon

S

a sarili nitong korte, nabigo ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas
(GRP) na patunayan ang paratang nitong "terorismo" laban sa Partido
Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Sa desi‐
syon nito noong Setyembre 21, ibinasura ng Manila Regional Trial Court
Branch 19 ang kaso ng Department of Justice at idineklarang hindi terorista
ang PKP at BHB at na mas tamang ituring na mga rebeldeng may layuning ma‐
katwiran sa anumang lipunang sibilisado.
Kinakatawan at isinusulong ng
Partido at ng BHB ang interes at ha‐
ngarin ng mga manggagawa at mag‐
sasaka, ang pinakaapi at pinakapi‐
nagsasamantalahang mga uri sa Pi‐
lipinas. Walang layunin ang pilit na
pagbabansag na terorista ang PKP
at BHB kundi tabunan at tutulan ang
pambansa at demokratikong mithiin
ng sambayanan.
Mga pasista at manunulsol ng
gera ang nambabansag na "teroris‐
ta." Tagapagtanggol sila ng mga
uring mapagsamantala at mapangapi, at naghaharing bulok na siste‐

ma. Mga ahente at alipures sila ng
imperyalismo para supilin ang patri‐
yotismo at ang layong lumaya sa
neokolonyal na paghahari.
Ang rehimeng Marcos ngayon
ang kapoot-poot na mukha ng pasis‐
tang terorismo sa bansa. Ginagamit
nito ang brutal na terorismo ng es‐
tado sa pagsupil sa sigaw para sa
tunay na reporma sa lupa at pam‐
bansang industriyalisasyon, at sa
mga kahingiang itaas ang sahod,
ibaba ang presyo, at libreng serbi‐
syong panlipunan. Pasistang tero‐
rismo ang gamit nito sa pagtanggol

sa mga lokal at dayuhang kapitalis‐
tang tumatabo ng tubo sa mga ospi‐
tal, paaralan, serbisyo sa tubig,
kuryente, telekomunikasyon at
pampublikong imprastruktura.
Habang subsob ang bayan sa
kahirapan, winawaldas ni Marcos
ang kabang-yaman sa pagbili ng ka‐
ragdagang bomba, bala, baril at
malalakas na armas gamit sa panu‐
nupil. Sa gitna ng paghihikahos, mil‐
yun-milyong piso ang nilustay ni
Marcos at kanyang pamilya sa pag‐
liliwaliw at pagpapasarap-buhay sa
US at Singapore. Bingi si Marcos sa
hinaing kontra sa liberalisasyon sa
pag-iimport kahit labis-labis na ang
pinsala sa produksyon sa agrikultu‐
ra at lokal na pagmamanupaktura.
Tutol si Marcos at mga panati‐
kong maka-US sa panawagang iba‐
sura ang Mutual Defense Treaty at
lahat ng hindi pantay na tratadong

militar sa US. Sa halip, pinahihintu‐
lutan ng rehimeng Marcos na lalong
palakasin ng US ang presensyang
militar nito sa Pilipinas alinsunod sa
estratehikong plano ng US na itaas
ang armadong tensyon sa China.
Pinangungunahan ng Armed
Forces of the Philippines (AFP) ang
teroristang pagbabansag sa PKP,
BHB at iba pang pwersang patriyoti‐
ko at demokratiko. Ginagamit ito
upang paluhurin ang taumbayan sa
kanilang kapangyarihan, gupuin ang
kanilang organisadong lakas at lum‐
puhin ang kanilang paglaban. Ito
ang hinahangad na "kapayapaan at
kaayusan" ng mga naghaharing uri.
Tutol sila sa pakikipag-usapang
pangkapayapaan sa National De‐
mocratic Front of the Philippines
(NDFP). Tutol silang bigyang aten‐
syon ang batayang mga suliranin sa
lipunan sa likod ng armadong tung‐
galian sa bansa, at lutasin ang mga
ito sa kapakanan ng mga manggaga‐
wa at magsasaka.
Inilantad ng desisyon ng Manila
RTC na malaking kahungkagan ang
ipinangangalandakang "gera kontra
terorismo" ng AFP. Inilalantad nito
ang katotohanang ang gera kontrainsurhensya ng AFP ay isang gerang
panunupil at pasipikasyon, isang ge‐
ra para supilin ang iba't ibang porma
ng pakikibaka ng mamamayan laban

sa imperyalismo, pyudalismo at bu‐
rukratang kapitalismo.
Nakikipagkaisa ang PKP at BHB
sa lahat ng pwersang patriyotiko at
demokratiko sa Pilipinas. Sa nagda‐
ang mga dekada, napatunayan na
ang armadong pakikibakang isinusu‐
long ng BHB ay isa sa pinakaimpor‐
tanteng sandata ng mamamayang
Pilipino. Makatarungan at kinakaila‐
ngan itong larangan ng pakikibaka,
at pinakamataas na anyo ng pagla‐
ban. Ang pagrerebolusyon ay hindi
terorismo at hindi terorista ang mga
rebolusyonaryo.
Higit na mahalaga ngayon ang
armadong pakikibaka sa harap ng
walang habas na pasistang panunu‐
pil: kabi-kabilang masaker, mga
pagpatay, pagdakip, armadong pa‐
ninindak, pambobomba at panga‐
nganyon, pagsakop ng militar sa
mga baryo at iba pang anyo ng tero‐
rismo ng estado.
Sandata ng malapad na masa,
laluna ng mga magsasaka, ang BHB
para ipagtanggol ang kanilang mga
karapatan at buhay laban sa pangaabuso at brutalidad ng pasistang
mga halimaw ng AFP at Philippine
National Police (PNP). Saanman na‐
roon ang BHB, sabik ang masa na
magbigay ng kanilang suporta at lu‐
mahok sa armadong pakikibaka
upang maipagtanggol nila ang kani‐
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lang sarili, ang kanilang kabuhayan,
ang kalikasan at likas na yaman.
Sa paglulunsad ng armadong
pakikibaka, tumatalima ang BHB ng
pinakamataas na pamantayan ng
pangangalaga sa mga karapatan at
kapakanan ng mga sibilyan. Istrik‐
tong ipinatutupad ang mga alitun‐
tunin sa disiplina, at sa mga gabay
na inilatag ng internasyunal na ma‐
kataong batas. Lumawak at lumakas
ang BHB dahil sa suporta ng mama‐
mayan. Mahigpit na nagkakaisa ang
BHB at mamamayan at magkasa‐
mang nakapagpapalakas.
Humaharap ngayon ang mama‐
mayang Pilipino sa sumisidhing ka‐
lagayan sa ilalim ng nagnanaknak
na sistemang malakolonyal at ma‐
lapyudal. Nagdurusa sila sa antimamamayan at anti-mahirap na
mga patakaran ng rehimeng Marcos
II na nakakiling sa pagtitiyak at
pagpapalawak ng yaman ng mga
Marcos at sa pagpapanatili sa kani‐
lang dinastiya sa pulitika. Si Marcos
Jr ang pinakahalimbawa ng mga ka‐
bilang sa naghaharing uring walang
pakikiramay sa pagdurusa ng ma‐
sang anakpawis.
Sa harap ng sumisidhing krisis,
dapat lumahok sa rebolusyonaryong
pakikibaka ang mga manggagawa at
magsasaka, gayundin ang mga ka‐
bataan, mag-aaral, guro, mga nasa
akademya, abugado, manunulat,
mamamahayag, mga doktor, nars at
iba pang mga propesyunal, para
ipagtanggol ang kanilang mga kara‐
patan at ipaglaban ang kanilang
mga mithiin. Ilantad at labanan ang
lahat ng anyo ng pasistang teroris‐
mo ng mga armadong galamay ni
Marcos.
Dapat mag-organisa at lumahok
sa pambansa-demokratikong pakiki‐
baka at sumali sa iba't ibang lihim
na mga organisasyong alyado ng
National Democratic Front of the
Philippines. Higit sa lahat, bukas
ang pinto ng Bagong Hukbong Ba‐
yan sa sinumang 18-taong gulang
pataas na malusog ang isip at kata‐
wan. Sumapi sa BHB at suportahan
ang armadong pakikibaka para kam‐
tin ang pambansa at panlipunang
paglaya.
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Lehitimo sa digma ang pagparusa
sa mga espiya at paramilitar

S

a bigong kaso na bansagang
“terorista” ang Partido Komu‐
nista ng Pilipinas (PKP) at Bagong
Hukbong Bayan (BHB), inihapag ng
Department of Justice (DOJ) bilang
ebidensya ang siyam na insidente
para ipadeklarang “terorista” ang
Partido Komunista ng Pilipinas at
Bagong Hukbong Bayan. Ibinasura
ito ng korte at sinabing hindi sapat
ang mga kaso para patunayan ang paratang ng “terorismo.” Bilang dagdag na
paglilinaw at pagpapalalim sa pag-unawa sa kasalukuyang umiiral na digma sa
bansa, inihahapag sa ibaba ang dagdag na detalye sa lima sa mga insidenteng
ito, habang patuloy na nagtitipon ng impormasyon kaugnay sa iba pa.

Taliwas sa pinalalabas ng DOJ
na “sibilyang biktima,” pawang mga
lehitimong target militar sina Bandi
Astudillo at Zaldy Ibañez, gayundin
sina Jomar Bocales, Alberto de la
Peña at Artemio Moldez, at si Ryan
Badiang. Bahagi sila ng mga gru‐
pong paramilitar tulad ng Bagani at
Magahat na sagadsaring kontramamamayan at kontra-rebolusyo‐
naryo, ang tatlo’y bahagi ng CAFGU,
at pawang aktibo sa mga opera‐
syong kombat, paniniktik at saywar
ng AFP.
Sa kaso ni Bocales at dalawa ni‐
yang kasamang CAFGU, nakipagpa‐
litan sila ng putok at naggapi sa am‐
bus ng BHB. Bukod sa pagiging lehi‐
timong mga target, may indibidwal
na krimen sa digma ang lima. Lahat
sila’y sangkot sa pamamaslang,
panggigipit at intimidasyon sa mga
sibilyang pinaghihinalaang sumusu‐
porta sa BHB. Pasimuno rin sila sa
pwersahang pagpapa-CAFGU at iba
pang paglabag sa mga karapatan ng
kanilang kapwa Lumad at kababar‐
yo.
Sa kaso ni Bocales, isinagawa ng
kanyang grupo ang karumal-dumal
na Lianga Massacre noong Set‐
yembre 1, 2015 kung saan pinatay
si Emerito Samarca, Executive Di‐
rector ng paaralan ng komunidad na
Alcadev, Datu Bello Sinzo at Dionel
Campos, mga lider ng grupong MA‐
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PASU. Napakarami pang ibang kri‐
men ang mga tauhan ng Magahat,
na naghahari-harian sa mga komu‐
nidad ng Lumad, sa basbas ng AFP.
Dagdag sa kanilang mga krimen
ang pangingikil, korapsyon ng pon‐
do, pang-aagaw ng lupa, pagpapa‐
layas sa mga magsasaka, at iba pa.
Sa kaso ni Bandi, naharap siya ng
kasong panggagahasa sa sariling
apo, at tangkang panggagahasa sa
kanyang pamangkin.
Sa mga kasong inihapag ng DOJ,
si Eli Apacible, isang guro, ang mai‐
tuturing na sibilyan. Sa kasamaang
palad, nakasuot siya ng sumbrerong
pangmilitar at nakahalo siya sa mga
sundalo nang maglunsad ng opera‐
syong haras ang isang tim ng BHB
laban sa mga sundalo na umookupa
sa isang paaralan noong panahong
iyon. Kinilala ng nag-operasyong
yunit ng BHB ang kamalian sa kabi‐
guang tukuyin ang presensya ng
isang hindi sundalo sa grupo ng mi‐
litar.
Kailangan naman ng isakon‐
teksto ang kaso ng “pagdukot sa pi‐
tong sibilyan,” kabilang ang isang
Ryan Badiang. Lehitimong target si
Badiang, isang dating kasapi ng
CAFGU, na aktibong espiya at aset
ng AFP sa kanyang komunidad. Li‐
ban sa kanya, agad na pinauwi ng
yunit ng BHB ang anim na iba pang
residente sa lugar. Kabilang sa pi‐

nakawalan ang 15-anyos na ele‐
mento ng CAFGU na si “Batik” sa
dahilang isa siyang menor de edad.
Walang katotohanan ang sina‐
bing pinugutan ng ulo si Badiang.
Hindi agad kinuha ng mga kasama‐
han niya sa CAFGU at AFP ang
kanyang bangkay, kahit pa kagyat
na ipinagbigay-alam sa pamilya
kung saan ito matatagpuan. Uma‐
bot pa ng lampas isang linggo bago
nila kunin ang katawan, na nasa
abanteng yugto na ng dekomposi‐
syon.
Ang lahat ng aksyong ito ay
sang-ayon sa Declaration of Under‐
taking to Apply the Geneva
Conventions of 1949 at Protocol I
of 1977 inilabas ng National De‐
mocratic Front of the Philippines
(NDFP) noong 1996.
Tumatalima ang BHB sa dekla‐
rasyong ito sa pagkokondukta ng
mga pag-atake nito laban sa arma‐
dong kalaban para protektahan ang
sibilyang populasyon at tiyakin ang
karapatan ng mga hors de combat.
Sa naunang deklarasyong bi‐
nanggit sa itaas, tinukoy ng NDFP
ang mga yunit, personel at pasili‐
dad ng AFP, ng Philippine National
Police, pwersang paramilitar at ka‐
nilang personel sa paniktik bilang
lehitimong mga target ng pag-ata‐
keng militar ng BHB.
(Para sa dagdag na detalye, ba‐
sahin ang artikulong “Dagdag na
mga punto kaugnay sa husga ng
korte laban sa teroristang bansag
kontra sa PKP/BHB,” Oktubre 1,
2022 sa philippinerevolution.nu).
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Ika-9 Kongreso ng CNL, idinaos

I

dinaos kamakailan ng Christians for National Liberation (CNL) ang ika-9 na
pambansang kongreso nito. Ang CNL ang lihim na rebolusyonaryong orga‐
nisasyon ng mga taong-simbahang Kristyano na kaanib sa National Democra‐
tic Front of the Philippines (NDFP).

Ang kongreso ay may temang
“Konsolidahin at palawakin ang
ating hanay! Magkaisa at ibagsak
ang tiraniya ng US-Marcos II sa
pag-abante ng Pambansang Demo‐
katikong Rebolusyon na may sosya‐
listang perspektiba! Isulong ang
digmang bayan!”
Hindi nakapigil sa pagtitipon ng
mga rebolusyonaryong Kristiyano
ang lumalalang pampulitikang pang‐
gigipit na nagpapatuloy sa ilalim ng
rehimeng US-Marcos II, ayon sa ko‐
munike ng kongreso. Ang mga du‐
malo ay nagmula sa lahat ng mga is‐
lang grupo ng Luzon, Visayas at

Mindanao, at sa kauna-unahang
pagkakataon, mula sa ibayong da‐
gat.
Pinagtibay ng kongreso ang pagaaral sa lumalalang krisis ng imper‐
yalismo at ang mga epekto nito sa
Pilipinas bilang isang neokolonya.
Batay dito, inilugar ang kanilang ka‐
lagayang pampulitika at pang-orga‐
nisasyon sa pagpatupad ng rebolu‐
syonaryong gawain; at pinag-isa sa
pangkalahatang plano ng CNL sa su‐
sunod na mga taon para makaambag
sa rebolusyon sa lahatang panig sa
ilalim ng Partido Komunista ng Pili‐
pinas (PKP). Tinaya ng CNL ang ka‐

lagayan ng kanyang mga sangay at
mga yunit mula sa ika-8 kongreso
nito noong 2017; naghalal ng mga
upisyal para sa National Executive
Committee, at gumawa ng Apat na
Taong Plano.
Pinarangalan ng CNL ang kan‐
yang mga martir at mga bayani na
nag-alay ng kanilang mga buhay sa
pagsilbi sa sambayanan laluna sa
madilim na mga taon ng diktadu‐
rang Marcos I. Isang espesyal na
parangal ang ibinigay ng CNL sa ta‐
gapangulo nitong si Kasamang Pua
na namatay dahil sa karamdaman.
Binasa rin ang mga mensahe ng
pagkakaisa mula sa PKP at Katipu‐
nan ng mga Gurong Makabayan, al‐
yadong organisasyon ng National
Democratic Front of the Philippi‐
nes.

CAFGU sa likod ng masaker
sa Guihulngan, pinarusahan

Pagsuporta ng Kasama-CPDF sa digmang
bayan, pinagtibay sa asembleya

PINARUSAHAN NG BAGONG Hukbong Bayan (BHB)Central Negros noong Setyembre 24 ang isang elemento
ng CAFGU na nasa likod ng mga pagpaslang sa mga si‐
bilyan sa Guihulngan City. Tinarget sa isang partisanong
operasyon si Joselito Raboy, operatiba sa maraming
operasyong kombat ng 62nd IB at mga yunit ng pulis.
Kabilang sa pinakamalaking krimen ni Raboy ang
kanyang papel sa pagmasaker sa pamilyang Jacolbe sa
Guihulngan City noong Hulyo 26. Dito pinatay ang 5buwang buntis na si Cristina Jacolbe, ang kanyang 16anyos na anak na si Everly Kee at kasama nila noon na
si Rodan Montero. Kasama rin si Raboy sa mga tropang
militar na nagpaulan ng bala at nagtangkang pumatay
kina Boyer Cesar at Marjun Mahinay noong Hulyo at
Agosto. Armadong nagbabahay-bahay si Raboy, kasa‐
ma ang dalawa pang myembro ng CAFGU, para takutin
at pagbantaan ang mga residente sa isang barangay.
“Ang nangyaring pagparusa…ay magsisilbing ba‐
bala sa lahat na makinarya ng militar laban sa kilusan
laluna ang nagsurender na nagpagamit sa pasistang
AFP, PNP at NTF-Elcac katumbas ng pangakong pera
kung saan nagreresulta ng pagkasira ng kabuhayan,
buhay at may utang na dugo sa mamamayan ng Central
Negros,” ayon kay JB Regalado, tagapagsalita ng BHBCentral Negros. Pursigido ang BHB sa isla sa paghaha‐
nap ng paraan sa pagparusa upang ibigay ang narara‐
pat na hustisya para sa mga biktima ng pasismo ng es‐
tado, aniya.

INIULAT NG KATIPUNAN ng mga Samahang Mang‐
gagawa-Cordillera Peoples' Democratic Front (Kasa‐
ma-CPDF) Balangay Wilfredo "Ka Hoben" Aloba
noong huling linggo ng Setyembre na matagumpay ni‐
tong inilunsad ang ikalawang asembleya ng organisa‐
syon sa isang lihim na lugar sa Cordillera.
Dumalo sa pagtitipon ang mga upisyal at kasapi
ng Kasama-CPDF mula sa iba’t ibang komunidad at
sektor ng mala-manggagawa. Sinuma ng balangay
ang kanilang mga karanasan sa nagdaang tatlong
taon. Ayon sa kanilang ulat, napanatili nito ang 60%
na abereyds na pagpapalawak ng kasapian. Nabuo
din nito ang 6 na grupong pang-organisa sa iba’t
ibang komunidad at sektor ng mala-manggagawa at
regular na nailunsad ang pulong ng konseho ng mga
lider.
Bilang suporta sa Bagong Hukbong Bayan, naka‐
pangalap ang balangay ng higit-kumulang ₱15,000.00
kabuuang halaga ng suportang pinansyal, lohistikal at
materyal sa mga Pulang mandirigma.
Inihalal ng asembleya ang bagong mga kasapi ng
Komiteng Tagapagpaganap sa susunod na tatlong
taon. Gayundin, binuo nila ang pangkalahatang prog‐
rama ng organisasyon para sa susunod na mga taon:
“Pamunuan at pakilusin ang malawak na masa ng ma‐
la-manggagawa sa landas ng pambansang demokrati‐
kong rebolusyong bayan! Palawakin at konsolidahin
ang Kasama-CPDF!”
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Ika-50 anibersaryo ng batas militar, ginunita

S

erye ng mga pagtitipon, pag-aaral, pangkulturang pagtatanghal, protes‐
ta at iba pang aktibidad ang inilunsad ng iba't ibang mga grupo bilang
paggunita sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar sa buong
bansa at sa ibayong dagat.

Ilang libo ang dumalo sa
pangkulturang
pagtitipon
sa
University of the Philippines (UP)Diliman sa Quezon City noong Set‐
yembre 21. Sinariwa ng mga talum‐
pati at pagtatanghal sa pagtitipon
na ito ang paglaban ng mga betera‐
no ng kontra-diktadurang pakikiba‐
ka at ang nagpapatuloy na pagtindig
ng mga kabataan at mamamayan la‐
ban sa pasistang panunupil ng esta‐
do. Bago ang naturang pagtitipon sa
UP, naglunsad ng rali ang mga
progresibo sa Mendiola sa Maynila
at iba pang bahagi ng pambansang
kabisera.
Kasabay na inilunsad ang mga
protesta sa Baguio, Naga, Cebu,
Iloilo, Bacolod, at Davao. Pinamu‐
nuan ang mga pagkilos ng mga lokal
na balangay ng Bagong Alyansang
Makabayan. Nakiisa rin ang mara‐
ming estudyante sa araw ng paggu‐
nita sa pagsusuot ng itim na damit.

Bago ang Setyembre 21, inilun‐
sad ng mga guro at akademiko ang
inisyatibang "lakbay-aral" kung
saan dinala nila ang kanilang mga
estudyante sa mga makasaysayang
lugar sa Metro Manila na may kaug‐
nayan sa kontra-diktadurang paki‐
kibaka. Naglunsad din ang ilang
grupo ng dula kaugnay ng Escalante
Massacre na naganap sa ilalim ng
rehimeng Marcos I. Ang iba naman
ay naglunsad ng malawakang pagdi‐
dikit at pagsasabit ng mga bala‐
tengga na may panawagang kontra
batas militar. Ginunita ng maraming
grupo ang anibersaryo sa iba't ibang
malikhaing paraan.
Sa ibayong-dagat, naglunsad ng
mga protesta at aktibidad ang mga
Pilipinong migrante sa Hongkong,
Germany, US, Canada at Australia.
Marcos Jr, pinutakte ng protesta
Kasabay ng paggunita ng mga

Husgadong nagbasura sa kaso
laban sa PKP at BHB, ipinagtanggol
MARIING BINATIKOS NG mga hukom at abugado ang pagba‐
banta sa buhay ni Manila Regional Trial Court Judge Marlo Mag‐
doza-Malagar. Mahigit 600 abugado ang pumirma sa isang
pahayag na nananawagan para bigyang proteksyon ang mga
husgado na inaatake sa social media gaya sa ginagawa ng dating
tagapagsalita ng NTF-Elcac na si Lorraine Badoy. Isinumite ang
pahayag na ito sa Korte Suprema noong Setyembre 30.
Iniutos ng Korte Suprema noong Oktubre 4 na ipaliwanag ni
Badoy kung bakit hindi siya dapat patawan ng “contempt of
court” kaugnay sa kanyang pambabanta sa buhay ng isang
husgado.
Naging sentro ng atake sa Facebook at YouTube si Malagar
pagkatapos niyang ibasura ang petisyon ng Department of
Justice na ideklarang “teroristang organisasyon” ang PKP at
BHB.
Noong Setyembre 24, nagpahayag ang HUKOM, Inc, asosa‐
syon ng mga hurado sa bansa, para kundenahin ang gayong
pambabanta.
Sumuporta rin kay Malagar ang Ateneo de Manila University
School of Law, Philippine Bar Association, Free Legal Assistance
Group at Integrated Bar of the Philippines.
ANG BAYAN
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aktibistang Pilipino sa US sa ika-50
anibersaryo ng batas militar, arawaraw silang naprotesta laban kay
Ferdinand Marcos Jr nang bumisita
siya sa US mula Setyembre 18
hanggang 23 para dumalo sa United
Nations General Assembly (UNGA).
Pagdating pa lamang US noong
Setyembre 18, sinalubong na si
Marcos ng protesta ng mga migran‐
teng Pilipino sa labas ng New Jer‐
sey Performing Arts Center. Noong
Setyembre 19, inabangan rin ng
mga nagprotesta si Marcos sa ha‐
rap ng New York Stock Exchange
kung saan nakatakda siyang maki‐
pagpulong sa mga lider ng ibang
bansa.
Nagdaos din ng serye ng ak‐
syong protesta mula Setyembre 20
hanggang 23 sa New York City sa
pagbukas ng UNGA at sa paggunita
ng ika-50 anibersaryo ng batas mi‐
litar. Noong Setyembre 23, nasa
hedkwarters naman sila ng Asia
Society New York para abangan
ang pagdalo ni Marcos sa isang da‐
yalogo. Tatlo ang inaresto sa pro‐
testang ito.

Luho ng mga Marcos, binatikos
HABANG NASA US, todo-todo ang paggasta
ng pamilyang Marcos at kanilang alipures sa
pera ng bayan. Tumira sila sa hotel na nagka‐
kahalaga ng $10,000-$15,000 kada gabi (o
higit ₱3.5 milyon kada kwarto para sa isang
linggo) Nagliwaliw ang kanyang asawa na si
Liza Araneta-Marcos sa mamahaling mga tin‐
dahan at nanood ng mamahaling palabas.
Pag-alis at pagdating sa Pilipinas, sinalubong
ang kanilang pinakyaw na eroplano ng mga
FA-50 jetfighter.
Hindi sa US nagtapos ang maluhong pa‐
mumuhay ng mga Marcos. Noong Oktubre 1,
lumipad si Marcos, kanyang anak at pinsan ni‐
yang si House Speaker Martin Romualdez sa
Singapore para manood ng karera ng kotse.
Ginamit nila bilang pribadong jet ang Gulfstre‐
am na binili noon ng rehimeng Duterte para
diumano magsilbing “command center” ng Ar‐
med Forces of the Philippines. Ginawa ito sa
gitna ng pagdurusa ng mahigit 157,000 Pilipi‐
nong sinalanta ng bagyong Karding.
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Sanggol at 11 pa, biktima ng pang-aabuso ng mga sundalo

N

aitala ang tatlong kaso ng pananakit at pang-aabuso ng mga sundalo sa
mga magsasaka at katutubong residente sa mga prubinsya ng Oriental
Mindoro, Negros Occidental at Surigao del Sur sa nagdaang mga linggo. Lahat
sila ay pinararatangang may kaugnayan o kasapi ng Bagong Hukbong Bayan.

Sa Surigao Del Sur, dinakip at ti‐
nortyur ng mga tropa ng 75th IB
nang 13 oras ang pitong magkaka‐
mag-anak na magsasaka sa Sityo
Katabadan, Barangay San Roque,
San Miguel noong Setyembre 18.
Inabutan ng mga sundalo sa ka‐
nilang sakahan sila Leboy, kanyang
asawang si Etshell, Erlyn, John Paul,
sina Archie at Dennis, na parehong
menor-de-edad, lahat ng pamilyang
Montenegro. Kasama nila si Raffy
Arcinal. Pinagbubugbog sila, kahit
nagpaalam silang magtatrabaho sa
araw na iyon. Binalot si John Paul sa
trapal at pinagtatadyakan. Si Leboy
naman ay nilagyan ng plastik na su‐
pot sa ulo at pinagapang sa harap ng
kanyang pamilya.
Sa Negros Occidental, higit apat
na oras na ikinulong ng 94th IB ang
mag-asawang Gamay at Orillo Car‐
pentero at anak nilang 1-taong gu‐
lang, at si Dodong Carpentero sa
Sityo Negros 9, Barangay Oringaw,
Kabankalan City noong Setyembre
20. Ipinailalim sila sa matinding si‐
kolohikal na tortyur.
Kumukuha ng gulay ang magka‐
patid na Gamay at Dodong nang
dakpin sila ng
higit 20 sundalo.
Nginudngod ang mukha ni Gamay sa
lupa nang magtangka siyang sumi‐
gaw at humingi ng tulong. Dinakip
din si Orillo at kanyang 1-anyos na
sanggol na naghanap kay Gamay.
Dinala silang lahat sa kampo militar
sa Barangay Camingawan. Alas-9 na
ng gabi sila pinakawalan.
Sa Oriental Mindoro, niransak
ng 4th IB ang bahay ng katutubong
Mangyan-Hanunuo na si G. Kitot sa
Sityo Gaang, Barangay Panaytayan,
Mansalay noong Setyembre 22. Bi‐
nugbog siya at kanyang anak ng mga
sundalo. Nagkakaong ang mag-ama
nang biglang lumusob ang berdu‐
gong militar.
Pinalalabas ng mga sundalo na
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nasamsam sa bahay ang dalawang
baril. Binastos ng militar ang may‐
bahay ni G. Kitot at niyayang magsi‐
ping habang binubugbog ang asawa
niya. Hanggang ngayon, hawak pa
rin ng mga sundalo si G. Kitot at hin‐
di pa inililitaw.
Pagpaslang. Inambus at pinag‐
babaril ng mga armadong elemento
ang beteranong komenteytor sa rad‐
yo na si Percival "Percy" Lapid sa BF
Resort Village in Talon Dos, Las
Piñas noong Oktubre 3. Kilala siyang
kritiko ng rehimeng Duterte at
Marcos II. Siya ang ikalawang ma‐
mamahayag na pinaslang sa ilalim
ng bagong rehimen.
Bilang pagkundena sa pagpas‐
lang, nagprotesta ang iba't ibang
grupo sa pangunguna ng National
Union of Journalists of the Philippi‐
nes noong Oktubre 4 ng gabi sa Boy
Scout Circle, Quezon City.
Sa Agusan del Sur, pinatay ng
mga sundalo ng 9th Special Forces
Company ang mga sibilyang sina Lo‐
nie Hainampos Pison at Jessa Terol
Empoy noong Setyembre 30 sa P-7,
Barangay San Vicente, Prosperidad. Pinalalabas ng militar na na‐
paslang sa engkwentro ang dalawa.
Dati silang mga kasapi ng hukbong
bayan.
Pamamaril. Siyam na sibilyan
ang pinaulanan ng bala ng mga ele‐
mento ng 1st Special Forces Battali‐
on (SFB) sa magubat na bahagi ng
Barangay Bagoaingud, Tagoloan II,
Lanao del Sur noong Setyembre 22.
Ang naturang yunit ng 1st SFB ay
nagsasagawa ng operasyong kombat
sa lugar mula pa Setyembre 18. Higit
100 sundalo ang nanghahalihaw sa
lugar.
Panggigipit. Sinampahan ng ga‐
wa-gawang kasong pagnanakaw ng
mga pulis ng Quezon City sina Kara
Taggaoa, organisador ng Kilusang
Mayo Uno (KMU), at Helari Valbue‐

na, lider ng Pasiklab Operators and
Drivers Association-Piston ayon sa
ulat ng KMU noong huling linggo ng
Setyembre. Sinampa ang kaso laban
sa kanila bilang mga umano’y lider
sa isinagawang mapayapang protes‐
ta noong Hulyo 2020.

12 taon ng Barikadang Bayan
sa San Roque. Nagprotesta ang
mga residente at tagasuporta ng
Sityo San Roque sa harap ng
NHA noong Setyembre 25 bi‐
lang paggunita sa ika12 taong a‐
niberasyo ng Barikadang Bayan
na nagpatigil sa demolisyon ng
kanilang komunidad. Ang Sityo
San Roque ay bahagi ng lupang
inaagaw ng mga burgesyang
komprador na sina Ayala at En‐
rique Razon.
Tutulan ang panukalang SIM
card registration. Nagprotesta
noong Oktubre 4 sa Mendiola sa
Maynila ang mga tutol sa panu‐
kalang pagrerehistro ng SIM
card. Ayon sa kanila, labag sa ka‐
rapatan sa pribasiya at anonimi
dad ang SIM card registration at
hindi totoong makapipigil sa mga
krimen taliwas sa sinasabi ng
gubyerno. Pinangunahan ang
pagkilos ng Computer Professio‐
nals' Union.
Itaas ang sweldo ng mga guro!
Ilandaang guro ang nagmartsa
mula Morayta tungong Mendiola,
Manila noong Oktubre 5, Panda‐
igdigang Araw ng mga Guro, pa‐
ra igiit sa gubyernong Marcos na
itaas ang kanilang sweldo, dagda‐
gan ang kanilang mga benepisyo
at paunlarin ang mga eskwelahan.
Iginigiit din nilang dagdagan ang
badyet para sa sektor ng eduka‐
syon. Ayon sa Alliance of
Concerned Teachers, mas mataas
pa ang sweldo ng unipormadong
personel tulad ng militar at pulis
kumpara sa kanilang mga guro.
Oktubre 7, 2022
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Malalagim na alaala ng batas militar
sa Southern Tagalog

W

ala pang 10 taong gulang si Filom (di tunay na pangalan) noong nasak‐
sihan niyang binubugbog ng mga tauhan ng Philippine Constabulary
(PC) ang kanyang lolo sa kanilang bukid sa Barangay Panaytayan, Mansalay,
Oriental Mindoro. Ang dahilan—may dalang mahabang itak ang kanyang lolo.

"Sobra talaga ang higpit noon na
kahit nga papuntang bayan, bawal
magdala ng itak, binabali," kwento
ni Filom, isang katutubong Mangyan, habang inaalala ang lagim ng
batas militar sa Southern Tagalog.
"E, hindi mo pwedeng ihiwalay ang
itak sa aming mga Mangyan!"
Bukod pa rito, naranasan din ni‐
na Filom na pigilan ng mga elemento
ng PC na pumunta sa kanilang kai‐
ngin sa hinalang makikipagkita ang
mga katutubo sa mga myembro ng
Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Sa baryo nila, may mga tinortyur
at labis na pinahirapang mga Mang‐
yan-Hanunuo dahil pinaratangan si‐
lang nakikipag-ugnayan sa BHB. Da‐
lawa sa mga naging biktima ay sina
Aloy* at Nomes*, kabilang sa Amà o
matatanda at namumuno sa kani‐
lang tribo. Ibinahagi nila na hindi la‐
mang panggigipit ang naranasan ng
mga Mangyan sa kamay ng mga PC,
kundi pati pambabastos at pagyurak
sa kanilang kultura at paniniwala.
Ginagalugad ng mga nag-oopera‐
syong militar ang mga bundok at ni‐
lalapastangan ang mga sagrado ni‐
lang lugar. Binungkal ng PC ang libi‐
ngan ng mga katutubo at ikinalat
ang mga buto ng kanilang mga ninu‐
no dahil sa "paghahanap ng mga iti‐
nagong baril ng BHB."
Samantala, sa hangganang
Southern Quezon at Bicol, ipinakat
ang pitong batalyon ng Philippine
Army, dalawang batalyon ng PC at
isang Marine Battalion Landing
Team sa mga taong iyon. May su‐
portang panghimpapawid ang bawat
batalyon at katuwang nila ang Phi‐
lippine Army Light Armory sa mga
operasyong paghanap at paglipol.
Isinalaysay ni Homer, isang magsa‐
sakang personal na nakasaksi sa
pagkontrol ng mga PC sa pagbili ng
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pagkain ng mga residente. Inoobliga
rin silang pumirma sa logbook sa tu‐
wing pupunta ng bukid.
Ang mga lugar na may pinaghi‐
hinalaang yunit ng BHB ay inoopera‐
syon nang may laking brigadang
pwersa militar na sinasabayan ng
istraping at pambobomba mula sa
ere. Noong Abril 1974, isang buwang
namalagi ang 800-900 tropang mili‐
tar sa Barangay San Antonio, Kala‐
yaan, Laguna at mga karatig nito.
Hindi sapat ang indemnipikasyon
Nakatanggap si Tatay Andy ng
₱75,000 na indemnipikasyon batay
sa paborableng desisyon ng Hawaii
Court laban sa mga Marcos bilang
isa sa mga biktima ng kalupitan ng
batas militar. Subalit hindi nito kai‐
lanman napawi ang mapait niyang
karanasan. Sa kanilang sityo sa
Barangay Quipot, San Juan, Bata‐
ngas, apat lamang ang ginawaran ng
indemnipikasyon samantalang nila‐
sap ng buong baryo ang hagupit at
bangis ng batas militar.
Pinaratangan si Tatay Andy
noong dekada 1980 na may kaugna‐
yan sa BHB. Dinukot siya sa kanyang
bahay at tinortyur ng mga berdugo
sa kampo sa Barangay Castillo, San
Juan. Inihiga siya at nilagyan ng
bimpo sa mukha. Binuhusan siya ng
tubig na may sabon na pumasok sa
kanyang ilong at bibig.
Dumanas din ang mga taga Ba‐
rangay Quipot ng ilang beses na
pagpapatawag sa kampo ng militar.
May kasamang tortyur ang mga gi‐
nagawang imbestigasyon kung saan
pinalalakad sila nang nakaluhod sa
batuhan paikot sa labas ng kampo
habang ang iba ay ibinabaon hang‐
gang leeg. Nagpakana rin ng iba’t
ibang kahayupan ang PC para buwa‐
gin ang pagkakaisa ng mga residente

at mga pamilya sa pamamagitan ng
paghahanay ng mag-aama at pinag‐
bubuno sa isa't isa. Ibinibitin ang
mga ama at ipinapasuntok sa anak
na parang punching bag. Kapag hin‐
di sumunod ang anak, siya ang su‐
suntukin ng PC.
Higit na masakit para sa mga
taga-Quipot na matapos ang batas
militar ay na-"promote" pa ang mga
pasimuno ng mga karahasan at pag‐
papahirap sa kanila.
Ayon kay Filom, "Nakagagalit at
nakakapagngitngit na isa na na‐
mang Marcos ang nakaupong pa‐
ngulo ng bansa lalo't walang pagsi‐
sisi at pagkilala ang pamilyang ito
ng diktador sa mga krimen ng kani‐
lang angkan lalo sa panahon ng ba‐
tas militar."
Nagpapatuloy ang pakikibaka ng
buong bayan para singilin at papa‐
nagutin ang pamilya Marcos at mga
alipures nila sa kanilang mga krimen
sa bayan. Malaking hamon ito sa
ilalim ng isang Marcos sa Ma‐
lacañang at sa gitna ng pagpapaka‐
na ng mga itong sistematikong rebi‐
sahin at baluktutin ang kasaysayan
at itanghal ang malagim na yugto ng
kasaysayan bilang siyang pinakama‐
ningning na naganap sa bayang Pili‐
pinas.
Paalala ni Tatay Andy, "Dapat
patuloy na ibahagi ang karanasan
kung gaano nagdusa ang mamama‐
yan sa panahon ng martial law, lalo
sa mga bagong henerasyon ng ka‐
bataan. Magsilbing paalala at ha‐
mon ang aming mga karanasan para
hindi na payagang maulit ang lagim
ng martial law."
Oktubre 7, 2022
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Itigil ang pagtatayo ng mga megadam
sa Sierra Madre

T

umingkad ang panawagang Save Sierra Madre o Iligtas ang
Sierra Madre, isang araw matapos salantahin ng superbag‐
yong Karding ang mga prubinsya ng Cagayan, Central Luzon at
Southern Tagalog noong Setyembre 25. Nagkataong ang araw na
ito (Setyembre 26) ang siya ring Araw ng Save Sierra Madre na
unang idineklara noong 2012. Krusyal ang papel ng Sierra Madre
sa pagsalag ng malalakas na bagyo at sakunang dulot ng pagbaha,
malalakas na hangin at ulan sa mamamayan at sakahan sa Luzon.
Tinaguriang “gulugod ng Luzon”
ang Sierra Madre, ang pinakahabang
kabundukan (680 kilometro) sa Pili‐
pinas. Tumatagos ito sa 10 prubin‐
sya sa tatlong rehiyon. Mayaman ito
sa rekursong gubat. Tahanan ito ng
808 klase ng mga hayop, kung saan
kalahati ay nabubuhay lamang sa
bansa. Marami dito ang malapit
nang mawala. Sinasabing matatag‐
puan dito ang pinakamalaking nati‐
tirang lumang kagubatan. Itinutu‐
ring itong isa sa pinaka-biodiverse
na lugar sa buong bansa.
Gayunpaman, sa harap ng halos
10 taon nang ginugunita ang Araw
ng Siera Madre, walang tigil ang pa‐
miminsala ng kabundukang ito. Sa
kabila ng di mapasusubaliang kaha‐
lagahan nito, patuloy ang reaksyu‐
naryong estado sa pagpapahintulot
sa mapangwasak na imprastruktura
na sumisira rito. Kabilang dito ang
ipinipilit na pagtatayo ng mga dam,
sa kabila ng pagtutol ng mga nanini‐
rahan sa kabundukan.
Apat na dam
Sa nakaraang mga dekada, sa‐
mutsaring proyektong megadam ang
ipinipilit na itayo sa Sierra Madre –
ang Laiban, Kaliwa-Kanan at nga‐
yon ang Ahunan. Pinakamalaki sa
mga ito ang Laiban Dam na itatayo
sana sa Kaliwa River sa Barangay
Laiban, Tanay, Rizal. Nakatakda
itong magpalayas ng 11,000 pamil‐
ya sa sasaklawin nitong 28,000 ek‐
taryang watershed area at 2,239
reservoir area.
Pinalitan ang Laiban ng planong
Kaliwa dam sa Kaliwa River sa
Barangay Pagsangahan, General

ANG BAYAN

Oktubre 7, 2022

Nakar, Quezon. Ilulubog
nito sa tubig ang 9,700
ektaryang protektadong
kagubatan na lupang ni‐
nuno at palalayasin ang 1,465 pa‐
milya ng katutubong Dumagat-Re‐
montado. Bahagi ito sa kabuuang
disenyo ng pagtatayo ng siyam na
dam sa iba’t ibang bahagi ng mag‐
kakarugtong na ilog Kaliwa, Kanan
at Agos. Sa kabuuan, tinatayang
maapektuhan ng buong proyekto
ang 11 barangay at 39 katutubong
komunidad. Ayon sa mga grupong
katutubo, inuna ng gubyerno ang
pagtatayo ng Kaliwa dam dahil dito
“pinakamahina” ang pagtutol noong
2015.
Pinakahuli sa mga proyektong
dam ang Ahunan hydropower dam
ng kumpanyang Prime Metro Power
Holdings Corp. ng burgesyang si En‐
rique Razon. Una itong inilako noong
Setyembre 2021 at nagkaroon na
bwelo nitong Agosto. Itatayo ang
dam na ito sa 300 ektaryang kagu‐
batan sa Pakil, Laguna at kukuha ng
tubig sa Laguna de Bay. Ilulubog ni‐
to ang maliliit na ilog, batis at talon
na pinagkukunan ng tubig ng 20,000
mamamayan sa lugar. Palalayasin
nito ang 12,000 residente sa kani‐
lang mga lupa.
Mariing pagtutol
Napaatras ng mga katutubong
Dumagat-Remontado at grupong
maka-kalikasan ang pagtatayo ng
Laiban Dam noong 2009. Pero noong
2019, inilusot ng noo’y rehimeng
Duterte ang pagtatayo ng pamalit na
Kaliwa dam at iginawad ang kontra‐
ta sa mga kumpanyang Chinese, ka‐

palit ng milyun-milyong dolyar na
utang mula sa China. Tinaguriang
New Centennial Water Source ang
proyekto na sinasabing magsusup‐
lay ng tubig sa Metro Manila. Noong
maagang bahagi ng 2022, sinubu‐
kang manipulahin ng rehimen ang
pagbibigay-sang-ayon ng mga ko‐
munidad ng Dumagat-Remontado sa
isang pekeng konsultasyon.
Pinatunayan ng mismong as‐
sessment report na kinumisyon ng
Metropolitan Waterworks and Se‐
werage System noong 2019 ang ma‐
lalaking pinsalang idudulot ng Kali‐
wa Dam sa kabundukan ng Sierra
Madre. Wawasakin nito ang lupang
ninuno ng mga Dumagat-Remonta‐
do na may 12 na lugar na itinuturing
na sagrado. Maapektuhan ng pro‐
yekto ang inuming tubig at irigasyon
sa Infanta, na nakaasa sa Agos
River. Sa panahon ng mga bagyo, at
kakailanganing magpalabas ng tu‐
big, ilulubog nito ang mga baryo at
komunidad na nasa paanan ng ka‐
bundukan.
Malawak din ang pagtutol sa
Ahunan dam. Mapanganib ito, ayon
sa mga grupong makakalikasan da‐
hil itatayo ito sa lugar na may tat‐
long fault line (sanhi ng mga lindol).
Kahit wala pa itong permit, nagsi‐
mula na ang kumpanya ng pagbubu‐
tas ng lupa. Tulad sa kaso ng pagla‐
ban sa Kaliwa Dam, panggigipit at
intimidasyon ang sagot ng estado sa
mga residente at grupong tumutu‐
tol.
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Sumasadsad ang ekonomya kasabay ng paghina ng piso kontra dolyar

S

a nagdaang mga linggo, halos araw-araw bumabagsak ang halaga ng piso
kontra sa dolyar sa pinakamababa sa kasaysayan. Simula sa pagbubukas
ng taon, dumausdos nang di bababa sa 15% ang halaga ng piso mula ₱50.9 tu‐
ngong ₱58.9 kontra sa dolyar. Tinatayang ibayong dadausdos pa ito sa pagitan
ng ₱65 at ₱70 bago magtapos ang taon.

Ang pagsadsad ng halaga ng piso
ay kaakibat ng paghina ng iba’t ibang
salapi sa mundo bunsod ng tulak ng
gubyerno ng US na itaas ang halaga
ng dolyar. Pakay ng US na isalba ang
ekonomya nito mula sa istagplasyon
(mataas na implasyon sa gitna ng
ekonomyang matumal). Nanganganib
na sumadsad sa resesyon ang US at
iba pang bansang kapitalista.
Tulad sa iba pang atrasadong
bansa, malubha ang epekto sa lokal
na ekonomya at kabuhayan ng mga
Pilipino ng pagsadsad ng piso. Ka‐
kumbina ang nagtataasang presyo
ng mga produktong petrolyo at iba
pang mga bilihin, at ang lumalaking
pagsalalay sa imported na suplay ng
pagkain, ang debalwasyon ng piso ay
nagbubunsod ng lalong mabilis na
pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa
bansa. Sa ibayong pagdausdos ng pi‐
so, hinaharap ng mga Pilipino ang
banta ng pagsirit ng presyo ng pag‐
kain, produktong petrolyo, gayundin

ng iba pang batayang bilihin sa dara‐
ting na mga buwan.
Nagresulta ang tumataas na
presyo ng inaangkat na petrolyo sa
mabilis na paglaki ng depisito sa ka‐
lakalan ng bansa, kung saan ang 7buwang (Enero-Hulyo) disbalanse ay
umabot na nang $35.75 bilyon, higit
45% na mas mataas kaysa $24.6 bil‐
yong depisito sa kalakalan sa buong
2021. Ang lumalaking agwat na ito
ay magpapalubha ng krisis sa eko‐
nomya, laluna sa paghina ng halaga
ng piso. Ang depisito sa balanse ng
bayaran o balance of payment ng
bansa sa unang hati ng taon ay pu‐
malo sa $3.1 bilyon, 63.1% mas ma‐
taas kumpara sa parehong panahon
noong nakaraan taon. Anim na bu‐
wan nang tuluy-tuloy na bumababa
ang reserbang dolyar ng bansa tu‐
ngong $99 bilyon, pinakamababa sa
nagdaang dalawang taon.
Ang negatibong epekto ng pag‐
hina ng halaga ng piso ay nagpapa‐

tingkad sa labis na pagsalalay ng
bansa sa mga imported na bilihin,
laluna ng mga produktong kapital, o
mga kagamitan sa produksyon, pati
na mga manupaktura, produktong
konsyumer, at ngayon pati sa suplay
ng pagkain. Bunsod ng pagkawasak
ng lokal na produktibong pwersa sa
nagdaang 40 taon, halos lahat na’y
inaangkat ng bansa (kabilang ang
asin), kaya bulnerable ang bansa sa
paghina ng halaga ng pera. Nanana‐
tiling atrasado, agraryo at hindi in‐
dustriyalisado ang produksyon sa
bansa sa kalakhan. Limitado ang
pagmamanupaktura sa pag-asembol
ng mga pyesang inaangkat (kabilang
ang mga semikonduktor), kung saan
ang demand para rito ay bumulusok.
Walang plano ang rehimeng
Marcos at kanyang mga tagamapa‐
hala sa ekonomya na wakasan ang
labis na pagsalalay ng bansa sa im‐
ported na mga bilihin. Imbes na tu‐
gunan ang pangangailangang itaas
ang kakayahan ng bansa na magprodyus ng pagkain at iba pang ma‐
nupaktura, nais lang nitong panatili‐
hin ang pagiging palaasa ng bansa
sa import, dayuhang pamumuhunan
at dayuhang pangungutang."

Iligal na tanggalan sa trabaho sa Cebu, nilalabanan

N

agprotesta ang mga manggagawa sa ilalim ng Liwayway Workers Union
(LIWU-ANGLO-KMU) sa harap ng upisina ng DOLE Central Visayas noong
Setyembre 19 at 22 laban sa malawakang tanggalan sa kumpanya. Itinaon nila
ang protesta habang dinidinig ang kaso ng kontraktwalisasyon sa pabrika.
Ilang buwan nang sarado ang pabrika dulot ng nakaambang paglilipat nito ng
operasyon sa Liloan mula sa Mandaue City, pareho sa isla ng Cebu.

Samantala, kinundena ng Alyan‐
sa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilu‐
sang Mayo Uno ang pagtanggal ng
4,485 manggagawa sa limang paga‐
waan ng damit na pagmamay-ari ng
isang kumpanyang Taiwanese sa
Mactan Export Processing Zone.
Inianunsyo ang pagtatanggal ng li‐
mang kumpanya noong Setyembre
29. Anang grupo, ang totoong pakay
ng tanggalan ay panatilihing mababa
ang sahod at iwasang ipatupad ang
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ipinag-utos na umento. Tinukoy ng
mga manggagawa na malayong
napakababa ng kanilang sahod na
₱435/araw kumpara sa katulad na
manggagawa sa Taiwan na may
sahod na ₱1,631/araw.
Dagdag dito, nakatanggap ng
ulat ang grupo na agad ding pinapa‐
litan ng mga kumpanya ng mga bago
ang sinisanteng mga manggagawa.
“Malaking inhustisya ito sa tinanggal
na mga manggagawa na mawawalan

sila ng trabaho dahil sa matinding
krisis sa mundo, para lamang palitan
sila ng iba.”
Idinahilan ng mga kumpanya
ang napipintong pandaigdigang re‐
sesyon na may kasamang mataas na
implasyon at mahihirap na kundi‐
syong pampinansya bilang dahilan
ng pagsasara. Tulad ng iba pang
subsektor sa pagmamanupaktura,
nakaasa sa dayuhang materyal at
makinarya ang pagmamanupaktura
ng damit. Nakatuon ang mga pro‐
dukto nito sa pandaigdigang pamili‐
han.
Kasabay ng tanggalan sa
Mactan ang tanggalan din ng di
alam na bilang ng mga manggagawa
sa Shopee Philippines.
Oktubre 7, 2022
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