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Pangibabawan ang Cyber Martial Law*

EDITORYAL

Marso 12 ang 
Pandaigdigang 
Araw Laban sa 

Cyber Censorship, kung 
kailan nananawagan 
ang marami sa buong 
mundo hindi lang para 
maging aksesible ang 
Internet sa lahat, kundi 
maging malaya ito sa 
anumang panghaharang 
sa karapatan sa 
pamamahayag. 
Napapanahon ito sa atin 
ngayon, dahil mistulang 
nakapailalim ang bansa 
sa isang cyber martial 
law at isa uling tiraniya.

Ginagamit ng rehimeng 
Duterte ang ano mang 
paraan para patahimikin 
ang pagtutol, pagpuna at 
malayang pamamahayag: 
mga banta, pagkulong 
hanggang pamamaslang, 
hanggang cyber warfare. 
Ang pangunahing target 
ng pinakahuling atake 
ay ang alternatibong 
midya na kalakha’y sa 
Internet nagpapalaganap 
ng ulat at pananaw sa 
mga pangyayari at isyu 
na di-madalas na ikober, 
kung kinokober man, 
ng dominanteng midya. 
Ang layunin ay ipagkait 
sa publikong gutom sa 
impormasyon ang mga 
ulat at istorya na kailangan 
para maintindihan ang 
nagaganap sa bansang 
batbat ng kasinungalingan 
at maling impormasyon.

Nagsimula ang mga 
atakeng distributed denial 
of service (DDoS) sa mga 
website ng Bulatlat, Kodao 
Productions, Pinoy 
Weekly at Altermidya 
noong Disyembre at 
hindi na tumigil matapos 
nito. Ang DDoS ay 
m a l i s y o s o n g 
porma ng cyber 
attack na 
may layuning 
i - o v e r l o a d 
ang website at 
gawin itong di-
aksesible.

Inatake rin ang mga 
website ng Arkibong 
Bayan, Manila Today 
at National Union 
of Journalists of the 
Philippines (NUJP), 
gayundin ang mga 
website ng grupong 
pangkarapatang pantao 

na Karapatan, Bagong 
Alyansang Makabayan 
at, kalaunan, Ibon 
Foundation.

Napag-alaman ng 
Qurium, ang media 
foundation na nakabase 
sa Sweden na tumutulong 

sa Bulatlat, Altermidya, 
Karapatan at Pinoy 

Weekly, na 
gumagamit ng 
pare-parehong 
teknik at 
botnets ang 

umaatake sa 
mga website na 

ito. Napag-alaman din ng 
isang indepen-diyenteng 
rebyu sa traffic logs ng 
Kodao Productions 
ang parehong attack 
signatures. Sinabi pa 
ng Qurium na di pa 
nila nakita ang antas ng 
atakeng DDoS sa ibang 

bansa.
Iniulat na ang mga 

atakeng ito sa National 
Computer Emergency 
Response Team (NCERT) 
ng Department of 
Information and 
Communications Tech-
nology. Pero nakababahala 
ang pananahimik ng 
naturang ahensiya sa isyu.

May dahilan para 
maniwala kami na 
inisponsor ng Estado 
ang mga atakeng ito. 
Nitong huling nakaraang 
dalawang taon, nasa 
porma ng paninira at 
redbaiting sa progresibong 
mga lider at organisasyon 
sa social media ang cyber 
warfare na ito.

Sinasabi ng 
administrasyong Du-
terte na isa sa haligi 
ng “whole of nation 
approach” nito laban sa 
pagtutol at kritisismo 
ang “estratehikong 
komunikasyon”. Dito, 
layunin ng kontra-
insurhensiyang programa 
ng rehimen na pasukin at 
targetin ang social media 
at puksain ang Internet 
sa mga “komunistang 
propaganda.”

Bahagi ng 
kasalukuyang atake ng 
administrasyon sa midya 
ang cyber attacks. Mula 
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Pinalalabo ng mga 
ekonomista ang usapin ng 
mayaman at mahirap para 
di kilalanin na karapatan ng 
lahat ang edukasyon. Ni Teo 
S. Marasigan

Walang libreng tanghalian

Magsimula 
tayo sa 
balik-tanaw. 

Ano ang kalakaran 
sa Public Higher 
Education 
Institutions (HEIs) 
bago pinirmahan ni 
Pangulong Duterte 
ang Free Tuition Law 
noong 2017?

Sa mahabang panahon, 
may matrikulang binabayaran 
ang lahat ng estudyante. 
Itinataas ito pana-panahon o 
madalas sa kung anu-anong 
dahilan. Para naman sa 
mga estudyanteng umano’y 
“mahirap pero karapat-
dapat,” may scholarship na 
kailangan ng aplikasyon. 
Ipinagpapalagay na ang 
mayorya ng estudyante, kayang 
magbayad ng matrikula; iilan 
lang ang dapat tumanggap 
ng scholarship. Kaya para sa 
pangkalahatan, matrikula; 
para sa iilan, scholarship. 
Kalakhan ng pampublikong 
HEIs, nagsasabing kulang ang 
subsidyo mula sa gobyerno; 
pana-panahon pang 
kinakaltasan ito.

Sa mahabang panahon, 
ipinagtatanggol ang ganitong 
kalakaran ng mga ekonomista. 
Malinaw sila sa kanilang 
unang dahilan: ang edukasyon 
sa kolehiyo ay hindi karapatan, 

kundi pribilehiyo. 
Ang ayaw na ayaw at 

panakot nila: makatanggap 
ng subsidyo ang mga 
estudyanteng mayaman at 
maykaya, dahil hindi raw 
makatarungan. Mainam 
na raw ang kalakarang 
may matrikula para sa 
nakakaraming maykaya at 
may scholarship naman para 
sa iilang mahirap. Hindi 
bale nang magbayad ang 
nakakarami, huwag lang 
mabigyan ng subsidyo ang 
mayayaman at maykaya. 
Sinalungat nila ang 
panawagang dagdagan ang 
subsidyo sa pampublikong 
HEIs sa dahilang mas dapat 
gawing priyoridad ang totoo 
namang kalunus-lunos na 
batayang edukasyon — kahit 
hindi naman dito napupunta 
ang mga kaltas sa subsidyo sa 
mga pampublikong HEIs.

Pero hindi nagpapigil 
sa mga argumentong 
ito ang mga 

estudyante, ang mga iskolar 
ng bayan, sa pamumuno 
ng kanilang progresibong 
mga alyansa, kasama ang 
mga progresibong guro at 
kawani at iba pang sektor ng 

lipunan. Ipinaglaban nila na 
ang edukasyo’y karapatan ng 
lahat at sa gayo’y dapat ibigay 
ng gobyerno. Tinutulan nila 
ang komersalisasyon, ang 
pagtaas ng matrikula at ibang 
bayarin, na ginagawang 
pribilehiyo ang edukasyon 
ng iilang kayang magbayad. 
Inilantad nila ang mga 
scholarship bilang pakitang-
taong iskema na nagtatakip 
sa pagkakait ng karapatan 
sa edukasyon. Ipinanawagan 
nila ang libreng edukasyon. 
Ipinaglaban nila ang 
pagtaas ng subsidyo kapwa 
sa pampublikong HEIs at 
sa batayang edukasyon, sa 
buong sistema ng edukasyon.

Ang sama-samang 
pagkilos at pagpanawagan 
ng mga iskolar ng bayan at 
kabataan ang pumuwersa 
sa rehimeng Duterte na 
aprubahan at ipatupad ang 
“Universal Access to Tertiary 
Education Act” o Free 
Tuition Law. Pulitikal ang 
hakbanging ito ng rehimen; 
napuwersa itong bitawan 
ang neoliberal na dogma sa 
usapin ng edukasyon. Tugon 
ito sa malakas na protesta at 
panawagan at sa malawak 
na pagsuporta sa huli sa 

panahong nasusukol ang 
rehimen sa kaliwa’t kanang 
tuligsa at pagkondena 
bunsod ng maraming isyu. 
Kung wala ang Free Tuition 
Law, mayroong isa pang 
matinding isyu para ang mga 
iskolar ng bayan ay lalong 
magprotesta at maghimagsik 
laban sa rehimen.

At tagumpay ng mga 
iskolar ng bayan, ng kanilang 
mga progresibong alyansa, ng 
kilusang kabataan-estudyante 
ang Free Tuition Law. Isang 
pag-abante mula sa nakaraan 
na ang mga iskolar ng bayan 
ngayon ay hindi nagbabayad 
ng matrikula. Pag-abante 
ito mula sa pagturing sa 
edukasyon bilang pribilehiyo 
at sa komersyalisasyon. Mas 
malapit ito sa prinsipyong 
ang edukasyon ay karapatan. 
Mas makatarungan ito 
sa kalagayang iilan ang 
mayayaman kahit sa hanay 
ng mga estudyante ng mga 
pampublikong HEIs sa bansa.

Sa ganitong konteksto 
mainam ilugar ang 
bagong sanaysay ni JC 

Punongbayan, estudyante 
sa UP School of Economics 
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Pinababang pamantayan KONTEKSTO

DANILO ARANA ARAO

Para sa mga kandidatong parehong kaliwa 
ang paa o pinagwelgahan ng nota ang 
boses, mahabang panahon naman ang 

ginugugol nila para pumasok sa larangan 
ng komedya. Panay ang patawa kahit na 

sila lang ang tumatawa. Biro lang daw ang 
pagpapababa sa dangal ng kababaihan. 
Huwag daw seryosohin ang birong ang 

mga hindi pumapalakpak sa kandidato ay 
matotokhang.

Kailan pa 
naging 
kalokohan ang 

kalakaran? Para mo 
na ring tinanong kung 
may natitira pa bang 
katinuan ang mga 
nasa kapangyarihan.

Sabi ng isang kandidato 
sa pagka-Senador, hindi raw 
mahalaga ang debate dahil 
mas gusto raw ng botanteng 
masiyahan sa mga sayaw at 
kanta kaysa malinawan sa mga 
datos at pagsusuri. Sabi naman 
ng isang lokal na opisyal, hindi 
na raw dapat ginagawang 
batayan ang katapatan 
(honesty) ng mga iboboto sa 
Mayo dahil lahat naman daw ay 
nagsisinungaling.

Walang panahon para 
maghanda sa debate, pero 
may oras para mag-ensayo sa 
magiging sayaw at kanta sa 
pangangampanya. At para sa 
mga kandidatong parehong 
kaliwa ang paa o pinagwelgahan 
ng nota ang boses, mahabang 
panahon naman ang ginugugol 
nila para pumasok sa larangan 
ng komedya. Panay ang patawa 
kahit na sila lang ang tumatawa. 
Biro lang daw ang pagpapababa 
sa dangal ng kababaihan. 
Huwag daw seryosohin 
ang birong ang mga hindi 
pumapalakpak sa kandidato ay 
matotokhang.

Kung sabagay, bakit nga 
naman seseryosohin ang mga 
biro? Kung pabirong nabanggit 
na kailangang halikan sa labi 
ang isang probinsyana para 
matutuhan ang lokal na wika 
niya, mainam nga kayang 
huwag na lang pansinin ito? 
Kung nabanggit na papatayin 

ang sinumang hindi susunod sa 
kagustuhan ng kandidato, tama 
nga kayang hayaan na lang ito? 
Malabo naman daw kasing 
mangyari ang mga ito.

Teka lang. Hindi ba’t 
nagiging normal na ang 
pambabastos sa kababaihan? 
Aba, si Pangulong Rodrigo 
Duterte mismo ang nagsabi 
noong Pebrero 2018 na dapat 
barilin sa alam-mo-na ang 
mga babaeng miyembro ng 
New People’s Army (NPA) para 
hindi na raw manganak. Bago 

pa man siya naging Pangulo, 
binanggit ni Duterte noong 
Abril 2016 na sana’y siya ang 
nauna nang ginahasa ang isang 
Australyanang misyonero na 
na-hostage noong 1989. May 
insidente naman ng catcalling 
sa isang babaeng peryodista 
noong Hunyo 2016. Marami ka 
pang maiisip na pagkakataong 
nalagay sa alanganin ang mga 
babae.

At kung tila normal na ang 
pambabastos sa kababaihan, 
paano naman ang kalakaran ng 
tokhang? Kung paniniwalaan 
ang pahayag ng isang senador 
na nasa oposisyon, umaabot 
na raw sa 20,000 ang napapatay 
dahil sa giyera ng gobyerno 

kontra droga. Tulad ng 
inaasahan, mas mababa ang 
bilang ng Philippine National 
Police (PNP) hinggil sa mga 
namatay sa tinaguriang “war 
on drugs” ng administrasyong 
Duterte. Ayon kasi sa PNP, 
5,104 “lang” daw na drug 
personalities ang namatay sa 
mga operasyon kontra-droga 
mula Hunyo 2016 hanggang 
Disyembre 2018. Pero hindi 
pa rin maikakaila ang libo-
libong nawalan ng buhay, may 
batayan man para sa mga nasa 

kapangyarihan o repleksyon ng 
kawalan ng pakundangan para 
sa mga pinagkaitan.

Paumanhin sa ilang 
tumatakbong kandidato, 
pero sadyang hindi biro ang 
kalagayan ng ating lipunan. 
Nananatili itong patriyarkal 
dahil sa mga patutsadang 
patuloy na hinuhubaran 
ng dangal ang kababaihan. 
Nakokompromiso rin ang ating 
demokrasya sa sitwasyong 
patuloy ang malawakang 
pagpatay at paglabag sa 
karapatang pantao, at lalong 
napapalakas ng mga opisyal na 
pahayag ng mismong Pangulo 
ang ganitong kalakaran kahit 
na sabihing biro lang ang 

mga ito. Lahat ng binabanggit 
ng Pangulo, maging ng iba 
pang matataas na opisyal, 
ay tinitingnang opisyal na 
polisiyang kailangang sundin. 
At sa usapin ng pagsunod, may 
susing papel ang pulisya at 
kailangang tandaang armado 
sila!

Sa ganitong konteksto 
dapat maging maingat ang 
mga kandidato. Sa panahong 
nagkakatotoo ang dapat ay 
masamang panaginip, hindi 
na simpleng biro ang magbiro. 
Puwede sigurong magpatawa 
para batikusin ang isang 
walang-batayang polisiya 
pero hindi dapat gawing 
katawa-tawa ang sitwasyon 
ng kababaihan at ng lipunan 
sa pangkalahatan. Sama-sama 
nating hamunin ang mga 
kandidato para pataasin ang 
antas ng diskurso.

Kailan pa naging kalokohan 
ang kalakaran? Mas mainam 
sigurong itanong kung 
sino-sino ang patuloy na 
nagpapababa sa pamantayan! 
PW

(PAGLILINAW: Personal 
na opinyon lang ng awtor 
ang mga punto tungkol sa 
eleksiyon at walang kinalaman 
sa grupong Kontra Daya na isa 
siya sa mga convenor.) 

Para makipag-ugnayan 
sa awtor, pumunta sa https://

risingsun.dannyarao.com
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HUSGAHAN NATIN

ATTY. REMIGIO SALADERO JR.

Visitorial power ng DOLE: 
dapat pakinabangan

OPINYON

Isang paraan upang 
mapadali ang 
reklamo ng isang 

manggagawa laban sa 
kanyang kompanya 
ay sa pamagitan ng 
visitorial, inspection and 
enforcement powers na 
binibigay sa Secretary of 
Labor ayon sa Art. 128 
ng Labor Code.

Ayon sa nasabing artikulo, 
ang Secretary ng Labor o 
ang kanyang representante 
ay binibigyan ng karapataan 
upang busisiin o tingnan ang 
lahat ng record o papeles 
ng isang kompanya at 
imbestigahan o tanungin ang 
mga empleyado nito upang 
malaman kung ang kompanya 
ba ay may nilalabag na 
probisyon ng Labor Code o 
anumang batas kaugnay nito.

Ang Secretary of Labor 
o ang kanyang katiwala 
ay may karapatang 
maglabas ng Compliance 
Order para ipatupad ng 
kompanya ang probisyon 
ng Labor Code maliban 
lamang kung nagkataon 
na wala nang employer- 
employee relationship 
sa pagitan ng kompanya 
at sa manggagawang 
nagrereklamo. 

Sa kasalukuyan ay 
binibigyan ng karapatan ang 
mga Regional Director ng 
Department of Labor and 
Employment ( DOLE ) upang 
gawin ang trabahong ito sa 
kanikanilang mga rehiyon.

Ito ang nangyari sa kaso 
ng Bay Haven , Inc. 

Sa nasabing kaso 
ay hiniling ng isang 

manggagawa ng kompanya 
na imbestigahan ito dahil sa 
paglabag nito sa karapatan ng 
mga manggagawa.

Ginawa ng tanggapan ng 
DOLE Regional Director ang 
nasabing labor inspection 
at dito napatunayan na ang 
kompanya ay may sumusunod 
na paglabag sa karapatan ng 
kanyang mga manggagawa: 
underpayment of wages, 

underpayment of 13th 
month pay; underpayment 
of holiday pay at violation ng 
occupational safety and health 
standards.

Kaagad namang naghain 
ng Motion for Reconsideration 
ang Bay Haven sa tanggapan 
ng DOLE Regional Director.

Ayon sa kompanya, walang 
karapatan ang tanggapan 
ng DOLE Regional Director 
sa kanyang ginagawa. Di 
umano ang tanggapan na 
may jurisdiction sa nasabing 
kaso ay ang National Labor 
Relations Commission 
(NLRC) at hindi ang DOLE 
Regional Director.

Itinuring ng DOLE 
Regional Director na 
isang apila ang Motion for 
Reconsideration ng kompanya 
at inakyat ang kaso sa Office 

of the DOLE Secretary.
Pagdating dito , sinabi ng 

DOLE Secretary na tama ang 
desisyon ng DOLE Regional 
Director sa kanyang pasya at 
may jurisdiction ito sa kaso 
ng Bay Haven.

Umakyat ang kompanya 
sa Court of Appeals pero 
natalo pa rin ito. Napilitang 
umakyat sa Korte Suprema 
ang kompanya.

Sinabi ng Korte Suprema 
na may jurisdiction sa 
nasabing kaso ang DOLE 
Secretary o ang sinumang 
duly authorized representative 
nito .

Malinaw sa Art. 128 ng 
Labor Code ang ganitong 
karapatan at lahat ng paglabag 
ng Labor Code ay babagsak 
dito.

Ang karapatan ng DOLE 
Secretary o ang kanyang 
authorized representative na 
maglabas ng desisyon kaugnay 
ng inspection ay mangyayari 
lamang kung ang mga isyung 
tinalakay sa inspection ay 
hindi masasagot sa normal 
na takbo nito o di kaya ay 
wala ng employer- employee 
relationship sa pagitan ng 
kompanya at manggagawang 
nagrereklamo.

Sa nasabing kaso, tuloy pa 
rin ang relasyon ng kompanya 
sa kanyang mga empleyado. 
Sa katunayan, wala silang 
reklamo tungkol sa illegal 
dismissal kungdi tungkol 
lamang sa paglabag ng 
kompanya sa kanilang sahod, 
holiday pay, 13th month pay 
at occupational health and 
safety standards. 

Ang mga sagot sa 
katanungang ito ay madaling 
malaman sa pamagitan ng 
pag-iinspeksyon sa mga 
payrolls at iba pang records ng 
kompanya.

Kaya, binasura ng Korte 
Suprema ang apela ng 
kompanya at iginiit na tama 
ang pagsagawa ng DOLEN 
Secretary at mga tanggapan 
sa ilalim rito ng kanilang 
visitorial powers (Bay Haven, 
Inc. et. al vs Florentino Abuan, 
et al., GR No. 160859, July 30, 
2008 ).

Sa mga manggagawa, mas 
mabilis ang ganitong proseso 
kung ihambing sa proseso 
sa ilalim ng Labor Arbiter sa 
NLRC.

Kaya kung meron kayong 
nakitang paglabag sa labor 
standards ng inyong nga 
kompanya, maari ninyong 
gamitin ang visitorial 
and inspection power na 
nababanggit sa Article 128 ng 
Labor Code.  PW

Sa nasabing kaso, tuloy pa rin ang relasyon 
ng kompanya sa kanyang mga empleyado. 
Sa katunayan, wala silang reklamo tungkol 
sa illegal dismissal kungdi tungkol lamang 

sa paglabag ng kompanya sa kanilang sahod, 
holiday pay, 13th month pay at occupational 

health and safety standards. 
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Maruming balak 
sa ‘krisis’ sa tubig

May kaduda-dudang dahilan ang rehimeng Duterte at malalaking negosyante sa likod ng 
‘water shortage’ sa Kamaynilaan. Nina Andrea Jobelle Adan at KR Guda

PINOY WEEKLY | MARSO 17, 2019

Ibinunyag ang modus 
na ito ni Bayan Muna Rep. 
Carlos Zarate, sa kanilang 
piket sa harap ng tanggapan 
ng Manila Water sa Balara, 
Quezon City kamakailan. 

Bawat araw umanong 
lumilipas na walang tubig, 
lalong nagiging desperado 
ang mga tao. Mayroong higit 
52,000 pamilya ang mag-
iisang linggo nang walang 
tubig sa kanlurang bahagi ng 
Kamaynilaan (sa pagkakasulat 
ng artikulong ito). 

Sa kabila nito, hindi pa 
rin maayos na inililinaw ng 
Manila Water ang puno’t 
dulo ng kaguluhang ito, na 
sumabay pa sa pagpasok 
ng matinding tag-init. May 
ibinabato itong paliwanag, 
pero lalo lang nagpapalabo 
sa problema. Samantala, 
kahit ang pag-aanunsiyo ng 
kawalan ng tubig, hindi nito 
maayos na nagagawa.

Di pinaghandaan
Ayon sa Manila Water, 

“penomenong El Niño” 
(o pagpasok ng matinding 
tagtuyot) ang dapat sisihin 
sa matinding kakulangan ng 
suplay ng tubig sa kanlurang 
bahagi ng National Capital 
Region. Sinundan pa ito 
ng pahayag ng Philippine 
Atmospheric Geophysical, 
and Astronomical Services 
(Pagasa) na maaari pang 
tumagal hanggang buong tag-
init o bakasyon ang krisis sa 
tubig. Ang dahilan nila: ang 
bumababang lebel ng La Mesa 
Dam.

Sa panahong isinisi na ng 
lahat sa lumalalang klima sa 
bansa, nagduda na ang Bayan 
Muna Party-list sa paulit-ulit 
na problemang ito na hindi 
napaghahandaan ng mga 
kompanya.

“Hindi naman talaga ito 
biglaang nangyayari. Madali 
itong matukoy at dapat 
napaghahandaan ng water 
concessionaires (tulad ng 
Manila Water at Maynilad),” 
sabi ni Zarate, sa panayam sa 
CNN Philippines.

Binatikos naman ng mga 
kandidato sa pagkasenador 
sa ilalim ng “Otso Diretso” 
ang administrasyong 
Duterte na di umano handa 
sa kakulangan ng tubig sa 
Kamaynilaan. “Nalulungkot 
ako. Masyado akong nasaktan 
na di tayo preparado,” sabi ni 
Samira Gutoc, kandidato sa 
pagkasenador ng naturang 
grupo. 

Habang abala pa umano 
ang rehimen sa pagpapatuloy 
sa madugong giyera kontra 
droga, mistulang pinatay na 
naman nito ang mga tao sa 
hindi paghanda sa krisis sa 
tubig.

Pero may mga pahayag 
naman ang Pagasa at 
Metropolitan Waterworks 
and Sewerage System 
(MWSS), na lalong nagtatanim 
ng duda sa isip ng mga tao 
kaugnay ng mga dahilan ng 
Manila Water sa krisis. 

Samantalang pinagkuku-
nan nga ng tubig ng Manila 
Water ang La Mesa Dam, 
umaabot sa 96 porsiyento 

ng pinagkukunan nito at 
ng Maynilad ay hindi sa La 
Mesa nagmumula  kundi sa 
Angat Dam. At ang antas ng 
tubig sa Angat, samantalang 
bumaba rin, ay sapat pa rin 
para maserbisyuhan ang buong 
Kamaynilaan sa buong panahon 
ng tag-araw.

“Mataas pa rin ang lebel 
ng tubig sa Angat (Dam). 
Naniniwala kaming sapat ang 
tubig sa Angat para sa buong 
Metro Manila,” giit ni Reynaldo 
Velasco, administrador ng 
MWSS.

Ang La Mesa Dam, ayon sa 
MWSS, ay reserba lang, kaya 
hindi nila maintindihan kung 
bakit pilit itong dinadahilan ng 
Manila Water.

Ayon naman sa isang opisyal 
mula sa Pagasa, kung totoo 
ngang dahil sa matinding tag-
init at tagtuyot at kakulangan 
sa suplay ng tubig, dapat 
naaapektuhan nito ang iba pang 
dam bukod sa La Mesa, ngunit 
hindi naman ito nangyayari.

Panggigipit
Noong Marso 10, naglabas 

ang Manila Water ng anunsiyo 
sa Facebook kung kailan 
mawawala ang tubig sa piling 
mga lungsod sa Kamaynilaan, 
bilang tugon sa mababang 
suplay umano ng tubig.

“Kinakailangan tayo 
magbawas ng presyur o 
rotational na water-no water 
situation para ang ultimate 
objective kasi natin wala 
pong lugar na mawawalan 
ng tubig ng 24 hours,” sabi 
ni Jeric Sevilla, corporate 
communications officer ng 
Manila Water, sa DZMM.

Maraming Facebook users 
ang galit na galit na sumagot 
sa anunsiyo ng Manila Water. 
Ayon sa kanila, halos linggo na 
ang magdaan simula nang huli 
silang magkaroon ng suplay 
ng tubig. Naglipana rin sa 
balita ang mga litrato ng mga 
karaniwang Pilipinong hirap sa 
sitwasyon.

Sa kabila nito, insensitibo pa 
rin o pabirong nagkokomento 
ang Malakanyang hinggil sa 
sitwasyon. Sabi ng tagapagsalita 
ng Palasyo na si Salvador Panelo, 
“ang problema yata eh ang tubig 
eh manggagaling sa langit; 
walang ulan,’pag walang ulan, 
papa’no baka mag-antay tayo.”

Ipinagtataka ng Bayan Muna 
kung bakit ganun na lang kapalpak 
ang serbisyo ng Manila Water. 
“Biro ninyo, kakataas lang nila 
ng singil sa tubig noong Oktubre 
tapos ganito ang serbisyo nila. 
Dapat magpaliwanag at maging 
tapat ang Manila Water sa tunay 
na rason bakit walang tubig ang 
kanilang mga kostumer. Huwag 
nilang sisihin ang El Niño kung 
sila naman ang may kasalanan,” 
ani Neri Colmenares, kandidato 
sa pagkasenador ng Makabayan 
at tagapangulo ng Bayan Muna.

Nagsumite na ng resolusyon 
ang Bayan Muna sa Kamara 
para imbestigahan ang naturang 
“krisis sa tubig” ng Manila Water.

“Nakakatanggap kami ng mga 

ulat na ang mga pagkawala ng 
tubig na ito ay itinutulak ng 
paghiling (ng Manila Water) 
na muling itaas ang singil 
sa tubig o ng pagbibigay-
katwiran sa paggawa ng 
mapanirang mga dam na 
(muling) magpapalayas sa mga 
katutubong mamamayan,” 
sabi ni Zarate.

Para sa dam ng China
Totoo ngang itinutulak 

ng rehimeng Duterte ang 
pagtayo ng Kaliwa Dam. 
Matatandaang noong 
Nobyembre 2018, bumisita 
ang pangulo ng China, si Xi 
Jinping, sa Pilipinas, at isa 
sa mga nilagdaan niya at ni 
Duterte ang kontrata para sa 
pagtatayo ng New Centennial 
Water Source-Kaliwa Dam sa 
probinsiya ng Quezon. 

Nagkakahalagang P12.2-
Bilyon ang proyekto, at 
popondohan diumano ng 
China ang 84 porsiyento ng 
Kaliwa Dam bilang official 
development assistance o 
ODA (ibig sabihin, utang) 
nito sa Pilipinas. Kilala ang 
China sa pagbibigay ng 
malulupit na kondisyon sa 
mga pautang nito sa ibang 
bansa. Kabilang na kadalasang 
kapalit ng di pagbayad sa 
utang ang pagkuha o pag-ilit 
ng China sa mga rekurso at 
teritoryo ng bansa. 

(Matatandaang ibinunyag 
din ni Colmenares at 
ng Bayan Muna noong 
nakaraang buwan ang 
kuwestiyonableng proyektong 
Chico River Pump Irrigation 
na gagawin din ng China 
bilang utang, sa ilalim ng 
programang Build, Build, 
Build! ng rehimeng Duterte. 
Kuwestiyonable umano ang 
mataas na interes, gayundin 
ang iba pang probisyon sa 
kontrata, tulad ng probisyon 
na nagsasabing wala sa 

saklaw ng batas ng Pilipinas 
ang proyektong ito at maaari 
lang kuwestiyunin sa China 
International Economic 
and Trade Arbitration 
Commission kung may 
di-pagkakaintindihan ang 
dalawang panig.)

Nagprotesta na ang 
grupong Sandugo, alyansa ng 
mga grupo ng pambansang 
minorya, sa embahada ng 
China noong Marso 14, na 
itinuturing na International 
Day of Action for Rivers 
and Against Large Dams. 
Apektado at malamang na 
mapapalayas ang libu-libong 
katutubong Dumagat sa 
Quezon sa pagtatayo ng 
Kaliwa Dam.

Dahil sa pagsasapribado
Anu’t anuman, sinabi ni 

Zarate na pinapakita lang 
ng kapalpakan ng Manila 
Water na hindi mabuti ang 
idinudulat ng pagsasapribado 
ng serbisyong panlipunan 
(tulad ng serbisyo sa tubig) 
o pagpasa sa malalaking 
kapitalista sa pagbibigay ng 
serbisyo ng tubig. Noong 
1997, isinapribado ng 
gobyerno ang pagseserbisyo 
ng tubig sa Kamaynilaan. 
Pumasok ang Manila Water 
(pag-aari ng mga Ayala) at 

Maynilad (dating pag-aari 
ng mga Lopez) sa serbisyo 
sa tubig na dating trabaho ng 
gobyerno sa pamamagitan ng 
MWSS.

Ayon sa Confederation 
for Unity, Recognition and 
Advancement of Government 
Employees (Courage), 
lumalabas na nagkaroon 
ng 984 hanggang 1,546 
porsiyentong pagtaas sa 
presyo ng tubig mula 1997 
hanggang ngayon.

Samantala, sa kabila ng 
malinaw na masamang epekto 
ng pagturing sa tubig bilang 
negosyo, mukhang ibinubukas 
na rin ng rehimeng Duterte 
ang iba pang pampublikong 
mga water district sa 
mga probinsiya labas ng 
Kamaynilaan para isapribado.

Isa sa pinaka-
gumaganansiya sa 
pagsasapribado ng water 
districts ang kompanyang 
Prime Water na pag-aari ng 
pamilya Villar. Hanggang 
katapusan ng 2018, agresibo 
nang ibinenta ng gobyerno 
sa Prime Water ang water 
districts sa Lemery, Batangas; 
San Pedro, Laguna; San 
Jose del Monte, Bulacan; 
Batangas City; Rosario, 
Batangas; Daraga, Albay; at 
marami pang iba. PW

U maabot na raw sa P7,000 ang bentahan ng 
isang tangke ng tubig. Tiba-tiba ang mga 
nagsasamantala sa nagaganap na “krisis” 

sa tubig, o kakulangan daw ng suplay ng tubig sa 
kanlurang bahagi ng Kamaynilaan.

Angat Dam sa Bulacan: 
Nagsusuplay sa 96 
porsiyento ng tubig sa 
Kamaynilaan.

WIKIMEDIA COMMONS

Pang. Xi Jinping ng 
China (kaliwa) at 
Pangulong Duterte sa 
state visit ng nauna 
noong Nob. 2018, 
bago nagpirmahan 
ng mga kontrata, 
kabilang ang 
pagtatayo ng Kaliwa 
Dam. 
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Maruming balak 
sa ‘krisis’ sa tubig

May kaduda-dudang dahilan ang rehimeng Duterte at malalaking negosyante sa likod ng 
‘water shortage’ sa Kamaynilaan. Nina Andrea Jobelle Adan at KR Guda

PINOY WEEKLY | MARSO 17, 2019

Ibinunyag ang modus 
na ito ni Bayan Muna Rep. 
Carlos Zarate, sa kanilang 
piket sa harap ng tanggapan 
ng Manila Water sa Balara, 
Quezon City kamakailan. 

Bawat araw umanong 
lumilipas na walang tubig, 
lalong nagiging desperado 
ang mga tao. Mayroong higit 
52,000 pamilya ang mag-
iisang linggo nang walang 
tubig sa kanlurang bahagi ng 
Kamaynilaan (sa pagkakasulat 
ng artikulong ito). 

Sa kabila nito, hindi pa 
rin maayos na inililinaw ng 
Manila Water ang puno’t 
dulo ng kaguluhang ito, na 
sumabay pa sa pagpasok 
ng matinding tag-init. May 
ibinabato itong paliwanag, 
pero lalo lang nagpapalabo 
sa problema. Samantala, 
kahit ang pag-aanunsiyo ng 
kawalan ng tubig, hindi nito 
maayos na nagagawa.

Di pinaghandaan
Ayon sa Manila Water, 

“penomenong El Niño” 
(o pagpasok ng matinding 
tagtuyot) ang dapat sisihin 
sa matinding kakulangan ng 
suplay ng tubig sa kanlurang 
bahagi ng National Capital 
Region. Sinundan pa ito 
ng pahayag ng Philippine 
Atmospheric Geophysical, 
and Astronomical Services 
(Pagasa) na maaari pang 
tumagal hanggang buong tag-
init o bakasyon ang krisis sa 
tubig. Ang dahilan nila: ang 
bumababang lebel ng La Mesa 
Dam.

Sa panahong isinisi na ng 
lahat sa lumalalang klima sa 
bansa, nagduda na ang Bayan 
Muna Party-list sa paulit-ulit 
na problemang ito na hindi 
napaghahandaan ng mga 
kompanya.

“Hindi naman talaga ito 
biglaang nangyayari. Madali 
itong matukoy at dapat 
napaghahandaan ng water 
concessionaires (tulad ng 
Manila Water at Maynilad),” 
sabi ni Zarate, sa panayam sa 
CNN Philippines.

Binatikos naman ng mga 
kandidato sa pagkasenador 
sa ilalim ng “Otso Diretso” 
ang administrasyong 
Duterte na di umano handa 
sa kakulangan ng tubig sa 
Kamaynilaan. “Nalulungkot 
ako. Masyado akong nasaktan 
na di tayo preparado,” sabi ni 
Samira Gutoc, kandidato sa 
pagkasenador ng naturang 
grupo. 

Habang abala pa umano 
ang rehimen sa pagpapatuloy 
sa madugong giyera kontra 
droga, mistulang pinatay na 
naman nito ang mga tao sa 
hindi paghanda sa krisis sa 
tubig.

Pero may mga pahayag 
naman ang Pagasa at 
Metropolitan Waterworks 
and Sewerage System 
(MWSS), na lalong nagtatanim 
ng duda sa isip ng mga tao 
kaugnay ng mga dahilan ng 
Manila Water sa krisis. 

Samantalang pinagkuku-
nan nga ng tubig ng Manila 
Water ang La Mesa Dam, 
umaabot sa 96 porsiyento 

ng pinagkukunan nito at 
ng Maynilad ay hindi sa La 
Mesa nagmumula  kundi sa 
Angat Dam. At ang antas ng 
tubig sa Angat, samantalang 
bumaba rin, ay sapat pa rin 
para maserbisyuhan ang buong 
Kamaynilaan sa buong panahon 
ng tag-araw.

“Mataas pa rin ang lebel 
ng tubig sa Angat (Dam). 
Naniniwala kaming sapat ang 
tubig sa Angat para sa buong 
Metro Manila,” giit ni Reynaldo 
Velasco, administrador ng 
MWSS.

Ang La Mesa Dam, ayon sa 
MWSS, ay reserba lang, kaya 
hindi nila maintindihan kung 
bakit pilit itong dinadahilan ng 
Manila Water.

Ayon naman sa isang opisyal 
mula sa Pagasa, kung totoo 
ngang dahil sa matinding tag-
init at tagtuyot at kakulangan 
sa suplay ng tubig, dapat 
naaapektuhan nito ang iba pang 
dam bukod sa La Mesa, ngunit 
hindi naman ito nangyayari.

Panggigipit
Noong Marso 10, naglabas 

ang Manila Water ng anunsiyo 
sa Facebook kung kailan 
mawawala ang tubig sa piling 
mga lungsod sa Kamaynilaan, 
bilang tugon sa mababang 
suplay umano ng tubig.

“Kinakailangan tayo 
magbawas ng presyur o 
rotational na water-no water 
situation para ang ultimate 
objective kasi natin wala 
pong lugar na mawawalan 
ng tubig ng 24 hours,” sabi 
ni Jeric Sevilla, corporate 
communications officer ng 
Manila Water, sa DZMM.

Maraming Facebook users 
ang galit na galit na sumagot 
sa anunsiyo ng Manila Water. 
Ayon sa kanila, halos linggo na 
ang magdaan simula nang huli 
silang magkaroon ng suplay 
ng tubig. Naglipana rin sa 
balita ang mga litrato ng mga 
karaniwang Pilipinong hirap sa 
sitwasyon.

Sa kabila nito, insensitibo pa 
rin o pabirong nagkokomento 
ang Malakanyang hinggil sa 
sitwasyon. Sabi ng tagapagsalita 
ng Palasyo na si Salvador Panelo, 
“ang problema yata eh ang tubig 
eh manggagaling sa langit; 
walang ulan,’pag walang ulan, 
papa’no baka mag-antay tayo.”

Ipinagtataka ng Bayan Muna 
kung bakit ganun na lang kapalpak 
ang serbisyo ng Manila Water. 
“Biro ninyo, kakataas lang nila 
ng singil sa tubig noong Oktubre 
tapos ganito ang serbisyo nila. 
Dapat magpaliwanag at maging 
tapat ang Manila Water sa tunay 
na rason bakit walang tubig ang 
kanilang mga kostumer. Huwag 
nilang sisihin ang El Niño kung 
sila naman ang may kasalanan,” 
ani Neri Colmenares, kandidato 
sa pagkasenador ng Makabayan 
at tagapangulo ng Bayan Muna.

Nagsumite na ng resolusyon 
ang Bayan Muna sa Kamara 
para imbestigahan ang naturang 
“krisis sa tubig” ng Manila Water.

“Nakakatanggap kami ng mga 

ulat na ang mga pagkawala ng 
tubig na ito ay itinutulak ng 
paghiling (ng Manila Water) 
na muling itaas ang singil 
sa tubig o ng pagbibigay-
katwiran sa paggawa ng 
mapanirang mga dam na 
(muling) magpapalayas sa mga 
katutubong mamamayan,” 
sabi ni Zarate.

Para sa dam ng China
Totoo ngang itinutulak 

ng rehimeng Duterte ang 
pagtayo ng Kaliwa Dam. 
Matatandaang noong 
Nobyembre 2018, bumisita 
ang pangulo ng China, si Xi 
Jinping, sa Pilipinas, at isa 
sa mga nilagdaan niya at ni 
Duterte ang kontrata para sa 
pagtatayo ng New Centennial 
Water Source-Kaliwa Dam sa 
probinsiya ng Quezon. 

Nagkakahalagang P12.2-
Bilyon ang proyekto, at 
popondohan diumano ng 
China ang 84 porsiyento ng 
Kaliwa Dam bilang official 
development assistance o 
ODA (ibig sabihin, utang) 
nito sa Pilipinas. Kilala ang 
China sa pagbibigay ng 
malulupit na kondisyon sa 
mga pautang nito sa ibang 
bansa. Kabilang na kadalasang 
kapalit ng di pagbayad sa 
utang ang pagkuha o pag-ilit 
ng China sa mga rekurso at 
teritoryo ng bansa. 

(Matatandaang ibinunyag 
din ni Colmenares at 
ng Bayan Muna noong 
nakaraang buwan ang 
kuwestiyonableng proyektong 
Chico River Pump Irrigation 
na gagawin din ng China 
bilang utang, sa ilalim ng 
programang Build, Build, 
Build! ng rehimeng Duterte. 
Kuwestiyonable umano ang 
mataas na interes, gayundin 
ang iba pang probisyon sa 
kontrata, tulad ng probisyon 
na nagsasabing wala sa 

saklaw ng batas ng Pilipinas 
ang proyektong ito at maaari 
lang kuwestiyunin sa China 
International Economic 
and Trade Arbitration 
Commission kung may 
di-pagkakaintindihan ang 
dalawang panig.)

Nagprotesta na ang 
grupong Sandugo, alyansa ng 
mga grupo ng pambansang 
minorya, sa embahada ng 
China noong Marso 14, na 
itinuturing na International 
Day of Action for Rivers 
and Against Large Dams. 
Apektado at malamang na 
mapapalayas ang libu-libong 
katutubong Dumagat sa 
Quezon sa pagtatayo ng 
Kaliwa Dam.

Dahil sa pagsasapribado
Anu’t anuman, sinabi ni 

Zarate na pinapakita lang 
ng kapalpakan ng Manila 
Water na hindi mabuti ang 
idinudulat ng pagsasapribado 
ng serbisyong panlipunan 
(tulad ng serbisyo sa tubig) 
o pagpasa sa malalaking 
kapitalista sa pagbibigay ng 
serbisyo ng tubig. Noong 
1997, isinapribado ng 
gobyerno ang pagseserbisyo 
ng tubig sa Kamaynilaan. 
Pumasok ang Manila Water 
(pag-aari ng mga Ayala) at 

Maynilad (dating pag-aari 
ng mga Lopez) sa serbisyo 
sa tubig na dating trabaho ng 
gobyerno sa pamamagitan ng 
MWSS.

Ayon sa Confederation 
for Unity, Recognition and 
Advancement of Government 
Employees (Courage), 
lumalabas na nagkaroon 
ng 984 hanggang 1,546 
porsiyentong pagtaas sa 
presyo ng tubig mula 1997 
hanggang ngayon.

Samantala, sa kabila ng 
malinaw na masamang epekto 
ng pagturing sa tubig bilang 
negosyo, mukhang ibinubukas 
na rin ng rehimeng Duterte 
ang iba pang pampublikong 
mga water district sa 
mga probinsiya labas ng 
Kamaynilaan para isapribado.

Isa sa pinaka-
gumaganansiya sa 
pagsasapribado ng water 
districts ang kompanyang 
Prime Water na pag-aari ng 
pamilya Villar. Hanggang 
katapusan ng 2018, agresibo 
nang ibinenta ng gobyerno 
sa Prime Water ang water 
districts sa Lemery, Batangas; 
San Pedro, Laguna; San 
Jose del Monte, Bulacan; 
Batangas City; Rosario, 
Batangas; Daraga, Albay; at 
marami pang iba. PW

U maabot na raw sa P7,000 ang bentahan ng 
isang tangke ng tubig. Tiba-tiba ang mga 
nagsasamantala sa nagaganap na “krisis” 

sa tubig, o kakulangan daw ng suplay ng tubig sa 
kanlurang bahagi ng Kamaynilaan.

Angat Dam sa Bulacan: 
Nagsusuplay sa 96 
porsiyento ng tubig sa 
Kamaynilaan.

WIKIMEDIA COMMONS

Pang. Xi Jinping ng 
China (kaliwa) at 
Pangulong Duterte sa 
state visit ng nauna 
noong Nob. 2018, 
bago nagpirmahan 
ng mga kontrata, 
kabilang ang 
pagtatayo ng Kaliwa 
Dam. 
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at komentarista sa Rappler.
com, na “Why the free tuition 
law is not pro-poor enough” at 
lumabas noong Pebrero 8.

Malinaw ang sentral na 
argumento ni Punongbayan: 
“Bagamat ang Free Tuition 
Law ay pinuri bilang ‘maka-
mahirap,’ ipinapakita ng 
mas malalim na pagsusuri 
na hindi ito maka-mahirap. 
Puwede pa ngang ipakitang 
ito’y maka-mayaman.” 
Aniya, ang mayayaman ang 
pangunahing nakikinabang sa 
batas dahil sinusubsidyuhan 
nito ang edukasyon nila mula 
sa buwis ng nakakaraming 
nagtatrabaho sa bansa — 
buwis ng mahihirap at 
panggitnang uri.

Datos at pagkuwenta ang 
batayan ni Punongbayan. 
Aniya, 80 porsiyento ng 
income tax sa bansa ang 
mula sa “mga manggagawa 
na tumatanggap ng sahod o 
suweldo.” Sa kabilang banda, 
20 porsiyento lang ang 
mula sa mga propesyunal 
at self-employed. Aniya, 
noong 2014, umabot sa 17 
porsiyento ng mga estudyante 
ng pampublikong HEIs ang 
galing sa pinakamayamang 
sang-lima (1/5) ng 
populasyon ng bansa, habang 
12 porsyento lang ang galing 
sa pinakamahirap na sang-
lima.

Mabubuo ang 
isang larawan: 
naghahanap lang 

si Punongbayan — at ang 
kanyang mga kapanalig 
marahil sa UP School of 
Economics at sa pulitika ng 
mga mag-aaral sa kampus 
— ng butas para repasuhin 
at rebisahin ang Free Tuition 

Law, para umano gawin itong 
mas “maka-mahirap.” Pero 
sa hilatsa ng mga argumento 
niya, malinaw ang gusto 
nilang kalakaran: iyung 
dati, iyung komersalisado 
at tumatapak sa karapatan 
sa edukasyon. Budul-budol: 
kunwari maka-mahirap, pero 
maka-mayaman.

Sa talakayang ito, 
makikita ang isang 
modus operandi ng 

neoliberal na mga ekonomista 
sa bansa sa larangan ng 
edukasyon: ang pagsakay 
sa sentimyentong kontra-
mayaman para itulak ang 
patakarang dikta ng kanilang 
dogma. Kompromiso ito 
marahil sa kalagayang 
malakas ang maka-masa 
at makabayang kilusan at 
diskurso sa bansa, maging sa 
mga pamantasan.

Di nila masabi nang direkta 
na dapat talagang ituring 
na kalakal ang edukasyon at 
hayaang mamuhunan ang 
malalaking kapitalista rito 
para mapamura at mapahusay 
ang pagbibigay ng serbisyong 
ito.

Anu’t anuman, ang 
pagtindig nila laban sa 
subsidyo ng gobyerno sa 
edukasyon, at sa edukasyon 
bilang karapatan, ay nag-
aambag sa lakas ng naturang 
malalaking kapitalista — ng 
mismong iilang mayayaman 
— na namumuhunan sa buong 
sistemang pang-edukasyon.

“There’s no such 
thing as a 
free lunch,” 

pagpapasimple nila sa 
umano’y kumplikadong 
mga teorya nila. “Walang 

tanghalian na libre,” kung 
isasalin sa wikang Filipino, at 
malinaw ang katotohanan sa 
makakarinig na karaniwang 
tao. Malinaw agad na ang 
lahat ng bagay at serbisyo ay 
may kabayaran. Sa kagyat, 
hindi iyun ang problema.

Ang problema, 
pinapalabas ng neoliberal na 
mga ekonomista na laging 
biktima ang mahihirap at 
nakakarami kapag ibinibigay 
ng gobyerno ang mga 
serbisyong panlipunan nang 
libre o abot-kaya. Lagi nilang 
pinapalabas na ang libre o 
abot-kayang serbisyo ay atake 
sa nakakaraming mahirap 
na siyang kinukuhanan ng 
pantustos sa mga ito pero 
pinagkakaitan ng serbisyo.

Kaya nariyan ang 
reyalidad na iniluluwal 
ng mga patakarang 
tulak nila, reyalidad na 
pabalat-bunga lang nilang 
ipinoprotesta: malalaking 
kapitalista ang may hawak 
sa nakakaraming kolehiyo’t 
unibersidad sa bansa, sa 
serbisyong pangkalusugan, 
sa programang pabahay. 
“Walang tanghalian na libre!” 
Ang nakakarami, bukod 
sa buwis na ibinabayad sa 
gobyerno’y nagbabayad pa 
ng mahal na serbisyong 
panlipunan.

Radikal ang pagtindig 
para sa edukasyon bilang 
karapatan. Katulad siguro 
ito ng mga karapatan na 
ipinaglaban ng burgesya laban 

sa awtokrasyang naghahari sa 
panahon ng piyudalismo, pero 
binitiwan at hindi maisabuhay 
— maliban sa karapatang mag-
ari at magsamantala — nang 
magtagumpay ito at maghari 
ang kapitalismo. Naiwan ang 
naturang mga karapatan para 
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Walang libreng tanghalian
MULA SA PAHINA 3

Basahin nang buo 
ang artikulo sa 

www.pinoyweekly.org
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Pagbalik ng mandatory ROTC, 
tinutulan ng grupo ng kabataan

Isa na namang kadete ng Reserve Officers’ Training 
Corps ang binawian ng buhay matapos patayin ng kanyang 
superiyor sa isang State college sa Iloilo-matapos ang labing-
walong taon mula nang kamatayan ni Mark Welson Chua sa 
kaparehong dahilan.

Naniniwala ang Anakbayan, progresibong grupo ng 
kabataan, na pinatunayan lamang ng ROTC na isa itong 
kasangkapan ng karahasan sa karapatang pantao at muling 
papalakasin ang pang-aabuso bilang sakim na tradisyon ng  
Armed Forces of the Philippines. 

“Nagsisilang ang ROTC ng maliliit na modelo ni Digong 
- nag-aabuso, pasista, at mamamatay-tao.” ani Alex Danday, 
tagagpagsalita ng Anakbayan.

Dagdag pa ng grupo na hindi na sila umaasa sa palusot 
ng AFP mula sa malupit na pagkamatay ni Willie Amihoy at 
tatagurian bilang isolated case. 

Nananawagan ang grupo sa mga kabataang Pilipino sa 
buong bansa na hilingin ang hustisya para sa Amihoy at sa 
lahat ng biktima ng mga pagpatay at paglabag sa karapatang 
pantao. Anila, nararapat na igit ng mga kabataan ang pag-alis 
sa porgramang ROTC at panagutin ang AFP at si Duterte sa 
pagkamatay ni Amihoy.
 
Pandaigdigang Araw ng Kababaihan,
ginunita sa pamamagitan ng protesta

Protesta laban sa kontra-mamamayang polisiya ang 
naging pamamaraan ng pagdiriwang ng kababaihan, 
sa pangunguna ng Gabriela,  sa International Women’s 
Day bilang sila ang isa sa pinaka-apektado  sa ilalim ng 
administrasyong Duterte.

Umabot sa 8,000 kababaihan sa ilalim ng Gabriela ang 
nag-rali at nakiisa sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw 
ng Kababaihan at upang tuligsain ang administrasyong 
Duterte na nagluluklok sa kanila sa kahirapan. Nagmartsa 
ang mga kababaihan sa Mendiola kasama ang kanilang 
effigy na tinawag nilang “DU30 Bengga Blocks” na 
nagrerepresinta sa mga isyung kinahaharap ng kababaihan 
na ang ibig sabihin, ng bengga, pahiyain o maghiganti.

“Bebenggahin na ng mga kababaihan si Duterte dahil 
sa mga pinaggagawa niya. Dagdag sa dire-diretsong 
pagpapatupad ng mga pahirap at pamatay na mga 
patakaran gaya ng TRAIN Law at Tokhang, halimbawa, 
tuluy-tuloy niyang niyuyurakan ang dignidad ng 
kababaihan sa kanyang pambabastos,” ani Joms Salvador, 
Secretary-General ng Gabriela. Abie Aliño

NAGPIKET, sa unang pagkakataon, ang mga mamamahayag ng alternative 
media sa harap ng Department of Information and Communications 
Technology o DICT para itulak ang ahensiya na kumilos na sa walang-tigil 
na cyber attacks sa websites ng alternative media tulad ng Bulatlat, Kodao, 
Pinoy Weekly, Manila Today, Altermidya, at gayundin ang websites ng 
Karapatan, Bayan, Arkibong Bayan, atbp. 

Nagsagawa ng kilos-protesta sa tanggapan ng Department 
of Labor and Employment (DOLE) ang Kilusang Mayo 
Uno (KMU) upang batikusin ang “NICA Orientation 

for Government Executives on the Communist Terrorist Group 
Problem” na nagbabansag sa mga unyonista bilang mga terorista.

Ayon kay Elmer Labog, tagapangulo ng KMU, kanilang 
ikinokondena ang walang-habas na paninira sa kanila ng Armed 
Forces of the Philippines at intelligence agency nito na nagbabansag 
sa KMU at mga miyembro nitong bilang terorista. Iginiit naman 
ni Labog lehitimo ang kanilang unyon at ipinagdiinang ang pag-
uunyon ay hindi isang uri ng terorismo.

Kasalukuyang nagsasagawa ng orientation meetings ang 
National Intelligence Coordinating Agency (NICA) sa ilang opisina 
ng gobyerno bilanh parte ng kanilang terrorist-tagging campaign 
ng National Task Force to End Counter-Insurgency alinsunod sa 
Executive Order 70 ni Duterte. 

“Ginagamit lang ng NICA ang ilang pagpupulong upang 
taguriang communist-fronts ang mge lehitimong organisasyon 
upang dismayahin ang mga manggagawa sa pagsali o pagbuo ng 
unyon,” giit ni Labog.

Dagdag pa ni Labog na isa masamang epekto ng ‘red-tagging’ 
ang pagkakadukot sa ilang manggagawa sa Musahamat plantation 
sa Compostela Valley.

Nagsampa na ng reklamo ang KMU kaugnay ng isinasagawang 
‘red-tagging sa hanay ng mga manggagawa na pawang paglabag sa 
karapatan nila sa ilalim ng konstitusyon at ng ILO Convention 87 
sa harap Commission on Human Rights at  International Labor 
Organization. Abie Alino

Paninira sa unyonista, iprinotesta
KR GUDA
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Jerome Adonis, pangkalahatang kalihim 
ng Kilusang Mayo Uno, hinggil sa paninira 
ni Gen. Antonio Parlade sa progresibong 
mga grupo bilang prente daw ng 
“komunistang terorista”

Hinihikayat namin 
ang European 
Union, United 

Nations, gobyernong 
Belgian at lahat 
ng pandaigdigang 
organisasyon na 
magsagawa ng high-
level mission sa 
Pilipinas.

NI RENAN ORTIZ

KILITING DIWA

EDITORYAL

HEN. GUILLERMO ELEAZAR. Hepe ng National Capital Region Police 
Office (NCRPO) ng Philippine National Police. Promotor din ng Oplan 
Tokhang. Nagpasikat sa midya nang pisikal na saktan ang isang pulis na 
pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga -- sa harap ng mga kamera. 
Ipinakita niya kung papaano kalala ang kultura ng karahasan sa mga 
pulis.

MULA SA PAHINA 2

sa pagbawi sa prangkisa ng malalaking kompanya 
ng midya hanggang sa tangkang pagpapakulong sa 
ehekutibo ng Rappler na si Maria Ressa, hanggang 
sa pagpatay sa mga mamamahayag pangkomunidad 
nitong nakaraang mga buwan, hindi titigil ang 
administrasyong Duterte sa pagpapatahimik sa 
Ikatlong Estado at mga kritiko nito.

Desidido si Duterte at ang mga mersenaryo niya 
sa keyboard at lumang midya na patahimikin ang 
tingin nito’y mga kalaban nito, at palawakin ang mga 
tagatambol nito para lumikha ng ilusyon ng patuloy na 
suporta. Sa isang banda, inaatake nila ang mga website 
at mamamahayag sa anumang paraan. Sa kabilang 
banda, nagmamantine sila ng pulutong ng pekeng mga 
tagasuporta, gumagamit ng tinatawag na “astroturfing” 
o gawain ng paglikha ng ilusyon na malawakang suporta 
sila sa pamamagitan ng paggamit ng bots at trolls.

Konsistent na itinataguyod ng alternatibong midya 
ang pamamahayag para sa mga mamamayan at 
nagbibigay ng boses sa mga ineetsa-puwera at inaapi. 
Dahil sa pampulitika at pang-ekonomiyang interes 
ng corporate media, ang alternatibong midya ang 
tumutugon sa demokratikong tungkulin ng pagbigay 
ng impormasyon sa mga Pilipino sa panahon ng 
panganib na ito sa bansa.

Hinihiling naming magkaisa ang lahat para 
magkaisa at isiwalat ang mga atake sa lahat ng midya. 
Gamitin natin ang lahat ng paraan para mapanagot ang 
mga maysala masasamang gawa nila. May mga teknikal 
at legal na remedyos na maaari nating gamitin para 
labanan at itigil ang walang habas na atakeng DDoS, 
kabilang ang pag-mirror ng target na websites para 
manatili itong online.

Ang pagdepensa sa kalayaan sa pamamahayag ay 
pagdepensa sa karapatan ng mga mamamayan na 
makaalam. Habang patuloy na isinisiwalat ng mga 
kapwa naming mamamahayag at aktibista ang mga 
katotohanan hinggil sa mga atake sa mga komunidad 
ng katutubo, manggagawa, magsasaka at iba pang 
grupo, hinihiling naming ang lahat ng Pilipinong 
nagmamahal sa kalayaan na tumindig kasama kami. 
Sa pamamagitan lang ng lakas at kapangyarihan ng 
ating pagkakaisa matatalo ang lantarang mga tangka na 
patahimikin tayo at supilin ang katotohanan. PW
 
*Ito ay isang pooled editorial ng mga kasaping grupong 
midya ng Altermidya-People’s Alternative Media Network

NA-ISPOTAN SA SOCIAL 
MEDIA

Palabiro pala si Senator 
Sonny Angara. Nagpasikat 
para magmukhang maka-
masa. Nag-post ng picture. 
Bumili raw siya ng balut. Ang 
problema lang: kulay pula ang 
“balut” niya. 

Pati ba naman itlog na 
maalat, ife-fake news ninyo?
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Tala-Kaalaman ni Boy Bagwis

Lantad na nakisabwat 
sa mga Hapon

Alam n’yo ba na na si 
Benigno Aquino na anak 
ng isang mayamang 

asendero sa Tarlac at kilalang 
politiko bago magkadigma ay isa 
sa pinakalantad ng nakisabwat sa 
mga Hapon?

Bilang isang taong 
ambisyoso, mapusok at tahasang 
nagsalita, buong sigla at sigasig 
niyang inilaan angkanyang sarili sa 
tungkulin bilang Direktor Heneral 
ng (Kapisanan ng Paglilingkod sa 
Bagong Pilipinas) o KALIBAPI.

Matagal na siyang maka-
Oriental at may pag-aalinlangan 
sa mga Amerikano.

Kabilang siya sa mga 
tumanggap ng makabayan at 
maka-Asian na panawagan na 
ginamit ng mga Hapon.

Noong Pebrero 1942 sa 
pulong ng council of State 
tinalakay ang kahilingan ng Hapon 
na magpadala ang Executive 
Commission ng telegrama kay 
Pangulong Rosevelt na humihiling 
na itigil na ang paglaban, kaagad 
ideniklara ni Aquino ang pagkatig 
sa panukala.

Sa pagtalakay sa mga 
prinsipyo ng Co-prosperity 
Sphere, sinisi ni Aquino ang mga 
Amerikano sa hindi paghahanda 
upang ipagtanggol ang bansa. 
Idinagdag pa niya na makabalik 
man o hindi ang soberenyang 
Amerikano ay naniniwala siyang 
wala nang saysay na ipagpatuloy 
pa ang gayong di-pantay na 
pakikipaglaban.

Sumang-ayon sa kanya si 
Laurel at idinagdag ang nito ang 
paniniwalang mananatili ang mga 
Hapon sa Pilipinas sa mahabang 
panahon. PW

Renan OrtizAnubayan

Kadalasan, kapag sinabing naglalaway o tumutulo ang laway, medyo nandidiri 
tayo. Parang hindi maganda sa pandinig o sa paningin natin ang paglabas 
ng laway mula sa bibig. Siyempre, natural lang ang laway, pero – kadalasang 

naiisip natin – kapag lumabas ito sa bibig, kadiri na.

Pero ang totoo, mahalaga ang papel ng 
laway sa ating katawan. Malinaw na likido ito, 
na kalakha’y mula sa tubig, at inilalabas ng 
anim na pangunahing glands sa ating bibig. 
May mahalagang tungkulin ito sa paglilinis 
ng ating bibig. Nakaktulong ito sa pagnguya 
at paglunok ng pagkain, at siyempre, sa 
pananalita natin. Kung kulang ka sa laway, 
o tuyo ang iyong bibig, hirap kang kumain o 
magsalita.

Kontra impeksiyon
Kung tama ang kantidad ng laway sa bibig 

mo, mapipigilan nito ang anumang impeksiyon 
sa bibig. Nakakatulong din ito makapawi ng 
mabahong amoy sa bibig at nakakaprotekta 
kontra sa bacteria.

Tignan ang gamit ng laway sa hayop
Pansinin ninyo ang mga hayop tulad ng aso 

kapag nasusugatan: dinidilaan o nilalawayan 
nila ang kanilang mga sugat. Ito’y dahil gamot 
ang laway para sa mga hayop. May ganitong 
kakayahan din ang laway ng tao.

Kontra sunog
Kung may sunog ka sa anumang bahagi ng 

katawan mo at di mo na mahintay ang agarang 
lunas, maaari mong lagyan ito ng laway mo. 
Nakakabawas ng sakit ito. 

Benepisyo sa mata
Sabi ng ilang pag-aaral, nakakatulong daw 

sa pagpapaunlad ng paningin ng mga bata 
(at kahit matanda) ang pagpahid ng laway sa 
umaga sa mata. Depende na lang sa inyo kung 
kaya ninyong gawin ito.

Benepisyo ng laway ni Lovely Labi
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LARAWAN

Abante, babaeMuling pinangu-
nahan ng 
grupong pangka-

babaihan na Gabriela ang 
malawakang protesta noong 
Marso 8, Pandaigdigang 
Araw ng Kababaihan. 
Ang kanilang dalang isyu: 
ang dumadausdos na 
kabuhayan ng kababaihan 
at mga mamamayang 
Pilipino dahil sa walang-
tigil na taas-presyo ng 
mga bilihin (dahil sa Train 
Law), magkakaroon ng 
mababang sahod ng 
karamiha’y  kontraktuwal 
na mga manggagawa, 
at di-abot kayang mga 
serbisyong panlipunan. 
Samantala, tumitindi lang 
ang pasistang atake sa mga 
mamamayan ng rehimen ng 
diktador na pasimuno ng 
panlalait at paghahamak 
sa kababaihan. Libu-
libong kababaihan at 
kalalakihan ang nagmartsa 
mula Welcome Rotunda 
patungong Mendiola, at 
mula Mendiola patungong 
Liwasang Bonifacio, para 
magprograma. Samantala, 
pahapon na ang nagtipon 
ang iba’t ibang grupo 
ng kababaihan 
(kasama ang Gabriela) 
sa monumento ng La 
Madre sa Luneta 
Park para ihayag 
ang pagkakaisa nila 
laban sa kontra-
k a b a b a i h a n g 
rehimeng Duterte. 
Priscilla Pamintuan

LARAWAN NINA 
KR GUDA, LITO OCAMPO 

AT NG GWP
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