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Nag-aabogado 
para sa China

EDITORYAL

Nasaksihan 
natin nitong 
nagdaang linggo 

si Pangulong Duterte at 
ang gobyerno kung paano 
pinalusot sa pananagutan 
ang China kaugnay ng 
insidente ng hit-and-
run ng isang sasakyang 
pandagat ng China sa 
bangkang lulan ang 22 
Pilipinong mangingisda 
sa Reed Bank na saklaw 
ng West Philippine Sea. 

Naging sistematiko 
ang pagtatakip ni Duterte 
at mga alipores nito para 
depensahan ang China. 

“Little maritime 
accident.” Ito ang opisyal 
na pahayag ni Duterte 
kaugnay ng nangyari sa 
pagitan ng mga sasakyang 
pandagat na Yuemaobinyu 
42212 ng China at F/B 
Gem Ver 1 ng Pilipinas sa 
Reed Bank. Tila binigyan 
ng China si Duterte ng 
iskrip dahil magkatono ang 
kanilang pahayag tungkol 
sa nasabing insidente.

Bago pa man lumabas 
ang opisyal na tindig ng 
gobyerno ng Pilipinas, 
halata na ang galaw ng 
ilang opisyal ng gobyerno 
para maliitin ang usapin. 
Ayon kay Energy Sec. 
Alfonso G. Cusi, batay 

sa personal na pagsusuri 
niya sa labi ng F/B Gem 
Ver 1, nadaplisan lang daw 
ito at hindi binangga ng 
Yuemaobinyu 42212. Ilang 
araw matapos kastiguhin 
sa kanilang mga pahayag 
ang China, kumambiyo 
bigla si Defense Sec. 
Delfin Lorezana 
at tagapagsalita 
ng Pangulo 
ng si Salvador 
Panelo at tila 
kinukuwestiyon 
na ang testimonya 
ng mga Pilipinong 
mangingisda. Sa bandang 
dulo, si Panelo na mismo 
ang nag-aabogado para sa 
China. 

Kaakibat nito, 
pinaigting ng gobyerno ang 
troll operations nito para 
sirain ang kredibilidad 
ni Junel Insigne, kapitan 

ng F/B Gem Ver 1, at ang 
iba pang mangingisda. 
Pinalalabas ng mga troll sa 
social media na diumano’y 
bayaran ang mga 
mangingisda at di kapani-
paniwala ang kanilang 
testimonya. Pakana raw 

ng mga kalaban ng 
administrasyon 

ang insidente. 
Upang “hilu-

tin” ang matigas 
na paninin-

digan ng 22 
m a n g i n g i s d a n g 

Pilipino, inatasan ni 
Duterte si Agriculture 
Sec. Manny Pinol. Sa 
pagpunta ni Pinol sa mga 
mangingisda sa Mindoro, 
tiniyak niyang magbabago 
ang testimonya ng mga 
ito laban sa China. Para 
magawa ito, ipinarada ang 
may isang platun ng pulis 

na naka-full battle gear at 
pumusisyon sa harap ng 
bahay ng may-ari ng Gem 
Ver 1 na kung saan idinaos 
ang pulong. Pagkatapos 
ng closed door meeting, 
ibinigay sa 22 mangingisda 
ang “tulong” ng gobyerno 
na bangka at P25,000 ayuda  
na kanila rin babayaran 
sa gobyerno. Sa pagharap 
ng mga mangingisda sa 
midya, kapansin-pansin sa 
kanilang mga mukha ang 
pagkadismaya at may pag-
atras na ang mga ito, lalo na 
si Insigne, mula sa dating 
matapang na pahayag nila 
laban sa China.

Simple lang 
naman ang hinihingi 
ng 22 mangingisda: 
panagutin ang kapitan 
ng Yuemaobinyu 42212, 
itigil ang pambabraso ng 
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25 taong pagwasak ng OceanaGold sa kalikasan
Pinayagan ni Duterte ang pagpapatuloy ng paninira ng kompanyang ito. Ni Silay Lumbera

Nagpapatuloy 
ang operasyon 
ng kompanyang 

OceanaGold sa pagmim-
ina ng ginto at tanso sa 
pamamagitan ng open-
pit mining sa Baran-
gay Didipio, Kasibu sa 
Nueva Vizcaya. Muling 
pinayagan ng admin-
istrasyong Duterte ang 
mapanirang operasyon 
nito. 

Nag-aaklas ngayon ang 
mga grupong makakalikasan.

Umaabot na sa 25 taon 
ang operasyon ng naturang 
Australian-Canadian na 
mining company at nakatakda 
na ngayong Hunyo ang 
pagkapaso ng lisensiya ng 
operasyon nito sa ilalim 
ng Financial or Technical 
Assistance Agreement 
(FTAA).

Ani Leon Dulce, 
pambansang tagapag-
ugnay ng Kalikasan 

People’s Network for the 
Environment, “Lubhang 
mapanira ang patuloy na 
pagmiminang sinasagawa ng 
OceanaGold. Sinagot ito ng 
barikada ng mga katutubong 
komunidad at buong-buo ring 
naglabas ng resolusyon ang 
konseho ng probinsiya para 
ipatigil ang operasyon nito. 
Sa katunayan, kasalukuyan 
ding iniimbistigahan ng siyam 
na United Nations special 
rapporteurs ang operasyon 
ng OceanaGold sa Didipio 

dahil sa napakaraming kaso 
nito ng abuso sa kalikasan.” 

Sinuspinde
Taong 2017 nang ilabas 

ng noo’y Enivronment Sec. 
Gina Lopez ang suspensiyon 
para sa operasyon ng 
naturang kompanya dahil 
sa napakaraming kaso ng 
paglabag at pang-aabuso sa 
kalikasan ng Nueva Vizcaya 
maging sa karapatan ng mga 
manggagawa ng naturang 
minahan. Naghain ang 
kompanya ng apela 

tungkol sa naturang desisyon 
at pinayagan ni Pangulong 
Duterte na magbalik sa 
operasyon.

Samantala, nagprotesta 
naman ang mga mamamayan 
ng Kasibu, Nueva Vizcaya 
sa patuloy na operasyon ng 
kompanya. Nagngangalit ang 
mga katutubo, mga grupong 
makakalikasan at mga lider 
ng komunidad dahil sa hindi 
pagkilala ng OceanaGold sa 
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Pagmumuni-muni sa biyahe KONTEKSTO

DANILO ARANA ARAO

BANGKOK, 
Thailand – Sa 
unang tingin, 

parang Pilipinas 
din naman ang 
Thailand! Kung 
ano ang ikinaganda 
ng paliparang 
Suvarnabhumi ay 
siya namang “ikina-
ordinaryo” ng sistema 
ng transportasyon 
nito.

Kung ano ang hitsura ng 
LRT at MRT na nagkokonekta 
sa mga lungsod ng Caloocan, 
Marikina, Makati, Maynila, 
Pasay, Pasig at Quezon, halos 
ganoon na rin ang agad na 
mapapansin sa tinatawag na 
Bangkok Mass Transit System 
(BTS) o Skytrain. Puwede 
mo pa ngang sabihing mas 
bago pa ang ilang bagon sa 
LRT 2 na bumibiyahe mula 
Roosevelt hanggang Recto at 
pabalik.

Pero hanggang doon lang 
ang pagkukumpara. Hindi 
hamak na mas maraming 
bagon kasi ang bumibiyahe 
sa Skytrain kaya hindi 
masyadong siksikan kahit sa 
panahon ng “rush hour” sa 
Bangkok. Hindi rin mahaba 
ang pila para makakuha 
ng tiket. Organisado ang 
pagpasok at paglabas ng mga 
pasahero. Kahit na may mga 
guwardiyang nagbabantay, 
hindi na nila kinakapkapan 
ang mga pasahero at 
binubuksan ang mga dala 
nila. Malinaw ang tiwalang 
binibigay sa mga pasahero 
at may sariling sistema 

ng seguridad na hindi 
nakakaabala sa pagggalaw 
ng mga tao. At sa panahon 
ng tag-init, komportable ang 
biyahe sa loob ng bagon dahil 
malakas ang aircon.

Kumusta naman ang 
presyo ng tiket? Para 
makabiyahe sa Airport Rail 
Link mula sa pandaigdigang 
paliparan hanggang sa Phaya 
Thai, gagastos ka lang ng 
THB45 (o PHP74.58). Inabot 
lang ng kalahating oras ang 
biyaheng dumaan sa walong 
istasyon at may habang 26 
na kilometro. At sa aking 
pagsakay mula Phaya Thai 

papuntang Ratchathewi na 
siyang susunod na istasyon, 
THB16 (o PHP26.52) lang 
ang pamasahe. Inabot lang ng 
limang minuto ang biyaheng 
ito.

Sa ating pagkukumpara 
ng tren sa dalawang 
bansa, kailangan pa bang 
ipaliwanag ang “penitensiya” 
ng pagsakay sa mga tren 
sa Metro Manila? Naging 
normal na ang tulakan, 
balyahan at paminsan-
minsang pakikipagsigawan 
sa kapwa pasaherong nais 
makasakay. Nawawalan ka 
ng dangal tuwing pumapasok 
sa istasyon dahil sa 
sobrang siksikan. Posibleng 
mahipuan ang kawawang 
kababaihan. Posible ring 
madukutan ang walang 
malay na mamamayan. 

Kailangan ding ipaalala sa 
ating lahat ang haba ng pila 
lalo na kung “rush hour” sa 
Metro Manila. Naaalala mo 
pa ba ang mga pagkakataong 
umaabot ang pila sa baba ng 
hagdan, papunta sa kahabaan 
ng lansangan?

Para sa ordinaryong 
mamamayan, mahalaga 
ang maikli’t komportableng 
biyahe. Mas mainam na 
gamitin niya ang lakas para sa 
importanteng misyon sa araw 
na iyon – pagsusunog ng kilay 
sa paaralan, pagtatrabaho 
sa pagawaan at anumang 
kailangang gampanan. At sa 

kanya namang pag-uwi, dapat 
lang na nasa kondisyon pa 
siya para makasama ang mga 
mahal sa buhay. Sa madaling 
salita, huwag sanang maging 
plakda lalo na’t nakita na ang 
kama.

Sabi ng isang lumang 
patalastas ng gamot, bawal 
magkasakit. Pero ano ba ang 
nangyayari kung natutuyuan 
ng pawis sa pagbiyahe? Sa 
mahaba-habang paglalakad 
para sa susunod na 
sasakyan, kung ano-ano ang 
nalalanghap, nahahawakan 
at naaapakan. Hindi na 
ito usapin ng malakas o 
mahinang resistensya. 
Walang pangontra sa 
maruming usok na pumasok 
sa mata, tenga, bibig o ilong 
at nakakadiring bagay na 
aksidenteng dumikit sa 

balat. Hindi na garantiya ang 
malakas na pangangatawan sa 
sakit na puwedeng makuha.

Noon, nagiging madalas 
ang ubo, sipon at lagnat sa 
panahon ng tag-ulan. Ngayon, 
hindi na bago ang makarinig 
ng taong inuubo, sinisipon 
o humahatsing kahit na tag-
init. Aba, posible rin ang 
hika kung hindi “sanay” ang 
katawan sa polusyon.

Mainam ang paminsan-
minsang pagbiyahe sa labas 
ng bansa para makita kung 
paanong ang mga bagay 
tulad ng palpak na LRT at 
MRT sa Pilipinas na unti-
unti nang nagiging “normal” 
ay hindi talaga katanggap-
tanggap. Bagama’t may 
batayan para manliit habang 
napapansin ang kagandahan 
ng sistema ng pampublikong 
transportasyon sa mga lugar 
tulad ng Bangkok, mas may 
batayan para sama-samang 
singilin ang gobyerno. Bakit 
hindi ginagawan ng paraan 
ng mga nasa kapangyarihan 
na maging komportable ang 
pagbiyahe ng karamihan? 
Para mo na ring tinanong 
kung araw-araw ba silang 
sumasakay sa tren o iba pang 
moda ng transportasyon 
tulad ng traysikel, dyip o bus.

Minsan, naiisip mo nang 
ipasagasa na sa tren ang mga 
politikong napapako ang mga 
pangako. Saglit lang, hindi 

Sa ating pagkukumpara ng tren sa dalawang 
bansa, kailangan pa bang ipaliwanag ang 
“penitensiya” ng pagsakay sa mga tren sa 

Metro Manila? 
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ba’t may dating Pangulong 
nagsabing magpapasagasa 
siya sa tren kung hindi 
matutuloy ang pinaplano 
niyang ekstensyon ng 
LRT? Kumusta naman ang 
kasalukuyang Pangulo? Ilang 
pangako na ba ang hindi niya 
natupad? Ilang pangako pa 
ang siguradong mapapako?

Sige nga, pag-isipan 
natin ang isang partikular na 
pangakong may kaugnayan 
sa transportasyon. Posible 
nga ba talaga ang biyahe mula 
Cubao hanggang Makati 
sa loob ng limang minuto 
lang? Imposibleng MRT ang 
gagamitin dahil maraming 
istasyon hinihintuan sa 
pagitan ng Cubao hanggang 
Buendia o Ayala. Kung 
mismong lansangan ng 
EDSA naman ang gagamitin, 
kailangang 120 kilometro 
bawat oras ang bilis ng bus 
dahil mga 10 kilometro ang 
distansya.

Matupad man o hindi 
ang pangako ni Pangulong 
Rodrigo Duterte na 
masolusyonan ang trapik sa 
EDSA sa pagtatapos ng taon, 
siguro’y kailangang direkta 
siyang tanungin: Para kanino 
po ba ang inisyatibang ito? 
Para po ba ito sa libo-libong 
gumagamit ng tren, bus o 
dyip sa kahabaan ng EDSA? 
O para po ba ito sa benepisyo 
ng mangilan-ngilang 
motoristang bumibiyahe 
gamit ang sariling sasakyan? 
Kailangan pa bang banggitin 
ang katotohanang marami sa 
mga nasa kapangyarihan ay 
mayroong higit pa sa isang 
pribadong sasakyan?

Kung babalikan ang 
sitwasyon sa Bangkok, 
problema pa rin naman 
ang trapik pero nariyan 
ang pampublikong 
transportasyon, lalo 
na ang mga tren, para 

pagkapaso ng FTAA at sa 
patuloy na pagwasak nito sa 
mga komunidad at kalikasan 
ng lugar.

Kung babalikan noong 
taong 2007, nilarawan 
sa Mining Ombudsman 
Report ng Oxfam Australia 
ang ginawang pananakot at 
harassment sa mga residente 
ng Didipio para pilitin ang 
mga ito na sumang-ayon sa 
malawakang pagmimina ng 
ginto at tanso sa kanilang lugar.

Taong 2011, sinabi ng 
Commission on Human 
Rights na responsable ang 
OceanaGold sa sapilitang paglikas ng mga 
katutubo at magsasaka sa komunidad ng 
Didipio noong 2008 hanggang 2009.

Samantala, matapos ang suspensiyon ni 
Lopez noong 2017, agad na nakabalik sa 
operasyon ang OceanaGold. Sa parehong 
buwan, matinding militarisasyon ang 
naranasan ng komunidad at hindi bababa sa 
133 pamilya ang naging biktima ng sapilitang 
paglikas matapos makaranas ng pagbabanta at 
harassment ang mga lokal na lider.

Pag-aaral
Oktubre 2018, naglabas ng mahalagang 

pag-aaral ang Institute of Policy Studies 
ng Washington hinggil sa malawakang 
pagkawasak ng kalikasan sa Nueva Vizcaya 
dulot ng sinasagawang open-pit mining 
sa lugar at nirekomendang huwag nang 
pahintulutan ang kompanya na magpatuloy 
pa ng operasyon matapos ang pagkapaso ng 
FTAA nito.

Ayon sa nasabing pag-aaral, napatunayan 
ang ilang ulit na paglabag ng OceanaGold 
sa mga panuntunan hinggil sa kalikasan at 
iba pang batas at regulasyon na tinatakda ng 

bansa kaugnay ng pagmimina. Dagdag pa rito, 
may sapat na dokumentasyong nagpapatunay 
sa malawakan at mapaminsalang epekto 
ng pagmimina sa tubig, lupa, kagubatan, 
biodiversity, sitwasyon ng mga katutubo 
at maging sa usapin ng karapatan ng mga 
manggagawa sa lugar. Bukod pa rito, 
napakalubha ng epekto ng pagmimina sa 
agrikultura ng Nueva Vizcaya na siyang 
mayamang pinagkukunan ng mga prutas at 
gulay sa buong Luzon. 

Natagpuan sa pag-aaral ang mataas na 
lebel ng tanso (copper), lead, manganese, 
cadmium, sulfates, iron, arsenic at selenium 
sa mga ilog at sapa sa paligid ng minahan 
na siyang nagdudulot ng malaking pagbaba 
sa ani ng mga magsasaka’t mangingisda ng 
lugar.

Hamon ng Kalikasan kay Duterte: 
“Kailangang ipatigil ang operasyon at 
parusahan ang OceanaGold dahil sa mga 
krimen nito sa kalikasan at mga mamamayan 
ng Nueva Vizcaya. Kung di kikilos ang 
gobyerno, nakahanda ang mga mamamayan 
na ubos-lakas na patigilin ang operasyon 
at magpataw ng parusa sa mapaminsalang 
operasyon ng OceanaGold.” PW

komportableng dalhin 
ang mga tao sa kanilang 
patutunguhan. Kumpara sa 
Pilipinas, malinaw na kahit 
paano’y binibigyang pansin 
ng Thailand ang pagpapabuti 
at pagpapalakas ng Skytrain 
para sa kapakanan ng mahigit 
700,000 mamamayang 

gumagamit nito araw-araw.
Abante ng isang oras 

ang Pilipinas kumpara 
sa Thailand. Pero milya-
milya ang distansya ng 
dalawa pagdating sa pag-
unlad ng sistema ng tren 
(o kahit ng pampublikong 
transportasyon sa 

pangkalahatan). Sana 
naman, ang anumang 
nararamdamang personal 
na inggit ay magresulta sa 
politikal na galit. PW

Para makipag-ugnayan 
sa awtor, pumunta sa https://
risingsun.dannyarao.com

OceanaGold | Mula sa pahina 3
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Tanging ang pulang 
panyong panakip 
sa mukha ng mga 

manggagawa ang maaninag 
sa makapal na usok na 
pumapalibot sa loob 
ng pabrika. Ang usok, 
nagmumula sa nilulutong 
kemikal, para gumawa ng 
sabong panlaba, shampoo, 
sabong panghugas sa 
kusina, o toothpaste.

Ito, at marami pang di-ligtas na 
kalagayan, ang pang-araw-araw na 
buhay ng mahigit 600 manggagawa sa 
loob ng pabrika ng Peerless Products 
Manufacturing Corp. o Pepmaco, sa 
Calamba, Laguna.  

“Sa baga ang kadalasang sakit namin, 
kasi walang proper na mask,” kuwento ni 
Art (di tunay na ngalan), 36, manggagawa 
sa Pepmaco sa Laguna. “Panyo lang 
ang gamit namin, o bumibili kami ng 
face mask sa labas.” Walang exhaust, at 
kakaunti lang ang blower, kuwento ng 
mga manggagawa. “Halos lahat kami, 
laging pawisan.”

Pero ang pinakamalupit, ang 
delikadong mga kemikal na ginagamit sa 
paggawa ng sabon, shampoo o toothpaste. 
“Kapag kumapit sa balat mo, sunog ka 
talaga,” sabi pa ni Art.

Isa sa pinakabulnerable ang mga 
manggagawang naghuhulma ng sabon. 
Karamihan sa kanila, kababaihan. “Hindi 
sila nagpapagamit ng gloves sa bar. Kasi 
made-deform daw ang bar. Magmamarka 
ang gloves. Kaya kamay ang inihahawak 
sa mainit na lang na sabon.

“Ang mahalaga sa kanila, yung 

produkto. Hindi yung 
tao.”

Delikado
Tinatayang 40 

porsiyento hanggang 
kalahati ng mga 
manggagawa ng 
Pepmaco sa Calamba 
ay kababaihan. 
Isandaang porsiyento, 
o lahat, naman ay 
kontraktuwal. 

Isang Taiwanese-
Pilipinong ne-
gosyanteng nagnga-
ngalang Simeon Tiu 
ang nagmamay-ari sa 
Pepmaco. Kabilang 
sa mga produkto 
ng naturang kompanya ang sikat na 
mga sabong panlaba (pulbo at bareta) 
na Champion at Calla, gayundin ang 
shampoo na Hana. Kamakailan, nakuha 
rin ng Pepmaco ang prangkisa sa paggawa 
ng Systema na toothpaste. 

Sa Valenzuela City ang opisyal na 
address ng naturang kompanya. Ayon sa 
mga manggagawa, tinatayang 150 katao 
lang ang nagtatrabaho doon. Kalakhan 
ng mga produkto ng Pepmaco, ginagawa 
sa pabrika nito sa Calamba. Umaabot sa 
P373 hanggang P420 ang arawang sahod 
ng mga manggagawa rito.

Bukod sa delikadong kemikal at usok 
mula rito na nagdulot na ng maraming 
aksidente kapwa sa pabrika sa Valenzuela 
at Calamba, pinoproblema rin ng mga 
manggagawa ang halos kayod kabayong 
pagpapatrabaho sa kanila ng mga 
superbisor.

“Sa umaga, 15 minuto (ang break), 15 
minuto sa lunch break. Binabawas pa yun 
sa overtime namin. Hindi pumapatak ng 
isang oras ang break time sa loob ng isang 
araw,” kuwento ni Ariel, 24, di tunay na 

ngalan, manggagawa rin ng Pepmaco sa 
Calamba. 

Sa gabi, aniya, alas-nuwebe ng 
gabi hanggang alas-dos ng umaga, 
nakadepende pa ang break sa kung kailan 
matatapos ang paghalo ng kemikal para 
maging sabon. “Uubusin muna ang halo 
bago magbreak,” ani Ariel.

Kayod-kabayo ang mga manggagawa 
hanggang sa packing. “Tao rin ang 
gumagawa nun (packing),” ani Ariel. 
“Ambilis pa nun.”

Sa loob ng isang shift na alas-sais 
ng umaga hanggang alas-sais ng gabi, 
kailangan nilang makatapos ng packing 
ng 45 pallets, na 80 boxes kada pallet. 
Kada kahon, 36 pirasong sabon. 
“Minsan, gusto pa nilang sumobra dun,” 
ani Art.

Marami ring naaaksidente sa packing. 
“Sa Valenzuela, may naputulan dati ng 
kamay. Dito sa amin (Calamba), marami 
ang naputulan ng daliri, nagulungan 
ng jack pallet.” Tuwing nangyayari ito, 
walang rehistradong nars na nakaabang 
sa loob ng pabrika. “Kung sino lang yung 

Sa panahong napako ang pangako ng rehimeng 
Duterte sa mga manggagawa, nagwewelga ang mga 
manggagawa ng Pepmaco na gumagawa ng mga 
sabong panlaba, toothpaste at shampoo. 
Ni Kenneth Roland A. Guda

PINOY WEEKLY | HUNYO 21, 2019
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HR (human resources), sila yung tutulong 
sa naaksidente o nagkasakit,” sabi pa ni 
Ariel. 

“Halimbawa, kung may sakit ka sa 
tiyan, yung sakit sa ulo ang ibibigay sa’yo. 
Ang sasabihin, ‘Oh, puwede na ‘yan,’” 
kuwento pa ni Art.

Inirereklamo rin nila pati ang kainan 
sa loob ng pabrika. Pati sa pagkain, ani 
Art, hindi puwede magreklamo. “Kapag 
nag-reklamo kami run, kami pa ang 
matatanggal. Kapag may ipis, papalitan 
lang ang pagkain mo pero hindi papalitan 
yung buong pagkaing nakahapag.”

“Manok ang pagkain araw-araw. Sa 
umaga, puro processed food. Nasisira ang 
tiyan namin,” sabi pa ni Ariel.

Inspeksiyon
Hulyo 2018 nang maglakas-loob 

ang mga manggagawa na ireklamo ang 
kompanya sa Department of Labor and 
Employment (DOLE).

Pinangunahan ang petisyong ito 
ng Pepmaco Workers’ Union, ang 
pederasyong kinapapalooban nito 
na National Federation of Labor 

Unions, at sentrong 
unyon na Kilusang 
Mayo Uno. Ipinasa 
ng pambansang 
tanggapan ng DOLE 
sa rehiyunal na 
tanggapan nito sa 
Region IV-A. 

Sa naturang 
inspeksiyon, tinangka 
pa ng manedsment 
na itago ang tunay 
na kalagayan sa 
loob ng pabrika. 
“Binigyan kami ng 
(disposable) face 
masks,” sabi ni Art. 
Inisyuhan din sila ng 
mumurahing bota – 
na pagbabayaran din 
nila sa pamamagitan 
ng kaltas-sahod.

Sa isang kopya 
ng notice of results 
ng inspeksiyon na 
nakuha ng unyon, 
inamin ng DOLE 
IV-A na maraming 
occupational health 

and safety standards ang nilabag ng 
Pepmaco. Kabilang dito ang sumusunod: 
(1) kawalang akses sa fire extinguishers 
sa lugar ng produksiyon; (2) marumi 
at halos walang ventilation sa lugar ng 
produksiyon; 

(3) Di maayos na paghawak ng 
mga kemikal at iba pang 
kagamitan at materyal sa 
produksiyon; (4) walang 
floor markings para sa mga 
lakaran at daanan ng forklifts; 
(5) walang safety signages 
sa lugar ng produksiyon; (6) 
walang doktor na nakaabang 
at walang safety personnel na 
magtataguyod ng occupational 
safety standards; at marami 
pang iba.

Pero sa kabila nito, hindi 
naglabas ng paborableng 
desisyon ang DOLE IV-A. 

Makatwiran
Noong Disyembre 2018, 

nagpaalam sa kanilang mga bisor 

ang 50 manggagawa na liliban sa trabaho 
para magdiwang ng Pasko. Istandard na 
praktika na ito sa kanila: kapag pinayagan 
ng superbisor, aprubado na ang leave.

Pero pagsapit ng Enero, sinabihan 
ang 50 manggagawa na tanggal na sila sa 
trabaho. “Marami sa kanila, matatagal na. 
May 12, 13 taon na – basta limang taon 
pataas. Wala silang nakuhang benepisyo,” 
sabi ni Ariel. 

Pagsapit ng Marso 3, may anim na 
muling tinanggal, kasama si Art. Mga 
miyembro ng unyon ang mga tinanggal. 
Nitong Hunyo 3, nagtanggalan muli. 
Kasama rito ang pangulo at pangalawang 
pangulo ng unyon. Hunyo 6, nagsumite 
na sila ng Notice of Strike. Nitong Hunyo 
18, may dalawa muling tinanggal.

Madaling araw ng Hunyo 24, itinayo 
na ng mga manggagawa ng Pepmaco 
ang piketlayn, at sinimulan ang welga. 
Isang piketlayn, tinayo nila sa mismong 
main gate ng pabrika. Hinarangan ng 
mga guwardiya ang daanan papunta sa 
piketlayn para hindi makarating sa mga 
manggagawa ang mga tagasuporta nitong 
nagdadala ng pagkain.

Pero nagpatuloy na nakatirik ang 
welga. “Lalaban kami para sa aming mga 
karapatan,” sabi ni Ariel. Kabilang sa mga 
panawagan nila: Itigil ang tanggalan, 
ibalik ang mga tinanggal. Siguruhin ang 
kaligtasan ng mga manggagawa sa loob 
ng pabrika. Gawing regular ang mga 
kontraktuwal. Makatwiran ang mga  
hiling.  PW
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Kampeon sa abuso
NAKAPAGTIRIK ng piketlayn ang mga manggagawa 
ng Pepmaco sa harap ng main gate ng kompanya sa 
Calamba, Laguna. 

ALTERMIDYA

Imaheng mula sa ipinakalat na video sa social media na 
nagpapakita ng kalagayan ng mga manggagawa sa loob 
ng pabrika ng Pepmaco.
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“Kahit ano pa 
ang gawin ng 
mga kom-

panya para sakupin ang 
ating lupang ninuno, 
hindi sila basta-basta 
makakapasok kung tayo 
ay nagkakaisa.” 

Ito ang giit ni Kathy, na 
mula sa tribong Hanunuo, isa 
sa etnolingguwistikong grupo 
na bumubuo sa mga Mangyan 
ng Mindoro.

Ayon kay Alma Sinumlag 
ng Philippine Task Force for 
Indigenous People’s Rights 
(TFIP), binigkas ito ni Kathy 
sa pamamagitan ng ambahan, 
ang tradisyonal na pagtula 
ng mga Mangyan, partikular 
na ang Hanunuo. Kadalasan 
itong inuukit sa kawayan 
gamit ang Surat Mangyan, 
paraan ng pagsusulat na 
ginagamit na bago pa sakupin 
ng Espanya ang Pilipinas.

Kadalasang nilalaman ng 
ambahan ang danas ng mga 
Mangyan, mula sa pagkabata 
hanggang sa pagkakasakit at 
pakikipagkaibigan. Nitong 
Mayo, ika-12 taon ng 
pagdiriwang ng Mangyan Day, 
malinaw ang danas na nais 
nilang maisama sa panulaan: 
panahon na upang tunay 
na kilalanin ang kanilang 
karapatang makapagpasya at 
mamuhay nang may dignidad.

Mga suliranin
Sabi ni Sinumlag, patung-

patong ang kinahaharap na 
problema ng mga Mangyan. 
Base sa ambahan ni Kathy, 
hindi pa rin nawawala ang 
problema sa lupang minimina. 
Isa na nga rito ang sa Intex 
Resources Philippines, Inc. 

“Ang pinakamalaking 
asset namin ang world-class 
Mindoro Nickel project sa 
isla ng Mindoro, Philippines,” 

giit ng Intex sa kanilang 
pahina sa Chamber of 
Mines of the Philippines. 
Ayon sa pagsisiyasat ng TFIP, 
ipinagkaloob sa Intex-MCC8 
Mindoro Nickel Project ang 
ilang Mineral Processing 
Sharing Agreements na 
sasakop sa 3,000 ektarya ng 
lupa sa Oriental Mindoro at 
9,000 ektarya sa Occidental 
Mindoro.

Tuwing pinapahayag 
ng mga katutubo ang 
kanilang pagtutol, hindi 
sila dinidinig, giit ni Amit 
Gabriel, tagapangulo 
ng Hagibbat Mangyan-
Mindoro. Pinagbibintangan 
pa raw silang mga miyembro 
ng rebeldeng New People’s 
Army tuwing iginigiit nila ang 
kanilang karapatan sa lupang 
ninuno.

“(Pero) tumanggi silang 
manatili sa estado ng kawalan 
ng kapangyarihan” ayon kay 
Sinumlag. Sa binuo ng mga 
Mangyan na tipunan, araw 
ng panulaan at pakikialam 
sa dinaranas ng isa’t isa, sa 
bisig ng isa’t isa, patuloy 
nilang iginigiit ang kanilang 

karapatan.
Naroon, iginagalang 

na mga lider at musmos 
pang kabataan. Ina man na 
nagpapasuso pa ng anak, 
dumalo at nakipagbalitaan. 

“Doble ang pasanin ng 
kababaihang Mangyan dahil 
sa No Home Birthing Policy,” 
ayon sa TFIP. Nilikha ang No 
Home Birthing Policy upang 
pigilan ang mas peligrosong 
panganganak sa bahay o mga 
komunidad 

Pero hindi ito nagiging 
epektibo sa mga Mangyan 
lalo na’t walang malalapit na 
klinika o ospital sa kanilang 
lugar. Ang nagsisimula nga 
raw na sipon, hindi malayong 
mauwi sa pagkamatay dahil 
sa kawalan ng bakuna at 
pasilidad.

Sa kabila ng hadlang
Malalayo rin ang 

eskuwelahan sa kanila. Ayon 
sa nakalap na impormasyon 
ng TFIP, at sa pahayag na rin ni 
Kathy, walang kalahati sa mga 
Mangyan ang nakakapagtapos 
ng elementarya.

“(M)araming katutubo 

ang matatalino at gustong 
makapag-aral,” giit pa ni Kathy. 
Dahil sa mababang antas ng 
edukasyon, lalong nagiging 
madali ang panloloko ng 
iba’t ibang korporasyon sa 
kanilang katutubo, dagdag 
niya. Iilan lamang ang lider 
nilang kayang magbasa at 
sumulat.

Sa kabila ng mga hadlang 
ginamit ng mga Mangyan 
ang araw ng kasiyahan para 
lalong mapalapit sa buhay 
na ginagalang ang kanilang 
mga karapatang pantao, ang 
kanilang karapatan sa lupa, 
at akses sa edukasyon at 
serbisyong pangkalusugan. 

Ayon sa TFIP, sama-
samang sumulat ng petisyon at 
nagpaabot ng mga deligasyon 
sa iba’t ibang sangay ng 
gobyerno ang mga nagsitipon 
para sa Mangyan Day. 

Hangga’t api pa rin ang 
katutubong Pilipino, anila, 
patuloy nilang itataguyod 
ang tradisyong katutubo, 
mula sa pagtula ng ambahan 
at pagnguya ng betel nut 
hanggang paggiit ng sariling 
karapatan. PW

Araw ng 
Mangyan, 
araw ng 
pagkakaisa

Taun-taon tuwing Mayo, pinagdiriwang 
ang araw ng mga katutubong Mangyan, na 
lumalaban sa mapanirang pagmimina at 
pag-angkin sa kanilang lupain. Ni Andrea 
Jobelle Adan

LARAWAN NI RAYMOND PANALIGAN
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Sinisisi ni Anakpawis Rep. Ariel “Ka Ayik” Casilao ang 
palpak na serbisyo ng pribadong mga concessionaire 
sa nangyayaring kawalan ng tubig sa kalakhang 

Maynila at kalapit-probinsiya nito.
Aabot sa 12 milyong suskritor ang patuloy na 

nabibiktima na siyang nakakaranas ng araw-araw 
pagkawala sa suplay ng tubig.

“Ang tinawatawag na public-private partnership ay 
pawang sisiihan lamang ng dalawang panig, na kinukublian 
ng interes para sa malaiking kita at pagsunod sa neo-
liberalismo at paglalagay sa milyon milyong Pilipino sa 
kasadlakan ng estado ng kanilang pamumuhay,” giit ng 
mambabatas.

Itinuturing din niyang kahangalan ang pagsisi sa 
kritikal na lebel ng tubig sa Angat Dam na pangunahing 
dahilan sa kawalan ng tubig.

“Parang bumalik lang tayo sa panahon kung kailan wala 
pang konspeto ng water utility system at isisi sa kalikasan 
ang water shortage,” paliwanag ni Casilao. 

Nilulusutan lamang nito, aniya, ang kapalpakan ng 
pribadong sistema ng patubig sa bansa.

Kaya’t hinikayat niya ang admistrasyong Duterte 
na magsagawa ng masinsinang ebalwasyon sa private 
concessionaires’ infrastracture sa gitna matigas na 
pangangatwiran na ang mababang lebel ng pinanggagalingan 
ng tubig abg siyan dahilan kung bakit kulang ang suplay. 

Dagdag pa ni Casilao na ang nangyayaring ito ay 
maaating gawing basehan uang amyendahan ang kanilang 
mga kasuduan. 

Kontrolado ng kompanyang Ayala ang Manila Water 
at tumaad ang kita nito ng P6.5-Bilyon noong 2017 at 
P6.8-B naman noong nakaraang taon, subalit palpak pa rin 
serbisyong patubig nila.

“Base sa dalawang dekadang karanasan, ang pag-
pribatisa sa sistema ng patubig ay katumbas kamang 
sa malaking kita ng concessionaires na kinuha mula sa 
taumbayan, at ang patuloy na pagbaba ng kwalidad ng 
serbisyo nito,” sabi pa ni Casilao. 

Sinabi pa niyang sapat na itong basehan upang isabansa 
at ibalik sa mga munisipyo ang ngayo’y pribadong sistema 
ng patubig sa bansa. 

“Kapag hindi ito naisaktuparan, maglalagay ito sa 
kasadlakan ng pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa water 
inaccessibility,” pagtatapos ni Casilao. Abie Aliño

Pagsasapribado sa serbisyong tubig
dahilan ng kakulangan ng suplay nito

BALITA

Demolisyon sa Bayview, kinondena

LUMAHOK sa tradisyunal na lightning rally ang mga miyembro ng 
komunidad ng LGBT+ (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, atbp.) 
na gradwado sa Unibersidad ng Pilipinas sa Los Banos, Laguna sa araw 
ng pagtatapos sa naturang kampus. Kabilang sa mga ipinanawagan nila 
ang pagwawakas sa batas militar sa Mindanao, pagtigil sa mga abuso sa 
karapatang pantao, paggiit na teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine 
Sea, at marami pang ibang panlipunang isyu. Mistulang tradisyon ang 
mga lightning rally ng progresibong mga bagong gradwado sa iba’t ibang 
kampus ng UP. UPLB PERSPECTIVE

Mariing kinondena ng Anakbayan at tinawag pang “ilegal” 
ang isinagawang demolisyon sa komunidad ng Bayview 
sa Barangay Tambo, Paranaque  City.

“Ilegal ang demolisyong ito. Walang relokasyon; walang 
demolition order; walang mandatory pre-demolition conference; 
walang notice; at hindi pa tapos ang kaso ng mga residente!” giit ni 
Alex Danday, tagapagsalita ng Anakbayan.

Batay sa kuwento ng mga residente ng Bayview, minamadali na 
ang demolisyon upang bigyan-daan ang pagpasok ng negosyo ng 
mga Tsino. 

Nagtayo ng barikada ang higit 60 pamilyang nanganganib na 
mapaalis sa at marami sa kanila ang halos dekada nang naninirahan 
sa nasabing lugar. 

Suportado ng halos 50 kapulisan at 20 armadong Speacial 
Weapons and Tactics Team (SWAT) ang 300 miyembro ng 
demolisyon team ang pilit na pumasok sa barikada ng mga taga-
Bayview. Sapilitan din nilang pinasok ang bawat bahay at ibinato sa 
kalsada ang gamit ng mga residente.

Hindi na pinahintulutang makapasok pa ang mga residente 
dahil bantay-sarado na ng pulis, SWAT, at demolition team ang 
paligid ng Bayview. 

Maging ang mga lider ng Anakbayan ay pinaghahanap ng pulis 
at pinagbabantaang aarestuhin.

“Ipinapakita ng demolisyong ito ang patraydor na pagpanig ng 
rehimeng Duterte sa mga negosyo ng dayuhan laban sa karapatan 
ng mga Pilipino!” ani Danday.

Kaya’t patuloy umano ang pagpanawagan ng mga grupo ng 
kabataan para sa disenteng pabahay para sa lahat. Abie Aliño
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G TARAY!

Bibeth Orteza, aktres, direktor, 
manunulat, sa kanyang FB post, hinggil 
sa laging nawawalang serbisyo ng tubig 
sa Kamaynilaan.

Status 
symbol na 
raw ang 

pumasok ka sa 
school o sa 
trabaho na basa 
ang buhok mo. 
Ibig sabihin, may 
tubig kayo!

KILITING DIWA

(KONTRA)BIDA SA BALITA
RENAN ORTIZ

EMMANUEL PINOL. Kalihim sa Department of Agriculture. DDS 
(Diehard Duterte Supporter). Inutusan ni Pangulong Duterte na kausapin 
ang 22 mangingisda sa Mindoro na muntik nang malunod matapos 
banggain ng barkong Tsino ang kanilang bangkang pangisda. Nagdala 
ng isang platun ng mga pulis para barikadahan ang kabahayan ng mga 
mangingisda at takutin sila na umayon sa bersiyon ng Malakanyang at 
China na “aksidente” lang ang nangyari.

China at makapangisda sila ng matiwasay sa sarili nating 
karagatan. 

Minaliit kapwa ng gobyerno ng China at Pilipinas ang 
katotohanang lumubog ang barkong sinasakyan ng 22 
kababayan nating mangingisda at sa halip na saklolohan 
ng sasakyang pandagat ng China ay inabandona sila sa 
gitna ng karagatan. Kahit sa ganitong bagay man lang ay 
hindi makastigo ni Duterte at ng gobyerno ng Pilipinas 
ang China

Higit sa lahat, mas nakakapagngalit ang mulat na 
pagpayag ni Duterte sa panghihimasok ng China sa 
West Philippine Sea na bahagi Exclusive Economic 
Zone ng Pilipinas. Mahirap talaga ang laban para sa 
karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea kung ang 
gobyerno ng Pilipinas ay kakampi mismo ng gobyerno 
ng Pilipinas.

Hindi na mabilang ang mga insidente ng 
panghihimasok at direktang agresyon ng China sa 
mga karagatan ng ating bansa at pang-aapi sa ating 
mga mangingisda at kababayan. Sa kabila ng pagkilala 
ng International Arbitration Court sa karapatan natin 
sa West Philippine Sea, hindi nangahas si Duterte na 
banggain ang China. 

Tanong: bakit ba hindi kayang tumindig ni Duterte 
laban sa China? Ang totoo, hindi niya magawang 
lumaban dahil ayaw niya talaga. Bakit? 

Nakataya ang pakinabang ni Duterte at mga alipores 
nito sa mga poyekto at negosyo ng China sa Pilipinas, 
kapwa ligal at iligal. Kumikita sila sa pamamagitan 
ng mga komisyon at suhol mula sa mga pautang at 
proyektong imprastraktura at sa kabilang banda naman 
ay sa pagpuslit at pagpapakalat ng droga ng mga 
malalaking sindikato sa bansa.

Katulad ng pagiging mabuting papet ni Duterte sa 
US para mapanatili ang mga maka-US na mga opisyal 
sa gobyerno, kinakailangan din niya maging masunurin 
sa China para sa mga pabor na nakakamit niya dito.

Katulad ng mga nagdaang gobyerno, wala tayong 
aasahan kay Duterte kaugnay ng pagtindig nito para sa 
soberanyang bansa.  

Kaya ang paggigiit ng kasarinlan ng ating bayan, 
laban sa China, US o ano pa mang dayuhang maunupil, 
ay nakasalalay sa sambayananang tunay na nagmamahal 
sa Pilipinas. 

“Lupang hinirang, duyan ka ng magigiting, sa 
manlulupig di ka pasisiil!” PW

Editoryal | Mula sa pahina 2

OVERHEARD SI DIGONG
“Kung Chinese ship ang mababangga, p*****i**, we will declare war 
with the Philippines!”

OVERHEARD NA PANALANGIN NG DDS
“Lord, bakit kinukuha na ninyo lahat ng favorite ko?
Kinuha na ninyo ang favorite kong cartoonist, si Stan Lee. Kinuha 
na ninyo ang favorite kong musikero na si Pepe Smith. Pati ang 
favorit kong aktor na si Eddie Garcia, kinuha n’yo na rin.
“Alam n’yo namang favorite kong presidente si Rodrigo Duterte 
ano?”
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Tala-Salitaan ni Boy Bagwis

Anubayan | ‘Beth Tibak’                                                               Renan Ortiz

Sila ang mga walang regular 
na pinagkakakitaan. Wala din 
silang ari-arian, at
kung mayroon man, mga 
simpleng kasangkapan 
lamang. Sila ay binubuo ng 
mga maralita at mababang-
panggitnang magsasaka 
o pana-panahong mga 
manggagawang-bukid. 

Kabilang din ang maliliit na
tagayaring-kamay, karpintero, 
maliliit na litratista, maralitang 
mangingisda, maliliit na 
tagalako at kargador sa 
palengke, tsuper ng dyip at 
traysikel, katulong sa bahay, 
katulong sa maliliit na tindahan 
at tagasilbi sa restawran. 

Relatibong malaki ang bilang 
nila dahil sa pagkaatrasado ng 
kanayunan at pagkabansot ng 
industriya ng bayan. 

Sila ang itinuturing na 
reserbang hukbo ng paggawa.

Mala-proletaryado

Benepisyo ng Avocado

Hindi maikakaila, ang prutas na avocado 
ang isa sa pinakapaborittong prutas ng 
marami. Hindi lamang sa sarap na dulot 

nito, maging sa mga bitamina  at nutrisyong 
hatid nito sa atting kalusugan.

Ayon sa pag-aaral, napag-alaman na 
nagdudulot ng maraming benepisyo sa 
katawan ang araw-araw na pagkain 
o pag-konsumo ng avocado. Narito 
ang ilang benepisyong makukuha sa 
pagkain ng paboritong prutas ng lahat.

1.Nutrisyong kailangan 
ng katawan -Hindi alam ng 
marami na ang isang avocado 
ay nagbibigay ng higit 20 klaseng 
vitamins at minerals na siyang 
kailangan ng katawan upang makakilos 
at maisagawa ng maayos ang gawain sa isang buong 
araw. Mayroon ang avocado ng vitamin C, K, E, B6, 
copper, potassium, folate, pantothenic acid, atbp. 
na siyang pangunahing kailangan ng katawan.

2. Healthy Fat - Punong-puno ang avocado ng 
tinawag na ‘monounsaturated fats’ na pangunahing 
tumutulong sa katawan upang mapababa ang lebel 
ng cholesterol at pinapababa nito ang tsansa ng 
atake sa puso at stroke.

3. Aphrodisiac -Dahil sa siksik ito sa saturated 
fats, malaki rin ang ginagampanan nito sa 
testosterone ng isang tao.

4. Weight Loss - Ang pagkonsumo ng avocado 
araw-araw ay nakakatulong upang makaramdam 
ng lagiang pagkabusog at naiiwas ka nito sa pagkain 
ng marami.

Ni Abie Aliño

5. Pagkontrol sa Blood Pressure - Hindi 
lamang sa ‘healthy fats’ siksik ang avocado. 
Siksik din ito sa potassium na siyang 
tumutulong upang makontrol ang pagtaas o 
pagbaba ng blood pressure.

6. Nutrients Absorption  -Ang 
pagdadagdag ng avocado sa inyong pang araw-
araw na inihahaing pagkain ay nakakatulong 
sa pagpapalakas ng nutrient absorption sa 
inyong katawan.

7. Arthritis  -Ayon sa maraming 
isinagawang pag-aaral, napag-

alaman na ang katas mula 
sa avocado at soy bean ay 
nakakatulong sa paggamot 
sa arthritis  symptoms 
na mas kilala sa tawag na 

osteoarthritis.

8. Eye Health -Napag-alaman 
na mayroon ang malaking bahagi ng avocado 
ng zeaxanthin at lutein, dalawang bagay na 
nakakatulong sa pagbagal at pagbaliktad 
ng proseso ng macular degeneration na 
nakakatulong sa pagpapaganda at pagsasaayos 
mg paningin.

9. Pagbubuntis - Mayroon ang avocado 
potassium, folate, vitamin C and vitamin 
B6 na siyang kailangan ng sanggol para sa 
pagpapatibay ng kanyang tissue at pag-develop 
ng kanyang utak. Nakakatulong din ito sa 
mismong pagbuo ng fetus sa sinapupunan.

10. Pagpigil sa Diabetes -Ang pagkonsumo 
ng kalahati o isang buong avocado ay lubhang 
nakakatulong sa pag-regulate ng blood 
glucose level, insulin at pinapababa ang tsansa 
ng pagkakaroon ng diabetes.  PW



KULTURA

Dagitab sa kamalayan
Mahalagang ambag sa tradisyon ng nalimbag na panitikang protesta ang bagong 
koleksiyon ng mga tula ng aktibista’t makatang si Rene Boy Abiva. Kontribusyon 

Para sa isang bilanggong pulitikal, marami ang 
panahon para paglimian niya ang mga bagay-bagay: 
ang di-makatarungan niyang pagkakakulong, ang 

mga inhustisya sa lipunan na nagtulak sa kanyang kumilos, 
at di-makataong pagkakakulong. Hindi nakapagtatakang 
maraming makata sa kanila.

Pero pagkalaya nila, magpapatuloy 
pa ba ang pagbulong ng musa? Sa 
kaso ni Rene Boy Abiva, nagpapatuloy 
ang pagdaloy ng mga tulang alay niya 
sa sambayanan. Kamakailan, naglabas 
si Abiva ng ikalawang koleksiyon ng 
kanyang mga tula. Binubuo ng 50 
tula na nahahati sa apat na tsapter 
ang Agaw Agimat: Parnaso ng Isang 
Bilanggong Politikal, na naisulat niya 
mula 2015 hanggang taong 2017.

Sa kabila ng pagkakalaya, patuloy 
na nasa puso’t isipan ni Abiva ang 
kalagayan ng mga bilanggong 
pulitikal. Sa naturang libro, 
pangunahing laman pa rin ng mga 
tula niya ang pang-araw-araw na 
buhay ng mga bilanggo sa loob. 

Pero bukod dito, lumabas na rin 
sa mga rehas ang mga panunula niya. 
Katunayan, higit pa sa pagpumiglas sa 
rehas ang bagong koleksiyon ni Abiva; 
ang panawagan niya ngayo’y pag-agaw na sa agimat na nasa 
“kamay ng mga diyus-diyosan”. Mahihinuha na ang panawagang 
ito sa unang tsapter pa lang, (“Dagitab”). Sa ikalawang tsapter 
(“Uri”) mababasa ang mas matalas na pagtuturol sa kaaway 
ng sambayanan at ng uring pinagsasamantalahan. Sa ikatlong 
tsapter (“Piglas”) matutumbok ng mga tula ang pangangailangan 
ng paglaban sa kabila ng gahiganteng mga kaaway na 
humahadlang. Sa ikaapat na tsapter na “Paghahandog,” bumalik 
ang makata sa pagmumuni at pagbibigay-pugay sa mga bayani 
at martir na isinugal ang sariling buhay sa paglaban bilang 
ambag sa malawakan at makasaysayang pakikibaka para sa 
pagpapalaya ng mga uring inaapi.

Tinatanaw ni Abiva ang kinabukasan, sa pamamagitan ng 
pagbigay-pugay sa nakaraan. Mahihinuha sa kanyang pamagat 
pa lang ang paggamit ng sinaunang paniniwala o pamahiin – 
ang agimat – na sinasabing may kapangyarihan para hadlangan 
o pigilan ang dagok ng punyal o bala ng kalaban. 

Pero ang sinisikap ngayong itaguyod ng makata, iyung 
bagong pakahulugan ng agimat: ang mapagpalayang kamulatan 
na dapat yakapin ng pinakamaraming bilang ng mga 
mamamayan para masalag, mahadlagan o mapigilan ang mga 

punyal o bala ng makabagong mga kalaban.
Sa maraming makata at aktibista, pamilyar si Abiva hindi 

lang sa kanyang mga koleksiyon ng tula, kundi sa mga tulang 
pinakakalat niya sa social media—na mistulang tugon sa 
maiinit na isyung pumuputok sa panahong inilalabas niya ang 
tula. Mula sa masaker sa Sagay, Negros hanggang pamamaslang 

sa kapwa dating aktibista na si Randy 
Malayao, laging napapanahon ang 
matulaing interbensiyon ni Abiva sa 
mga krisis ng panahon.

Sa paglalabas niya ng librong 
koleksiyon, sinisikap marahil ng 
makatang ito na mag-ambag sa 
tradisyon ng paglilimbag ng panulaan 
at panitikang protesta, mula panahon 
ng unang kilusang Propaganda kontra 
sa kolonyalismong Espanyol hanggang 
batas militar ni Marcos hanggang 
diktadura ni Duterte. Sa pamamagitan 
ng aktuwal na paglalathala, nabubuhay 
ang mga tula labas sa sirkumstansiya 
ng panahon, labas sa social media, 
para manatiling dagitab sa kamalayan 
ng susunod na mga henerasyon ng mga 
kapwa makata, kapwa aktibista, kapwa 
rebolusyonaryo.  PW

Maaaring umorder ng librong Agaw 
Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong 

Politikal sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensahe sa 
Facebook account ni Rene Boy Abiva
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