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Noong 1989, pinagtibay at ipinatupad sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) ang Patakarang 

Pangwika na naglalayong gamitin at hustuhin ang wikang Filipino bilang midyum ng 

pagtuturo, pananaliksik, at paglilimbag. Itinatag ang Sentro ng Wikang Filipino sa 

parehong taon upang tuparin ang mandatong ito. Bukod sa pagtalima sa probisyong 

pangwika ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang Patakarang Pangwika ng UP ay pagsandig 

at pagtindig na pinakamabisa at pinakaangkop ang sariling wika upang isulong at 

palakasin ang makabayan, makatao, siyentipiko, at makatarungang oryentasyon ng 

edukasyon.

 Unang hakbang ang pagkakaroon ng Patakarang Pangwika sa UP. Sa 

pamamagitan ng Sentro ng Wikang Filipino, pinagyayaman at pinauunlad ang 

produksyon at distribusyon ng kaalaman gamit ang wikang Filipino. Noong 1994, 

sinimulan ang proyektong Aklatang Bayan na naglalayong maglimbag sa wikang 

Filipino ng mga aklat at pananaliksik sa iba’t ibang disiplina. 

 Sa panunungkulan ng dating direktor na si Dr. Rommel B. Rodriguez, 

pinalawak ang maaabot ng Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman (SWF-UPD) sa ilalim 

ng proyektong e-Bahagi o Aklatang Bayan Online. Sinimulan ito bilang pag-a-upload 

sa seksyong e-Bahagi ng website ng SWF-UPD ng mga PDF (portable document 

format) na bersiyon ng isina-aklat na mga piling tesis at disertasyon sa UP, anuman 

ang disiplina, na gumagamit ng wikang Filipino. Malaya rin itong nada-download ng 

sinumang interesado.

 Sa ika-30 taon ng Sentro ng Wikang Filipino noong 2019, sa simula ng 

panunungkulan ng bagong direktor ng SWF-UPD na si Dr. Mykel Andrada, katuwang 

ang tagapamahalang patnugot ng proyekto na si Gng. Maria Olivia O. Nueva España 

at ang iba pang mananaliksik at kawani ng SWF-UPD, higit na ibinukas ang proyektong 

Aklatang Bayan para sa paglilimbag gamit ang plataporma ng internet. Pormal na 

tinaguriang Aklatang Bayan Online, inililimbag online ang mga PDF na bersiyon ng 

mga aklat, pananaliksik, pag-aaral, at malikhaing produksyon para sa libreng pag-

download at pamamahagi. Tumugon sa panawagan ang maraming mga guro, iskolar, 

mananaliksik, at manunulat upang magsumite ng kanilang mga manuskrito sa layuning 

maibahagi ito sa pinakamalawak na mambabasa. Sinuportahan at pinondohan ito ng 

dating Tsanselor ng UP Diliman na si Dr. Michael L. Tan. Ibinukas rin ang nasabing 

proyekto para sa print-on-demand na posibilidad ng paglilimbag. Nagpapatuloy pa 

rin sa pangangalap ng mga manuskrito ang SWF-UPD para sa Aklatang Bayan Online.

Ang Aklatang Bayan Online 
at ang Paglalathala ng/sa Kasalukuyan



Ang Aklat Sanyata ng Sentro ng Wikang Filipino – 
UP Diliman ay serye ng mga akda at pananaliksik sa 
panitikan, malikhaing pagsulat at produksyon, wika, 
sining, komunikasyon, midya, pamamahayag, at 
humanidades. Sa wikang Iloko nagmula ang salitang 
“sanyata,” na nangangahulugang “liwanag” o “ganda.”

 Bahagi ito ng masidhing paninindigan para sa pagpapalakas at pagsusulong 

ng wikang Filipino at ng makabayang edukasyon. Dahil naninindigan ang pamunuan 

at opisina ng SWF-UPD na dapat malaya at mapagpalaya ang kaalaman – na hindi ito 

dapat nahahadlangan ng elitistang ekonomiya, hindi dapat para sa iilan lamang, at 

hindi dapat nagsisilbi sa mga diyos-diyosan. Dapat naaabot nito ang pinakamalawak 

na hanay ng mamamayan. Dahil para saan pa ang kaalaman kung mabubulok lamang 

ito sa malalamig at inaagiw na espasyo ng kahungkagan.

 Ngayong 2020, sa gitna ng pagharap sa pagpaslang sa wikang Filipino sa 

kolehiyo, sa gitna ng pandemya at sa krisis sa pamahalaan, sa gitna ng banta sa kalayaan 

at karapatan, at sa gitna ng hindi normal na “new normal,” higit na naninindigan ang 

Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman na ang wikang Filipino bilang wikang malaya 

at mapagpalaya ay napakahalaga para sa pagtatanggol at pagpapagaling ng bayan.
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INTRODU KSI YON

MAHALAGA ANG KRITISISMO para mapataas ang antas ng diskurso. Kung madaling 
maintindihan ang mensahe, epektibong malalaman ng kausap ang kanyang kalakasan at 
kahinaan.
 Pero kung hindi maingat sa pagpili ng mga salita, ang kritisismo ay puwedeng 
pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip na magkaroon ng diskurso, ang iresponsableng 
kritisismo ay puwedeng magresulta lang sa gulo.
 Sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong Hunyo 
2010, matindi ang kritisismo sa kanya. Ang pagkadismaya ng maraming mamamayan sa 
kanyang administrasyon ay makikita sa mga survey ng Social Weather Stations (SWS). 
Nagkaroon kasi ng negative net satisfaction rating sa kauna-unahang pagkakataon mula 
1986 ang isang Pangulo ng Pilipinas. At hindi lang isang beses nangyari ang pagkakaroon 
ng negatibong rating kay Macapagal-Arroyo dahil naging sunod-sunod ito mula Oktubre 
2004!
 Sa kaso ni Benigno Aquino III na naging Pangulo noong Hulyo 2010, nanungkulan 
siyang dala-dala ang pangako ng bagong pag-asa’t makabuluhang pagbabago. Ang kanyang 
kampanya para sa “daang matuwid” ay nagresulta sa matataas na net satisfaction rating sa 
unang taon ng kanyang administrasyon.
 Pero sa kabila ng pagpapalit ng mga administrasyon, hindi pa rin nawawala ang 
kritisismo. Bakit kaya?



xiv

 Ang librong ito ay koleksiyon ng 52 sanaysay na sinulat sa buong taon ng 
2010 na lumabas sa kolum kong Konteksto sa publikasyong Pinoy Weekly (pinoyweekly.
org). Mainam na balik-balikan ang mga artikulong ito para malaman ang konteksto ng 
maraming problemang kinakaharap ng bayan, at kung ano ang papel ng pagpapalit ng 
administrasyon sa pagresolba sa mga ito.
 Maraming isyu kasing sumulpot noong 2010—jejemon, eleksiyon, hostage-
taking sa Quirino Grandstand, demolisyon sa Sityo San Roque, pagkaltas sa badyet sa 
edukasyon, kampanya para sa mas mataas na sahod, paglabag sa karapatang pantao (lalo na 
ang pagkakakulong ng tinaguriang Morong 43). Kailangan ding tandaang mahalaga ang 
2010 dahil panahon ito ng eleksiyon kaya nagkaroon ng pagpapalit ng administrasyon sa 
kalagitnaan ng nasabing taon.
 Bagama't halos isang dekada na ang lumipas, mahalaga pa ring balik-balikan 
ang nakaraan para pagnilay-nilayan ang kasalukuyan. Sa ilalim kasi ng panunungkulan ni 
Pangulong Rodrigo Duterte (2016-2022), kapansin-pansin ang mga problemang paulit-
ulit, paikot-ikot, at pabalik-balik. Ang ganitong sitwasyon ang magpapaliwanag kung bakit 
nananatiling napapanahon ang mga artikulong dapat ay “pinaglumaan” na. 
 Lahat ng mga isyung ito ay nakapaloob sa pitong kabanatang tumatalakay sa 
Wika, Midya, Pakikibaka, Estadistika, Eleksiyon, Edukasyon, at Disposisyon.
 Kung ang kritisismo ay naglalayong itaas ang antas ng diskurso, lubos na 
kinakailangang maging obhetibo. Ang pagiging obhetibo kasi ay pamantayan ng 
responsableng peryodismo.
 Paano ba nagiging “obhetibo” ang isang kritisismo? Simple lang ang aking sagot: 
Kung ang isang artikulo ay produkto ng malalim na pananaliksik. Sa pamamagitan ng 
pagbabasa, pag-oobserba at pakikipanayam, malalaman ng isang peryodista (o sinumang 
mananaliksik) ang katotohanan batay sa mga datos na nakuha niya. Kung alam niya ang 
datos at argumento ng iba’t ibang panig, mas mapapalalim niya ang kanyang pagsusuri.
Ang pagiging obhetibo ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng paninindigan, lalo na 
sa pagsusulat ng kolum. Inaasahan ng mambabasa ang pagbibigay ng opinyon ng isang 
kolumnista tungkol sa mga paksang tinatalakay niya.
 Siyempre’y hindi nakakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko ang 
pagsusuring walang batayan. Kung ang isang indibidwal ay nagpapadala lang sa kanyang 
damdamin, walang diskursong mangyayari. Sa halip na maging obhetibo, ang “kritisismo” 
ay nagiging subhetibo.
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 Gusto kong isiping ang lahat ng mga sanaysay sa librong ito’y sumasalamin sa 
obhetibong kritisismo na kinakailangan ng lipunan sa pagpapataas ng antas ng diskurso.   
 Hindi ka man sang-ayon sa lahat ng mga opinyong nakalahad sa mga artikulong 
ito, bukas naman siguro ang iyong isipan para pagnilay-nilayan ang aking mensahe.
 Sa konteksto ng nangyayari sa ating lipunan, kailangang mapaunlad ang kultura 
ng kritisismo, lalo na ang obhetibong katangian nito.

Danilo Araña Arao
Marikina Heights, 
Lungsod Marikina
Hulyo 15, 2019
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ARAW  NG  KA LAYA AN 
AT PAGGA MI T NG 
WIKANG F I L I P I NO

H indi ko akalaing mahigit 100 taon na pala ang lumipas mula nang lumaya 
diumano ang Pilipinas sa dayuhang pananakop. Madali kasing makalimutang 
may binasa palang proklamasyon ng kalayaan mula sa mga Kastila si Hen. 

Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898, na siyang ipinagdiriwang ng 
bansa taon-taon. Pero ano ba ang nangyari sa mga sumunod na taon? Ano na ba ang 
sitwasyon ngayon?
 Kapwa Pilipino man ang mga opisyal ng gobyerno, halata naman ang pagiging 
utak-dayuhan nila. Huwag na nating suriin ang mga polisiya’t programang alam naman 
nating nagsisilbi sa interes ng dayuhang kalakal at pamumuhunan. Sa puntong ito, pansinin 
lang natin ang isang madalas na nakakaligtaang indikasyon ng kawalan ng pambansang 
identidad—ang mababang pagtingin sa sariling wika at ang pagtataguyod ng malawakang 
paggamit ng wikang Ingles.
 Sa mga eskuwelahan, ang Filipino ay isa lang sa maraming kursong kinukuha 
ng mga estudyante at Ingles ang midyum ng pagtuturo para sa iba pang kurso. Patuloy 
ang pagpapatupad ng mga "English-speaking zone" sa maraming paaralan para diumano 
masanay ang mga estudyante sa paggamit ng dayuhang wika.
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 Para kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, may ibang interpretasyon sa Art. 
XIV, Sek. 6 ng Konstitusyon hinggil sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo. Sa isang 
talumpati noong 2003, malinaw ang kanyang mensahe sa wikang Ingles: "We must continue 
our English literacy, which we are losing fast... After all, I was studying the constitution – yes, 
it specifies the use of Filipino as language of instruction, but it also specifies that this is subject 
to provisions of law and as Congress may deem appropriate. Therefore, until Congress enacts a 
law mandating Filipino as the sole language of instruction, I am directing the Department of 
Education to return English as primary medium of instruction. Some subjects, of course, will still 
be taught in Filipino, but we must recognize the demands of competitiveness."
 May direktang kinalaman ang wikang Ingles sa klase ng pag-unlad na nais ng 
pamahalaan. Para mapahusay ang pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa, 
nararapat lamang na matuto silang gumamit ng wikang Ingles, lalo na kung ang kanilang 
destinasyon ay Estados Unidos. At kung magtatrabaho naman sa loob ng Pilipinas, kailangan 
pa rin ang kaalaman sa wikang Ingles kung magsisilbi sa dayuhang amo o magtatrabaho 
sa larangan ng business process outsourcing (BPO) na tinaguriang sunshine industry sa 
kasalukuyan.
 Huwag ka nang magulat kung sa mismong Araw ng Kalayaan noong Hunyo 12, 
ipinagmalaki ni Macapagal-Arroyo ang pag-usbong ng BPO, lalo na ng mga call center, 
dahil nagresulta ito sa pagiging sikat ng Pilipinas sa buong mundo. "We put the Philippines 
on the map when the call center and business process outsourcing sector changed Manila's skyline 
with modern skyscrapers."
 Hindi ito pagkondena sa mga nagtatrabaho sa mga call center dahil malinaw 
namang naghahanap lang ng legal na ikabubuhay ang maraming Pilipino. Pero may dangal 
ba ang trabahong kadalasang nagsisimula sa panahong tulog ang karamihan sa populasyon 
at natatapos sa panahong gising na ang iba pa?
 Marami pang tanong na pumapasok sa isip hinggil sa klase ng trabaho sa BPO: 
Masaya kaya ang mga call center agent kapag nakakatanggap ng mga walang-batayang 
panlalait at malulutong na mura mula sa mga dayuhang kliyenteng tumatawag sa kanila? 
Nawawala kaya ang kanilang identidad tuwing gumagamit sila ng wikang Ingles at 
pinapalitan ang kanilang accent para hindi sila tunog-Asyano? Nakokonsensiya kaya sila 
sa kanilang pagsunod sa mahigpit na patakarang hindi nila dapat sabihin kung ano ang 
kanilang nasyonalidad at kung saang bansa sila nagtatrabaho?
 Kahit na sila ay nananatiling Pilipino, ang araw-araw nilang pagtatrabaho ay 
nagreresulta sa unti-unting pagkawala ng kanilang pagkatao. Katanggap-tanggap bang 
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sitwasyon ito kapalit ng kanilang matataas na suweldo? Puwede mo ba ngang sabihing hindi 
naman talaga "mataas" ang suweldo ng mga call center agent sa Pilipinas dahil hindi hamak 
na mas mababa ang nakukuha nila kumpara sa iba pang call center agent na nagtatrabaho 
sa mauunlad na bansa tulad ng Estados Unidos. Bukod sa kaalaman ng maraming Pilipino 
sa wikang Ingles, kailangang tandaang ang pangunahing dahilan ng pagpasok ng dayuhang 
mamumuhunan sa bansa ay ang murang lakas-paggawa.
 Tunay na ang pangunahing layunin ng pamahalaan ay patibayin ang mga 
patakarang may kaugnayan sa globalisasyon. Para sa mga nasa kapangyarihan, ang susi 
sa pag-unlad ng bayan ay ang pagpapapasok ng dayuhang kalakal at pamumuhunan at 
pagpapalabas ng ating murang lakas-paggawa. Sa kontekstong ito, mahalaga ang wikang 
Ingles para makipag-ugnayan sa mga dayuhan.
 Kung sabagay, ano nga ba naman ang silbi ng wikang Filipino? Kakaunti lang 
namang dayuhan ang may interes na matutuhan ito. Ang tanging silbi lang nito ay ang 
epektibong komunikasyon sa lahat ng mamamayan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa 
madaling salita, epektibong magkakaintindihan tayong lahat sa pamamagitan ng wikang 
Filipino!
 Maraming nagsasabing puwede naman daw gamitin ang wikang Ingles para 
magkaintindihan ang lahat. Hindi naisasaalang-alang sa argumentong ito ang kultural na 
dimensiyon ng paggamit ng wikang Filipino. Mas malapit kasi ang huli sa ating pinagdaanan 
dahil masasabing atin ito. Kung gagamit tayo ng wikang Ingles, may tendensiya itong 
maghatid ng impluwensiya ng Kanluran.
 Ang simpleng paggamit ng mga Ingles na kataga ay nagpapakita ng repleksiyon 
sa Kanluraning kultura. Basahin ang sumusunod na halimbawa na may kinalaman sa ilang 
elementong hindi katutubo sa atin: Writing is my bread and butter. When I compete next week, 
I promise to bring home the bacon. Squatters are a dime a dozen in Manila. A penny for your 
thoughts, a nickel for your kiss.
 Ito ang dahilan kung bakit tinututulan ng Chamber of Herbal Industries of the 
Philippines, Inc. (CHIPI) ang plano ng Department of Health (DOH) na isalin sa wikang 
Filipino ang katagang "No Therapeutic Claims" na makikita sa mga herbal product. Hindi 
nga ba’t mas maiintindihan ang mensahe sa mga Pilipino kung mababasa ang sumusunod? 
"Mahalagang Paalala: Ang __________ ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot 
sa anumang uri ng sakit." Malinaw na kung malulugi ang mga negosyanteng miyembro ng 
CHIP dahil sa plano ng DOH, ito ay dahil mas naiintindihan na ng mga konsumer ang 
kahulugan at implikasyon ng isang Ingles na babala.
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 Sa okasyon ng Araw ng Kalayaan, mahalagang tandaang ang pagkakaisa ay 
makakamit kung ang lahat ay nagkakaintindihan, at mahalagang salik sa epektibong 
komunikasyon ang paggamit ng sariling wika. Kung pag-uusapan ang priyoridad, hindi ba’t 
mas mahalagang magkaintindihan muna ang lahat ng tao sa ating bansa?

Hunyo 11-17, 2010



ANO NGAYON KU NG 
JEJEMON?

k ~h1+ n 1$4n6 p3n0m'3n0n 4n6 j3j3m'0n, nD1 q n00n 1+0 p1n6-4k$4y4h4n 
n6 p'nh0n. (Kahit na isang penomenon ang jejemon, hindi ko noon ito pinag-
aksayahan ng panahon.)

 Ano ba naman ang pakialam ko sa kodang ginagamit ng kabataan na alam kong 
mahihirapan akong maintindihan? Kung ang text lingo ay hindi ko ginagamit (at wala 
akong planong matutuhan), paano pa ang tinatawag na jejespeak, jejenese o jejenish na 
binubuo hindi lang ng mga numero’t letra kundi ng nakakagulong malalaki’t maliliit na 
titik? Bilang peryodista, wala akong interes sa isang klase ng koda o sociolect (social dialect) 
na sa halip na nagpapaikli ng mensahe ay may tendensiyang magpahaba pa nito. (Ang 
simpleng salitang "po," halimbawa, ay nagiging "poh" o "powh" sa jejespeak.)
 May dahilan ang Department of Education (DepEd) sa panawagan nito sa mga 
estudyanteng huwag gumamit ng jejemon sa anumang porma ng komunikasyon, partikular 
sa pagpapadala ng text message. Bilang isang guro, naniniwala akong dapat na gamitin ng 
kabataan ang tamang balarila’t ortograpiya sa komunikasyon.
 Kaya nga bilang peryodista’t guro, siguro’y iniisip mong kasama ako sa mga 
tinatawag na jejebuster at grammar nazi na nilalabanan ang mga tinatawag na jejemonster. 
Aaminin kong ang aking unang, subhetibong reaksyon sa jejemon ay iritasyon. Pero 
pagkatapos kong isakonteksto ang penomenong ito, nagbago ang aking disposisyon. Bakit? 
May dalawang bagay na kailangang ipaliwanag sa puntong ito.
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 Una, may susing papel ang jejemon sa pagkakaisa ng mga taong gumagamit nito, 
lalo na ang nakararaming mahihirap na kabataan kung saan pinaniniwalaang popular ang 
penomenong ito. Ikalawa, ang oposisyon ng mga tinatawag na jejebuster at grammar nazi sa 
jejemon ay hindi isinasaalang-alang ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng koda ang 
ilang sektor ng ating lipunan.
 Tungkol sa unang punto, dapat intindihing ang jejespeak ay simpleng koda 
o sociolect na nakabatay sa wikang Ingles at Filipino. Hindi tulad ng isang wika na may 
sariling balarila’t ortograpiya, walang iisang pamantayan sa jejespeak bagama't may makikita 
nang ilang pattern sa pagbubuo ng ilang salita, partikular ang pagpapahaba ng huli sa 
pamamagitan ng liberal na paggamit ng mga letrang tulad ng H at Z. Ang pagkakaisa 
ng mga tinaguriang jejemon ay makikita sa paggamit ng kodang sila lang ang lubusang 
nakakaintindi (at mabilis na nakapagsusulat), bukod pa sa pagkakaroon ng sariling estilo ng 
pananamit na tila maiuugat sa hip-hop.
 Dapat tandaang ang pagkakaroong sariling koda ay hindi na bago sa mga grupo ng 
tao. Kung tutuusin nga, mahalaga ang koda para sa pagpapanatili ng isang organisasyon. Sa 
kaso ng rebolusyonaryong kilusan, nagbabago ang mga koda sa paglipas ng panahon para 
manatiling sikreto ang mga gawain at mapanatili ang seguridad ng mga miyembro nito.
 Kahit na bago pa ang penomenong jejemon, hindi ako magugulat kung sa halip 
na magkaroon ng iisang pamantayan sa jejespeak ay patuloy na magbago ang ortograpiya 
nito sa paraang patuloy itong hindi maiintindihan ng nakararami. Sa pamamagitan kasi 
ng eksklusibong paggamit ng koda nagkakaroon ng mas mahigpit na pagkakaisa ang mga 
jejemon.
 At tungkol sa ikalawang punto, ang hindi pagkakaintindi sa jejespeak ang nakikita 
kong pinakamalapit na dahilan sa negatibong disposisyon ng mga tinaguriang jejebuster at 
grammar nazi. Madalas na ginagamit na argumento ang diumanong kabobohan ng mga 
jejemon sa paggamit ng wikang Ingles at Filipino na makikita sa mga maling pagbaybay 
ng mga salita. Pero kung seryoso ang mga tinaguriang jejebuster at grammar nazi sa 
pagpapaunlad ng wika, Ingles man o Filipino, bakit pinag-iinitan lang nila ang jejespeak? 
Bakit hindi nakikita ang kanilang oposisyon, halimbawa, sa text lingo kung saan malinaw 
din ang paglabag sa balarila’t ortograpiya?
 At kung susuriin pa nga ang mga pahayag ng mga nasa kapangyarihan, marami sa 
kanilang hindi marunong gumamit ng wikang Ingles at Filipino. Mas malala pa ang mga 
opisyal na ginagamit ang wika para linlangin ang sambayanan sa pamamagitan ng mga 
walang-lamang retorika! 
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 Huwag sanang masamain ng ilang nagagalit sa jejemon ang aking argumento, 
pero hindi ba’t ipokrito ang kondenahin ang jejespeak pero manatiling tahimik sa iba 
pang maling paggamit ng wika? Kung susuriin pa nga ang paggamit ng wika ng mga 
nasa kapangyarihan, tuwirang pang-aabuso ang ginagawa nilang paggamit ng mga hindi-
angkop na salita para gawing maganda ang sitwasyong kalunos-lunos. Sa pamamagitan 
ng mabulaklak na salita, nagiging katanggap-tanggap ang karumal-dumal. Kumpara sa 
jejespeak, hindi ba’t ang retorika’t propaganda ng mga nasa kapangyarihan ay mas seryosong 
banta sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino?
 Sa okasyon ng pagbubukas ng klase noong Hunyo 15, may katwiran naman 
ang Departamento ng Edukasyon (DepEd) na sabihan ang mga estudyanteng gamitin 
nang tama ang wika sa anumang porma ng komunikasyon sa kapwa o sa publiko. Pero 
bilang koda na internal lang sa mga miyembro ng grupo, walang karapatan ang sinumang 
makialam sa porma ng internal na komunikasyon kung siya’y "taga-labas."
 Kung may isang jejemon na magpadala sa iyo ng mensahe sa kodang jejespeak at 
hindi mo ito maintindihan, ang dapat na reaksiyon ay ang magalang na pagsagot at paghingi 
ng paglilinaw kung ano ang mensahe. At kung sa tingin mo’y hindi mahalaga ang mensahe, 
puwede mo namang burahin na lang ito’t kalimutan na lang. Ano bang pangmatagalang 
pinsala ang nagagawa ng isang email, halimbawa, na hindi mo maintindihan? Puwede mo 
rin sigurong itanong sa sarili mo kung ang sanlaksang spam email ay nakakasira sa araw mo.
 Pero ang anumang iritasyon sa jejespeak ay hindi sapat na dahilan para manawagang 
"patayin" ang lahat ng mga jejemon. Ang sobrang galit sa isang simpleng koda ay walang 
lugar sa isang indibidwal na bukas ang isipan at nais na intindihin at isakonteksto ang 
pagkakaroon ng penomenong tulad ng jejemon.
 Puwede mong punahin ang diumanong kawalan ng kaalaman sa balarila’t 
ortograpiya ng mga jejemon, pero hindi ba’t repleksiyon ito ng kalagayan ng sistema ng 
edukasyon sa Pilipinas? Bakit hindi mo rin pagsabihan ang DepEd na kung seryoso ito 
sa pagpapahusay ng paggamit sa wika, responsibilidad nitong pataasin ang kalidad ng 
pagtuturo, partikular ang mga librong ginagamit sa elementarya’t hayskul? Puwede mo ring 
punahin ang DepEd sa pagbibigay nito ng priyoridad sa wikang Ingles sa halip na wikang 
Filipino.
 Sa isang naghihirap na bansang tulad ng Pilipinas, maraming dapat ipaglaban at 
marami ring kilusang dapat isulong. Kung titingnan lang ang jejespeak bilang simpleng 
koda, ang pagkondena sa mga jejemon ay walang batayan at nararapat lang na hayaan silang 
magkaroon ng komunikasyong sa paraang nais nila.
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 Kung nais mong maging bahagi ng kilusan para mapaunlad ang ating wika, 
simulan mo ang pagtuligsa sa pambansang polisiyang nais bigyang-diin ang wikang 
Ingles at pinapabayaan ang wikang Filipino. Isama mo na rin ang pag-abuso ng mga nasa 
kapangyarihan sa wika (Ingles man o Filipino) para ipaliwanag ang isang realidad na 
kabaligtaran sa aktuwal na nangyayari. 
 Pero hindi tulad ng walang-batayang pagtuligsa sa penomenong jejemon, 
responsibilidad mong pag-aralan muna ang konteksto bago magdesisyong sumali sa 
anumang kilusang nais isulong.

Hunyo 18-24, 2010



WIKANG F I L I P I NO 
AT ENGLI SH - SPEA KING 
ZONES

M ay birong hindi nakakatawa sa maraming paaralan: Ang wikang Filipino raw 
ay pang-kubeta na lang.
 Malinaw kasi ang nakapaskil sa paligid: English-speaking zone. Bawal 

magsalita ng sariling wika sa halos lahat ng bahagi ng paaralan – klasrum, opisina, pasilyo, 
palaruan, aklatan. "Ma’am, may I go out?" Ah, puwede ka nang mag-Filipino habang nakababa 
ang salawal at sinasagot ang tawag ng kalikasan. Pero kanino ka naman makikipagtalastasan? 
Puwede mo kayang kausapin ang mga butiki sa loob ng kubeta? Mas matino kaya silang 
kausap kumpara sa maraming guro’t opisyal na ipinagpipilitan ang malawakang paggamit 
ng dayuhang wika?
 Alam mo na ang kalagayan ng wikang Filipino sa maraming paaralan. Hindi ito 
kakaiba sa duming itinatapon at pilit na ibinabaon sa limot. Pero hindi tulad ng duming 
hindi binibigyan ng ikalawang pagtingin, may isang buwan sa bawat taong nagbibigay-
pugay ang bansa sa wikang hindi naman mahalaga para sa mga nasa kapangyarihan.
 Agosto na naman. Oras nang magbigay ng talumpati ang mahihilig mag-Ingles 
hinggil sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling wika. Ito ang pagkakataong nililinis ang 
mga lumang tarpaulin na nakalagay ang mga katagang "Buwan ng Wika" at "Mabuhay ang 
Wikang Filipino!"
 Ang dati’y lingguhang selebrasyon ay naging buwanan simula noong 1997. 
Ipinatupad kasi ang Proklamasyon Blg. 1041 (Nagpapahayag ng Taunang Pagdiriwang 
Tuwing Agosto 1-31 Bilang Buwan ng Wikang Pambansa) ni dating Pangulong Fidel 
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Ramos. Pagkatapos ng 13 taon, may ibinunga bang maganda ang pagpapahaba ng 
selebrasyon?
 Dahil itinataguyod ang wikang Ingles bilang midyum ng pagtuturo’t komunikasyon, 
kapansin-pansin ang pabalat-bungang pagpupugay sa wikang Filipino. Ilang beses mo na 
bang narinig ang gasgas na sipi mula sa tula ng ating pambansang bayani? Ang hindi 
raw marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Kung 
ang pamilya ni Rizal ay binabayaran ng piso sa bawat paggamit ng siping ito, siguradong 
lumalaki ang kita ng mga Rizal tuwing Agosto, ang tinaguriang Buwan ng Wika.
 Sa konteksto ng globalisasyon, ano pa ba ang aasahan mo sa kahihinatnan ng 
wikang Filipino? Patuloy pa rin ang pagbebenta ng ideang uunlad ang Pilipinas dahil 
sa kahusayan ng populasyon nito sa paggamit ng wikang Ingles. Ang sistematikong 
pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa ay nagkaroon lang ng kaunting pagbabago. 
Sa ngayon, nabibigyan na ng oportunidad ang mga mamamayang mahusay sa wikang 
Ingles na magtrabaho sa sariling lupain.
 Ang problema nga lang, kadalasang nagsisimula ang kanilang trabaho sa panahong 
tulog ang karamihan ng mamamayan. Dahil sa sektor na business process outsourcing 
(BPO), dumarami ang Pilipinong call center agents na ang pangunahing puhunan sa 
trabaho ay ang pagtatago ng kanilang identidad, partikular ang pagsasalita ng wikang 
Ingles nang may American twang.
 Sa kaso ng maraming paaralan, hindi ko makita ang lohika ng pagbabawal sa 
mga estudyanteng gamitin ang sariling wika. Tanggapin man o hindi ng maraming guro’t 
opisyal, ang mga estudyante’y mas komportableng gamitin ang wikang kinagisnan nila, 
ang midyum na ginagamit sa pakikipag-usap sa magulang, mga kapatid, kalaro, at iba pang 
kakilala. Dahil nasa ating dugo ang pagiging Pilipino, ang wikang Filipino’y natural na 
bahagi ng ating katauhan.
 Walang kasalanan ang isang estudyanteng nadapa sa harap mismo ng karatulang 
"English-speaking zone" na mapasigaw ng "Aray" sa halip na "Ouch." At kapag tinanong 
mo siya kung anong nararamdaman niya, ano kaya ang kanyang magiging sagot? "Masakit 
po!" Duda ako sasagutin ka niya ng "It hurts!"
 Kung talagang seryoso ang maraming paaralan sa pagpapaunlad ng wikang Filipino, 
ang unang kailangang gawin ng mga guro’t opisyal nito ay tanggalin na ang "English-
speaking zones" at hayaan ang mga estudyanteng gamitin ang sariling wika. Kung nais 
pa rin nilang ituro ang wikang Ingles, posible pa rin naman ito nang hindi napapabayaan 
ang sariling wika. Kailangan lang ihanay ang wikang Ingles sa iba pang dayuhang wika 
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(tulad ng Nihongo, Mandarin, Kastila, at Pranses) at huwag gawing priyoridad ito. At kung 
nababahala ang mga guro’t opisyal sa kakayahan ng mga estudyanteng gumamit ng wika, 
ang dapat nilang tutukan ay ang Filipino proficiency sa halip na matakot sa napabalitang 
bumababang English proficiency.
 Malaking hamon para sa mga paaralan ang pagtataguyod ng wikang Filipino 
kung hindi buwan ng Agosto. Sa kabila ng pagkakaroon ng bagong administrasyon at 
ang paggamit ni Pangulong Benigno Simeon C. Aquino III ng sariling wika sa kanyang 
mga pangunahing talumpati (tulad ng kanyang unang State of the Nation Address noong 
Hulyo 26), kapansin-pansin pa rin ang pagkiling sa paggamit ng wikang Ingles ng mga 
nasa kapangyarihan. At kung susuriin ang mga polisiya’t programa ng administrasyong 
Aquino, ang globalistang direksiyon ay halatang-halata pa rin.
 At dahil ang pagtingin ng mga nasa kapangyarihan ay nasa labas ng bansa, mas 
binibigyang-diin ang pagpapaunlad ng wikang makakayang makipag-ugnayan sa mga 
dayuhan. Paano na ang wikang Filipino? Puwede itong kalimutan, maliban na lang kung 
buwan ng Agosto!
 Hindi po biro ang sitwasyong ng wikang Filipino ay tila pang-kubeta na lang 
sa maraming paaralan, o kahit ilang opisinang pribado’t pampubliko. Huwag na nating 
hintayin pang pati sa kubeta’y kailangan nang mag-Ingles ang mga tao, lalo na ang ating 
kabataan.
 Walang lugar ang tinaguriang "English-speaking zones" sa isang bansang may 
sarili namang wika’t nagnanais ng mahigpit na pagkakaisa. Ang paghuhubog ng kaisipan 
ay epektibong maisasagawa sa pagtataguyod ng Filipino, ang wikang nagmula sa sariling 
kultura’t malinaw na nagbubuklod sa lahat ng Pilipino.
 Anuman ang gawin ng mga nasa kapangyarihan, pilitin man nilang pang-kubeta 
na lang ang wikang Filipino, hindi nila ito basta-basta maitatapon sa inidoro. Hinding-
hindi ito maibabaon sa limot hangga’t may mga Pilipinong nakakaalala sa kasaysayan at 
pakikibaka ng ating bayan.

Agosto 13-19, 2010



ETIKA DI U MA NO 
NG  PANG ONG OPYA

A no ba sa wikang Filipino ang plagiarism? Pangongopya? Panggagaya? Hindi po.
 Kung titingnan ang ika-982 pahina ng UP Diksiyonaryong Filipino 
(Ikalawang Edisyon, 2010), mayroon palang salita sa wikang Filipino na 

“plahiyo” na hango sa Kastilang salitang plagio. Ayon pa rin sa ating mapagkakatiwalaang 
diksiyonaryo, ang sinumang “nangongopya ng akda o anumang isinulat ng iba at umaangkin 
dito” ay isang plahiyador (p. 982).
 Ngayo’y alam mo na ang ibabansag kay Supreme Court Associate Justice Mariano 
del Castillo, kung mas pinapaniwalaan mo ang akusasyon ng mga propesor ng University of 
the Philippines College of Law kaysa desisyon ng Korte Suprema (A.M. No. 10-7-17-SC) 
na nag-absuwelto sa nasabing hukom.
 Nag-ugat ang akusasyon ng plahiyo sa inilabas na desisyon ng Kore Supreme na 
sinulat ni del Castillo (Isabelita C. Vinuya, et al. v. The Honorable Executive Secretary, et 
al., G.R. No. 1622309, Abril 28, 2010). Hiniling ni Vinuya at iba pang comfort women 
noong panahon ng Hapon sa Korte Suprema na obligahin ang Malakanyang na humingi 
sa bansang Hapon ng pormal na paumanhin at iba pang porma ng bayad-pinsala sa 
International Court of Justice at iba pang pandaigdigang tribunal. Matapos mabasa ang 
desisyon ng Korte Suprema at napansin ang ilang kahinaan sa pagsusulat nito, naghain ng 
petisyon noong Hulyo 2010 si Atty. Harry Roque, abogado para sa mga comfort women, sa 
Korte Suprema kung saan idiniin niyang may plahiyong nangyari.
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 Naglabas din ng pahayag ang mga propesor ng UP College of Law noon ding 
Hulyo sa wikang Ingles na pinamagatang “Restoring Integrity: A Statement by the Faculty 
of the University of the Philippines College of Law on the Allegations of Plagiarism and 
Misrepresentation in the Supreme Court.” Sa pahayag na ito’y malinaw na idiniin ng mga 
propesor ang kaso ng plahiyo. Nanawagan din sila ng pagbibitiw ng ponente ng kasong 
Vinuya vs Executive Secretary.
 Wala akong intensiyong ulitin ang mga argumento ng Korte Suprema at ng 
mga propesor ng UP College of Law. Para sa akin, ang nangyayaring sagutan ay bunga 
ng pagkakaiba ng interpretasyon sa plahiyo. Hindi rin nakatutulong ang pagkakaroon ng 
magkakaibang depenisyon ng salitang ito.
 Ang desisyong nag-absuwelto kay del Castillo ay ginamit ang dalawang depenisyon. 
Unang sanggunian ang Webster’s New World College Dictionary (Ikatlong Edisyon), kung saan 
ang plagiarism ay binigyan ng kahulugang “to take (ideas, writings, etc.) from (another) and 
pass them off as one’s own.” Ginamit ding sanggunian ang Black’s Law Dictionary (Ikawalong 
Edisyon) na nagbigay ng depenisyon sa plagiarism na “deliberate and knowing presentation of 
another person's original ideas or creative expressions as one's own.”
 Batay sa depenisyon ng huli, nagkaroon ng ganitong kongklusyon ang mayorya ng 
mga miyembro ng Korte Suprema: “(P)lagiarism presupposes intent and a deliberate, conscious 
effort to steal another’s work and pass it off as one’s own.” Sa madaling salita, kung walang 
intensiyong manloko, wala pong plahiyo!
 Kung hindi sinasadya, walang masama. Nakakakaba ang ganitong argumento 
dahil puwede nang gamiting depensa ang kawalan ng intensiyon sa pangongopya ng gawa 
ng iba. Ang sinumang nahuling nangopya ng gawa ng iba ay sasabihin na lang na hindi niya 
sinasadya at siya’y mapapawalang-sala na.
 Ganito ba ang mensaheng nais ipahatid ng mayorya ng mga miyembro ng 
Korte Suprema? Puwedeng sabihin ng mga sumusuporta sa desisyon ng Korte Suprema 
na sinusunod lang ng kataas-taasang hukom ang depenisyong nakasaad sa Black’s Law 
Dictionary. Pero paano naman ang iba pang sanggunian?
 Maniwala po kayong wala ang elemento ng intensiyon o sinadyang pangongopya 
sa depenisyong ibinibigay ng Merriam-Webster Online (http://www.merriam-webster.com/
dictionary/plagiarize), Oxford Dictionary Online (http://oxforddictionaries.com/view/
entry/m_en_gb0637200#m_en_gb0637200) at The New Lexicon Webster’s Dictionary of the 
English Language, 1990 Edition (p. 767).
 Mayroon namang nagbibigay ng elemento ng pagkukunwari na maaaring iugnay 
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sa tahasang panloloko. Ang depenisyon ng salitang plagiarize ng Cambridge Dictionary 
Online (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/plagiarize), halimbawa, ay “to 
use another person's idea or a part of their work and pretend that it is your own.”
 Ano naman ang nilalaman ng UP Diksiyonaryong Filipino? Ang kahulugan daw 
ng plahiyo ay “pagtulad o pagkopya sa gawa ng iba at may hangaring manlinlang.” Aba, 
puwede palang gamitin ng Korte Suprema ang sangguniang ito para sagutin ang paratang 
ng mga propesor ng UP College of Law. Kahit ang diksiyonaryo ng UP ay naniniwala sa 
pangangailangan ng panlilinlang para magkaroon ng plahiyo!
 Lumalabas na pundamental ang isyu sa plahiyo o plagiarism: Iba-iba ang 
pakahulugan sa elemento’t intensiyon ng pangongopya. Para sa mga nasa akademya, 
malinaw na hindi salik ang sinadya o hindi-sinadyang pangongopya. Kung ang isang 
estudyante ay napag-alamang hindi nakapagbigay ng nararapat na atribusyon sa mga papel 
na isinumite, maaari siyang kasuhan ng plahiyo. Sa kaso ng Unibersidad ng Pilipinas (UP), 
ang sinumang napatunayang nagkasala ng plahiyo ay may minimum na parusang isang 
taong suspensiyon sa pag-aaral. At depende sa bigat ng kanyang kaso, posible rin siyang 
mapatalsik sa unibersidad (expulsion).
 Hindi man tahasang aminin ng mayorya ng mga miyembro ng Korte Suprema, 
sinamantala nila ang pagkakaiba ng interpretasyon sa plahiyo para protektahan ang kasama 
nila. At sa kanilang pagprotekta sa isang kabaro, nagtakda na rin sila ng bagong pamantayan 
sa pangongopya.
 Sa larangan ng peryodismo’t pagtuturo, hindi nakakagulat na walang etikal 
na pamantayan ang pangongopya dahil hindi katanggap-tanggap ang huli. Kahit hindi 
intensiyonal ang nangyaring kaso ng plahiyo, dapat pa ring parusahan ang nagkasala para 
siya ay matuto. Halimbawa, ang isang estudyante’y kailangang suspendihin nang isang 
taon para malaman ang kanyang kamalian (kahit na hindi sinasadya’t may paumanhin pa 
ngang ginawa). Sa pamamagitan ng karampatang parusa, magiging maingat sa susunod ang 
sinumang nagkamali.
 Paano naman sa kaso ni Del Castillo? Dahil inabsuwelto ng kanyang kasamahan, 
walang lumalabas na kamalian. Walang leksiyong ituturo dahil wala raw siyang kasalanan. 
Para sa mayorya ng mga miyembro ng Korte Suprema, tapos na ang kaso dahil nagdesisyon 
na ito.
 Sa pagkakataong ito, maraming dapat ipagpasalamat ang mga taong may 
intensiyong mangopya ng gawa ng iba dahil magagamit na nila ang desisyon ng Korte 
Suprema. At para naman sa mga estudyante, propesor, mananaliksik at iba pang propesyonal 
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na nahatulang nagkasala ng plahiyo noon, puwede nilang buhayin ang kanilang kaso para 
matulad sila kay del Castillo.
 May bago na palang etikal na pamantayan sa pangongopya, salamat sa Korte 
Suprema. Sana nama’y mangilan-ngilan lang ang masaya. Sana’y mas marami pa ang 
tumutuligsa.

Oktubre 22-28, 2010





Midya
KABANATA 2



BUWAG I N A NG  MTRCB

M ay lugar ba ang sensura (censorship) sa isang lipunang mayroon daw 
demokrasya?
 Puwede mong sabihing ang Movie and Television Review and 

Classification Board (MTRCB) ay hindi nagsasagawa ng censorship kundi simpleng 
rebyu at klasipikasyon lang. Kung babasahin nga naman ang Presidential Decree No. 1986 
na nagtatag dito noong 1985 at ang MTRCB Implementing Rules and Regulations na 
inaprubahan noong 2004, hindi naman nakasulat ang salitang censorship.
 Pero hindi ba’t censorship na matatawag ang sitwasyong nagbibigay ng 
rekomendasyon ang MTRCB sa mga prodyuser ng pelikula’t telebisyon kung ano-anong 
eksena ang dapat tanggalin o baguhin para makakuha ng paborableng rating? Ano pa 
bang termino ang maaaring gamitin sa kapangyarihan ng MTRCB na magbigay ng 
kinatatakutang rating na "X" ("R" para sa telebisyon) na nangangahulugang hindi maaaring 
isapubliko ang isang palabas?
 Muli nating nakita noong Enero 11 ang kapangyarihan ng MTRCB na suspindihin 
ang isang variety show sa telebisyon dahil sa napabalitang pang-iinsulto sa mga guro ng isa 
sa mga hurado nito noong Enero 7. Nang hindi masagot ng isang contestant ang tanong ng 
nasabing hurado, ito ang naibulalas ng huli: "Murahin mo yung teacher mo. Ako minura ko 
yung teacher ko noong  hindi niya sinagot sa akin yan. Oo, walanghiya `yang mga teacher 
na `yan, hindi sinasabi yung totoo sa atin, e!"
 Bilang isang guro, kasama ako sa mga nainsulto sa lahat ang panglalait sa 
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propesyon ng pagtuturo. Hindi ko man napanood ang aktuwal na palabas, kumalat naman 
ito sa Internet, partikular sa YouTube kung saan pinag-aralan kong mabuti ang konteksto ng 
pahayag ng nasabing hurado.
 Nais ko lang linawing may punto rin naman ang hurado nang sabihin niyang 
ang kabataa’y dapat na mag-aral nang mabuti at huwag lang umasa sa mga ibinabahagi ng 
kanilang guro. Para sa akin, ang pangunahing problema lang ay ang paraan ng pagsasabi 
niya kung saan tila wala nang mabuting ginawa ang lahat ng guro sa Pilipinas.
 Humupa naman ang aking galit nang humingi ng dispensa ang hurado at sabihing 
nabanggit lang niya ang bagay na ito dahil minolestiya siya diumano ng dati niyang guro. 
Totoo man ang o hindi ang huling punto niya, mas mahalaga sa akin ang kanyang paghingi 
ng dispensa na sa aking palagay ay dapat nang tingnan bilang "pagsasara" sa kontrobersiyang 
kinakaharap niya.
 Paano naman ang isyu sa MTRCB? Kung legal na batayan ang pag-uusapan, 
umaayon naman sa batas ang 20 araw na preventive suspension sa variety show. Ayon sa IRR 
ng MTRCB, "Any time during the pendency of the case, and in order to prevent or stop further 
violations or for the interest and welfare of the public, the Chairman of the Board may issue a 
Preventive Suspension Order mandating the preventive seizure of offending motion pictures and 
related publicity materials and/or suspension of the permit/permits involved, and/or closure of the 
erring movie house, television network, cable TV station, and other related establishments or the 
temporary/preventive dismantling or tearing down of public signs and billboards provided that 
the temporary/preventive order thus issued shall have a life of nor mote than twenty (20) days 
from the date of issuance. (Chap. XIII, Sec. 3)"
 Pero kung interes ng publiko ang pag-uusapan, makabubuti ba ang pakikialam 
ng MTRCB? Kailangang tandaang nagdesisyon na ang TV network na tanggalin ang 
kontrobersiyal na hurado dahil sa nangyari. Batay sa pahayag ng nasabing TV network, ito 
ay sa konteksto ng self-regulation, isang pangunahing salik sa pagkakaroon ng kalayaan sa 
pamamahayag.
 Nang itatag ang MTRCB noong 1985, may perspektiba itong maging isang 
pansamantalang ahensiya lamang tungo sa hinahangad na self-regulation ng industriya 
ng pelikula’t telebisyon. Pero sa paglipas ng panahon, kapansin-pansin ang permanenteng 
katangian ng MTRCB sa pagtatakda ng kung ano ang dapat ipalabas sa publiko.
 Kung pagbabatayan ang Guiding Principles ng MTRCB, masyadong malawak 
ang pamantayan ng rebyu at klasipikasyon ng mga pelikula’t programa sa telebisyon: "The 
BOARD shall review and classify motion pictures, television programs and related promotion 
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materials and commercials for TV and cinema, applying as general standard contemporary 
Filipino cultural values. (MTRCB IRR Chap. II, Sec. 1)"
 Ano ba ang ibig sabihin ng contemporary Filipino cultural values? Kung 
masusunod lang ang MTRCB, hindi sana naipalabas ang mga obrang tulad ng Schindler’s 
List (1993), The Piano (1993) at The Bridges of Madison County (1995) pero dahil sa 
malawakang pagkondena sa desisyon nito, napilitan ang Malakanyang na baligtarin ang 
desisyon ng MTRCB. Pero sa kaso ng mga pelikula’t dokumentaryong may politikal na 
tema tulad ng Orapronobis (1989) at Dear Sam, Sumasaiyo Juan (1990), nakakalungkot na 
hindi naipalabas ang mga ito noon. 
 Noon lang Setyembre 2009, binigyan ng rating na X ang pelikulang Dukot 
(Desaparecidos) at pumayag lang ang MTRCB na bigyan ito ng R-13 nang takpan sa isang 
eksena ang larawan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na nakasabit sa dingding sa 
opisina ng militar.
 Mahaba ang listahan ng mga kontrobersiyal na desisyon ng MTRCB na 
nagpapatunay ng dalawang bagay: Una, hindi kayang maintindihan ng mga moralistang 
may konserbatibong pananaw ang mga obrang pumupukaw sa kaisipan ng nakararami. 
(Kung sabagay, hindi nakikita ng mga konserbatibo ang kahalagahan ng pagmumulat dahil 
kontento na sila sa panlipunang kaayusan.) Ikalawa, mababa ang pagtingin ng gobyerno 
hindi lang sa mga manggagawa sa pelikula’t telebisyon kundi sa lahat ng mamamayan dahil 
sa palagay nito’y parating kailangan ng magbabantay sa kanila’t magtatakda kung ano ang 
dapat na panoorin. (Sa tingin kaya ng gobyernong ito’y walang sariling pag-iisip ang mga 
Pilipino?)
 Mas kapansin-pansin ang kawalan ng tiwala sa mamamayan at ang pagtingin ng 
gobyernong ito lamang ang tama kung babasahin nang mabuti ang probisyong ito sa IRR 
ng MTRCB: "No films, television program, or publicity/promotional material for such films and 
TV programs, unless they are imprinted or exhibited by the Philippine Government and/or its 
departments and agencies, shall be granted exemption from review and classification for audience 
suitability. (Chap. 5, Sec. 9)"
 Malinaw na kung ang isang palabas para sa pelikula o telebisyon ay gawa ng 
gobyerno, hindi na ito kailangang dumaan sa MTRCB. Ito ang dahilan kung bakit mabilis 
na naipalabas ang isang dokumentaryo ng gobyernong Paglaban sa Kataksilan: 1017 (2006) 
na ipinagtanggol ang desisyon ng administrasyong Macapagal-Arroyo na magdeklara ng 
state of national emergency. Pero matatandaang hindi naman pinayagan ng MTRCB ang 
pagpapalabas ng Ang Mabuhay Para sa Masa (2007) na nagkukuwento ng buhay ni dating 
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Pangulong Joseph Estrada. Simple lang naman ang paliwanag sa sitwasyong ito: Ang una’y 
panig sa pamahalaan, ang ikalawa’y tumutuligsa rito.
 Sa panahong may itinatago ang mga nasa kapangyarihan, nasa interes nila ang 
pananatili ng mga ahensiyang tulad ng MTRCB para supilin hindi lang ang midya kundi 
ang kalayaan ng mamamayan. Kung nais nating itaguyod ang self-regulation ng pelikula’t 
telebisyon, napapanahon nang manawagan para sa tuluyang pagbubuwag ng MTRCB.
 Ipagdiriwang ng MTRCB ang ika-25 anibersaryo nito sa Oktubre 5. Sana’y ito 
na ang huling anibersaryo nito para magkaroon ng tunay na selebrasyon ang industriya ng 
pelikula’t telebisyon.

Enero 15-21, 2010



ELEKSIYON,  TELEBISYO N, 
AT PAKIU SA P SA  M GA 
NANG UNG U NA NG  ISTASYO N

S ipag at tiyaga, galing at talino, diyos at bayan – para sa kalikasan, kontra sa kahirapan, 
tungo sa kaunlaran.
 Sa Pebrero 9 pa ang simula ng kampanya ng mga tumatakbo para Presidente, 

Bise Presidente, at Senador. Pero mula pa noong nakaraang taon, may idea na tayo sa 
mga nagnanais na kumandidato. May mga umamin, may mga nagpahaging, may mga 
nagpakipot. Matipid man ang sagot sa kanilang pinaplano noon, kitang-kita naman ang 
kanilang pagnanasang tumakbo.
 Salamat sa telebisyon (at sa kaakibat na teknolohiyang nagbigay ng kulay sa ating 
natutunghayan), halatang-halata natin ngayon kung sino ang berde, dilaw, at kahel. Sadyang 
makulay ang politika sa ating bayan at ang iba’t ibang matitingkad na kulay ay unti-unti 
nang naiuugnay sa pangalang isusulat sa balota kung sakali.
 Tulad ng bahaghari, iba’t ibang kulay ang nakikita at napakaraming mapanlikhang 
paraan para magbigay ng iisang patagong mensahe: ”Ako ang inyong iboto! Ako ang 
karapat-dapat kompara sa iba!”
 Iisang hangarin, iba’t ibang pangako. Dahil sa biswal na katangian ng telebisyon, 
mas binibigyang-diin ng mga kandidato ang porma kaysa nilalaman ng mensahe. May 
isang kandidatong sinindak ang bayan sa dami ng artistang sumusuporta sa kanya; may isa 
pang ipinakita ang kanyang pagiging mahirap noon para mapalapit sa masa; at may isang 
nahuhuli sa mga survey na nagpakita ng isang kakayahang hindi kaya ng iba pa niyang 
katunggali, ang magpalipad ng eroplano!



27

 Sa pamamagitan ng iba’t ibang debate at porum, pinipilit na tugunan ang 
kakulangan ng mga politikal na patalastas (political ads) para makuha ang paninindigan ng 
mga kandidato sa mga isyung kinakaharap ng lipunan. Makakaapekto kaya ang pinagsasabi 
ng mga kandidato sa mga nasabing pagtitipon sa kanilang katayuan sa mata ng publiko? 
Kung tatanungin ang mga nasa likod ng kampanya ng mga politiko, tila mas mahalaga ang 
patalastas kaysa debate.
 Para sa kampo ni Noynoy Aquino, halimbawa, mahalagang magkaroon ng political 
ads na katulad ng mga inilalabas ni Manny Villar. "Why is Senator Villar going up and Senator 
Aquino going down? We can say it's the frequency of Senator Villar's ads. That's one. Secondly, it's 
time to also reassess the messaging of Senator Noy. Maybe it's not resonating. We have to look also 
if there is a need to adjust our campaign strategy," sabi ni Quezon Rep. Lorenzo Tañada III, 
tagapagsalita ng Liberal Party (LP), ang partido ni Aquino.
 Dito natin makikita ang kapangyarihan ng telebisyon, lalo na ng political ads. 
Kahit noong 2004, lumalabas sa pag-aaral ng Pulse Asia na 67% ng populasyon ay nagsabing 
may kredibilidad ang kanilang napapanood sa telebisyon at ito ang kanilang pangunahing 
batayan ng pagboto.
 Ito ang dahilan kung bakit si Villar ay gumastos diumano ng P543 milyon mula 
Oktubre hanggang Disyembre 2009 para sa mga patalastas. Sa pagsisimula ng kampanya 
sa Pebrero 9, makakaasa tayo ng mas madalas na pagpapakita ng political ads. Ayon kay 
Margot Torres, pangulo ng Philippine Association of National Advertisers (PANA), "[We 
will see] advertising spending increase this year because advertisers will continue to advertise and 
political candidates will as well."
 Saan naman kaya sila magbubuhos ng pera? Kung pagbabatayan ang datos ng 
pinaghalong komersiyal at politikal na patalastas mula Oktubre hanggang Disyembre 2009, 
ang kabuuang gastusin sa iba’t ibang porma ng midya ay P52.2 bilyon. Umabot sa P38.9 
bilyon (o halos 75% ng kabuuan) ay napunta sa telebisyon, P10.1 bilyon (o 19%) sa radyo 
at P3.1 bilyon (o 6%) sa print.
 Bagama't malinaw na pinakamalakas ang impluwensiya ng telebisyon, kailangan 
pa ring isakonteksto ang kapangyarihang ito sa kompetisyong namamagitan sa iba’t ibang 
estasyon.
 Sa datos ng AGB Nielsen Media Research noong 2006, malinaw na ang ABS-
CBN at GMA ay may pinagsamang audience share na 84.8% tuwing noonprime (12:00 
p.m. hanggang 1:59 p.m.) at 80.9% tuwing primetime (6:00 p.m. hanggang 7:59 p.m.). 
Patuloy ang kanilang dominasyon sa ratings mula 6:00 a.m. hanggang 11:59 p.m.
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 Sadyang napakalayo ng audience share ng TV5 (dating ABC), RPN, IBC at 
NBN, pati na rin ang iba pang UHF at cable channels. Kahit na sabihing ang RPN, IBC 
at NBN ay pinapatakbo mismo ng pamahalaan, limitado pa rin ang kanilang impluwensiya 
kumpara sa mga higanteng estasyon. Ito ang dahilan kung bakit kahit si Gilbert Teodoro, 
kandidato ng administrasyon, ay nag-eere din ng political ads sa ABS-CBN at GMA 
at hindi lang basta-basta umaasa sa anumang bentaheng makukuha niya mula sa mga 
estasyong pinapatakbo ng pamahalaan.
 Kung may patuloy na nakikinabang sa pagtatanggal ng political ad ban mula 
noong eleksiyon ng 2001, ito ay walang iba kundi ang ABS-CBN at GMA. Anumang 
istasyon ang manguna’t pumangalawa, hindi maikakaila ang kanilang parehong pagtaas ng 
kita mula sa political ads ng mga kandidato.
 Sa puntong ito’y mainam na pakiusapan ang mga estasyong ito na pataasin ang 
antas ng diskurso ngayong eleksiyon. Sa isang banda, malaking tulong ang pag-oorganisa 
ng mga debateng napapanood ng sambayanan, gayundin ang patuloy na pag-uulat sa mga 
nangyayari sa kampanya ng mga kandidato. Dapat lang na purihin ang ABS-CBN at GMA 
sa mga inisyatibang tulad nito, bukod pa sa pagiging bukas nito sa feedback na nagmumula 
sa mga tagasubaybay nila.
 Pero kailangang idiing may malaking magagawa ang ABS-CBN at GMA sa klase 
ng political ads na ipapalabas sa kanilang mga programa. Nasa kapangyarihan nila ang 
hindi pag-eere ng political ads na sa tingin nila’y hindi makatutulong sa paghuhubog ng 
pampublikong opinyon. Kailangang busisiin hindi lang ang porma kundi ang aktuwal na 
nilalaman ng political ads. 
 Mainam na magkaroon ng sariling pagkukusa ang dalawang estasyon, pero may 
malaking magagawa rin ang mga tagasubaybay ng ABS-CBN at GMA para pakiusapan 
silang bigyan tayong lahat ng makabuluhang political ads na direktang naglalahad ng 
paninindigan ng mga kandidato sa mga importanteng isyu.
 Simpleng pakiusap lang naman ito sa ABS-CBN at GMA, lalo na’t makakaasa 
tayo ng pagbaha ng mga walang-katuturang patalastas sa pagsisimula ng kampanya sa 
Pebrero 9.

Pebrero 5-11, 2010



PAG -ALA LA  SA  PP1017

M ainam na alalahanin ang diwa ng EDSA 1 noong 1986. Pero hindi dapat 
mabaon sa limot ang malagim na nangyari noong Pebrero 24, 2006.
 Pinatalsik ang diktador sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos mula 

Pebrero 22 hanggang 25, 1986. At sa pag-alala sa ika-20 anibersaryo ng nangyaring people 
power sa EDSA, ipinailalim naman ng administrasyong Macapagal-Arroyo ang buong 
bansa sa state of national emergency.
 Ang dapat ay selebrasyon ng kapayapaan ay nauwi sa hindi-masukat na kaguluhan. 
Natatandaan mo pa ba ang nakaraan?
 Malinaw ang nakasaad sa Presidential Proclamation No. 1017 (PP 1017) na 
mabilisang ipinatupad ng Malakanyang noong Pebrero 24, 2006: "(C)onspirators have 
repeatedly tried to bring down the President, (and) claims of these elements have been recklessly 
magnified by certain segments of the national media."
 May sabwatan diumano ang Kanan at Kaliwa, pati na rin ang ilang organisasyong 
pang-midya, para pabagsakin ang gobyerno. Hindi nakakagulat na sa sumunod na mga 
araw, inaresto ang ilang kilalang personalidad ng oposisyon tulad ng namayapang si Rep. 
Crispin Beltran (AnakPawis). Ang diyaryong The Daily Tribune ay ni-raid ng pulisya at ang 
iba pang organisasyong pang-midya ay nakaranas ng pagmamanman ng mga awtoridad.
 Sa larangan ng alternatibong midya, ang blocktimer sa DZRJ (AM station) 
na Ngayon Na, Bayan! ay kinansela sa mismong araw ng imposisyon ng PP 1017. Kahit 
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na sabihing pribadong pag-aari ang estasyon ng radyo, hindi maikakaila ang malapit na 
relasyon ng may-ari sa pamilyang Arroyo. Sa katunayan, may mga mapagkakatiwalaang 
impormanteng nagsabing tumawag ang Malakanyang sa may-ari ng DZRJ para kanselahin 
na ang programang ito.
 Alam ko ang nangyari sa Ngayon Na, Bayan! dahil isa ako sa mga co-host nito. 
Ako po ang nakatakdang mag-board work sa mismong araw ng imposisyon ng PP 1017 
na pumatak sa Biyernes. Mula sa aking opisina sa Unibersidad ng Pilipinas (UP), papunta 
na ako sa istasyon ng DZRJ sa Makati Avenue nang makakuha ng notipikasyon mula sa 
Kodao Productions (prodyuser ng nasabing programa) na kami ay hindi pinayagang mag-
ere ng management ng DZRJ.
 Maraming tumuligsa sa desisyon ng pamahalaang ipatupad ang PP 1017. Isa raw 
itong mapanlikhang paraan para magkaroon ng batas militar. Oo nga’t tumagal lang ito 
hanggang Marso 3, 2006 (o pitong araw), pero damang-dama pa rin ang epekto ng PP 
1017 sa sumunod na mga araw.
 Labing-isang araw pagkatapos na ipawalang-bisa ng pamahalaan ang PP 
1017, napilitang magpatawag ng isang press conference ang Kodao para ilantad ang 
kasinungalingang binanggit ng isang testigong iniharap ng Philippine National Police 
(PNP) na nagngangalang Jaime Fuentes (na hindi nagpakita ng kanyang mukha sa midya). 
Sinabi niya sa kanyang affidavit na nagtrabaho siya sa Kodao Productions noong 1987. Alam 
daw niyang ang Kodao ay isang propaganda unit ng Communist Party of the Philippines 
(CPP). Idinagdag pa niyang ang programang Ngayon Na, Bayan! ay bahagi ng kampanyang 
destabilisasyon ng CPP para pabagsakin ang gobyerno dahil sa pag-interbyu nito sa isang 
rebelde.
 Sa isang pahayag, pinabulaanan ng Kodao na may naging kawani ito na 
nagngangalang Jaime Fuentes. Isa pa, binuo ang Kodao noong 2001, o 14 na taon bago ang 
sinabing pagtatrabaho diumano ni Fuentes sa Kodao. Bagama't nainterbyu ng Ngayon Na, 
Bayan! si Gregorio "Ka Roger" Rosal na mataas na opisyal ng New Peoples Army (NPA), 
ito ay sa konteksto ng pagbabalita, tulad ng ginagawa ng iba pang organisasyong pang-
midya.
 Dahil ang Ngayon Na, Bayan! ay isang news and public affairs program, iba’t 
ibang tao ang naging bahagi ng programa nito – bukod kay Ka Roger na nainterbyu sa 
pamamagitan ng phone patch, nariyan ang isang ambassador, opisyal ng gobyerno, doktor, 
inhinyero, estudyante, maralitang tagalungsod, manggagawa, magsasaka, at marami pang 
iba.
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 Ang akusasyong instrumento ng mga komunista ang aming programa sa radyo ay 
malinaw na walang batayan (lalo na’t kung iisiping umani ito ng maraming parangal mula 
nang magsimulang mag-ere noong 2001). Pero sa pamantayan ng mga nasa kapangyarihan, 
ang sinumang kritikal sa nangyayari sa lipunan ay tinitingnang subersibo. Para sa kanila, 
hindi dapat bigyan ng espasyo sa midya ang kanilang pahayag.
 Nagsisilbing ebidensiya ang PP 1017 sa pagsupil ng pamahalaan sa batayang 
kalayaan ng mamamayan. Nagsisilbi rin itong babala sa ating lahat – kung walang 
makabuluhang pagbabagong mangyayari sa hinaharap, magkakaroon at magkakaroon ng 
mapanlikhang paraan ang pamahalaan para manatili sa kapangyarihan!
 Ang mga nasa kapangyarihan ay patuloy na gagawa ng paraan para makinabang sa 
kanilang puwesto. Kasama na rito ang pagpapatupad ng mga polisiya tulad ng PP 1017 na 
kunwari’y naglalayong iligtas sa kapahamakan ang estado. Pero malinaw sa ating lahat na 
sarili lamang nila ang kanilang planong iligtas. Kailanman ay hindi nila iniisip ang abang 
kalagayan ng nakararami.
 Sa ating pag-alala sa nangyari apat na taon na ang nakaraan, tunay na hindi na 
dapat maulit ang imposisyon ng PP 1017. Hindi dapat payagang manumbalik ang batas 
militar sa Pilipinas. Hindi dapat hayaang manatili sa puwesto ang mga hindi karapat-dapat.

Pebrero 26-Marso 4, 2010



PERYOD I SMO 
AT PAG- EEND ORSO 
SA MGA KA ND I DATO

S a panahon ng eleksiyon, nararapat bang mag-endorso ang isang organisasyong 
pang-midya ng kandidatong dapat iboto?
 Walang pumipigil sa isang diyaryo o magasing maglabas ng editoryal tungkol dito. 

Puwede ring mag-ere ng isang PSA (public service announcement) ang estasyon ng radyo 
o telebisyon para linawin ang dahilan ng pag-eendorso kung sakali.
 Kung titingnan ang karanasan sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, nakagawian 
na ng maraming organisasyong pang-midya ang pagpili na sa tingin nila’y dapat iboto ng 
kanilang tagasubaybay. Para sa kanila, bahagi ito ng gawain nilang paghuhubog ng opinyong 
pampubliko.
 Dito sa Pilipinas, ano ang pangunahing salik sa pananahimik? Madalas na 
argumento ang pangangailangang maging neutral sa pagbabalita, kaya hindi raw dapat 
pumanig sa isang kandidato o partidong politikal. Nawawala raw ang obhetibidad 
(objectivity) sa pag-uulat kung magkakaroon ng isang editoryal, halimbawa, na maglalahad 
ng bukas na pag-eendorso sa isang partikular na kandidato o partido.
 Dalawang bagay ang dapat linawin sa puntong ito.
 Una, walang lugar ang sinasabing neutrality sa pagbabalita dahil ang peryodismo 
ay hindi lang simpleng paglalahad ng datos kundi pagbibigay ng impormasyon. Para 
magkaroon ng huli, kailangan ang pagsusuri ng mga datos batay sa piniling balangkas 
(framework) ng isang peryodista. Sadyang hindi maiiwasan ang pagpanig sa paggamit 
ng balangkas. Sa isang banda, paano kaepektibong mailalahad ng isang peryodista ang 
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nangyayari sa lipunan kung hindi niya kritikal na susuriin ang lahat ng datos na nakuha 
niya? Kailangan ding tandaang ang simpleng pagpili ng mga datos na iuulat, pati na ang 
pagkakasunod-sunod ng mga ito, ay nagpapakita ng pagsusuri (intensiyonal man o hindi) 
ng isang peryodista.
 Ikalawa, ang pagiging obhetibo ay nangangahulugan lang ng pagkuha ng iba’t 
ibang argumento tungkol sa isyung nais ibalita. Para sa isang peryodista, kailangang 
maglaan ng kaukulang espasyo para malaman ng tagasubaybay ang iba’t ibang panig. Sa 
konteksto ng pagbibigay ng komentaryo, maaaring maglahad ng paninindigan hindi lang 
ang peryodista kundi ang buong organisasyong pang-midya (sa pamamagitan ng editoryal). 
Ang pagbibigay ng paninindigan, indibidwal man o organisasyonal, ay pangunahing 
katangian ng pahinang Op-Ed (opinion-editorial) ng isang diyaryo.
 Sa madaling salita, may karapatan ang publikong malaman ang paninindigan ng 
kanilang sinusubaybayang organisasyong pang-midya. Kung walang pumipigil sa huling 
mag-endorso ng isang kandidato sa pamamagitan ng editoryal, halimbawa, bakit hindi pa 
rin nangyayari ito?
 Dahil kaya ito sa kawalan ng pagkakaintindi ng maraming opisyal ng organisasyong 
pang-midya sa responsibilidad nila sa publiko? Ayaw kong isiping ito ang dahilan. Sa 
aking paminsan-minsang pakikipag-ugnayan sa ilan sa kanila, masasabi kong alam ng mga 
kakilala ko ang katangian ng editoryal, halimbawa, at ang kahalagahan ng komentaryo sa 
paghuhubog ng opinyong pampubliko.
 Pero siyempre, nariyan ang pag-aagam-agam nila sa bukas na pag-endorso sa 
isang kandidato.
 Ang simpleng dahilan ay ang kawalan ng mapagpipilian dahil na rin sa katangian 
ng mga partidong politikal. Para sa mga organisasyong pang-midya ng iba pang bansa, 
malinaw ang pagkakaiba ng plataporma ng mga partido. Sa Estados Unidos, may malaking 
kaibahan sa paninindigan ng Democrats at Republicans. Gayundin ang kaso sa Gran 
Britanya kung susuriin ang plataporma ng mga partidong Tory at Labour. Para sa mga 
bansang ito, malaking iskandalo kung magpalit ng partido ang isang politiko.
 Kakaiba ang kaso ng mga partidong politikal sa Pilipinas dahil mas mapagpasya 
ang mga personalidad kaysa mga prinsipyo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pulitiko 
ay tila paruparong palipat-lipat ng partido. Kahit na sinusubukan ng mga progresibong 
party-list group ang pagkakaroon ng isang kampanyang nakatutok sa mga isyu, patuloy pa 
rin ang dominasyon ng mga tradisyonal na partidong pinangungunahan ng mga tradisyonal 
na politiko. 
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 Sa konteksto ng traditional at personality politics, mahihirapan talaga ang mga 
organisasyong pang-midya sa pag-endorso ng isang kandidato.
 Pero may praktikal silang dahilan sa hindi pagpanig sa sinumang kandidato: Noong 
2001, tinanggal na ang political ad ban. Magmula noon, naging malaking pinagkukunan 
ng kita ang eleksiyon dahil sa ad spots na ibinebenta ng mga organisasyong pang-midya sa 
mga kandidato’t partidong politikal. Hindi man nila tuwirang aminin, masayang-masaya 
ang mga may-ari ng organisasyong pang-midya tuwing may eleksiyon dahil sigurado silang 
kikita mula rito.
 Kung magdesisyon ang isang organisasyong pang-midyang mag-endorso ng 
isang kandidato, malamang na makokompromiso ang potensiyal nilang kikitain. Bakit nga 
naman maglalagay ng mga politikal na patalastas ang mga katunggali kung alam nilang 
hindi sila ang ineendorso?
 Sa puntong ito, malinaw na ang usapin sa maraming organisasyong pang-midya 
ay ”pera-pera,” isang sitwasyong hindi kakaiba sa kasalukuyang kampanyang sinasabing 
pinakamagastos sa kasaysayan ng eleksiyon sa Pilipinas. Malinaw na ang pangunahing 
gastusin ng mga kandidato’t partido ay ang mga politikal na patalastas kung saan ang bayad 
ay direktang napupunta sa mga organisasyong pang-midya.
 Walang masama kung kumita sila mula sa mga patalastas (politikal man o 
komersiyal) pero huwag naman sanang makompromiso ang responsibilidad nito sa 
paghuhubog ng opinyong pampubliko. Para mapataas ang antas ng diskurso, dapat silang 
maging bukas sa pag-eendorso.

Marso 5-11, 2010



ELEKSIYON,  MI DYA,
AT BLAC K PROPAGANDA

H abang papalapit ang Mayo 10, paparami naman ang batuhan ng putik 
(mudslinging) ng iba’t ibang magkakatunggali sa eleksiyon.
 Sa konteksto ng kampanya, isang estratehiya ang paninirang-puri para 

umangat ang nag-aakusa at bumaba naman ang kanyang inaakusahan. Pero kung hindi 
epektibo ang mudslinging, maaaring makakuha ng simpatiya ang biktima at mapasama ang 
nambabato ng putik.
 Para sa maraming kritikal na botante, hindi sila masisisi kung magsuspetsa silang 
ang ilang insidente ng negatibong publisidad ng isang kandidato ay hindi mula sa kanyang 
katunggali kundi ibinato niya sa kanyang sarili (self-inflicted), bagama't sa paraang 
mapanlikha’t mapanlinlang. Simple lang naman ang dahilan nito: Madaling makakuha ng 
simpatiya sa mga botante kung epektibong masasagot ang isang walang-batayang paratang. 
At siyempre pa, ang mahusay na pagtugon ay magagawa lang kung kasama sa paghahanda 
ang paggawa ng akusasyong ibabato sa sarili.
 Madali namang malaman kung ang isang insidente ng politikal na mudslinging 
ay self-inflicted. Madaling pabulaanan ang isang akusasyon dahil nakahanda ang mga 
testigong humarap sa midya, pati na rin ang mga dokumentong maglilinis sa pangalan. 
Ang kawalan ng batayan ng isang akusasyon ay natatapatan ng sanlaksang ebidensiya para 
pabulaanan ito. Sa loob ng maikling panahon, nakakaya ng isang politikal na partidong 
mag-organisa ng press conference, magsulat ng mga pahayag sa midya at magbigay ng 
panayam sa halos lahat ng mga publikasyon at network, lalo na sa telebisyon.
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 Ibang-iba ang batuhan ng putik sa pagsasagawa ng makabuluhang kritisismo sa 
katunggali. Ang isang kandidato ay may karapatang batikusin ang plataporma ng kanyang 
kalaban sa politika para malaman ng mga botante ang paninindigan hindi lang ng nasabing 
kalaban kundi ng mismong nagbibigay ng puna. Kung intelihente lang ang palitan ng 
opinyon, mas magkakaroon ang mga botante ng batayan sa kanilang pagpili ng kandidato 
sa darating na eleksiyon.
 Bagama't kapuri-puri ang ginagawa ng maraming organisasyong pang-midya 
para alamin ang paninindigan ng mga kandidato sa mga isyu, minsa’y magtataka ka pa rin 
kung bakit pinalulusot ang maraming balitang bahagi ng tinatawag na black propaganda ng 
iba’t ibang partido. May diperensiya daw sa pag-iisip ang isang kandidato sa Pangulo, pero 
hindi naman malinaw ang ebidensiyang ibinigay. Inorganisa raw ng katunggaling partido 
ang isang press conference ng isang katulong na minaltrato diumano ng asawa ng isang 
kandidato halos isang dekada na ang nakaraan, at wala naman siyang bagong sinabi.
 Ang politikal na mudslinging ay pangunahing elemento ng black propaganda. 
Wala itong iba pang layunin kundi ang maitim na balak na siraan ang sinumang katunggali. 
Ang mga akusasyon ay kadalasang walang malinaw na ebidensiya o batay lang sa mga datos 
na binigyan ng makasariling interpretasyon.
 May dahilan para magsuspetsa ang maraming Pilipinong ang ilang politikal na 
mudslinging ay self-inflicted lang at ang tanging layunin ay lalo pang lumakas ang simpatiya 
sa mga kandidato ng partido. Pero ang mas pangunahing usapin ay kung bakit nagiging 
bahagi ang mga ito ng pang-araw-araw na balita. Kailangang tandaang hindi tungkulin ng 
mga peryodistang iulat lahat ng sinasabi ng mga kandidato, dahil responsibilidad nilang 
tukuyin ang impormasyong makatutulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. Sa 
madaling salita, may obligasyon ang peryodistang pag-ibahin ang black propaganda sa 
lehitimong balita at iulat lamang ang huli.
 Simple lang po ang tanong sa puntong ito: May benepisyo ba ang taumbayang 
malaman, halimbawa, ang pagmamaltrato diumano ng asawa ng isang kandidato na 
napatunayan naman ng korteng walang batayan halos sampung taon na ang lumipas? 
Nakatutulong ba sa paghuhubog ng opinyong pampubliko ang akusasyong nagkaroon 
noon ng psychiatric treatment ang isang kandidato sa Pangulo pero walang ebidensiyang 
magpapatunay sa insidenteng ito?
 May mahalagang papel ang midya sa pagtatanggal ng black propaganda, panahon 
man ng eleksiyon o hindi. Kung magkakaisa lang ang lahat ng organisasyong pang-midya 
na huwag patulan ang mga walang-batayang akusasyon, magkakaroon na ng malaking 



37

pakinabang ang mamamayan.
 Pero hindi lang ito responsibilidad ng newsroom kundi ng mga departamentong 
may kinalaman sa pagtanggap ng mga patalastas. Kung nais ng isang partidong maglabas 
ng isang politikal na patalastas (political advertisement), kailangang siguraduhing ang 
anumang kritisismo sa mga katunggali ay batay sa mga datos at hindi sa haka-haka, 
espekulasyon o tsismis.
 Sa panahon ng eleksiyon, kailangang idiing may karapatan ang mga organisasyong 
pang-midyang tutulan ang anumang patalastas na hindi nakakatulong sa pagbibigay ng 
karampatang impormasyon sa mga botante. Nangangahulugan man ito ng kawalan ng kita, 
hindi ba’t mas nakapangingibabaw dapat ang pangunahing responsibilidad ng paghuhubog 
ng opinyong pampubliko?
 Halatang-halata ang politikal na mudslinging ng mga tumatakbo bilang Pangulo—
alegasyon ng korupsiyon, hindi-maipaliwanag na yaman, pag-abuso sa kapangyarihan at 
kahit kawalan ng matinong pag-iisip. Alin sa mga ito ang black propaganda at lehitimong 
akusasyon ng isang panig?
 Sa panahong pinapatulan pa rin ng midya ang pag-uulat ng black propaganda, 
tungkulin ng mga botanteng maging kritikal sa lahat ng impormasyong nakukuha. At 
habang pinag-iisipan ang mga karapat-dapat iboto sa darating na halalan, hindi pa huli ang 
lahat para singilin ng mga botante ang midya sa mga halatang pagkukulang.

Abril 23-29, 2010



KUWENTO SA  L I KO D 
NG  BLOG NA  'H AY!  MEN! '

A kala ko noo’y wakas na ang "wasak."
 Bagama't napakahina ng boses ng pagtuligsa, inisip kong handang 
makinig sa katwiran ang mga kinauukulan (lalo na ang isa sa kanilang sumulat 

pa sa akin para humingi ng dispensa). Mali pala ako.
 Ano ba ang nangyari noon? Dahil mahina ang bagyo ng kritisismo, ang ulan ng 
pagbatikos sa blog na Hay! Men! Ang blog ng mga tunay na lalake! (http://tunaynalalake.
blogspot.com) ay mistulang ambon lang. Pero kahit ambon ay nakakaya pa ring magdulot ng 
kalawang sa pinakamatigas na bakal. Kahit sa virtual na paraan, nagkaroon ng matitinding 
sagutan ang maraming mulat at hindi-mulat na online users sa ilang posts ng Hay! Men! 
noong Mayo 2009 tungkol sa kontrobersiyal na katangian nito.
 Tiningnan kong politikal na tagumpay ang pagsasara ng Hay! Men! noong Oktubre 
17, 2009. May kinalamam man o wala ang mga naging puna, hindi na ito mahalaga sa akin. 
Ang mas importante’y tapos na ang promosyon ng seksismo at pang-aapi sa kababaihan at 
komunidad ng LGBT.
 Pero naging pansamantala lang pala ang tagumpay dahil napansin ko kamakailan 
lang ang pagbabalik nito. Nadagdagan pa nga ang aking pagkadismaya. Napansin kong 
naging mas malala pa ang nilalaman ng nasabing blog, batay sa aking pagbabasa ng 
pinakahuling posts nito. 
 Para sa mga hindi lubusang nasusundan ang konteksto ng ating pinag-uusapan, 
nagsimulang mag-post ang Hay! Men! noong Abril 22, 2009 ng mga nakakatawang 
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kategorisasyon ng mga tunay at hindi tunay na lalaki (TNL at DTNL). May "manipesto" 
itong nagsilbing pamantayan sa pagtutukoy ng mga tao, bagay o pangyayaring TNL, 
DTNL o under consideration.
 Para sa mga awtor ng blog, katuwaan lang naman ang lahat kaya subhetibo ang 
naging pagtatakda. Nais nilang magpatawa at magbigay ng panandaliang aliw sa publiko, at 
sa aking palagay ay nakamit nila ito. Sa pangkalahatan, maikli at direkta ang pagkakasulat 
ng mga post kaya madaling maintindihan ng nakararaming Pilipino. Maraming karakter at 
elemento ng kulturang popular ang ginawang katatawanan ng nasabing blog.
 Sa maikling panahon, tumaas ang traffic ng Hay! Men! at naging usap-usapan ang 
nilalaman nito sa napakaraming website, discussion forum, at e-group. Maraming naging 
tagahanga’t tagapagtanggol ang blog noong 2009, pero may iilan ding nagbigay ng puna sa 
nilalaman nito. Isa po ako sa mga bumatikos.
 Mahaba ang aking naging paliwanag, pero ang buod ay makikita sa sumusunod 
na argumento: "Sa titulo pa lang, kitang-kita na ang kapilyuhan dahil sa malinaw na 
patungkol sa pagkabirhen ng babae (hymen). Maaari ding patutsada ito sa mga bakla dahil 
sa salitang `Hay!’ Sa layunin nitong pag-ibahin ang katangian ng babae’t lalaki, yumakap 
(intensiyonal man o hindi) ang mga awtor ng blog sa patriyarkal na pananaw. Mapapansin 
ito sa kabastusang hatid ng mga katagang ̀ espesyal na relasyon sa mikropono’ ng hindi tunay 
na mga lalaki at pagkakaroon ng sandatang maaaring `itutok’ sa isang babae para naman sa 
tunay na mga lalaki. Sa kaso ng post na nagsasabing ang trabaho ng tunay na lalaki ay isang 
panadero, halatang-halata ang seksismo sa argumento: `Dahil ang Tunay na Lalake, laging 
nagmamasa para laging may kakainin na monay ang mga kapwa Tunay na Lalake.`"
 Wala akong intensiyong ulitin ang aking mahabang diskurso. Ang kailangan lang 
malaman sa puntong ito ay ang isang malungkot na katotohanan:  Ang mga pangunahing 
personaheng nasa likod ng blog na ito ay mga dating aktibista!
 Opo, sila ay mga indibidwal na inaasahan nating may mataas na antas ng 
kamulatan, may malalim na pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kababaihan at kabaklaan. 
Ang kanilang kahusayan sa pagsusulat ay nasasayang lang sa walang-katuturang pagbibigay-
aliw na nagreresulta lang sa pagpapababa ng dignidad ng mga babae’t bakla. Pero kahit na 
sabihing wala silang malalim na pag-unawa sa ugnayan ng kasarian at lipunan, hindi ito 
lisensiya para magsulat ng mga post na iniinsulto ang katayuan ng mga grupong patuloy na 
biktima ng patriyarkal na kaayusan.
 Ang mga dating aktibistang responsable sa Hay! Men! ay mga kinikilalang 
manunulat at dokumentarista. Ipagpaumanhin po sana ninyong lahat kung hindi ko na 
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sila babansagang "artista ng bayan" dahil malaking kahihiyan ang kanilang ginagawa 
sa progresibong kilusan. (At pinag-uusapan na rin lang ang aktibismo, malaki rin ang 
aking puna sa mga progresibong patuloy na tumatangkilik sa nasabing blog at patuloy na 
natatawa’t naaaliw sa mga birong nagpapababa ng pagtingin sa kababaiha’t kabaklaan.)
 Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng iba’t ibang teksto sa midya, maniwala 
po kayong hindi masasabing satiriko ang paraan ng pagpapatawa sa Hay! Men! Tahasan 
kasi ang pagpapababa sa katayuan ng mga babae’t bakla. Lalong hindi katanggap-tanggap 
ang pag-apruba ng mga komento ng anonymous online visitors na nagtataguyod ng iba’t 
ibang krimen sa mga babae’t bakla tulad ng panggagahasa, pambubugbog, pagtortyur at 
pagpatay.
 Kahit na alam ko na ang mga tunay na pangalan ng mga nasa likod ng Hay! 
Men! wala akong layuning isapubliko ang mga ito. Hindi tulad nilang walang pakialam sa 
sensibilidad ng kababaihan at kabaklaan, may pagpapahalaga ako sa kanilang kagustuhang 
manatiling tago ang identidad.
 Sa aking opinyon, ang kailangan lang malaman ng publiko ay ang maikling liham 
na ibinigay ng isa sa kanila sa akin matapos mabasa ang aking sanaysay laban sa Hay! Men!: 
"Sumulat ako hindi para sa diskurso, kundi kilalanin at tanggapin ang inyong komentaryo 
sa blog. Masasabi kong hindi naabot ng blog ang intensiyon nito. Alam ko iyon dahil isa 
ako sa original na nagbuo ng konsepto at nananatili ako, kahit napapansin ko na out of 
control na ito, para sikaping makapagbigay pa rin ng direksyon. Maraming dapat sabihin 
pero ang duluhan ay ano ang kagyat na kailangang gawin. I'm resigning as blog author at 
admin ng Hay! Men! at sana sumunod na rin ang iba pang admin at authors. Maraming 
salamat sa inyong paalala. Kung may kailangang panagutan, pananagutan ko."
 Natuwa ako noon sa kanyang bukas na pagtanggap sa kahinaan ng Hay! Men! 
Dahil dating aktibista at inako naman niya ang responsibilidad, akala ko’y tutuparin niya 
ang kanyang pangako. Pero nalaman ko sa ilang mapagkakatiwalaang kakilala niya ang 
kanyang muling pagbabalik sa nasabing blog para muling magkalat ng seksismo. Ang 
anumang pagtanggap sa mga kahinaan niya noon ay tuluyan na niyang kinalimutan. 
 Nakapanghihinayang ang pagbibigay ko sa kanya ng payo kung paanong 
magkaroon ng satirikong diskurso (isang bagay na hindi nagagawa ng Hay! Men!). Gusto 
mo bang malaman ang naging tugon ko sa kanyang mensahe? "Kung gusto mong pumasok 
sa satirikong diskurso, magbibigay lang ako ng isang `unsolicited advice’ kung hindi mo 
mamasamain: Pag-aralan mong mabuti kung anong estilo ang ginamit ni Jun Cruz Reyes 
nang isulat niya ang Utos ng Hari. Nagalit sa kanya ang simbahan, pero tanggap na tanggap 
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ng mga eskuwelahan ang kanyang akda kahit na ang mga titser ang tinitira niya.”
 At dahil gusto ko siyang tulungan, nagbigay pa ako ng isang alternatibong 
proyektong maaari niyang pagkaabalahan: "Isang blog project na gusto kong ipamana sa 
iyo ang pagkakaroon ng blog kung saan magbibigay ka ng alternatibong trabaho sa mga 
kilalang personahe. Mainam na pagmulan ito ng satirikong diskurso. Halimbawa, puwede 
mong gawing Magician si (Hen. Jovito) Palparan dahil kaya niyang mapaglaho ang halos 
1,000 aktibista. Si (House Speaker Prospero) Nograles naman, puwede mong gawing 
Dance Instructor dahil magaling siya sa cha-cha at tango (tango nang tango sa pangulo). 
Wala pa akong naiisip na titulo para sa proyektong ito pero binibigyan kita ng layang gawin 
ito. Hindi mo ako kailangang bigyan ng acknowledgment dahil hindi ko naman maisagawa 
ito bunga ng maraming gawain."
 Sa pagsusulat ng sanaysay na ito, alam kong binibigyan ko ng hindi-nararapat na 
publisidad ang kontrobersiyal na blog. Pero nararapat lang na isapubliko ang kontradiksiyon 
hinggil sa mga taong nasa likod nito: Akala nila’y nakatutulong sila sa progresibong kilusan 
pero ang kanilang pinapalakas ay ang patriyarkal na kaayusan.
 Alam na nila ito noon pa, pero patuloy pa rin sila sa kanilang maling ginagawa. 
Ang aking hiling lang sa mga mulat na indibidwal na naniniwala sa pagkakapantay-pantay 
ng kasarian: Iparating sa Hay! Men! ang kolektibong pagtuligsa.

Mayo 21-27, 2010



MIDYA BI LA NG  KA KAMPI  O 
KAAWAY NG  PA MAHAL AAN

W alang masama sa desisyon ni Pangulong Noynoy Aquino na ipailalim 
sa isang pagsasanay ang ilang opisyal ng gobyerno tungkol sa tamang 
pakikitungo sa midya. Pero hindi ko maiwasang magduda sa intensiyon ng 

administrasyon kung susuriin ang pinagmulan ng desisyong ito.
 Kung matatandaan ang nangyari sa mga unang araw ng panunungkulan ng bagong 
administrasyon, malinaw na napikon sina Presidential Spokesperson Edwin Lacierda at 
Education Secretary Bro. Armin Luistro sa mga tanong ng ilang peryodista. Bagama't 
humingi ng dispensa at nagbigay ng paglilinaw ang dalawa, hindi nila naitago ang kanilang 
kakulangan sa pagbibigay ng respeto sa gawain ng midya.
 At dahil ang kakulangan ay maiuugat sa kawalan ng kaalaman, mainam na bigyan 
sila, gayundin ng iba pa, ng pag-aaral. Dahil hindi ko nakita ang laman ng modyul na 
ginamit, paniniwalaan ko na lang ang balitang kasama sa pagsasanay ang paksa hinggil sa 
aktuwal na trabaho ng mga peryodista.
 Siguro’y dapat ko ring bigyan ng kaukulang respeto ang kakayahan ng nagbigay 
ng pagsasanay, si Carol Esposo-Espiritu, na sinasabing eksperto sa midya at komunikasyon. 
Malawak daw ang kanyang karanasan bilang peryodista noon pang panahon ni Marcos. 
Wala akong karapatang ikompara ang aking sarili sa kanya dahil apat na taong gulang pa 
lang ako nang ideklara ni Marcos ang Batas Militar sa Pilipinas.
 Pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong magkomento sa napabalitang sinabi 
ni Espiritu sa pagsasanay: “Media have to do their job... If you make things easy for them, they 
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will stop hounding you.” Una sa lahat, hindi na kailangang pagsabihan ang mga opisyal ng 
pamahalaan na maging bukas sa publiko. Kung ang layunin ng kasalukuyang administrasyon 
ay maging tapat sa tungkulin, magiging bahagi na ang bukas na daluyan ng impormasyon. 
Sa kontekstong ito, hindi na dapat maging isyu o problema ang pagpapahirap sa trabaho ng 
midya.
 Puwede namang sabihing simpleng paalala lang ito sa mga opisyal na hindi sanay 
makitungo sa mga peryodista. Pero ang paggamit ng salitang pagtugis (hound) ay may 
implikasyon sa pagtingin ng kasalukuyang administrasyon sa gawain ng midya. Kung hindi 
mo lubusang naiintindihan ang esensiya ng pangangalap ng balita, maiisip mo talagang 
makukulit, makakapal ang mukha at matitigas ang ulo ng mga nagtatrabaho sa midya. At 
sa kontekstong ito, iisipin mong tinutugis (hounding) ka nila kaya dapat mong pigilan ang 
pangungulit nila sa iyo.
 Sa madaling salita, ang nararapat na dahilan sa pakikisama sa midya ay ang 
intensiyong magbigay ng impormasyon sa publiko, at hindi ang pag-iwas sa pagtugis na 
ginagawa nila. Sa kabila ng tinaguriang media training na isinagawa sa mga piling opisyal, 
may malaki akong pagdududa kung magreresulta ito sa pagbibigay ng makabuluhang 
impormasyon sa publiko sa pamamagitan ng midya.
 Sana’y mali ang balitang sinabi ni Lacierda noong Hulyo 5 na ang pagsasanay 
ay kung paano panghawakan ang midya (how to handle the media). Kung totoong ito 
ang eksaktong salitang sinabi ng opisyal na tagapagsalita ng Pangulo, lumalabas na ang 
kanyang pagtingin sa midya ay mga instrumentong dapat manipulahin sa halip na mga 
organisasyong nagsisilbing daluyan ng impormasyon sa publiko.
 Hindi tuloy nakakagulat na sa kanyang muling pagharap sa midya noong Hulyo 8, 
kapansin-pansin ang pagngiti, pagtawa, at pagbibiro niya sa mga peryodista. Gayundin ang 
kaso ni Luistro na nagsabing magkakaroon na siya ng press conference tuwing Biyernes. 
Sa gitna ng kanilang mas maaliwalas na mukha, malinaw na ang kanilang layunin ay 
magkaroon lang ng positibong ulat, para sa kanila at sa buong administrasyong Aquino.
 Kung sabagay, iba rin kasi ang pagtingin ng kanilang gurong si Espiritu sa 
relasyon ng midya at gobyerno. Ayon sa kanya, ang midya ay dapat tingnan ng mga opisyal 
ng gobyerno bilang kasama sa pamamahala (partner in governance). Ito ay taliwas sa 
prinsipyo ng nagsasariling katangian ng midya na pangunahing indikasyon ng kalayaan 
sa pamamahayag ng isang bansa. Kung may nararapat na pagtingin sa midya, ito ay ang 
respeto sa institusyong nagsisilbing tulay ng pamahalaan sa mamamayan.
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Sa kontekstong ito, ang midya’y maaaring maging kaaway o kakampi ng pamahalaan at 
walang magagawa ang mga nasa kapangyarihan sa sitwasyong ito. At lalong wala silang 
karapatang manipulahin ang midya sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong anggulo. 
Hindi dapat maging layunin ng anumang pamahalaan ang pagkakaroon ng positibong pag-
uulat dahil ang nararapat na priyoridad ay ang pagbibigay ng makabuluhang impormasyon. 
Ang huli’y maaaring positibo o negatibo para sa pamahalaan, pero kailangan pa ring ibahagi 
ito.
 Kung mayroong pagsasanay na dapat gawin ang Presidential Spokesperson at iba 
pang may kinalaman sa komunikasyon sa publiko, ito ay ang pag-intindi sa konsepto ng 
impormasyong pampubliko (public information). Dapat nang tanggalin ang ugaling bigyan 
ng positibong anggulo ang isang pangyayari, lalo na’t kung pinaniniwalaang hindi magiging 
maganda ang balita sa opinyon ng marami.
 Oras na malaman nila’t isapuso ang kanilang trabahong magbigay ng 
makabuluhang impormasyon sa publiko, mas maiintindihan nila ang gawain ng midyang 
iulat ang mga opisyal na pahayag. Hahayaan nilang magbigay ng sariling pagsusuri ang 
mga peryodista, pabor man o hindi sa pamahalaan. Para sa mga nasa kapangyarihan, iisipin 
nilang may pagkakataon namang magbigay ng klaripikasyon kung sakaling may makita 
silang mali sa mga ulat ng midya, at ito ang pinagmumulan ng malayang talakayan o debate. 
Sa pamamagitan ng palitan ng kuro-kuro ng mga opisyal at peryodista, mapapataas ang 
antas ng diskurso kung saan mas epektibong mahuhubog ang opinyong pampubliko.
  Malinaw kung gayon ang hamon sa administrasyong Aquino: Tratuhin nang 
tama ang midya hindi sa pamamagitan ng ngiti’t matatamis na salita, kundi sa bukas na 
pagbibigay ng mga angkop na balita.

Hulyo 9-15, 2010



PAG PUNA  B I LA NG 
PAGTATA NG G OL SA MIDYA

S ige, punahin natin ang midya. Pero dapat pa rin nating ipagtanggol ito. Ang 
pagpuna ay hindi pagkutya kundi indikasyon ng pag-aalala. Sa kaso ng midya, 
dapat na ginagawa ang pagpuna para umunlad ang kalidad ng pag-uulat.

 Kung ang pagpuna’y sa konteksto ng pagbibigay ng makatotohanang 
pagpapaliwanag—at ginawa sa paraang magalang—sa aking palagay ay nakabubuti ito sa 
epektibong paggampan ng propesyon. Gusto kong isiping handang makinig ang sinuman, 
kasama na ang ating mga kaibigan sa midya, kung ang kritisismo’y nasa lugar.
 Ang nagiging problema lang sa kasalukuyang pamahalaa’y ginagamit nito ang 
pagkakataon para maging katanggap-tanggap ang sensura’t iba pang porma ng kontrol sa 
midya. Nariyan ang pahayag ng isang opisyal na dapat magkaroon ng news blackout tuwing 
may maselang pangyayari tulad ng hostage-taking. Mayroon ding nagsasabing dapat nang 
isabatas ang mga etikal na pamantayan ng peryodismo dahil hindi na raw kayang bantayan 
ng mga peryodista ang kanilang hanay.
 Kaya sa kabila ng pagpuna sa mga kakulangang kapansin-pansin noong Agosto 
23, kailangan ng isang paglilinaw: Hindi dapat isuko ng midya ang kalayaan nito. Hindi 
dapat hayaan ng publiko ang panunupil sa pangunahing pinagkukunan ng impormasyon.
 Kung may pagkukulang, ang totoong solusyon ay disiplina. Pero hindi ito puwedeng 
magmula sa mga nasa kapangyarihan. Kung sila ang magtatakda ng mga nararapat gawin, 
ano pa ang saysay ng peryodismo? Mabuti pang huwag nang ituro ito sa mga pamantasan 
dahil ang kailangan lang gawin ng isang peryodista, kung masusunod ang pamahalaan, ay 
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alamin kung ano ang gusto ng huli. Itapon na lang sa bintana ang mga etikal na pamantayan 
dahil pinapasok na sa pinto ang sensura!
 Kung hindi manggagaling sa pamahalaan, kanino manggagaling ang pagdidisiplina 
sa midya? Saan pa kundi sa midya mismo? Makakaya ba ng midyang ayusin ang hanay nila? 
Maiigpawan kaya ng mga organisasyong pang-midya ang kompetisyong namamagitan sa 
kanila tungo sa makabuluhang pagkakaisa?
 Kung susuriin ang mga pahayag ng ilan sa kanila sa gitna ng pagkamatay ng siyam 
na tao sa hostage-taking na nangyari noong Agosto 23, may tuwirang pag-amin ang midya 
sa ilang pagkukulang nila. Bukas din sila sa pagkakaroon ng malawaka’t malalimang pag-
uusap para masiguradong hindi na mauulit ang mga naging pagkakamali.
 Oo, hindi sapat ang mga ito pero kailangang tandaang nasa posisyon ang 
publiko para maningil sa mga pagkukulang ng midya. Kung naniniwala ang isang tao sa 
argumentong midya ang may kasalanan sa pagkamatay ng walong hostages, pati na ang 
mismong hostage-taker, walang pumipigil sa kanyang ipahayag ang kanyang saloobin. 
At kung sakaling walang organisasyong pang-midyang maglalabas ng pahayag niya, 
maipapakalat pa rin niya ang kanyang pagsusuri sa ibang paraan. Ang dalawang mabilis na 
pumapasok sa isipan ay paggamit ng blog at social media tulad ng Facebook.
 Oo, abusado’t arogante ang ilang peryodista. Pero maniwala kang marami pa ring 
responsable sa kanila. Nakalulungkot lang na maraming nasa Quirino Grandstand noong 
Agosto 23 na tila nakalimutan ang malinaw na nakasaad sa pag-uulat ng mga sitwasyon 
tulad ng hostage-taking. Sa kabila nito, nakikita ang responsibilidad sa dalawang bagay – 
(1) sa indibidwal na pag-ako sa anumang pagkakamali; at (2) institusyonal na pagbibigay 
ng paliwanag sa publiko.
 Ginawa naman ang mga ito ng iba, bagama't may ilang piniling manahimik na 
lang o ipagtanggol ang malinaw na kamaliang nagawa. Aaminin kong naiinis ako sa isang 
sikat na brodkaster na sinabing ang kanyang panayam sa hostage-taker ay “dinamita” lang 
pero hindi naging “mitsa” ng madugong pangyayari. Malinaw na nagiging matalinghaga 
lang siya para pagtakpan ang kanyang pagkukulang!
 Pero ang anumang inis o galit sa midya ay hindi dapat mangahulugan ng 
paghingi ng tulong sa pamahalaan para kontrolin ito. At lalong hindi dapat payagang 
maging oportunidad ito ng pamahalaan para maging katanggap-tanggap ang sensura. Ang 
lahat ng mapanlikhang paraan para supilin ang midya’y kailangang ilantad at tutulan ng 
sambayanan. 
 Sa katunayan, walang lugar ang news blackout o media blackout sa isang lipunang 
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pinaniniwalaang may kapayapaan at demokrasya. Sa kaso ng maseselang sitwasyon tulad 
ng hostage-taking, ang posibleng mangyari’y limitadong pag-uulat (limited coverage) o 
naantalang pagbabalita (delayed coverage) na minsa’y tinatawag ding news embargo. Sa 
pamamagitan ng epektibong koordinasyon ng kapulisan sa midya, maaaring magkaroon 
ng kasunduan ang dalawang panig para masiguradong hindi makokompromiso ng midya 
ang gawain ng mga pulis. Kung wala kasing koordinasyon, malaki ang posibilidad ng 
adelantadong pagbabalita ng mga taktikal na impormasyong may kinalaman sa aktuwal na 
operasyon. Hindi ba’t ito ang nangyari noong Agosto 23?
 Oo, may malaking kasalanan ang mga pulis noong panahong iyon pero may 
mga pagkukulang din ang midya. Tungkulin ng pamahalaang pangasiwaan ang anumang 
kinakailangang reporma sa kapulisan, pero labas na sa tungkulin nito ang direktang 
pagkontrol sa midya, sa porma man ng pagpapatupad ng news blackout o pagsasabatas ng 
etikal na pamantayan.
 Ang pagbibigay ng puna ay salik sa pagbabagong hinahangad sa hanay ng midya. 
Kung susuriin ang pagpuna ng ilang organisasyong pang-midya sa sarili, gusto kong isiping 
handa naman silang makinig. Pero ano naman ang ating gagawin kung sakaling sila’y 
magmatigas at sabihing wala silang malaking pagkakamali sa kanilang mga naging gawi?
 Maraming maiisip na mapanlikhang paraan para ipakita ang pagtutol ng nagagalit 
na sambayanan sa midyang mali. At malinaw na ang paghingi ng tulong sa pamahalaan 
para rendahan ang midya ay hindi isa sa mga ito.

Agosto 27-Setyembre 2, 2010





Pakikibaka
KABANATA 3





PAG SUSU LAT NG  KO NTE KSTO 
AT ALTER NATI BO

M ainam na simulan ang taon sa pamamagitan ng epektibong pagpaplano’t 
hindi-mababaling pangako.
 Pero sadyang mahirap magplano sa panahong ito. Maaaring sakit ng ulo 

ang simpleng pagkakasya ng kakarampot na kita sa lumolobong gastusin ng pamilya. Kung 
estudyante ka, mahirap kumbinsihin ang iyong magulang na dagdagan ang baon mo.
 Ang sakit ng ulo’y madalas na pinagmumulan ng init nito. Ang pag-akyat ng dugo 
sa utak ay nagbubunga ng pakikipag-away kahit ng mga nagmamahalan. At sa gitna ng 
hindi pagkakaunawaan, sino ang may kasalanan?
 Madaling sisihin ang indibidwal sa kanyang pagkukulang nang hindi tinitingnan 
ang sitwasyong pangkabuuan. Pero delikado ring parati na lang “bulok na sistema” ang 
binabanggit tuwing may nakikitang mali sa sarili’t paligid.
 Gasgas mang argumento, may katwiran ang ilang taong sawa na kritisismo’t 
naghahanap ng malinaw na alternatibo. Kailangang tanggaping may pagkukulang din 
kapag hindi malinaw sa kanila ang pagsusuring pumupuna hindi lang sa indibidwal kundi 
sa pangkalahatang sistema. Kung hindi nila alam ang alternatibong inihahain, baka naman 
dahil walang ibinibigay sa kanila.
 Para maging epektibo ang isang dirkurso, kailangang maibigay ang direksiyong 
dapat tahakin ng nakararaming mamamayan. Totoong maraming paliwanag depende sa 
balangkas (framework) na ginagamit, at ang katumpakan o kamalian ay dapat na sinusukat 
batay sa rekomendasyong ipinapaliwanag. Dapat tandaang may pundamental na prinsipyo 
sa pananaliksik sa wikang Ingles, “A criticism is as good as the alternative.”
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 Tulad ng pagsasakonteksto ng sakit ng ulo sa pagpaplano, maraming dahilan kung 
bakit nasasadlak sa iba’t ibang problema ang bayan. Nagpapatuloy ang mga ito hindi dahil 
sa kawalan ng solusyon kundi dahil sa desisyon ng mga nasa kapangyarihang panatilihin 
ang mga ito. Lohikal itong paliwanag kung iisiping may iilang indibidwal na nakikinabang 
sa paghihirap ng nakararami, at ang mga indibidwal na ito’y nabibilang sa nakatataas na uri 
ng lipunan.
 Madaling pagtawana’t sabihing bahagi lang ito ng conspiracy theory na hindi 
dapat pansinin. Pero hindi tulad ng maraming urban legends tulad ng UFO sightings at 
alien abductions, hindi ba’t may datos na nagpapatunay sa pagyaman ng iilan sa gitna ng 
kahirapan ng ating bayan? Hindi ba’t malinaw ang ebidensiya ng pang-aabuso ng ilang nasa 
kapangyarihan na nagbubunga ng pagkakait sa batayang karapatan ng nakararami?
 Sa araw-araw na pagsusulat tungkol sa mga nangyayari sa lipunan, maraming 
peryodistang nakakalimutan na ang pagbibigay ng karampatang konteksto o malalimang 
pagsusuri para ipaliwanag ang mga problema sa Pilipinas. Naisasantabi rin ang alternatibong 
dapat malaman ng mga mamamayan para epektibong mahubog ang opinyong pampubliko. 
Madaling sabihing naibabaon ang kahalagahan ng konteksto’t alternatibo sa araw-araw 
na pangangailangang makapagbigay ng ulat sa madla, kung saan tanging datos lang ang 
napapalaganap.
 Pero hindi katanggap-tanggap ang kawalan ng pagsusuri. Sana’y tanggapin mo 
ang aking paumanhin sa anumang pagkukulang ng midyang sinusubaybayan mo.
 Sa pagsisimula ng bagong taon, hayaan mong isulat ko ang isang simpleng pangako 
para lang sa iyo: Hindi lang ako magbibigay ng konteksto mula ngayon. Mas pag-iibayuhin 
ko ang pagbibigay ng alternatibo.

Enero 1-7, 2010



PAKIBASA  KU NG 
IKAW  AY  A KTI BI STA

M aniwala ka. Hindi ako katulad mo. Hindi mo dapat gamitin ang salitang 
"kasama" tuwing kinakausap ako.
 At kung ikaw ay isa pang estudyante, mas kailangan mong malaman ang 

isang napakahalagang bagay: Hindi mo dapat sundan ang mga yapak ko. Oo, marangal 
na mga propesyon ang pinili ko—ang pagiging propesor at peryodista—at patuloy kong 
pinaghuhusay ang aking kakayahan sa dalawang larangang ito.
 Katulad mo, pinipilit kong maging makabuluhan ang aking buhay. Pero ang 
misyon mo ay higit pa sa akin. Kung may ambisyon kang maging propesor at peryodista, 
kailangan mong tandaang puwede mong gawin ang pagtuturo’t pagsusulat pero sa iba’t mas 
mataas na antas.
 Sadyang ibang-iba ka sa akin kahit na masasabing pareho tayong progresibo. Kung 
ako ay nagtatrabaho, ikaw ay kumikilos. Kung ako ay pumapasok sa opisina’t nakatakda 
ang mga dapat matapos, ikaw ay napapadpad sa kung saan-saan para gumampan ng iba’t 
ibang gawain. Kung ako ay mistulang alipin ng oras, ikaw ay mistulang tagapagsilbi ng 
sambayanan at mahirap na tawaging alipin ninuman.
 Pero sa kabila ng ating pagkakaiba, may mga ipinaglalaban akong pareho ng sa iyo. 
Siguro’y sang-ayon ka rin sa karamihan ng mga opinyon ko. Posible ngang isa ka sa ilang 
aktibistang nagsabi sa akin noong namulat dahil sa pagbabasa ng ilang sinulat ko.
 Kung sakaling namulat kita sa ating parehong interpretasyon ng katotohanan, 
maraming salamat. Kahit paano’y napapagaan nito ang mabigat na trabahong hatid ng 
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paggampan ng dalawang propesyong pinili ko. Ikaw ang malinaw na ebidensiyang dapat 
ko lang ipagpatuloy ang klase ng progresibong pagtuturo’t peryodismong ginagawa ko, sa 
kabila ng hirap na dulot nito.
 Pero ang sanaysay na ito’y hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa iyo. Sa 
panahong ito, iba ang pagtingin ng publiko sa aktibistang katulad mo. Sa mata ng mga 
nasa kapangyarihan, salot ang mga katulad mong dapat puksain at ubusin. Para sa 
nakararaming mamamayan, kapansin-pansin ang pagkawala ng kultura ng protesta dahil 
sa mga institusyong ang pangunahing layunin, lantaran man o hindi, ay protektahan ang 
kasalukuyang panlipunang kaayusan.
 Ang kultura ng protestang nagsimula noong panahon ng dayuhang pananakop 
ay napalitan ng kultura ng karahasan laban sa mga naninindigan para sa makabuluhang 
pagbabago. Maraming aktibista’t peryodistang pinatay sa mga nagdaang taon, at malinaw sa 
mga estadistikang ang pinakamalaking bilang ay sa ilalim ng administrasyong Macapagal-
Arroyo.
 Sadyang nakakalungkot ang pagdating ng balitang may mga tinakot, dinukot o 
pinatay sa hanay ninyo. Aminin mo man o hindi, maaaring pinagmumulan ito ng away 
sa pamilya hinggil sa buhay na tinahak mo. "Anak, ano ka ba naman? Gusto mo na bang 
magpakamatay? Hindi kita pinalaki para lang sirain ang buhay mo sa mga bagay na walang 
katuturan!"
 Alam mong kakaunti lang ang nakakaintindi ng konsepto’t esensiya ng aktibismo, 
kaya nga mabilis itong na naibebenta ng gobyerno, lalo na ng militar, ang ideang ang mga 
aktibista ay komunista.
 At kapag komunista, maaaring gawin ang walang pakundangang paglabag sa 
karapatan, kahit na nangangahulugan ito ng pagpaslang. At kapag pinatay na, maaaring 
itago sa publiko ang karumal-dumal na krimen sa pamamagitan ng pagtatapon ng bangkay 
sa mababaw na hukay o malalim na ilog.
 Pero sa kabila nito, alam mong kailanman ay hindi maibabaon sa limot ang 
kasaysayan ng pakikibaka, anuman ang gawin ng mga nasa kapangyarihan. Patuloy na 
may saysay ang mga aktibistang dinukot at pinaslang dahil mayroon at mayroon pa ring 
gagampan ng kanilang mga naiwang gawain. Patuloy na babanggitin ang kanilang pangalan 
at paparangalan ang kanilang kabayanihan. Patuloy na mararamdaman ang kanilang 
presensiya sa lahat ng porma ng pagkilos.
 Kahit na hindi kinikilala ng marami ang klase ng buhay na mayroon ka, alam 
mong kasaysayan ang maghuhusga sa iyo. Darating ang panahong magiging malaking 
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karangalan ang matawag na aktibista sa lipunang ito. Ipagmamalaki ng iyong pamilyang 
kasalukuyang hindi nakakaintindi sa iyo ang pagkakaroon ng isang katulad mo.
 Sa gitna ng malawakang paglabag sa karapatang pantao, hayaan mong batiin kita 
ng ”mabuhay” sa matalinghaga’t literal na kahulugan nito.
 At sa pagtatapos ng sanaysay na ito, alam kong may posibilidad na ikaw (ang aking 
seryosong mambabasa) ay hindi aktibista. Kung umabot ka sa talatang ito, ibig sabihin ba 
nito’y mayroon kang interes sa buhay-aktibista? Sana naman, dahil lubhang kinakailangan 
sa pagkilos ngayon hindi lang ang pagpapalalim ng isip kundi pagpaparami ng hanay.
 Hindi pa huli ang lahat para sumali. At ngayong tapos na ang sanaysay, maaari 
nang magnilay-nilay.

Enero 8-14, 2010



ETIKA NG  PROTESTA

M ga bastos at terorista. Ganito raw ang mga hindi kagalang-galang na aktibista.
 Ano pa nga ba ang matatawag mo sa mga naghahagis ng mga silya’t mesa 
palabas ng mga klasrum para sunugin? Ano pang termino ang gagamitin mo 

sa mga puwersahang nagbubukas ng kinandadong gate ng kampus?
 Ang opinyong pampubliko ay nananatiling kontra sa mga aktibista: Sadyang 
walang karapatan ang mga galit na estudyanteng sirain ang gamit sa loob ng kanilang 
unibersidad. Sadyang ang mga aktibista ng Polytechnic University of the Philippines 
(PUP) sa Sta. Mesa, Maynila ay pawang walang urbanidad! 
 Maraming nagsasabing tama naman ang ipinaglalaban ng mga nagpoprotestang 
estudyante. May karapatan daw silang umalma sa plano ng administrasyong itaas ang 
matrikula mula P12 papuntang P200 bawat yunit para sa ilang kurso. Kahit ang apektado 
lang ay ang incoming freshmen ng PUP, ipinapakita ng mga nagpoprotestang estudyante ang 
pagpapahalaga nila sa kinabukasan ng kabataang mahihirap.
 Sa konteksto ng kilos-protesta sa isang normal na lipunan, ang pagsasagawa 
ng mapayapang demonstrasyon o kahit pakikipagsigawan sa awtoridad ay tinitingnang 
katanggap-tanggap. Wala naman daw kasing pisikal na nasasaktan sa palitan ng kahit 
maaanghang na salita. Pero ibang usapin na diumano kung naninira na ng kagamitan. 
Dito raw nagkaroon ng malaking pagkakamali ang mga aktibista, kaya nararapat lang na 
parusahan sila.
 Para naman sa mga aktibista ng PUP, ang argumento nila’y umabot na sa sukdulan 
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ang kanilang pasensiya. Wala na raw silang iba pang magawa sa sitwasyong ayaw pakinggan 
ng administrasyon ng PUP ang hinaing nila. Kahit na sabihing labag sa batas, ano pa kaya 
ang kanilang opsiyon para mapakinggan sila ng mga nasa kapangyarihan?
 Nang dinala nila ang kanilang galit sa mismong opisina ng Commission on Higher 
Education (CHED) noong Marso 24, nagdesisyon ang tagapangulo ng nasabing ahensiya 
na hindi nito aaprubahan ang anumang pagtaas ng matrikula sa PUP at dalawa pang state 
universities and colleges (SUCs). Ayon sa CHED, hindi raw napapanahon ang pagtaas ng 
matrikula bagama't malinaw na hindi sapat ang P12 bawat yunit para mapondohan ang 
kinakailangan para sa operasyon ng PUP. Bilang alternatibo, tutulong daw ang CHED sa 
alternatibong paraan ng pagkakalap ng pondo tulad ng pagkuha ng donasyon sa alumni.
 Masasabing may pansamantalang tagumpay na nakamit ang mga nagpoprotestang 
estudyante ng PUP dahil sa kanilang mga mapangahas na pagkilos. Pero walang lugar para 
sa pagbubunyi sa puntong ito dahil may malaking posibilidad ng pagsasampa ng kaso para 
sa ilan sa kanila.
 Sa katunayan, may inaresto nang ilang estudyante ng PUP na sinubukang ilabas 
ang mga silya para dalhin sa opisina ng CHED noong Marso 24. Ayon sa pulis na hiningan 
ng tulong ng administrasyon ng PUP, baka kasuhan ang ilang estudyante ng pagnanakaw 
dahil hindi sila humingi ng permiso para sa mga nasabing gamit.
 Mali na kung mali, pero ano ba ang nagtulak sa mga estudyante para maging 
matapang at mapangahas? Madaling sisihin ang kanilang aktibismo. Hindi ba’t sa 
Pilipinas ay parating may kasalanan ang mga aktibista, pati na rin ang mga komunista? Sa 
subhetibong antas, puwede ring tukuyin ang maling pagpapalaki sa kanila bilang ugat ng 
kanilang diumanong pagkaligaw ng landas.
 Pero may malaking kontradiksiyong hindi masyadong halata. Inaasahan ng 
maraming tao ang pagkakaroon ng mapayapang pagkilos ng pinagkakaitan pero hindi 
nakikita ang bayolenteng katangian ng mga nasa kapangyarihan. Kung susuriin nang 
malalim ang nangyayari sa PUP, mahaba ang listahan ng panggigipit sa mga estudyante, 
kasama na ang kawalan ng konsultasyon sa planong pagtataas ng matrikula.
 At kung aalamin ang konteksto ng paghahagis at panununog ng mga silya’t mesa, 
malalamang ginawa ang mga ito bilang simbolikong pagpapakita ng literal na kabulukan ng 
edukasyon sa PUP. Batay sa testimonya ng ilang lider-estudyante ng PUP, ang mga inihagis 
at sinunog na silya’t mesa ay mga sira na’t hindi na napapakinabangan ng mga estudyante. 
Matagal na raw dapat na itinapon ang mga ito pero hindi ginagawa ng administrasyon. 
 Nakakalungkot lang na ang midya’y hindi nagpalalim sa kontrobersiyal na puntong 
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ito sa pag-uulat sa mga nangyayari sa PUP. Kung naisakonteksto lang at naipaliwanag ang 
kabulukan ng pasilidad, makikitang may malalim na dahilan ang mga estudyante para mag-
alsa at ang porma ng protesta ay hindi produkto ng mga utak-pulbura. Ang mapangahas na 
pagkilos ay nagresulta sa bayolenteng katangian ng kinasasadlakan nila.
 Paano magiging mahinahon kung hindi na nakikinig ang administrasyon at 
patuloy ang panggigipit? Lohikal bang pagsabihan ang mga estudyanteng patuloy na 
ginigipit na pahabain pa ang kanilang pasensiya?
 Siguro’y kailangan din nating itanong ang mga bagay na ito sa pagsusuri sa 
nangyaring kilos-protesta ng mga estudyante, guro, at kawani sa Quezon Hall sa Unibersidad 
ng Pilipinas (UP) Diliman noong umaga ng Marso 24 bago ang naging pagkilos sa opisina 
ng CHED. Naging laman ng midya ang pagtatapon ng pintura sa Chancellor ng UP Los 
Baños matapos hamunin ng huli ang ilang estudyanteng batuhin siya.
 May tila maliliit na bagay na naiwan sa ulat ng midya. Hindi napabalitang niyakap 
ng isang babaeng miyembro ng UP Police ang isang kapwa babaeng lider-estudyante na 
nanghina’t napaiyak sa sobrang galit sa komprontasyon niya sa UPLB Chancellor. Sa halip 
na arestuhin, dinala siya sa isang malilim na lugar para makapagpahinga. Pagkatapos nito’y 
inabutan naman ng tubig ang nasabing estudyante ng isang security aide ng mataas na 
opisyal ng UP. Kung ano ang pag-aalala ng kanyang mga kasama’y siya ring pag-aalaga ng 
mga dapat ay kaaway niya.
 Kahit na may ilang maiinit na ulong nakipagsigawan sa ilang estudyante’t kawani 
ng UP, kapansin-pansin ang simpatiya ng ilang miyembro ng UP Police sa ipinaglalaban ng 
mga naroon. Sa katunayan, ang ilang pulis na inakusahan ng mga estudyanteng nanulak sa 
kanila ay nadala naman sa mahinahong pakiusap na mapayapa ang ginagawang pagkilos at 
kailangan ang kanilang maximum tolerance.
 Kung sa PUP ay iisa lang ang matingkad isyu sa kasalukuyan, sa UP ay patong-
patong na usapin ang kinakaharap – pagkakatanggal ng Board of Regents (BOR) 
sa Student Regent dahil sa isang maliit na teknikalidad; pagbawi ng BOR sa naunang 
appointment ng direktor ng Philippine General Hospital (PGH) at pagtatalaga ng bagong 
direktor na malapit sa administrasyon; planong pagpapalaki ng mga klase para dumami ang 
estudyante’t lumaki ang kita ng UPLB;  planong pagbubuwag sa UP Cebu High School; at 
planong pagtatalaga bilang UP Mindanao Chancellor ng isang kontrobersiyal na propesor. 
Bukod sa mga ito, hindi pa natatalakay ng BOR ang iba pang maiinit na usapin tulad ng 
desisyon ng UP President na itanggi ang apela sa tenure ng isang aktibistang propesor sa 
UP Diliman. 
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 Kung alam mo ang nangyayari ngayon sa loob ng UP, maiintindihan mo ang 
kakaibang porma ng pagkilos ngayon ng mga estudyante, partikular ang paggamit ng 
paintball bilang simbolo ng protesta. Tulad ng sitwasyon sa PUP, patuloy na nagbibingi-
bingihan at nagbubulag-bulagan ang administrasyon ng UP sa hinaing ng karamihan. Ang 
kultura ng walang pakundangan (culture of impunity) na naging bahagi ng pagpapanatili 
ng kasalukuyang gobyerno ng Pilipinas ay buhay na buhay sa loob ng pamantasan.
 Gaano ba kawalang-pakundangan ang mga opisyal sa kasalukuyan? Ayon sa 
testimonya ng ilang dati at kasalukuyang miyembro ng BOR, may isang matandang 
miyembro ng BOR na sinabihan noon ang isang abogado ng UP: "Don’t lecture us about the 
law. We can do whatever we want. We are the Board of Regents!"
 Sa ganitong konteksto, wala tayong karapatang humiling sa mga nagpoprotesta 
na magpakahinahon. Umabot na sa sukdulan ang kultura ng walang-pakundangan sa 
pamantasan. Kung kahit ang mga lider ng unyon ay hinahamon ng Chancellor ng UPLB 
ng suntukan, malinaw na hahanap at hahanap ng iba pang porma ng protesta ang mga 
estudyante, guro, at kawani.
 Kailangang malamang hindi lang mga aktibista ang nagpoprotesta sa UP. 
Halimbawa, ang maraming doktor, nars, at iba pang health workers na dati’y kontento na 
sa paggampan ng kanilang trabaho sa PGH ay nagmamartsa na ngayon kasama ang mga 
estudyante. Sa katunayan, noong Marso 24 ay nagpadala ng text message ang associate dean 
ng UP College of Medicine (UPCM) na nagbitiw na siya sa kanyang administratibong 
tungkulin dahil sa tinagurian niyang "death of democracy and BOR tyranny."
 Ayon naman sa isang mapagkakatiwalaang impormante, inaantabayanan ang 
pagsusumite ng mass leave ng 50 propesor ng UPCM sa susunod na mga araw. Kumakalat na 
rin sa social networking sites ang plano ng mga konseho ng estudyante (student councils) ng 
UP na ipagpatuloy ang iba’t ibang mapanlikhang protesta hanggang sa university graduation 
sa Abril 25.
 Sa susunod na mga araw at buwan, huwag sana nating tingnang simpleng 
pambabastos o teroristang hangarin ang anumang gagawin ng mga nagpoprotestang 
sektor sa pamantasan. Kung pagbabatayan ang nangyari noong Marso 24, ang protesta 
ay simbolikong pagpapahayag lang ng pagtutol at walang naging pangmatagalang pinsala 
nagawa.
 Dapat pa ngang tingnang ang nangyaring kilos-protesta ay isang pagtitimpi ng mga 
dumalong estudyante, guro, at kawani. Baka mas malala pa ang nangyari sa mga miyembro 
ng BOR at ilang opisyal ng UP kung tunay na nagpadala sila sa simbuyo ng damdamin.
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 Kung isasakonteksto lang natin ang lahat ng pangyayari, malalaman natin kung 
sino ang tunay na bastos at walang pakundangan sa kapakanan ng kapwa.

Marso 26-Abril 1, 2010



PARA SA MA NG GAGAWANG 
NAKIKIBA KA

B ida ka man tuwing Mayo Uno, alipin ka pa rin ng iyong amo. Ito ang dahilan 
kung bakit ang "pagkilos" ay nasa iyong bokabularyo.
 Sadyang mahirap ang buhay ng katulad mo, isang indibidwal na 

"kumikilos" habang nagtatrabaho. Ang huli’y para sa kinakailangang suweldo, ang una’y 
para sa ninanais na pagbabago. May mga mahal sa buhay na hindi alam ang "pagkilos" 
at hindi nauunawaan ang kahalagahan nito. Anuman ang iyong paliwanag, asahan mong 
ipagpipilitan nilang mas mainam na isipin ang problema ng pamilya kaysa buong bansa. 
Mas mahalaga raw kasi ang personal kaysa politikal.
 Masyadong malaki’t komplikado raw ang problema ng Pilipinas para sa 
ordinaryong mamamayang katulad mong walang impluwensiya’t kapangyarihan. Kung 
gusto mo raw makamit ang ninanais na pagbabago, dalawang bagay ang maaari mong 
gawin: (1) Kumuha ka ng posisyon sa gobyerno; o (2) sumakay ng eroplanong paalis sa 
bansang ito! Anuman ang gawin mo sa dalawang ito, malaki ang posibilidad ng mataas na 
suweldo, basta’t kaya mong sikmurain ang kultura ng kurakot sa una at kultura ng dayuhang 
pang-aalipin sa ikalawa.
 Pero dahil wala sa plano mong magpayaman, pinili mo ang landas ng mga butas 
ang bulsa. Sa iyong pagkilos para sa pagbabago, hindi ka na nga nababayaran, minsa’y 
abonado ka pa. Ang kakarampot mong kinikita sa iyong trabaho ay nababawasan para 
lang tustusan ang mahahalagang gawaing kailangang maipatupad. "Sige, ako na lang," ang 
mabilis mong tugon para magpaluwal ng kinakailangang pera para sa organisasyon.



62

 Sigurado akong hindi mo inililista ang lahat ng nagastos mo, isang bagay na 
mahirap maintindihan ng ibang hindi mulat sa pagkilos. Kabaliwan para sa kanilang 
huwag maningil sa pinaniniwalaan nilang "utang" sa iyo. Para sa mga hindi nakakaintindi, 
malamang na ang lahat ay umiinog lang sa isyu ng pera: Kung hindi ka kikita, bakit mo pa 
ginagawa?
 Bunga ng mataas na antas ng iyong pagkamulat, napapangiti ka na lang sa kantiyaw 
ng mga kaibiga’t kakilala, lalo na’t may laman ang kanilang biro tungkol sa kawalan mo ng 
"ambisyon" sa buhay. "Matanda ka na para maging aktibista! Ipaubaya mo na lang ang 
pagmamartsa sa mga bata."
 Paano mo ba ipapaliwanag ang mga nilalabanan mong "-ismo" kung ang 
karerismo ay positibo para sa kanila? Pero nakikita mo ang kahalagahan ng pagkukumbinsi 
sa kanilang tama ang iyong ginagawa. Kaya nga hindi ka nagsasawang makipag-ugnayan 
at makipagkuwentuhan. Kahit na alam mong ang iba sa kanila’y sarado na ang pag-iisip, 
hinahabaan mo ang iyong pasensiya sa pagpapaliwanag sa kanila. Para sa iyo, walang oras 
na naaaksaya dahil bahagi ito ng iyong pagkilos. Malaking tagumpay na para sa iyo kung 
mapapakilos mo kahit isa lang sa mga dating walang pakialam.
 Kung sabagay, doon ka rin naman nagsimula: Isang ordinaryong manggagawang 
may simpleng ambisyon sa buhay: Mapag-aral ang mga anak, magpatayo ng kahit maliit 
na bahay, magkaroon ng kaunting ipon para maging komportable ang buhay sa pagtanda, 
kasama ang mahal na asawa. Matapos ang walong oras na pagtatrabaho, mistulang 
paraiso na noon ang pag-uwi sa maliit na bahay at pag-inom ng tubig na pansamantalang 
nagbibigay-ginhawa sa pagod na katawan.
 Malamang na pamilya mo lang ang iniisip mo noon, hanggang namulat ka sa 
panlipunang katotohanan at biglang nag-iba ang pagtingin mo sa iyong personal na buhay. 
Maraming dahilan ng pagkamulat ng manggagawang katulad mo: Pagkakatanggal sa 
trabaho nang walang batayan, pakikipag-away sa may-ari ng pinagtatrabahuan o pakikipag-
usap sa kapwa manggagawang may mataas na kamulatan. O puwede rin namang ang 
simpleng dahilan ay ang iyong masusing pagbabasa, panonood o pakikinig sa mga balita. 
Hindi nagtagal, ang iyong pagsusuri’y naging kritikal!
 Anuman ang dahilan ng iyong pagkamulat, masaya ka na sa iyong mundong 
ginagalawan. Ang mga kapwa mo kumikilos ay hindi lang simpleng kaibigan o kakilala 
kundi mga "kasama." May malalim na kahulugan ang huli, dahil alam mong hindi ka iiwanan 
ng marami sa kanila at kahit kaila’y hindi ka nila pababayaan. Hindi man nila matugunan 
ang iyong pinansiyal na pangangailangan, ramdam na ramdam mo ang iba pang klase ng 
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suportang handa nilang ibigay—ang anumang mayroon sila’y walang pagdadalawang-isip 
na ipapahiram o ibibigay sa iyo, ang anumang problema mo’y tutulungan kang payuhan o 
tugunan.
 Pero ang iyong pagkilos ay hindi lang dahil sa mga nakakasalamuhang tao, kundi 
sa mga prinsipyong naisapuso. Patuloy ang iyong pag-aaral at pagsusuri dahil kailangan 
mong magpalalim. Paano mo nga naman mapaghuhusay ang iyong pagkilos kung hindi mo 
lubusang naiintindihan ang mundong ginagalawan mo? Kung noong estudyante ka’y wala 
kang masyadong panahon sa pagbabasa, ngayo’y ordinaryo na sa iyo ang pagsusunog ng 
kilay para maintindihan ang mahahalagang babasahin. Masasabing isang kontradiksiyon 
ang iyong sitwasyon ngayon: Nalaman mo ang kahalagahan ng edukasyon ngayong nasa 
labas ka na ng eskuwelahan.
 Ang simpleng buhay mo noon ay may simpleng kaligayahan ng pakikipaghawak-
kamay sa mahal na kabiyak. Bagama't nariyan pa rin ang ligaya ng paghawak sa kamay 
ng asawa, nakikita mo ang malalim na kahalagahan ng pagkapit-bisig sa mga kapwa 
manggagawa at iba pang inaaping sektor ng lipunan. Ibang antas ng pag-ibig ang 
nararamdaman mo para sa bayan, kaya handa mong gawin ang lahat para makamit ang 
ipinaglalaban, isang bagay na gusto mong maiparamdam at maintindihan ng iba pa.
 Bida ka man tuwing Mayo Uno, alam mong ang pagkilos ay walang hinihintay na 
gantimpala. Para sa mga katulad mong nakikibaka, sapat na ang magkaroon ng simbolikong 
protesta sa araw na ito. Sa susunod pang mga araw, alam mong marami pang kailangang 
gawin. Nakakapagod mang buhay ang iyong pinili, alam mong tama ang iyong pagsali.

Abril 30-Mayo 6, 2010



DILAW  AT PU LA  SA PANAHO N 
NG  `DAANG  MATU WID’

S iguro’y lipas na ang pakikibaka, minsa’y nasa isip mo. Wala nang lugar para sa 
protesta dahil nagbalik na ang demokrasya.
 Ano nga ba naman ang batayan ng pagmamartsa sa kalsada? Popular na ang 

kasalukuyang Pangulo. Katanggap-tanggap sa publiko ang mga naitalagang Kalihim ng 
Department of Justice (DOJ) at Department of Interior and Local Government (DILG). 
Bentang-benta sa marami ang desisyon ng Pangulong hindi gumamit ng sirena o blinker 
sa kanyang araw-araw na pagbiyahe. Ang kanyang pagsunod sa batas-trapiko, lalo na 
ang paghinto ng kanyang convoy kapag pula ang traffic light, ay nagsisilbing magandang 
halimbawa sa lahat na sumunod sa batas.
 May dahilan para magbigay ng papuri. May lugar pa nga ba para magbato ng 
puna?
 Kahit na sabihing may limang aktibistang pinaslang sa unang 12 araw ng 
panunungkulan ni Pangulong Benigno Aquino III, sinabi naman ng huling hindi 
katanggap-tanggap ang anumang porma ng paglabag sa karapatang pantao. Sabi ni 
Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, “We have no policy of extra-judicial killings. We 
will not countenance any extra-judicial killing. Our policy is we will not tolerate extra-judicial 
killings.”
 Para sa iba, sapat na ang pahayag na ito para hindi sisihin ang kasalukuyang 
administrasyon. Kung sabagay, puwede namang sabihing ginagawa ito ng ilang elemento 
sa militar para hiyain ang mga nasa kapangyarihan. At para sa galit sa mga komunista, 
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malamang na mauulit na naman ang walang-batayang akusasyong kasalanan ng New 
People’s Army (NPA) ang nangyayaring pagpatay sa kasalukuyan.
 Madali namang isisi ang lahat sa mga komunistang ang simbolo ay pula. Kung 
ang pulang bandila’y sumisimbolo sa militanteng pakikibaka, lahat ng mga nagmamartsa’y 
inaakusahang komunista. Dahil pareho ang kulay na ginagamit at pagsusuring sinasambit, 
hindi na raw dapat pinaghihiwalay ang legal at hindi legal, ang pagkilos sa larangang 
parlamento’t armado. Ang pula ay pula, at lahat sila’y lipas na.
 Panahon na ng dilaw ngayon. Simbolo raw ito hindi ng karuwagan kundi ng 
alternatibong paraan ng "pakikibaka." Ang pagbabagong ipinapangako ng kilusang dilaw 
ay mapayapa, hindi tulad ng mga naniniwala sa armadong pakikibaka. Hindi raw kasi 
maiiwasang dumanak ang dugo sa pamamagitan ng pagyakap sa pula, kaya mainam at 
ligtas na alternatibo ang sumuporta na lang sa kasalukuyang administrasyon.
 Napakadaling isuko ang sarili ngayon. Ang sinasabing "daang matuwid" ay 
mabenta sa mga taong nawalan na ng pag-asa o pagod na sa pakikibaka. Para sa maraming 
yumayakap sa dilaw, binubuo na ang bagong Pilipinas na direktang kabaligtaran ng 
nakalipas na administrasyong Macapagal-Arroyo. Para sa kanila, walang dahilan para hindi 
suportahan ang kasalukuyang administrasyon. Si Noynoy ay hindi si Gloria, at ito ay sapat 
na!
 Hindi naman masisisi ang maraming Pilipino kung umabot na sa ganito 
kababang pamantayan ang katangian ng pagsuporta sa isang Pangulo. Dahil nanggaling 
tayo sa karumal-dumal na kanasan ng tiwaling pamamahala, natural lamang na ikatutuwa 
ng lahat ang maliliit na desisyon tulad ng pagsunod sa batas-trapiko. Basta’t walang rekord 
ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mga itinalagang opisyal ng gobyerno ay nagiging 
katanggap-tanggap dahil na rin sa nakaraang sitwasyong kahit ang manikurista’t hardinero 
ni Gloria ay nabibigyan ng posisyon sa gobyerno. Kung ikukompara nga naman ang 
desisyon ng kasalukuyang Pangulong huwag bigyan ng anumang posisyon ng pamahalaan 
ang kanyang mga kamag-anak, hindi nga ba’t lumalabas na santo si Aquino?
 Pero kahit na sabihing magiging matagumpay ang kampanya ng kasalukuyang 
administrasyon laban sa korupsiyon, may makabuluhan bang pagbabago sa iba pang 
mahahalagang larangan? 
 Napakaraming tanong sa kasalukuyan: Makakaya bang ibasura ng mga nasa 
kapangyarihan ang makaisang panig na mga kasunduan tulad ng US-RP Visiting Forces 
Agreement (VFA)? Makikita kaya nilang kontra sa interes ng mamamayan ang mga 
globalistang pakataran tulad ng Downstream Oil Industry Deregulation Act at ang Electric 
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Power Industry Reform Act na pawang nagreresulta sa pagtataas sa presyo ng langis at 
singil sa kuryente? Magkukusa kaya silang ibalik sa kontrol ng pamahalaan ang serbisyo ng 
tubig at kuryente para hindi na pagsamantalahan ng mga pribadong negosyante ang mga 
batayang serbisyong ito? Magkakaroon kaya ng politikal na kakayahan ang pamahalaang 
magbigay ng legislated wage hike para sa lahat ng manggagawa? Maipapatupad kaya 
ang tunay na repormang agraryo, kasama na ang Hacienda Luisita na pag-aari ng mga 
Cojuangco’t Aquino?
 Alam nating lahat na imposibleng maipatupad lahat ng mga kailangang gawin sa 
loob ng anim na taon dahil sa patong-patong na problemang kinakaharap ng Pilipinas. Pero 
dapat na nakikita ng lahat ng mamamayan ang mga inisyatibang patungo sa direksiyon ng 
makabuluhang pagbabago. At ang mga inisyatibang ito’y maaaring magmula sa direktang 
pahayag ng mga nasa kapangyarihan kung ano ang kanilang paninindigan. Kapansin-
pansin sa kasalukuyan ang pananahimik ng Pangulo’t iba pang opisyal sa mga susing usapin 
ng kinakailangang pagbabago para mapaganda ang kalagayan ng nakararaming mahihirap.
 Sa kontekstong ito, may sapat na dahilan para manatiling kritikal. Para sa mga 
taong may malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa lipunan, hindi nakakagulat na 
patuloy pa rin silang yumayakap sa kanilang paniniwala. Patuloy pa rin ang pagwagayway 
ng pulang bandila sa pagpapatuloy ng kultura ng protesta.
 Iba man ang administrasyon, kabaligtaran man ito ng tiwaling gawi ng nakaraan, 
ang paninindigan nito’y patuloy pa ring nagsisilbi sa interes ng iilan. Nagbago man ang 
komposisyon ng mga nasa kapangyarihan, nabibilang pa rin sila sa nakatataas na uri ng 
lipunan. Natural lamang na ang kanilang itinataguyod ay ang interes nila. Kung mayroon 
mang pakinabang ang mahihirap, malamang na ito ay pabalat-bunga lamang at hindi 
bumabangga sa interes ng mayayaman.
 Kaya nga sa kabila ng panunungkulan ng dilaw, patuloy pa rin ang pakikibaka 
ng pula. Iba’t ibang kulay ang tunggalian na ito ang pinagmumulan ng personal na agam-
agam. Ang pagsuko’y para sa napapagal,  ang pagdududa’y para sa naguguluhan, at ang 
pakikibaka’y para sa kasaysayan.

Hulyo 16-22, 2010



PARA SA I SA NG  DATING 
AKTIBIS TA NG  AYAW 
TUMANG GA P NG  PUNA

A ng paborito kong salita ay "sana" at ang pangunahing bisyo ko ay "puna." Para 
sa isang dating aktibistang hindi marunong tumanggap ng huli, mainam na 
basahin ang itong diskursong maikli.

 Sana nama’y ganyan, sana nama’y ganito.
 Maraming nagsasabi ng "sana" tuwing natatapos ang isang bagay. Kahit na 
pinaghirapang gawin at sinikap na maging perpekto, makikita’t makikita pa rin ang ilang 
kahinaan. Mapapansi’t mapapansin pa rin ang ilang kakulangan.
 May mga taong hindi bukas na tinatanggap ang mga puna. Pero gusto kong isiping 
mas marami pa ang handang tumanggap ng mga ito. Hindi ko alam kung masasabing 
masuwerte ako sa pagkakaroon ng mga kaibiga’t kakilalang hindi iniinda ang aking pagiging 
prangka, lalo na ang madalas kong pagbanggit ng "sana."
 Sana’y nainterbyu mo ang taong ito dahil makatutulong siya sa artikulo mo. 
Sana’y sinunod mo ang etikal na pamantayan sa pagkuha ng datos. Sana’y nagpalalim ka 
pa sa pagtatanong. Sana’y nagsulat ka na lang sa wikang Filipino. Sana’y pinag-aralan mo 
nang malalim ang konsepto ng seksismo at machismo. Sana’y pinalalim mo pa ang iyong 
kaalaman ang satirikong diskurso.
 Sana, sana, sana. Mga pahayag kong madalas na sinusundan ng mas marami pang 
sana!
 Masasabing naging bahagi na ito ng aking buhay bilang guro’t peryodista, 
partikular ang aking pagtuturo ng pagsusulat. Dahil madalas ang pagsasagawa ng palihan 
(workshop) sa klase, hindi maiiwasan ang pagbibigay ng kalakasa’t kahinaan ng isinumiteng 
trabaho ng mga estudyante. Ganito rin ang nangyayari sa mga palihang naiimbitahan ako 
kung saan iba’t iba ang propesyon at kahit nasyonalidad ng mga partisipante.
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 Sa mahabang taon ng aking pagtuturo’t pagsusulat, medyo natutuhan ko na ang 
pagbibigay ng negatibong komento sa paraang hindi masyadong nakakasakit ng damdamin. 
Para sa estudyante, kailangang hindi sila mawalan ng motibasyon sa kabila ng maraming 
bagay na kailangan pa nilang pag-aralan sa larangan ng pagsusulat. Para naman sa mga 
kapwa ko propesyonal, kailangang linawing walang bahid ng panlalait ang paglalahad ng 
mga kailangan nilang baguhin sa kanilang sulatin. Sinuman ang aking kausap, sinisikap 
kong bigyan siya ng kaukulang respeto.
 Ang respeto’y ginagawa hindi lang sa maingat na pagpili ng mga salita kundi sa 
balanseng pagbibigay ng negatibo’t positibo. Madali lang gawin ang una dahil mayaman 
naman ang bokabularyo ng wikang Filipino’t Ingles. Paano naman ang pangalawa? Hindi 
sa lahat ng pagkakataon ay may positibo sa isang panulat, at ang tanging puna mo lang 
ay puro negatibo. Mas nakadaragdag sa problema ang realidad na ang pagpuna ay hindi 
ginagawang kaharap lang ang kawawang "biktima" kundi sa harap ng iba pa. Sa madaling 
salita, posible siyang mapahiya!
 Sa puntong ito’y mas pinag-iingatan ko na lang ang pagpili ng mga salita para 
maging malinaw ang mensahe ng kanyang kahinaan. Pero kung puro negatibo’t kakaunti 
lang (kung mayroon man) ang positibong katangian ng kanyang trabaho? Ano pa ba ang 
magagawa ko? Kailangan niyang mabatid ang kanyang kahinaan. Paano niya mapapabuti 
ang kanyang panulat kung hindi ito ipapaalam sa kanya?
 Kung ganito ang nararapat sa isang palihan ng pagsusulat, ganito rin sana ang 
maging kalakaran sa ating araw-araw na buhay. Kung may problema, sabihin nang direkta. 
Kung may kritisismo, sabihin ang totoo!
 Pero tila hindi katanggap-tanggap ang kultura ng kritisismo sa ating bansa. Kung 
may nagpaparating ng puna, pilit na tinitingnan ang personal na adyenda. Sa halip na 
alamin ang konteksto’t nilalaman, mas iniimbestigahan ang karakter ng taong tinitingnang 
may "lakas ng loob" na makipagtalastasan. Sa halip na itanong kung ano ang kanyang puna, 
pilit na sinasagot ang tanong kung ano ang kanyang karapatang mabuhay sa mundong 
ibabaw!
 Tunay na may tendensiyang batikusin ang mensahero nang hindi binibigyang-
pansin ang kanyang mensahe. Mali ang ganitong gawi, pero madalas na nangingibabaw ang 
subhetibo kaysa obhetibo sa isang seryosong diskurso.
 Ito ang nakakalungkot na bahagi ng isang debate, ang malinaw na kawalan ng 
huli. Paano nga naman magkakaroon ng talastasan kung ang kabilang panig ay ayaw suriin 
ang mensahe’t mas tinitingnang personal ang lahat ng atake sa kanya? Ano ang magiging 
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sagot ng pumupuna kung ang pinupuna’y ayaw makinig sa katwiran at hindi bukas ang 
isipan?
 Ang argumento’y humihinto, minsan pa nga’y nagpapaikot-ikot. Walang 
direksiyon ang diskurso at hindi tumataas ang antas nito. 
 Masuwerte ako’t marami akong kakilala’t kaibigang may konsepto ng pagpuna at 
pagtanggap nito kung kinakailangan. Kailangan kong magpasalamat sa kanilang magalang 
na pagsagot sa anumang punang mayroon ako. Dahil sa kanila, natututo ako at lalo kong 
pinaghuhusay ang aking pagsusulat at pagtuturo.
 Pero may mga pagkakataong hindi bukas ang pagtanggap ng puna, kaya ito ang 
nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na anong gawin mo para pataasin ang 
diskurso, ayaw pa ring makinig ng isang tao at nais pa rin niyang yakapin ang sa tingin ko’y 
maling kaisipan.
 Sa halip na ang sagot sa aking puna’y pahusayin, pinili niyang patalikod akong 
batikusin. Sa halip na patunayang tama ang kanyang paninindigan, pinili niyang huwag 
nang makipagtalastasan.
 Sa aking opinyon, hindi siya aktibista (kahit na pinagpipilitan niyang ganoon pa 
rin siya). Ang aktibista’y marunong makinig at mangatwiran. Kaya niyang magbigay at 
tumanggap ng puna. Hindi siya basta-basta naiirita sa aking paboritong salita: Sana. 
 Ngayon, hayaan mong kausapin kita (oo, ikaw na aking matiyagang mambabasa). 
Sana nama’y hindi ka naapektuhan o tinamaan. Sana’y mataas ang antas ng iyong kamulatan 
para malaman ang kahalagahan ng pakikipagtalastasan sa iba’t ibang tao.
 Pero kung tinatamaan ka ng aking mga paratang, huwag mo pong asahan ang 
aking paghingi ng paumanhin. Sinasadya ko pong batikusin ang nararapat batikusin, kahit 
na alam kong wala akong makukuhang matinong sagot mula sa katulad mo. May respeto 
po ako sa iyong pagkatao at ang aking pagpuna’y dahil sa aksiyon mo. Isang bagay lang ang 
maipapangako ko sa iyo: Kung pinili mo ang patalikod na pag-atake, makakaasa kang hindi 
ko gagawin iyon sa iyo.
 Hindi ko kawalan ang hindi mo pagsagot o pagtanggap sa aking puna. Kung 
hindi mo kayang pangatawanan ang mga ginawa mong kontra sa kilusang sinasabi mong 
pinapaniwalaan, ikaw ang nawalan. Ikaw ang hindi dapat tularan.

Hulyo 30-Agosto 5, 2010



AKTIBIS MO 
AT PELIKU LA NG  SI GWA

M aikli lang naman ang aking reaksiyon pagkatapos kong mapanood ang 
pelikulang Sigwa (2010) noong Agosto 21 sa Cine Adarna ng Unibersidad 
ng Pilipinas (UP) Diliman. Wala pa ngang 10 salita ang aking pagsusuma: 

Sadyang hindi ako karapat-dapat na matawag na aktibista!
 Umiinog ang kuwento ng pelikula sa anim na aktibistang magkakaibigan noong 
dekada 70 – Dolly, Cita, Oliver, Azon, Eddie, at Rading. Sa paglipas ng halos 40 taon, may 
nagpatuloy sa pakikibaka, may nakisimpatiya na lang, may naging ahente ng militar at may 
tuwirang bumaligtad. Ipinapakita ng pelikula ang komplikadong buhay ng progresibong 
kabataan noong panahon ng Batas Militar—ang kanilang agam-agam sa landas na tinahak, 
ang kanilang pagkatakot sa buhay na pinili at ang kanilang kasiyahan sa bawat maliliit na 
tagumpay.
 Isang kalakasan ng pelikulang Sigwa ang epektibong pagsasalarawan ng buhay 
ng mga aktibista. Sila’y marunong din palang tumawa’t umiyak, tulad ng ibang taong pinili 
ang buhay na "normal" at "tahimik." Ipinapakita sa pelikula, halimbawa, ang kanilang 
kuwentuhan habang nag-iinuman, bagama't ang paksa ng kanilang pinag-uusapan ay ang 
lipunan. May pag-aaway din ang magkasintahan habang nasa welga ng isang pagawaan. 
Kahit sa kabundukan, nakita ang pag-usbong at pagkawasak ng relasyon ng mga 
nagmamahalan sa maraming dahilan.
 Kitang kita ang relasyon ng aktibismo sa rebolusyonaryong pagkilos noong dekada 
70. Ang Kabataang Makabayan (KM) kung saan miyembro ng anim na magkakaibigan ay 
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napilitang mag-underground dahil sa diktadura. Hindi na nakakagulat ang desisyon ng 
marami sa mga miyembro nitong tumungo sa kanayunan kung saan, ayon kay Oliver, ay 
"patas ang laban."
 Ano nga ba namang bentahe para sa mga aktibistang manatili sa kalunsuran? 
Una, malakas ang puwersa ng pamahalaan. Ikalawa, limitado lang ang maaaring pagtaguan. 
Kahit na hindi tuwirang binabanggit sa pelikula, alam ng mga pangunahing tauhan na sa 
na kanayunan lang sila makakaasa ng malawak na suporta mula sa masa.
 At bakit suportado ng maraming masa sa kanayunan ang rebolusyonaryong 
pagkilos? Sila kasi ang direktang nakakaranas ng pang-aapi’t pagkakait, ng pagsasamantala’t 
pagnanakaw ng mga nasa kapangyarihan. Ang rebolusyonaryong kilusan lang ang kanilang 
takbuhan para sa anumang pangangailangan—lupang masasaka (sa pamamagitan ng 
rebolusyonaryong agraryo) at kahit patas na desisyon sa anumang hindi pagkakaunawaan 
(sa pamamagitan ng rebolusyonaryong hukuman).
 Bagama't madali para sa isang estudyanteng kumilos sa kalunsuran at maging 
aktibista, mahirap na desisyon naman ang sumama sa armadong pakikibaka. Tulad ng 
ipinapakita sa pelikulang Sigwa, malaking sakripisyo ang mabuhay sa kabundukan. Wala 
ang luho ng kalunsuran. Iba ang kultura’t kalakaran lalo na’t ang seguridad ng mga kasama 
ay dapat pangalagaan.
 Apatnapung taon na ang nakaraan mula nang mangyari ang First Quarter Storm 
na siyang pangunahing paksa ng pelikula (kahit na ang istorya’y tungkol sa paghahanap 
ni Dolly sa kanyang nawawalang anak). Maraming nagsasabing iba ang sitwasyon noong 
dekada 70 at wala nang batayan ang diumanong mapusok na pagkilos ng kabataan. 
 Napakadaling balewalain ang aktibismo, lalo na sa bahagi ng nakatatandang 
naging bahagi ng kilusan. Hindi man nila sabihin nang direkta, iisa lang ang mensahe 
nila sa kabataang aktibista: "Papunta pa lang kayo, pabalik na ako." Para sa kabataang 
may malalim na kaalaman sa kanilang ginagawa, may simpleng sagot sa walang-batayang 
patutsada: "Mawalang-galang lang po, pero bakit hindi na lang po kayo nanatili? Tila 
naligaw po kayo sa inyong pagbalik."
 Aaminin kong ang epekto ng pelikulang Sigwa sa akin ay pagpapalakas ng 
paniniwalang ang titulong "aktibista" ay ibinibigay lamang sa mga piling indibidwal. Sila ay 
dapat na handang magsakripisyo’t talikuran ang buhay na kinagisnan para sa makahulugang 
pakikipaglaban. Sila ay natatanging mga mandirigmang hindi magdadalawang-isip na ialay 
ang lahat, kahit ang sariling buhay, para sa ikabubuti ng iba pa. Sila ay katulad ni Cita na 
dala-dala ang aktibismo sa kanilang pagtanda.
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 May progresibong mag-isip at kontento na sa sariling buhay. May progresibong 
mag-isip at kumikilos para ang buhay ng nakararami’y magkaroon ng saysay. Naniniwala 
ako sa sinabi ni Rading sa isang eksena: Hindi lahat ng sumasama sa mga rally ay aktibista. 
Mas malalim pa sa pagmamartsa’t pagtataas ng kamao ang esensiya ng aktibismo. Ang 
hindi tuwirang nakikita ay ang nangyayari sa likod ng mga naiuulat sa midya—ang pag-
aaral sa mga teorya at ang pagsasapraktika ng natutuhan sa pamamagitan ng integrasyon sa 
masa.
 Pero tulad ng sitwasyong ang mga pelikulang tulad ng Sigwa ay bihirang 
mapanood sa ating bansa, mas nakapangingibabaw ang negatibong pagtingin sa mga 
aktibista. Tinitingnan silang baliw at salot dahil sa paniniwalang ang ating lipunan ay may 
kapayapaan at kaginhawaan. Pilit na ibinibenta ang ilusyong hindi kailangang labanan ang 
pamahalaan dahil kailangan lang magtiwala rito.
 Sa huling pagsusuri, maiintindihan lang ang aktibismo kung iuugnay sa mga 
nangyayari sa lipunan. Sa pagbasag sa ilusyon at tuwirang pagkamulat sa kabulukan ng 
lipunan, nakikita hindi lang ang pangangailangang sumuporta sa mga aktibista kundi 
maging kabahagi nila.

Agosto 20-26, 2010



SIT IO SA N ROQU E AT 
ANG  RETOR I KA  NG PROTE STA

M adaling punahin ang retorika ng mga maralita. Ang kalakasan ng paglaban 
sa lansangan ay kahinaan ng pakikipagtalastasan.
 Dahil hindi gaanong nakapag-aral at walang alam sa balarila’t ortograpiya, 

madalas na nagiging katawa-tawa ang kanilang paggamit ng wika, sa pagsusulat man o 
pagsasalita.
 Para sa mga taga-Sitio San Roque na ipinaglalaban ang pananatili sa lupaing hindi 
kanila, isinulat nila sa isang streamer ang panawagang “kaunlaran – hinde kagutoman.” 
Nais daw nila ng “desinting” paninirahan na ito ang nagpapaliwanag kung bakit tutol silang 
ma-relocate sa Montalban.
 Alam kong marami ka pang masasabi tungkol sa maling pagbaybay ng mga 
salita ng mga nagpoprotesta, pati na ang minsang nabubulol nilang pagsasalita habang 
ipinaparating sa midya ang sanlaksang hinaing. Naging war zone hindi lang ang sitio kundi 
ang maliit na bahagi ng EDSA noong Setyembre 23. Naging matagumpay man ang mga 
residente sa pagpigil sa demolisyon, talo pa rin sila sa kakulangan ng malawakang simpatiya. 
Ano nga ba naman ang panlaban ng mga walang pinag-aralan?
 Sadyang hindi madaling kampihan ang mga tinaguriang iskwater na katugma 
ng mga terminong snatcher at holdaper. Hindi ba’t sa kanilang lugar tumatakbo ang mga 
kriminal para pagtaguan ang mga pulis? At kung kasakay mo sa dyip o bus ang mga gusgusing 
ito, hindi ba’t lalo mong binabantayan ang mga gamit mo dahil baka bigla na lang agawin? 
At kung ikaw naman ay nakasakay sa isang taksi, ang mga lugar na pinamumugaran ng 
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mga iskwater ay iniiwasan mong ruta. Hindi lang ito sa posibilidad na harangin ang iyong 
sinasakyan, kundi dahil sa bahong hindi kayang matanggap ng iyong sensitibong ilong at 
sikmura.
 Kahit taliwas sa nakasulat sa diksiyonaryo, lahat ng masasamang salita ay 
iniuugnay sa mga maralita—magnanakaw, manggagahasa, manloloko, mamamatay-tao. 
Saang organisasyon kaya sila nabibilang? Sigue-sigue, Sputnik, Akyat-Bahay, Salisi, Dugo-
dugo, Budol-budol? Kayo na ang humusga sa kanilang tribo!
 Likas na masamang ugali’t walang modo: Kung saan-saan kasi sumisinga’t 
dumudura. Wala ba silang konsepto ng basurahan? Naturingang nakatira sa Maynila, pero 
walang urbanidad. Malakas ang loob na magkaanak, pero wala namang kayang ipakain. At 
kung babalikan ang isang popular na kanta, malakas sila sa inuman at istorbo sa daan. Oo, 
hindi naman sila jeproks dahil sila raw ay jologs. Ah, sadyang napakaraming negatibong 
pagtingin sa mga maralita!
 Jologs na, jejemon pa. Napapangiti ang marami tuwing nababanggit ang mga 
terminong ito. Para sa nakagagaan sa buhay, ang mga maralita’y hindi nakakaawa kundi 
nakakairita’t nakakatawa!
 Kailangan ba ng simpatiya’t pag-unawa ang mga taga-San Roque? Kung ang 
sagot mo’y oo, ibig sabihin lang nito’y kakaiba ang iyong pakahulugan sa mga maralita. 
Hindi sila ang mga walang-modong indibidwal na walang karapatang mabuhay. Hindi sila 
mga kriminal na dapat iwasan. Tulad ng iba pa, may batayang karapatan silang mabuhay 
nang disente at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak.
 May konteksto hindi lang sa kanilang maling balarila’t ortograpiya kundi sa 
tamang pagkilos para lumaban. Hindi nila piniling mapagkaitan ng magandang edukasyon. 
Lalong hindi nila ginustong maging iskwater. Sino ba naman ang may gustong mabuhay sa 
gitna ng kawalang pag-asa’t pag-aalangan?
 Hindi maiuugat sa simpleng katamaran ang komplikadong kahirapan, at ang 
sinumang magsasabi nito’y walang sapat na kaalaman sa krisis na kinakaharap ng ating 
bayan. Oo, may mahihirap na piniling maging kriminal, tulad rin ng sitwasyong maraming 
mayayamang nagnanakaw, nanggagahasa’t pumapatay.
 Oo, kailangan ng simpatiya’t pag-unawa sa panahong napipintong mapaalis ang 
tinatayang 6,000 pamilya sa 37 ektaryang tinitirhan nila. Pero higit pa sa pag-intindi ay 
ang pakikiisa sa kanilang adhikain. Sa panahong ito, kailangang buhayin ang kultura ng 
protesta. At sa larangan ng pakikipagtalastasan, kailangang baguhin ang nangingibabaw na 
retorika ng kahirapan at bigyan ng boses ang maralita.
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 Sa konteksto ng wika, kailangang basagin ang bokabularyo ng pang-aapi’t muling 
buhayin ang retorika ng protesta. Ang pagmumulat kasi ay nagsisimula sa malalimang pag-
intindi sa mga salita—tulad ng maralita, pakikibaka, pagtutuos, at pagkilos.

Setyembre 24-30, 2010



AKTIBIS MO SA  PA N AHO N NG 
ADMINISTRASYONG AQ UINO

A ktibista ka ba? Kung ang maikli mong sagot ay oo, maikli rin ang kasunod kong 
tanong: Bakit?
 Ano pa ba ang lugar ng aktibismo sa panahong popular na ang Pangulo? 

Bakit kailangan pang dalhin ang iyong isyu sa lansangan kung mayroon daw pamahalaang 
handang makinig sa karaingan ng mamamayan?
 Kung estudyante ka’t patuloy na pakikibaka ng iyong magulang ang pagbabayad ng 
matrikula, hindi ba’t dapat na tutukan mo na lang ang iyong mga gawain sa paaralan? Kung 
nagtatrabaho ka na, hindi ba’t nararapat lang na unahin mo muna ang pangangailangan 
ng iyong pamilya? Aksaya lang daw sa oras ang pagkilos dahil ang pagbabago’y narito na, 
salamat sa ating balota.
 May konteksto ang bawat pagkilos at ang pagkontra’y hindi na raw angkop sa 
panahon ngayon. Wala na raw tayo sa dekada 70 kung saan namayani ang diktadura ni 
dating Pangulong Ferdinand Marcos. Tapos na ang tiwaling administrasyon nina dating 
Pangulong Joseph Estrada (1998-2001) at Gloria Macapagal-Arroyo (2001-2010). 
Nabubuhay na raw tayo sa daang matuwid, salamat kay Pangulong Noynoy Aquino.
 Panahon na para itago ang mga plakard. Biro nga ng iba, dapat na ngang sunugin 
ang mga ito tulad ng sanlaksang effigy ng nakaraan! Panahon na raw para sa naiibang 
pagbabago. Lipas na kasi ang aktibismo.
 Ano ngayon kung patuloy pa rin ang politikal na pamamaslang? Ang 16 na 
aktibistang pinatay mula nang manungkulan si Pangulong Aquino ay kagagawan hindi 



77

ng huli kundi ng nais magpabagsak sa administrasyon niya. May nagsasabi pa ngang 
kagagawan ito ng mga komunista! 
 Ano ngayon kung patuloy pa ring nakakulong ang tinaguriang Morong 43? 
Pinag-aaralan naman daw ang kaso nila, at inuna lang ang grupong Magdalo na bigyan ng 
amnestiya.
 Ano ngayon kung may planong pagliit sa alokasyon sa pambansang badyet sa 2011 
para sa state universities and colleges (SUCs)? Malinaw sa mga datos na tumaas naman 
ang badyet para sa elementarya’t hayskul kaya priyoridad pa rin daw ng administrasyong 
Aquino ang edukasyon.
 Oo, nariyan pa rin ang mga problema ng bayan pero unti-unti naman daw 
natutugunan ang mga ito. Kailangan lang nating habaan ang ating pasensiya. Wala pa 
raw isang taon ang bagong pamahalaan kaya walang karapatan ang mga kumokontrang 
maghusga.
 Ang popularidad ba ni Pangulong Aquino ay pangunahing salik sa pananahimik? 
Kailangang isakonteksto natin ang napaulat na +60 net satisfaction rating ni Pangulong 
Aquino noong Setyembre 2010. Nagsisimula pa lang siyang manungkulan at normal para 
sa bagong Pangulong bigyan ng mataas na kumpiyansa ng nakararaming mamamayan. 
Basahing mabuti ang datos mula sa Social Weather Stations (SWS): “For comparison, the 
initial net satisfaction ratings obtained by past presidents were: Pres. Cory Aquino, +53 in March 
1986; Pres. (Fidel) Ramos, +66 in September 1992; Pres. Estrada, +60 in September 1998; and 
Pres. Arroyo, +24 in March 2001, and +26 in June 2004.” Malinaw na kung iuugnay sa inisyal 
na grado ng mga dating Pangulo, lumalabas pa ngang si Ramos ang may pinakamataas 
na net satisfaction rating mula noong 1986. Kahit ang pinatalsik na si Estrada’y may 
kaparehong net satisfaction rating sa kasalukuyang Pangulo!
 Kahit wala pang isang taon si Pangulong Aquino, sapat na ang unang 100 araw niya 
mula Hulyo 1 hanggang Oktubre 8 para magkaroon ng idea sa pangkabuuang direksiyon ng 
kanyang pamamahala. Ang sinasabing “daang matuwid” ay tungo sa globalistang hangarin.
 Oo, walang masama sa globalisasyon, kung ikaw ay nabibilang sa nakatataas na 
uri ng ating lipunan. Pero malinaw sa napakaraming pag-aaral ang negatibong epekto ng 
globalisasyon sa mahihirap—kawalan ng subsidyo mula sa gobyerno, maliit na suweldo, 
kawalan ng kaseguruhan sa trabaho, pagbaha ng mga imported na produkto, pagpatay sa 
agrikultural na produksyon. Napakahaba ng listahan ng masamang kahihinatnan, pero 
pilit na sinasagot ito ng mga nasa kapangyarihan sa pamamagitan ng isang teknikal na 
termino—safety nets.
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 Simple lang naman ang lohika ng safety nets sa konteksto ng globalisasyon. 
Maaaring masagasaan ang interes ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang sektor 
basta’t siguraduhin lang na mabibigyan sila ng alternatibong kabuhayan. Sa unang tingin, 
walang masama rito. Pero katulad ng relokasyon sa mga maralitang tagalungsod na biktima 
ng demolisyon, hindi isinasaalang-alang ang kalagayan ng mga nasagasaan dahil sila ay 
napupunta sa sitwasyon ng kawalan.
 Ang ganitong linya ng argumento ng gobyerno’y makikita rin sa planong 
pagpapatuloy ng Oplan Bantay Laya (OBL) na siyang ugat, ayon sa mga aktibista, ng 
paglabag sa karapatang pantao tulad ng politikal na pamamaslang at walang-batayang 
pag-aaresto’t pagpapakulong. Ano ba ang sabi ng mga nasa kapangyarihan? Sa ilalim ng 
administrasyong Aquino, ang ipinapatupad ng militar diumano ay isang counter-insurgency 
program na ginagalang ang karapatang pantao. Paano kaya ipapatupad ito? Kung gagamit 
ng isang salita sa wikang Ingles, hindi ba’t ito ay isang oxymoron?
 Kung babalikan ang prinsipyo ng globalisasyon, halatang-halata rin ang balangkas 
ng pribatisasyon sa paliwanag ng pamahalaan kung bakit mababa ang badyet sa SUCs. 
Hindi raw tulad ng mga paaralan sa elementarya’t hayskul, makakaya raw kasi ng SUCs 
na pataasin ang kanyang kita sa iba pang paraan. Alam mo na ang tinutukoy ng mga nasa 
kapangyarihan—pagtataas ng matrikula, pagpaparenta ng mga pasilidad sa mga negosyante 
at iba pang moda ng komersiyalisasyon ng edukasyon.
 Aktibista ka ba? Sa panahon ng diumanong daang matuwid, hindi lang maikling 
sagot na oo ang dapat ibigay. Kailangan ang mahabang paliwanag kung bakit ang pagkilos 
ay patuloy na may saysay.

Oktubre 15-21, 2010



PARA SA MATA NDANG 
HINDI  MA I NTI ND I HAN 
ANG  KABATA A NG  AKTIBISTA

K ung bata ka pa, huwag mo nang basahin ito. Para lang kasi ito sa kapwa ko 
matanda.
 At kung ikaw ay tulad kong mahigit na tatlo o apat na dekada nang 

nabubuhay sa mundong ibabaw, sana’y maglaan ka ng kaunting panahon sa pagbabasa ng 
maikling diskurso.
 Kompara sa kasalukuyang kabataan, mahaba na ang ating karanasan. Gusto 
nating isiping marami na tayong nagawa. Sa ating palagay, dapat lang tayong pakinggan ng 
maraming kabataang papunta pa lang sa ating diumanong pinanggalingan.
 Dati ka bang aktibista? Siguro’y napapailing ka na lang sa napakaraming kilos-
protesta ng kabataang aktibista sa ilalim ng bagong administrasyon. Napakahaba ng 
listahan ng reklamo nila—politikal na pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang 
pantao, kinaltas na badyet para sa state universities and colleges (SUCs), mataas na presyo 
ng mga batayang produkto’t serbisyo at kung ano-ano pa.
 Reklamo rito, reklamo roon. Sa loob-loob mo, wala na ba silang ibang gawin 
kundi itaas ang kamao? Ano ba ang ibinubunga ng patuloy na pagwawagayway ng pulang 
bandila? Laos na ang aktibismo, katwiran mo. Para sa iyo, may karapatan kang magsabing 
lumipas na ang kultura ng protesta. Sa tingin mo’y wala nang saysay ang pakikibaka.
 Hindi mo maintindihan kung bakit kailangan pang sumigaw nang pagkalakas-
lakas sa mga lansangan at makaabala sa trapiko ang kabataang aktibista. Alam mong 
paulit-ulit na lang ang kanilang ginagawa dahil naranasan mo na rin ito. At tuwing may 
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pagkakataon, siguro’y ipinagyayabang mo ang pagiging militante mo noong bata ka pa. 
Kung tatanungin ka kung bakit hindi ka na aktibista sa iyong pagtanda, simple lang ang 
katwiran mo: Naliwanagan ka na.
 Para sa iyo, may mahinahon at mapayapang paraan para sa minimithing 
pagbabago. Hindi kailangang magmartsa sa kalsada dahil handa diumanong makinig ang 
mga nanunungkulan. Kahit na alam mong maraming problemang kinakaharap ang bayan, 
hindi naman malala ang mga ito. Para sa iyo, ang pangunahing problema lang ay ang mga 
abusadong taong nasa kapangyarihan. Sa ilalim ng bagong administrasyon ni Pangulong 
Noynoy Aquino, nakikita mo ang pag-asa dahil sa tingin mo’y handa siyang makinig sa 
hinaing ng nakararami.
 Hindi ko sinulat ang sanaysay na ito para sabihan kang hayaan mo na lang ang 
mga batang magprotesta. Isa itong imbitasyon para muli kang makiisa.
 Bakit tayo tatahimik sa panahong mas kinakailangan ang pag-iingay? Bakit hindi 
tayo makikialam sa panahong mas kinakailangan ang pakikilahok?
 Para sa iyo, laos na ang aktibismo. Lumipas na ang panahon ng pulang bandila, pati 
na rin ang pagmamartsa sa kalsada. Sa puntong ito, mayroon lang akong isang tanong: Ano 
ba ang batayan ng pagiging laos? Baka naman ang konsepto mo ng luma ay sa konteksto 
lang ng pagdaan ng panahon.
 Totoong ang sinisigaw mo noon ay sinisigaw pa rin ngayon. Walang argumento sa 
punto mong walang nagbago sa ipinaglalaban noon at ngayon. Sa katunayan, nadaragdagan 
pa nga ang mga problema sa paglipas ng panahon.
 Hindi abusadong taga-gobyerno ang ugat ng problema dahil ito ay resulta ng 
isang bulok na sistema. Alam ko, gumagamit ako ng termino ng mga aktibista. Pero ano 
pa ba ang matatawag mo sa sistemang patuloy na nagpapahirap sa nakararami? Tunay na 
ipinaglalaban ng kabataan ang mga problemang mas matanda pa sa kanila (o kahit sa atin).
 Kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang nararapat gawin? Totoong nakakapagod 
ang kumilos para sa pagbabago. Kung sakaling nakalimutan mo na, higit pa sa pagmamartsa 
ang ginagawa ng isang aktibista. Maraming oras ang ginugugol para sa malalimang pag-
aaral at diskusyon. Higit na mas mahabang panahon ang nakalaan sa pakikisalamuha 
sa iba’t ibang tao. At talagang nakakaubos din ng oras ang pag-oorganisa ng iba’t ibang 
aktibidad para malaman ng mas marami ang mga isyung dapat ipaglaban, pati na rin ang 
tamang paninindigan.
 Kung aktibista ka noon, may sarili kang dahilan kung bakit mo tinalikuran ang iyong 
pinagdaanan. Pero wala kang karapatang sisihin ang mga aktibista sa kasalukuyan sa kung 
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anumang kahinaan ng nakaraan. Totoong iba ang henerasyon ngayon at ipinagpapatuloy 
nila ang anumang tamang gawi ng nakaraan. Sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral ng 
kasaysayan, ang anumang pagkakamali sa pagkilos noon ay kanilang napansin at nagkaroon 
na ng kaukulang pagwawasto.
 Gusto kong isiping sa ating pagtanda, na naliwanagan tayo sa katotohanang wala 
pa ring nagbabago sa kalagayan ng lipunan. Ang negatibo mong pagtingin sa mga aktibista 
ay maaaring bunga lang ng hindi magandang karanasan sa nakaraan. Pero nabubuhay tayo 
ngayon sa kasalukuyan at nararapat lang na isakonteksto ang ating personal na agam-agam.
 Aktibista ka ba noon? Sana’y muli mong ipagpatuloy ang pagkilos ngayon.

Disyembre 3-9, 2010





Estadistika
KABANATA 4





HINDI  LA NG 
NUMERO A NG  4 3

M ay mukha sa likod ng estadistika, may konteksto sa bawat numero.
 Mainam na bigyang pangalan ang bawat biktima ng karahasan. Hindi 
natin dapat hayaan ang sarili nating maging manhid sa pansamantalang 

ginhawang hatid ng simpleng pagtingin sa mga numero.
 Totoong may mabigat na pakiramdam sa pagpapalalim ng kaalaman. Sa pagbibigay 
ng mukha sa estadistika, nakikita ang sinirang buhay ng mga walang pakundangan—taong 
nawalan ng asawa, anak na nawalan ng tatay, sanggol na nawalan ng nanay.
 Kahit na malinaw ang mensaheng hatid ng numero (lalo na kung malaki ito), hindi 
hamak na mas malinaw ang kontekstong hatid nito. Kabilang sa biktima ang mga naiwang 
mahal sa buhay dahil sa pagpatay, pagdukot o pagpapakulong nang walang malinaw na 
dahilan.
 Ilan ba ang inaresto sa Morong, Rizal noong Pebrero 6 dahil miyembro sila 
diumano ng New Peoples Army (NPA)? Apatnapu’t tatlo "lang" naman. Pero alam  nating 
higit pa sa numerong ito ang tumatangis at nagnanais na makamit ang hustisya sa gitna ng 
mga walang-batayang bintang.
 Kung paniniwalaan ang militar, lumalabas na 35 sa mga inaresto ay mga rebeldeng 
kumikilos sa Timog Katagalugan, Bikol, at Gitnang Luzon. Paano naman ang natitirang 
walo? Siguro’y hinahanapan pa ng malakas na kaso!
 Ayon sa fact sheet ng Karapatan, ang search warrant na ipinakita ng militar sa 
pag-arestong ginawa sa grupong binansagan ngayong Morong 43 ay hindi para sa bawat 
isa sa kanila: Ito ay para sa isang nagngangalang Mario Condes na hindi nila kakilala.



86

 Tulad ng maraming iba pa, malaking palaisipan sa akin kung paanong ang warrant 
para sa isa ay naging akma sa 43. Nakakaduda rin ang mga argumento ng militar hinggil 
sa kaso. Kung totoong ang pagsasanay ng mga inaresto ay walang kaugnayan sa kalusugan 
kundi paggawa ng bomba, bakit gagawin ito sa farmhouse ng isang kilalang doktor na 
madaling matunton ng awtoridad? Kung totoong mga miyembro ng NPA ang Morong 
43, hindi ba’t pinakamainam na gagawin nila ang kanilang pagsasanay sa kabundukan 
kung saan mas kontrolado nila ang lugar? Kung totoong may mga armas na nasamsam ang 
militar, bakit ang isang granada ay nakuha sa ilalim ng unan?
 Kung paniniwalaan ang mga argumento ng militar, lumalabas na walang konsepto 
ng seguridad ang NPA. Saan ka nakakita ng mga rebeldeng grupong nag-oorganisa ng 
sensitibong pagsasanay sa farmhouse at naglalagay ng granada sa ilalim ng unan? Kung 
sadyang walang ingat ang NPA, paano ito nakatagal nang mahigit 40 taon? Bakit hanggang 
ngayo’y hindi tuluyang magapi ng militar ang mga rebelde?
 Kung sabagay, ang mga importanteng parirala sa puntong ito ay "kung totoo" at 
"kung paniniwalaan." Sadyang mahirap bilhin ang argumento ng militar na mga miyembro 
ng NPA ang Morong 43 na pawang manggagawang pangkalusugan. Ano ba kasi ang 
ebidensiya laban sa kanila?
 Sabi ni Noel Detoyato, tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Philippine 
Army, ang pag-aabogado ni Atty. Romeo Capulong para sa Morong 43 ay indikasyong mga 
komunista ang huli, dahil may mga kliyente si Capulong na kumpirmadong komunista.
 Nabanggit din ni Detoyato na ang mababang pinag-aralan ng marami sa Morong 
43 ay indikasyon ng pagiging subersibo. Ang isa sa kanila diumano ay Grade 1 lang ang 
natapos at tinutugis ng awtoridad dahil sa salang pagpatay.
 Dagdag pa rito, sinabi rin ng militar na ang pagtataas-kamao ng ilang inaresto ay 
nagpapakitang sila ay kontra sa gobyerno.
 Sadyang mahirap maintindihan kung paano mag-isip ang mga sundalo. Ano bang 
klaseng lohika mayroon sila? Saan ba naniniwala ang militar – sa presumption of innocence 
o guilt by association?
 Sadyang mapapaisip ka sa argumento ni Lt. Col. Arnulfo Marcelo Burgos, 
tagapagsalita ng Philippine Army, hinggil sa kahihinatnan ng Morong 43. "The (Philippine 
Army) maintains that the arrest of the 43 NPA members is legal having been caught in the act 
of possession of illegal firearms and explosives. It would be up to them to prove their innocence in 
court."
 Batay sa lohika ni Burgos, baligtad na ang sistema ng hustisya sa Pilipinas dahil 
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ang nasasakdal ay tinitingnang may kasalanan bago niya mapatunayang inosente siya sa 
anumang bintang sa kanya.
 Pero sa gitna ng mga argumentong ibinibigay ng militar hinggil sa mga kaso 
ng Morong 43, malinaw ang mensaheng nais nilang ihatid: Ang anumang pagtulong sa 
kapwa (tulad ng serbisyong pangkalusugang para sa mahihirap) ay hindi dapat gawin dahil 
komunista lang ang mga gumagawa nito.
 At sa ating bayan, ang mga komunista ay inaaresto nang basta-basta, dinudukot 
nang walang sabi-sabi at pinapatay nang walang pag-aatabuli. Humanda ka kung ikaw ay 
mapagbintangang komunista, tulad ng mga ito:
 Merry Mia, Alexis Montes, Gary Liberal, Teresa Quinawayan, Lydia Obera, 
Reynaldo Macabenta, Angela Doloricon, Delia Ocasia, Jane Balleta, Janice Javier, Franco 
Remoroso, Ailene Monasteryo, Pearl Irene Martinez, Elen Carandang, Dany Panero, 
Rayom Among, Emily Marquez, Emelia Marquez, Glenda Murillo, Ace Millena, Ely 
Castillo, Lalyn Saligumba, Jovy Ortiz, Samsung Castillo, Mark Estrellado, Miann Oseo, 
Selvia Pajanosta, Lolibeth Donasco, Jenelyn Pizaro, Ramon de la Cruz, Jacqueline 
Gonzales, Maria Elena Serato, Mercy Castro, Lea de Luna, Judilyn Oliveros, Valentino 
Paulino, Yolanda Yaun, Edwin Dematera, Sherilyn Riocasa Tawagon, Gerry Sustinto, 
Jenmark Barrientos at Mark Escartin.
 Para sa militar, mga komunista sila. Para sa nakararaming marunong mag-isip, 
mga biktima sila. 
 Tunay na ang numerong 43 ay may malalim na kahalagahan. Pero higit pa sa 
numero, mas dapat tandaan ang kanilang pangalan, pati na ang konteksto ng kanilang 
pinagdaraanan.

Pebrero 19-25, 2010



TUNAY NA  H A LAGA 
NG  ATIN G  PERA

S a pamamagitan ng opisyal na estadistika, ang masama’y napapaganda o hindi 
nahahalata. Nakakayang lunurin ng mga numero’t teknikal na termino ang mga 
argumentong sumasalungat sa mga pahayag ng gobyerno.

 Tingnan na lang natin ang kaso ng ulat sa implasyon (inflation report) na 
inilalabas ng National Statistics Office (NSO) sa unang linggo ng bawat buwan. Kung 
susuriin ang ulat para sa buwan ng Mayo na inilabas noong Hunyo 4, ito ay may 19 na 
talahanayan (tables). Mahirap intindihin ang mga ito dahil napakaraming kolum, tadtad 
ng mga numero at maliliit ang mga teksto. Ang summary inflation report naman, bukod 
sa napakahaba, ay napakahirap basahin dahil puno ng mga jargon na tila naiintindihan 
lang ng mga kumukuha ng kursong Economics. Hindi rin nakatutulong na ang lahat ng 
ito’y nakasulat sa wikang Ingles sa halip na Filipino. Paano ba maaasahan ang lubusang 
pagkakaintindi ng mensahe kung hindi ginagamit ang sariling wika?
 Kung sabagay, kahit na wikang Filipino ang gamitin ng mga nasa kapangyarihan 
ay patuloy pa rin nilang itatago ang katotohanan. Sa kaso ng tantos ng implasyon (inflation 
rate) para sa buwan ng Mayo, ipinapakita lang ang bahagyang pagbaba sa 4.3 porsiyento 
kumpara sa 4.4 porsiyento noong Abril: "The year-on-year headline inflation rate in the 
Philippines slowed down to 4.3 percent in May from 4.4 percent in April due mainly to the slower 
annual growth rate registered in fuel, light and water (FLW) index. Inflation a year ago was 3.3 
percent."
 Kung hindi masyadong naiintindihan ang teknikal na paliwanag na ito, mas 
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nakakagulo ang mga pangungusap na sumunod rito: "Excluding selected food and energy 
items, core inflation decelerated to 3.8 percent in May from 4.0 percent in April. Likewise, annual 
inflation rate in the National Capital Region (NCR) eased to 4.6 percent in May from 5.3 percent 
in April. Slower annual price increases were posted in all the commodity groups except in clothing 
and housing and repairs (H&R) index. Annual inflation in Areas Outside the National Capital 
Region (AONCR) however went up at a faster rate of 4.2 percent in May from 4.1 percent in 
April. This was effected by higher annual price increments in clothing, FLW and services index."
 Sana’y ginawa na lang simple ang paliwanag. Sana’y ipinakita na lang ang 
implikasyon ng mga nakuhang datos sa kalagaya’t kabuhayan ng maraming mamamayan, 
lalo na ang mga manggagawa. Sana’y wikang Filipino na lang ang ginamit sa halip na Ingles.
 Pero kung isusulat ang tantos ng implasyon sa paraang sumasalamin sa katotohanan 
at madaling naiintindihan, malamang na maraming magagalit sa pamahalaan. At para sa 
mga grupong nananawagan ng dagdag na sahod, magkakaroon pa sila ng karagdagang 
katibayan para sa kanilang ipinaglalaban.
 Bakit kaya? Una sa lahat, kailangang malamang ang tantos ng implasyon ay batay 
sa consumer price index (CPI) na nagpapakita ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng mga 
piling produkto’t serbisyo. Kapag nakuha na ang CPI, maaari nang makompyut ang tunay 
na halaga ng pera sa kasalukuyan kompara sa nakaraan. Sa kaso ng CPI, ang ginagamit na 
batayang taon (base year) ay ang taong 2000. Sa madaling salita, ang CPI ay sinusukat ang 
presyo ng mga piling produkto’t serbisyo sa kasalukuyang pamilihan at kinokompara sa mga 
presyo sampung taon na ang nakaraan.
 Batay sa CPI noong Mayo 2010, lumalabas na ang purchasing power of the peso ay 
nasa P0.61 lang sa National Capital Region (NCR). Simple lang ang ibig sabihin nito: ang 
produktong nagkakahalaga ng P100 sa kasalukuyan sa NCR ay tinatayang P61 lang noong 
taong 2000. Malinaw na tumaas sa pangkalahatan ang presyo ng mga produkto’t serbisyo, 
kaya sa paglipas ng panahon ay may nawawalang halaga sa ating pera. Ito ang dahilan kung 
bakit kinakailangang magkaroon ng karampatang pagtaas sa sahod para matugunan ang 
pangangailangan ng pamilya. (Madali lang magkompyut ng purchasing power of the peso. 
Ang ginagamit na pormula ay PPP = (1/CPI) x 100.)
 Sa puntong ito, mainam na suriin nang mabuti ang kalagayan ng sahod ng mga 
manggagawa. Ayon sa datos ng National Wages and Productivity Commission (NWPC), 
ang pinakahuling pagtaas ng sahod ay nangyari noong 2008. Para sa mga manggagawang 
hindi agrikultural, ang kanilang arawang sahod ay mula P210 (Autonomous Region in 
Muslim Mindanao) hanggang P382 (National Capital Region).
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 Pero kung ikokompara sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng bilihin sa 
nakaraang sampung taon, lumalabas na ang tunay na halaga ng minimum na arawang sahod 
ay napakababa. Ang P210 na arawang sahod ng mga manggagawang hindi agrikultural sa 
ARMM, halimbawa, ay P110.35 ang aktuwal na halaga. Kahit na ang mga manggagawang 
hindi agrikultural sa NCR ay may pinakamataas na sahod sa buong Pilipinas sa halagang 
P382, ang aktuwal na halaga nito ay P234.50 lamang.
 Para makahabol sa implasyon, lubhang kinakailangan ang pagtataas ng sahod. Sa 
konteksto ng pag-alam kung magkano ang dapat na itaas, mainam na alamin sa puntong 
ito ang dalawang datos: Ang minimum na sahod sa buong Pilipinas at ang tunay na halaga 
nito.
 Lumalabas na P317.63 ang average na minimum na arawang sahod para sa 
mga manggagawang hindi agrikultural. Ang tunay na halaga nito ay P191.80 batay sa 
komputasyon ng kasalukuyang purchasing power of the peso.
 Magkano ba ang kulang sa kasalukuyang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas 
para mahabol ang aktuwal na halaga? Lumalabas na P125.82!
 Pamilyar na pamilyar para sa mga manggagawang nakikibaka ang halagang P125 
dahil panawagan na nila ito noon pang 1999. Nais nilang itaas ang arawang sahod sa 
ganitong halaga, at isa sa mga pangunahing argumento ay ang tuloy-tuloy na pagtaas ng 
presyo ng mga bilihin.
 Malinaw na kahit ang mga opisyal na datos ng mga gobyerno, kung susuriing 
mabuti, ay nagbibigay ng ebidensiya sa mababang sahod at ang mahinang purchasing 
power dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga nakaraang taon. Ang problema lang 
sa mga nasa kapangyarihan, pinipilit nilang pagandahin ang sitwasyong karumal-dumal at 
hindi katanggap-tanggap.
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MINIMUM NA SAHOD (ARAWAN, NON-AGRICULTURE) 

AT PURCHASING POWER OF THE PESO (PPP)

MAYO 2010 (SA PISO)

Aktuwal na 
Halaga PPP Tunay na 

Halaga

Pilipinas 317.63 0.6039 191.80 

National Capital Region (NCR) 382.00 0.6139 234.50 

Mga lugar labas ng NCR 253.25 0.5999 151.92 

Cordillera Administrative Region 
(CAR)

260.00 0.5995 155.88 

Region I (Ilocos) 240.00 0.6061 145.45 

Region II (Cagayan Valley) 235.00 0.6165 144.88 

Region III (Central Luzon) 302.00 0.6135 185.28 

Region IV-A (Calabarzon) 320.00 0.6116 195.72 

Region IV-B (Mimaropa) 252.00 0.6188 155.94 

Region V (Bicol) 239.00 0.6002 143.46 

Region VI (Western Visayas) 250.00 0.6075 151.88 

Region VII (Central Visayas) 267.00 0.5872 156.78 

Region VIII (Eastern Visayas) 238.00 0.5935 141.25 

Region IX (Zamboanga Peninsula) 240.00 0.5956 142.94 

Region X (Northern Mindanao) 256.00 0.5760 147.47 

Region XI (Davao) 265.00 0.5757 152.56 

Region XII (SOCCSKSARGEN) 245.00 0.5970 146.27 

Region XIII (Caraga) 233.00 0.5724 133.37 

Autonomous Region in Muslim 
Mindanao (ARMM)

210.00 0.5255 110.35 

Pinaghalawan:  Department of Labor and Employment (DOLE), National Statistics Office 
(NSO). Ang aktuwal na halaga ng sahod ay ang pinakamataas na nominal wage para sa Enero 
2009; komputasyon ng PPP ay batay sa consumer price index noong May 2010.

Hunyo 4-10, 2010



SUW ELD O,  G U RO,  AT 
GOBYERNO

M ay malaking bentahe sa pagtatrabaho sa gobyerno. Ayaw mong maniwala? 
Lumalabas sa datos ng Commisson on Audit (COA) na may ilang 
pinagpalang kumita nang milyon-milyon. Noong 2009, halimbawa, 

ang sahod raw si Armand Arreza, administrador ng Subic Bay Metropolitan Authority 
(SBMA), ay umabot ng P26.9 milyon. Kung totoo ang datos ng COA, lumalabas na siya 
ang may pinakamataas na suweldo sa pamahalaan noong 2009.
 Pero ang langit para sa iilan ay impiyerno para sa karamihan. Mangilan-ngilan 
lang ang kumikita habang ang mas marami’y katiting lang ang nakukuha. Ayaw mong 
maniwala? Ang isang guro sa pampublikong paaralan (public school teacher) ay kumikita 
lang ng P15,649 bawat buwan (Salary Grade 11-1).
 Matagal nang kampanya ang pagtataas ng suweldo nila. Ito ang dahilan kung 
bakit naghain ng panukalang batas noong Agosto 4 ang ACT Teachers Party-list para 
matupad ang matagal nang kahilingan ng kaguruan. Ayon sa press release ng grupong 
nakakuha ng isang upuan sa House of Representatives, ang pag-apruba sa House Bill No. 
2142 ay mangangahulugan ng pagtataas ng suweldo ng public school teachers sa P24,887 
bawat buwan.
 Higit pa sa pera, ang pagtataas ng salary grade ng kaguruan ay pagkilala sa kanilang 
mahirap na gawain. Hindi biro ang paghahandang ginagawa ng mga seryosong guro para 
epektibong mahubog ang kaisipan ng mga estudyante. Hindi rin biro ang maghapong 
paggamit ng boses, nakakangawit na pagsusulat sa blackboard o whiteboard at madalas na 
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pagtayo o paglalakad sa loob ng klasrum para idiin ang mga importanteng punto. Lalong 
hindi biro ang pagharap sa ilang magulang at administrador para sagutin ang anumang 
isyung may kinalaman sa kanila.
 Hindi ko na kailangan pang ilista ang dagdag na trabahong ibinibigay sa kanila. 
Tuwing may eleksiyon, inaasahan silang maging board of election inspectors (BEIs). 
Tuwing may census, sila ang inaasahang magpunta sa mga bahay para magsagawa nito.
 Kung hindi biro ang trabaho ng guro, bakit nagiging malaking biro ang kanilang 
suweldo? Kung bigat ng trabaho na rin lang ang usapin, hindi ba’t masasabing kalbaryo ang 
buhay nila?
 Gaya ng nabanggit kanina, ang pagtataas ng suweldo ng mga guro ay isang 
pagbibigay-pugay sa kanila. Sa kontekstong ito, walang dahilan para hindi aprubahan ang 
HB 2142. Tanging ang kontra sa interes ng ordinaryong empleado sa gobyerno ang tututol 
dito.
 Sa isang banda, wala ring dahilan para hindi aprubahan ang mga nakaraang 
panukalang batas hinggil sa pagtataas ng suweldo ng mga manggagawa sa pribado’t 
publikong sektor. Pero ano ang nangyari? Hindi naipasa ang mga ito kahit na suportado 
ng maraming miyembro ng Senado’t Kamara de Representante. Dahil sa mapanlikha’t 
mapanlinlang na maniobra ng ilang opisyal noon sa Malakanyang, nauwi sa wala ang 
mahigit 10 taong kampanya ng mga manggagawa para itaas ang suweldo. (Sa mga hindi 
pa nakakaalam, nag-umpisa ang kampanya ng mga manggagawa para sa P125 dagdag sa 
arawang sahod noong Agosto 1999. Inihain ang panukalang batas tungkol dito, kasama na 
ang P3,000 dagdag sa buwanang sahod ng mga empleado ng gobyerno, nang maupo ang 
mga kinatawan ng Bayan Muna noong 2001.)
 Hindi tulad ng ilang pinagpala, hindi naman humihingi ng milyon-milyon ang 
mga empleado ng gobyerno kung saan ang pinakamalaking grupo ay ang public school 
teachers. Wala silang hinihiling na dagdag-ganansiya kundi kung ano lang ang akma 
sa kanila. Ano ba naman ang masama sa pagkakaroon ng mas mataas na suweldo para 
maibsan, kahit kaunti lang, ang problema sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin?
 Kung maraming nakakakita sa hustisya, may iilan pa ring nananatiling kontra. 
Ang problema nga lang, ang mangilan-ngilang ito ay nasa posisyon ng kapangyarihan. 
Nakikita nila ang problema sa pagbibigay-ginhawa sa mga dapat ay patuloy na naghihirap. 
Simple lang ang dahilan dito: Nananatili ang kanilang kapangyarihan dahil ang marami’y 
patuloy nilang pinangingibabawan.
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Para sa kanila, nakakatakot ang pangyayaring ito: Oras na itaas ang suweldo ng mga 
guro, hindi na nila masyadong magiging problema ang pera. Mas magkakaroon na sila 
ng panahon para magbasa, magsuri, at sumapi sa mga organisasyong pangkaguruan. Mas 
mapapalalim na nila ang kanilang kaalaman na kanilang ipapasa sa mga estudyante. At 
ang pinakanakakatakot sa lahat: Maaaring maging kritikal ang mga estudyante sa mga 
nangyayari sa paligid nila, at ito’y kasalanan ng mga guro! Sadyang hindi na makakayang 
pangibabawan ang mga may malalim na kaalaman!
 Ito ang dahilan kung bakit dapat patuloy na subaybayan ang kahihinatnan ng 
HB 2142. Mainam ding isabay sa pagbabantay ang iba pang panukalang batas hinggil 
sa pagtataas ng suweldo ng mga manggagawa sa pribado’t publikong sektor. Hindi dapat 
panghinaan ng loob kahit na siyam na taon na ang nagdaan at hindi pa naaaprubahan ang 
anumang may kinalaman sa isang legislated wage hike.
 Kasabay ng pagkondena sa ilang pinagpala, kailangang ituloy ang kampanya para 
sa mga maralita.

Agosto 6-12, 2010



PARA KAY TESSA

H indi po tayo magkakilala at hindi ko alam ang iyong pinagdaraanan. Hindi 
tulad ng iba, wala po akong karapatang maghusga.
 Hindi ko sasabihing ikaw ay aking naiintindihan dahil kahit ako’y 

naguguluhan. Lalong hindi ko sasabihing wala kang pagkukulang dahil alam mo, tulad ng 
iba pa, ang bigat ng kasalanang nagawa mo.
 Nanganak ka sa loob ng eroplano’t natagpuan ang sanggol sa loob ng basurahan 
noong Setyembre 12. Galing ka raw sa Bahrain. Tulad ng kuwento ng marami pang overseas 
Filipino worker (OFW), nagtrabaho ka raw bilang katulong sa Qatar. At kung paniniwalaan 
ang salaysay ni Rep. Lani Mercado, sinabi mo raw sa kanya na ikaw ay ginahasa ng iyong 
amo.
 Dahil hindi ako babae, hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng sapat na lakas 
para manganak nang mag-isa, at sa loob pa ng palikuran ng eroplano. Tanging ikaw lang 
ang makapagsasabi kung ano ang nasa isip mo sa panahong nasa loob ka ng palikuran at 
mag-isa kang nagninilay-nilay tungkol sa iyong kalagayan. Ano kaya ang iisipin ng asawa 
kong naiwan sa Pilipinas? May pamilya pa kaya akong babalikan kung dala ko ang sanggol 
na aking isinilang? May mukha pa kaya akong ihaharap sa mga kaibigan kung alam nila ang 
aking kinahinatnan?
 Malamang na marami ka pang tanong. Magulo ang iyong isip. Nadarama mo, 
noong panahong iyon, ang desperasyon ng isang biktima ng karahasan. Sinisisi mo ba ang 
iyong amo? O sinisisi mo ba ang iyong sarili? Kung may mga kamag-anak o kaibigan kang 
nagpilit sa iyong mangibang-bayan, sila kaya ang dapat na pagbuntunan ng sisi?
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 Sa gitna ng paghahanap sa sarili’t pag-iisip kung ano ang dapat mangyari, may 
isang inosenteng buhay na naging biktima ng iyong pinagdaanan – si Baby George Francis 
(pansamantalang pangalan niya). Tinanggal siya sa basurahan, nilinisan, at kasalukuyang 
inaalagaan. Gusto kong isiping nasa mabuti siyang kamay hindi lang dahil sa direktang 
nakialam na ang Department of Social Work and Development (DSWD) kundi dahil sa 
pambansang atensiyong nakuha ng bata.
 Kahit na ano pa ang isipin ng mga taong mabilis humusga sa ginawa mo, alam 
kong walang inang makakatiis sa sariling anak. Hindi na ako magugulat kung sa mga 
sumunod na araw ay nagsisi ka sa ginawa mo kay Baby George Francis. Siguro’y hindi ka 
noon makatulog at makakain, at magdamag kang binagabag ng iyong konsensiya. At kapag 
tinatanong ka ng mga mahal mo sa buhay kung ano ang iyong problema, iiling ka na lang, 
sasabihin mong wala at patalikod na itutuloy ang iyong pagluha.
 Ayaw ko mang magpalalim ng espekulasyon, sa loob-loob mo siguro’y nagpa-
pasalamat ka ring natunton ka ng mga awtoridad at dinala sa Maynila. Sa pamamagitan 
nito, natupad ang napabalitang kagustuhan mong makita ang iyong bagong silang na anak. 
Kaninong mukha ba ang nakikita mo kay Baby George Francis? Nakikita mo ba ang iyong 
among nagmalupit sa iyo? O nakikita mo ba ang mukha mong puno ng pag-aalala? Sinasa-
bing nakikita sa mga mata ang pinagdaanan ng isang tao. Ganoon din kaya ang kaso sa mga 
mata ni Baby George Francis na sa kanyang napakaagang edad ay naging laman ng balita?
 Oo, may dahilan para magkondena. Totoong may krimeng nangyari, pero 
maniwala kang hindi ikaw ang pangunahing salarin.
 Nanilbihan ka bilang katulong sa Qatar. Hindi ka na siguro magugulat kung ang 
bansang ito’y ikalima sa pinakamaraming bilang ng Pilipinong bagong pasok na domestic 
helpers and related household workers (pagkatapos ng Hong Kong, Kuwait, United Arab 
Emirates, at Saudi Arabia). Noong 2009, 6,376 na Pilipinong bagong pasok ang may 
ganitong trabaho sa Qatar, at 28 lang sa kanila ang mga lalaki. Tulad mo, 99.6 porsiyento 
ng mga namasukang katulong sa Qatar ay mga babae, ayon sa datos ng Philippine Overseas 
Employment Administration (POEA).
 Ganito naman ang realidad sa buong mundo. Kung susuriin ang 71,557 Pilipinong 
katulong na bagong pasok sa iba’t ibang bansa noong 2009, 69,669 (o 97.4 porsiyento) ay 
mga babae at maliit na bahagdan lang ang mga lalaki. At kung interesado kang malaman ang 
kabuuang bilang ng mga deployed OFW noong 2009 (pinagsamang bilang ng land-based 
at sea-based), ito ay umaabot sa 1,422,586. Maniniwala ka bang ito ay 15.1 porsiyentong 
pagtaas kumpara sa estadistika noong 2008?
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 Nasaan ang malaking krimen? Ito ay ang pagkakaroon ng sitwasyong halos 
3,900 Pilipino noong 2009 ang tinatayang nangibang-bansa BAWAT ARAW para 
lang magkaroon ng magandang buhay ang pamilya. Ang mahigit isang milyong OFW 
ay malinaw na ebidensiya ng malawakang kahirapan at desperadong pakikipagsapalaran. 
Kahit na mapadpad sa mga bansa sa Gitnang Silangan na kakaiba ang kultura’t wala halos 
kakilala, pikit-matang sinusuong ng mahihirap na Pilipinong tulad mo, Tessa, ang hirap ng 
pagtatrabaho para lang magkaroon ng kakaunting ginhawa.
 Ang pagkakaroon ng anak ay panahon para nagiging masaya ang buong mag-
anak, lalo na ang ina. Hindi ko mapigilang mapailing sa sitwasyon mong ang pagsilang sa 
isang sanggol ay habambuhay na paalala sa kalupitang pinagdaanan mo. Tunay na nawala 
ang dangal ng pagiging ina dahil tinanggal ito ng iyong malupit na amo.
 Mali na kung mali ang pag-iwan ng iyong anak sa basurahan. Pero hindi 
maikakaila ang mas malaking kasalanan ng pamahalaang bigyan ka at ng marami pang 
iba ng oportunidad para umunlad sa sariling bayan. Sang-ayon ako sa pahayag ng grupong 
Migrante-Middle East na dapat isaalang-alang ang iyong pinagdaanan. Pero higit pa sa 
sama-samang pag-intindi sa iyo ay ang kolektibong pagkondena sa kasalukuyang sistema.
 Tulad ng marami pang Pilipinong pinagkakaitan ng mga nasa kapangyarihan, 
nabuhay si Baby George Francis sa gitna ng kabulukang nasa paligid niya. Tessa, hindi pa 
huli ang lahat para bigyan ng magandang kinabukasan si Baby George Francis. Tulad ng 
marami pang pinagsasamantalahan at pinagmamalupitan sa ating lipunan, napapanahon 
nang singilin ang mga nasa kapangyarihan para sa iyong mapait na pinagdaanan.

Setyembre 17-23, 2010



NUMERO AT 
KARAPATA NG  PA NTAO

L abing-apat na aktibistang pinatay sa ika-93 araw ng panunungkulan. Ano ba ang 
kahulugan ng estadistikang ito?
 Sa perspektiba ng mga mahilig sa matematika, simple lang: Isang 

aktibista ang pinatay bawat linggo mula nang manungkulan si Pangulong Benigno Aquino 
III noong Hulyo 1 hanggang noong Oktubre 1 nang paslangin si Rene Quirante, 48, isang 
lider-magsasaka sa Guihulngan City, Negros Oriental. 
 Sa mga patuloy na sumusuporta sa popular na pangulo, hindi dapat mag-alala 
ang mga aktibista. Hindi naman daw masyadong tataas ang numerong ito sa panahon ng 
diumanong daang matuwid. Hindi ba’t kabaligtaran daw ni Pangulong Aquino si dating 
Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo? Kung sa panahon ni Macapagal-Arroyo mula 2001 
hanggang 2010 ay umabot sa 1,205 aktibista ang pinatay, siguro naman daw ay hindi aabot 
sa ganitong numero ang insidente ng pagpaslang sa anim na taong panunungkulan ni 
Aquino mula 2010 hanggang 2016.
 Para sa kanilang naniniwalang may kinalaman ang militar sa paglabag sa karapatang 
pantao, siguro’y naniniwala silang may ilang elemento sa Armed Forces of the Philippines 
(AFP) na dapat usigin. Layunin kasi nilang hiyain ang kasalukuyang administrasyon. Para 
naman sa mga duda sa paratang ng mga aktibista, may ilang dilawang naniniwalang gawa-
gawa lang ito ng New People’s Army (NPA). Puwede ngang ang mga rebeldeng NPA 
mismo ang pumatay sa mga aktibista. Parehong argumento ang gagamitin sa puntong ito: 
Layunin kasi nilang hiyain ang kasalukuyang administrasyon.
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 AFP man o NPA ang responsable sa patuloy na pagpaslang sa mga aktibista, iisa 
lang ang argumento ng mga taga-suporta ni Aquino: Wala pong kinalaman ang huli. Hindi 
puwedeng maging baluktot ang daang matuwid. Hindi puwedeng maging tiwali ang anak ng 
tinaguriang Ina ng Demokrasya. Siya ay isang Aquino. Malinaw na hindi siya si Macapagal-
Arroyo.
 Kung mayroon mang paglabag sa karapatang-pantao, ang normal na argumento 
ng mga nasa kapangyariha’y aberasyon ito ng kapayapaang namamayani. Paanong magiging 
kaaway ang mga diumanong kakampi ng mamamayan? Sa perspektiba ng bagong 
administrasyon, imposible ang mga akusasyon ng mga militanteng grupo.
 Kung ngayon ay may kapayapaan, kinabukasa’y magkakaroon naman daw ng 
kaunlaran. Para sa mga nagwawagayway ng bandilang dilaw, lahat ng tao’y may karapatan. 
Kung may nalabag man, wala nang kinalaman dito ang iniidolong Pangulo.
 Kung sabagay, ano nga ba naman ang 14 na pinatay? Ito ay 0.000015% lang ng 94 
milyong populasyon ng ating bansa, ayon sa datos ng National Statistics Office (NSO). Kung 
gagamit ng teknikal na termino sa wikang Ingles, lumalabas na statistically irrelevant ang mga 
aktibistang pinatay. Bakit ba naman patuloy ang pag-iingay ng mga militanteng grupo? Para 
sa mga taga-suporta ng diumanong daang matuwid, wala silang karapatang magreklamo!
 Pero isakonteksto natin ang numerong 14. Mababa nga ba ito? Mula Enero 
hanggang Hunyo ng taong ito, (kung saan ang Pangulo ay si Macapagal-Arroyo), ang mga 
pinatay na aktibista’y umabot sa 17. Ano ang implikasyon nito? Sa panahon ng diumanong 
daang matuwid, kulang na lang ng tatlo’y mapapantayan na nito ang mga pinaslang sa loob 
lamang ng huling anim na buwan ni Macapagal-Arroyo!
 Mababa man o mataas, malinaw na hindi tayo dapat malunod sa mga numero. Iyan 
naman ang problema sa pagbibigay ng sobrang atensiyon sa mga estadistika. Ang anumang 
pagbabago’y tinitingnang positibo, tulad ng pagtaas ng suweldo. Wala mang masama sa 
pagtingin sa mga numero, kailangan pa ring isakonteksto ang mga ito.
 Paano na lang kung kasabay ng pagtaas ng suweldo ay ang pagtaas sa presyo ng 
bilihin? Makatutulong din kaya ang mataas na suweldo kung ang manggagawa’y patuloy na 
walang kaseguruhan sa trabaho?
 Kung sa ekonomiks ay mahalaga ang isinakontekstong numero, ganito rin ang kaso 
sa usapin ng paglabag sa karapatang pantao. Susing usapin kasi sa karapatang pantao ang 
proteksiyong ibinibigay ng mga nasa kapangyarihan para sa lahat ng mamamayan. Mahirap 
mang makamit, dapat na walang insidente ng paglabag ng karapatang pantao sa isang 
lipunan.
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 Paano naman kung mayroon? Dapat bang tingnang positibo ang sitwasyong mas 
mababa ang numero sa kasalukuyan kompara sa nakaraan? Sa konteksto ng pagtrato sa 
tao bilang tao (na siyang konsepto ng karapatang pantao), walang pagkakaiba ang isa o 10 
pinatay. Pareho lang itong repleksiyon ng kawalan ng proteksiyon!
 Statistically irrelevant nga ba ang 14 na pinatay? Sabihin mo kaya ito sa mga 
naulilang pamilya ng mga pinaslang, pati na rin sa mga kasama nilang patuloy na nakikibaka? 
Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nila papatayin sa iyong pagkabighani sa numero. 
Siguro’y magpapaalala lang silang ang mga pinatay ay hindi numero, kundi mga tao. Hindi 
sila mga estadistika dahil silang lahat ay may mukha.
 Tumaas man o manatili ang bilang ng mga pinatay sa mga susunod na buwan, 
malinaw ang katotohanan: Patuloy ang politikal na pagpatay sa mga aktibista, gayundin 
ang iba’t ibang porma ng paglabag sa karapatang-pantao. At dahil mayroon pa ring mali, 
nananatiling mito ang daang matuwid!

Oktubre 1-7, 2010



PANININ G I L 
NG  MORONG  4 3

P alayain ang dapat palayain. Singilin ang dapat singilin.
 May drama sa likod ng mga salita. Sa harap ng kamera, nagmumukhang 
maganda ang desisyon kahit ilang buwan nang huli ito, lalo na’t ginawa para sa 

isang espesyal na komemorasyon.
 Sa wakas, nagpahayag na si Pangulong Noynoy Aquino noong Disyembre 10 
(Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao) na depektibo ang arrest warrant laban sa 
43 manggagawang pangkalusugan (health workers) na inaresto sa Morong, Rizal noong 
Pebrero 6, 2010. Makalipas ang 10 buwang pagkakakulong, inaasahan ang paglaya ng 
karamihan sa kanila dahil iaatras na ng Department of Justice ang impormasyong isinumite 
sa korte hinggil sa kasong illegal possession of firearms and explosives laban sa tinaguriang 
Morong 43. Bakit hindi makakalaya ang lahat ng 43? May ilan daw kasi sa kanilang may 
iba pang kasong nakasampa noon kaya dapat silang manatiling nakakulong.
 Para sa maraming miyembro ng Morong 43, masasabing tagumpay ang 
isinagawang hunger strike dahil nakuha nila ang atensiyon ng publiko sa pangkalahatan 
at ng Pangulo sa partikular. Kung noo'y nais ni Pangulong Aquino na hayaan na lang ang 
korteng magdesisyon sa kasong isinampa, ngayon ay nakita na niya ang pangangailangang 
huwag nang kasuhan ang Morong 43. Mahirap ang naging desisyon ni Pangulong Aquino 
dahil ito'y mistulang sampal sa militar at pulisya na parehong nagsagawa ng operasyon sa 
Morong, Rizal.
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 Inamin ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na may 
demoralisasyon ngayon sa hanay ng militar. Hanggang ngayon kasi ay ipinagpipilitan ng 
AFP na ang Morong 43 ay mga miyembro ng New People's Army (NPA) at ang isinagawang 
operasyon noong Pebrero ay may malaking epekto diumano sa rebolusyonaryong kilusan.
 Hindi ba't sinasabi ng mga sundalong nagsagawa ng operasyon na may mga 
sandatang nasamsam sa lugar na nagsagawa ng pagsasanay ang Morong 43? Sa katunayan, 
ang isang granada'y nakita diumano sa ilalim ng unan ng isang partisipante.
 Ilang beses din bang sinabi ng ilang opisyal ng AFP na imposibleng maging 
manggagawang pangkalusugan ang ilang miyembro ng Morong 43 dahil hanggang 
elementarya lamang ang natapos nila? Sa kanayunan daw kasi, ang madalas na nangyayari 
sa mga may mababang pinag-aralan ay nagiging miyembro ng NPA.
 Nang dinala sa korte ang Morong 43, pati ang pagtataas ng kamao ng ilang 
miyembro ng Morong 43 sa harap ng midya ay ginamit laban sa kanila. Ang mga komunista 
raw kasi ay nagtataas ng kamao, at malinaw sa ilang larawang kinuha ng midya na ginawa 
ito ng ilan sa kanilang inaresto.
 Kahit ang isang pahayag ni Luis Jalandoni ng National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP) ay hindi pinalampas ng militar. Nang binanggit ni Jalandoni na ang 
pagpapalaya sa Morong 43 ay makatutulong sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan, 
mabilis na sinabi ng isang opisyal ng AFP na ito raw ay ebidensiyang ang Morong 43 ay 
mga komunista. Tila nakalimutan ng opisyal na itong maraming sektor na nananawagan sa 
pagpapalaya ng Morong 43, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Ibig sabihin ba 
nito'y mga abogado ang Morong 43, halimbawa, dahil maraming grupo ng mga abogado ang 
nananawagan din sa paglaya nila? O baka naman mga komunista rin ang ilang miyembro 
ng House of Representatives na naniniwala ring dapat na lumaya ang Morong 43.
 Sadyang mahirap sundan ang lohika ng militar. Pero may dahilan para kabahan 
ang maraming mamamayan sa mga iresponsableng pahayag nila. Sila kasi ang may hawak 
ng armas na kayang-kayang itutok sa tingin nila'y kaaway.
 Sa pamantayan ng militar, walang kamalian kaya hindi dapat humingi ng 
paumanhin sa Morong 43, pati na rin sa mga pamilya’t tagasuporta nila. Para sa mga 
sundalong may kinalaman sa pag-aresto sa 43 manggagawang pangkalusugan, wala silang 
dapat panagutan dahil wala naman daw silang kasalanan. Teknikalidad lang daw ang 
napabalitang depektibong warrant, kung saan nakapangalan lang sa isang nagngangalang 
Mario Condes.
 Sa kontekstong ito, ang pahayag ng Pangulo ay walang direktang epekto sa 
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pagtataguyod ng karapatang pantao sa hinaharap dahil kahit ang simpleng paghingi ng 
paumanhin sa Morong 43 ay ayaw gawin ng mga dapat managot. At dahil sa kanilang 
pagmamatigas, mas lalo kaya silang magiging marahas?
 Sa ngayon, nararapat lang ipagdiwang ang tagumpay hindi dahil naging 
mapagbigay ang mga nasa kapangyarihan kundi dahil patuloy ang pagkakaisa para sa 
katarungan at katotohanan. At pagkatapos ng limitado’t maikling pagsasaya, nararapat lang 
na bumalik ang sigla ng pakikibaka para sa makabuluhang pagbabago.
 Managot ang dapat managot. Kasuhan ang dapat na kasuhan.

Disyembre 10-16, 2010





Eleksiyon
KABANATA 5





PAMBIHI RA NG 
PAG KAKATAON

T otoo kayang lahat ng bagay ay magkakaugnay?
 Halimbawa, may kinalaman kaya ang pagpapalabas ng sikat na 
programang Glee sa pagtakbo bilang Pangulo ni Sen. Noynoy Aquino? 

Kapansin-pansin kasi ang paggamit ng "L sign" sa palabas na iyon na nangangahulugan ng 
talunan ("loser"). Kahit na iba ang kahulugan nito sa panawagang ”Laban” ng Liberal Party 
(LP) ni Aquino, nakakatulong ang Glee para ipaalala sa marami nitong tagapanood ang 
simbolo ni Aquino. Kung sabagay, puwede mo ring sabihing ito ay pahaging sa kakayahan 
niya at ang hangarin ng ilang partidong matalo siya sa halalan.
 Posible kung posible, pero malayong mangyari. Masyado nang mapaglaro ang 
imahinasyon kung pati ang mga prodyuser ng Glee ay pagdududahan at ang "L sign" nito ay 
bibigyan ng politikal na kahulugan.
 May mga bagay na nagkataon lang at hindi dapat bigyan ng malisya. Pero sadyang 
may mga pangyayaring nakakaduda dahil sadyang pambihira.
 Simulan natin sa usapang kubeta. Sa dami ng mga kulay na mapagpipilian, bakit 
kaya berde ang piniling disenyo ng mga itinatayong pampublikong palikuran para sa 
kababaihan sa ilang bahagi ng National Capital Region (NCR)? Kahit na sabihing simbolo 
ito ng pagmamahal sa kalikasan, hindi maikakailang ang opisyal na kulay ni Defense 
Secretary Gilbert Teodoro, ang kandidato para Pangulo ng administrasyon, ay berde. Aba, 
kahit ang Malakanyang ay umaming makikinabang si Teodoro sa piniling kulay ng kubeta.
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Matapos ang kubeta, busisiin na ang balota. Kapansin-pansing hindi naging tuwiran ang 
pag-amin ng Malakanyang sa magiging pakinabang nito sa naging desisyon ng Commission 
on Elections (COMELEC) noong Pebrero 11. Si Lilia Pineda ay idineklarang nanalo sa 
halalan noong 2007 para gobernador ng Pampanga, batay sa recount na ginawa. Kung noon 
ay naproklamang gobernador si Fr. Ed Panlilio dahil sa lamang niyang 1,147 boto laban 
kay Pineda, lumalabas sa panibagong pagbibilang na si Pineda ay may lamang na 2,011 
boto (kahit na ang komputasyon ng isa pang komisyoner ng COMELEC ay 356 lang ang 
lamang ni Pineda).
 Si Pineda ay kilalang alyado ng administrasyon. May kaugnayan kaya ito sa 
kandidatura ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang kinatawan ng ikalawang 
distrito ng Pampanga sa House of Representatives (HOR)? Sabi ni Deputy Presidential 
Spokesperson Gary Olivar, "Just because the President may have been associated in one way or 
another with this or that side of a dispute before the Comelec doesn't mean she's interfering in the 
hearing of the case. That's a stretch of logic." Dagdag pa ni Olivar, "I'm not sure if that would 
make much of a difference because we're just talking here of one district. It's not clear to me how a 
governor in Pampanga will be able to influence the race. The President has her own organizations 
and constituents in her own district."
 Siyempre’y hindi maaasahan si Olivar o sinumang opisyal ng pamahalaan 
na tahasang aminin ang susing papel ng isang lokal na opisyal tulad ng gobernador sa 
pandarayang nagaganap tuwing eleksiyon. Para sa mga nasa kapangyarihan, ang anumang 
anomalya sa darating na halalan ay manggagaling sa mga nasa oposisyon.
 Kung paniniwalaan ang mga nasa kapangyarihan, ang tanging intensiyon lang ni 
Macapagal-Arroyo ay ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanyang mga kapwa Kapampangan, 
kaya hindi raw dapat bigyan ng iba pang kahulugan ang kanyang pagtakbo bilang miyembro 
ng HOR. Pero bakit hindi mawala sa isip ng maraming Pilipino na may iba pa siyang 
adyenda?
 Halatang-halata ang hangarin ng administrasyong Macapagal-Arroyo para 
baguhin ang Konstitusyon, at napakarami nitong mapanlikhang paraan na pawang hindi 
naipatupad dahil sa malawakang protesta. Nariyan ang mga planong people’s initiative, 
constituent assembly at constitutional convention. Maraming dahilan para sa tinatawag na 
cha-cha o charter change, at isa sa mga ito ay ang pagbabago sa gobyerno tungo sa isang 
parlamento kung saan ang House Speaker ay magiging Punong Ministro.
 Kung nasa kasalukuyang administrasyon ang numero sa HOR, madali para kay 
Macapagal-Arroyo na maging House Speaker. Komplikado man ang proseso ng cha-cha at 
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pagpapalit ng pamahalaan, sadyang walang imposible sa administrasyong ito!
 Kailangang siguraduhin ang pagkapanalo ni Macapagal-Arroyo, lalo na’t lumalabas 
na maliit ang tsansa ni Teodoro na manalo bilang Pangulo, batay sa mga pinakahuling survey 
na ipinapakitang ika-apat lang siya. Sa ngayon, dalawang kandidato lang sa pagka-Pangulo 
ang seryosong naglalaban para sa boto ng mamamayan—sina Sen. Noynoy Aquino at Sen. 
Manny Villar na pawang nasa oposisyon. Ang nasa ikatlong puwesto, si dating Pangulong 
Joseph Estrada, ay kilala ring kontra sa kasalukuyang pamahalaan dahil marami sa mga 
opisyal nito ang responsable sa pagpapatalsik sa kanya noong 2001.
 Sa kontekstong ito, hindi na nakakagulat ang iba pang mga desisyon ng 
COMELEC na umaayon sa interes ng Malakanyang. Natalo sa recount noong Pebrero 10, 
halimbawa, si Joselito Mendoza bilang gobernador ng Bulacan. Noon namang Disyembre 
2009, gayundin ang nangyari kay Grace Padaca na noo’y gobernador ng Isabela. Sina 
Mendoza at Padaca ay parehong miyembro ng Liberal Party.
 Paminsan-minsa’y nagiging mapaglaro ang imahinasyon, pero ito ay dahil sa 
napakaraming pambihirang pangyayari. Kung noo’y mahirap isiping ang isang Pangulo 
ay tatakbo para sa mas mababang posisyon sa pagtatapos ng kanyang termino, ngayon ay 
nangyayari na ito.
 Hindi mababaw na espekulasyon ang pagdudahan ang bawat hakbang ng mga 
nasa kapangyarihan. Para sa administrasyong ayaw isiwalat ang katotohanan, hindi na 
nakakagulat ang kolektibong pagkawala ng tiwala.
 Kabaligtaran ang katotohanan, katotohanan ang kahungkagan. Ang mga 
pangyayari’y sumusunod sa kumpas ng iilang makapangyarihan na dapat lang tutulan ng 
nakararaming mamamayan.

Pebrero 12-18, 2010



Tungkulin kong magbigay ng opinyon, pero bakit hanggang ngayo’y wala pa 
akong posisyon? Huwag mo munang itanong kung sino ang nararapat na iboto. 
Tulad ng marami pang Pilipino, hindi pa po ako desidido.

 Ayaw kong magpadala sa ganda ng mga political advertisement. Ayaw kong 
maniwala sa mga campaign slogan. Ayaw kong maengganyo dahil sa husay ng mga 
campaign jingle. Ayaw kong pumili ng kandidato batay sa dami’t kalidad ng mga artistang 
nag-eendorso. Ayaw kong iboto ang isang tumatakbo dahil lang sa galing niyang magsalita 
sa publiko. Aanhin mo nga naman ang magagandang pangako kung alam mong mapapako 
lang ang mga ito?
 Ipagpaumanhin po ang aking pagiging negatibo. Nagsimula akong bumoto noon 
pang 1987. Mula noon, marami nang eleksiyon ang nagdaan. Kitang-kita natin ngayon ang 
resulta ng pag-angat ng iilang indibidwal sa posisyon ng kapangyarihan: Mayroon mang 
mangilan-ngilang bukal sa kaloobang magsilbi sa publiko, patuloy silang nilulunod ng isang 
panlipunang sistemang patuloy na nagpapahirap sa nakararami. Sa pangkalahatan, ang mga 
politiko’y pansariling interes lang ang iniisip. Ang mga polisiya’t programa’y ipinapatupad 
batay sa ikabubuti ng iilan, hindi ng karamihan.
 Sa ganitong konteksto, maiintindihan mo kung bakit wala akong mapili sa mga 
kandidato, lalo na sa puwesto ng Pangulo. Tulad ng argumento ng nakatatanda, totoong 
pare-pareho lang ang mga iyan. Ang tukso ng lalo pang pagpapayaman kapag nanalo 
ay nariyan. Madaling sabihing magiging mabuti silang Pangulo kung sakaling manalo, 

SINO BA ’NG  DA PAT IBOTO ?
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pero ano ba ang ating garantiya? Kung ngayon pa lang ay pabago-bago na ang kanilang 
paninindigan, paano pa kaya kung lapitan na sila ng iba’t ibang grupo na kung ano-ano ang 
inilalako?
 Hindi naman absolutong garantiya ang aking hinahanap dahil alam kong 
imposible ito. May kasabihang hindi tayo nakasisiguro sa buhay, at hindi natin kailanman 
malalaman ang ating hinaharap. Pero imposible rin bang hilingin sa mga kandidatong 
maging malinaw sa kanilang paninindigan? Hindi ba nila kayang pataasin ang antas ng 
diskurso para mabawasan, kung hindi man tuluyang mawala, ang mga walang-lamang 
islogan at walang-katuturang patalastas?
 Kung nais nilang gumastos nang milyon-milyon o bilyon-bilyon sa kampanya, 
sana’y gamitin nila ang kanilang pera para ipalaganap ang mensahe ng makabuluhang 
pagbabago.
 Kahit na sabihing 30 segundo lang ang isang patalastas sa radyo o telebisyon, 
makakaya pa ring ipaliwanag sa paraang maiintindihan ng publiko kung ano ang posisyon 
ng isang kandidato.

• "Nais ko pong ibasura ang Oil Deregulation Law dahil kailangan nating wakasan 
ang monopolyo ng mga kompanya ng langis.

• "Hindi po nagsisilbi sa interes ng nakararaming Pilipino ang Visiting Forces 
Agreement kaya dapat lang na ibasura ito, kasama ng iba pang kasunduang militar 
sa Estados Unidos.

• "Susuportahan ko po ang Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) dahil sinusunod 
nito ang land-to-the-tiller principle na hindi makikita sa Comprehensive Agrarian 
Reform Program (CARP) at iba pang nagdaang programa.

• "Nararapat lang na itaas ang suweldo ng mga manggagawa sa pribado’t publikong 
sektor kaya hihikayatin ko po ang Senado’t Kamara na ipasa na ang mga matagal 
nang nabinbing panukalang batas hinggil sa mga ito.

• "Lalabanan ko po ang polisiyang globalisasyon na nagbubunga hindi lang ng 
pagtataas ng presyo ng mga bilihin kundi nang pagkamatay ng maraming lokal 
na negosyo."

 Sa pamamagitan ng mga inorganisang debate, nagkakaroon ako ng ideya kung 
ano ang kanilang paninindigan pero limitado lang ang oras na kayang ibigay dahil sa 
sobrang dami ng mga tumatakbo. Mahirap magpalalim sa mga isyu dahil kailangang 



112

maging matipid sa oras.
 Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit hindi ginagamit ang mga politikal na 
patalastas bilang tuntungan ng pagpapaliwanag ng plataporma ang mga kandidato. Ito kaya 
ay dahil wala silang aktuwal na programang kayang ibahagi sa publiko, at ang tanging 
mayroon sila’y walang-lamang retorika ng pag-unlad, pagbabago, at pag-angat sa kahirapan?
 Kahit sino’y kayang pag-isipan at gumawa ng magagandang political ad, campaign 
slogan at campaign jingle. Kung susuriin ang mga natutunghayan ngayon sa midya, halatang 
halatang pinaghandaan at ginastusan ang mga ito. Ano naman kaya ang epekto nito sa 
publiko?
 Sa pagbalandra ng niretokeng mukha sa telebisyon, binabaha ang publiko ng 
mga pangakong hindi malinaw kung paano matutupad. Sa saliw ng musikang pamilyar 
sa maraming tao na binago ang liriko, ipinapakita ang galing ng kandidato sa pagkanta’t 
pagsayaw. Hindi ko alam kung anong mensahe ang nais iparating ng mga ngiting 
nagmumula sa labi ng mga kandidato, na halatang inensayo’t peke.
 Sa ngayon, huwag mo munang itanong kung sino’ng dapat iboto. Hamunin na 
lang natin ang lahat ng mga kandidato: Kung hindi n’yo kayang pataasin ang antas ng 
diskurso, hinding hindi n’yo makukuha ang aming boto!

Marso 12-18, 2010



MACAPAGA L- A RROYO 
BILANG  I SYU  NG  EL E KSIYO N

M araming nakasalalay kaya hindi maiwasang maraming mag-alala. Hindi lang 
simpleng pagpapalit ng liderato ang eleksiyon sa puntong ito. Halatang-
halata ang intensiyon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na manatili 

sa kapangyarihan.
 Oo, tahasan niyang sinabing bababa siya sa puwesto bilang Pangulo sa takdang 
panahon. Pero hindi niya kailangan ang Opisina ng Pangulo para magkaroon ng 
kapangyarihan. Ang desisyon niyang tumakbo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng 
Pampanga sa House of Representatives (HOR) ay indikasyong hindi lang pagsisilbi sa 
kanyang mga cabalen kundi ang pagkokonsolida ng impluwensiya ng kanyang mga alyado.
 Para sa mga nasa kapangyarihan, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang lokal 
na eleksiyon dahil kailangan ng administrasyong magparami ng miyembro sa HOR. Ito 
ang dahilan kung bakit maraming miyembro ng Gabinete tulad ni Eduardo Ermita (dating 
Executive Secretary) na tumakbo bilang miyembro ng HOR.
 Pati nga ang sistemang party-list sa HOR, pinatulan na ng ilang alyado ng 
administrasyon. Halimbawa, si Energy Secretary Angelo Reyes ay first nominee ng 
1-United Transport Koalisyon (1-UTAK) na binubuo diumano ng mga tsuper. Ang isang 
anak ng Pangulo, si Rep. Mikey Arroyo, ay first nominee naman ng Ang Galing Pinoy 
(AGP) na grupo diumano ng mga security guard. Ano kaya ang kalipikasyon nilang 
maging kinatawan ng mga tsuper at guwardiya? Naranasan na kaya nilang maghapong 
magmaneho ng pampasaherong sasakyan o magbantay at magronda sa isang gusali? Sa 
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kabila ng mababang suweldo, marangal na trabaho ang pagiging tsuper at guwardiya para 
ipagkatiwala sa mga walang alam!
 Bukod sa 1-UTAK at AGP, may mga nagsasabing marami pang party-list group 
na prente ng kasalukuyang administrasyon at hindi naman kumakatawan sa mga batayang 
sektor ng lipunan. Bukod sa diumanong pagkakaroon ng mga prente, may isa ring opisyal ng 
isang party-list group na nagsabing inalok siya ng malaking pera kapalit ng pagpapapasok 
ng mga nominadong nais ng kasalukuyang administrasyon.
 Sabi ni First Gentleman Mike Arroyo, espekulasyon lang daw ang planong 
tumakbong House Speaker ang kanyang asawa kung sakaling manalo siya (na ngayon pa 
lang ay sigurado nang mangyayari dahil sa kawalan ng malakas na oposisyon sa ikalawang 
distrito ng Pampanga). Pero kung susuriin ang kabuuang sitwasyon, ito ay malaking 
posibilidad kung mananalo ang mga alyado ng administrasyon at mapupunta sa kanila ang 
mayorya.
 At kahit na gasgas nang argumento ang mga susunod na pangyayari, kailangan 
pa ring ulitin ang mga ito: Kung maging House Speaker si Macapagal-Arroyo, mas 
nasa posisyon siya para pangunahan ang pagbabago ng 1987 Konstitusyon para maging 
parlamento ang sistema ng gobyerno at maitalaga niya ang sarili bilang punong ministro. 
Ito ang kanyang magiging susi sa kanyang pagbabalik bilang pinakamataas na opisyal ng 
bansa. Mahalaga ito para maiwasan ang prosekusyon mula sa mga patong-patong na kaso 
ng pag-abuso sa kapangyarihan, pagnanakaw, at paglabag sa karapatang pantao.
 Sa kontekstong ito, maiintindihan natin kung bakit mismong ang mga miyembro 
ng Lakas-Kampi ay naguguluhan kung bakit limitado ang pondo’t iba pang porma ng 
suportang ibinibigay kay Gilbert Teodoro, kandidato para Pangulo ng administrasyon. 
Kahit na ilang beses pabulaanan ng mga opisyal ng Lakas-Kampi ang mga problemang 
kinakaharap nito, ang pagbibitiw ni Teodoro bilang tagapangulo ng Lakas-Kampi ay 
masasabing simbolikong protesta sa kawalan ng ipinangakong suporta sa kanya. Kahit si 
House Speaker Prospero Nograles na may mahalagang papel sa kanyang kampanya ay 
inaakusahan na niyang hindi siya buong-pusong sinusuportahan.
 Ang "opisyal" na dahilan ni Teodoro sa pagbibitiw niya bilang tagapangulo ng 
Lakas-Kampi—para mapagtuunan diumano ang kanyang sariling kampanya – ay lumalabas 
na hindi totoo. Nauubos ang maraming oras niya ngayon sa pakikipagpalitan ng akusasyon 
sa mga "alyadong" katulad ni Nograles, bukod pa sa iba’t ibang porma ng loyalty check para 
siguraduhing suportado pa rin siya ng lumiliit na bilang ng mga lokal na opisyal. 
 Dahil nananatili pa rin siyang pang-apat sa maraming survey, malayo pa ang 
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kanyang hahabulin. Para sa mga beterano sa politika, malabo na ang tsansa ni Teodoro na 
manalo lalo na’t malapit na ang Mayo 10 at sa halip na lumaki ang partidong Lakas-Kampi 
ay lumiliit pa ito.
 May praktikal na dahilan ang maraming miyembro ng Lakas-Kampi na lumipat sa 
Liberal Party. Ang kandidato nito para Pangulo, si Sen. Benigno Aquino III, ay nananatiling 
lider sa maraming survey. Kahit na tawagin silang balimbing, para sa kanila’y mas mainam 
na suportahan ang posibleng mananalo kompara sa sigurado ang pagkatalo.
 Para sa mga nasa kapangyarihan, sadyang mas mahalaga ang lokal na eleksiyon, 
lalo na ang pagpaparami ng bilang sa HOR. Si Aquino man ang manalo bilang pangulo, si 
Macapagal-Arroyo pa rin ang nasa kapangyarihan.
 Kung ngayon ay matamang binabantayan ang bawat hakbang ni Macapagal-
Arroyo, kailangang lalo pang pag-ibayuhin ang malalim na pagsusuri sa mga ginagawa niya. 
Malamang na may kinalaman ang mga ito sa pag-iwas niya sa prosekusyon. Ano pa nga ba 
ang dahilan, halimbawa, kung bakit nais niyang hirangin ang susunod na Chief Justice ng 
Korte Suprema kahit na mas mainam na gawin ito ng susunod na Pangulo?
 Pangunahing isyu sa nalalapit na eleksiyon si Macapagal-Arroyo hindi lang 
dahil siya ay kandidato ng mas "mababang puwesto," ang unang Pangulo ng Pilipinas na 
nagdesisyong gawin ito. Malinaw na si Macapagal-Arroyo ay nagtataguyod ng isang klase 
ng pagbabagong hindi para sa kapakanan ng nakararami kundi para lang iligtas ang sarili.

Abril 16-22, 2010



ELEKSIYON,  MERA LCO ,  AT 
TUBO NG NEG OSYO

I sipin muna nating magkakaroon ng eleksiyon sa Mayo 10 kahit na may mga 
nananawagan sa pagpapaliban nito. Marami kasing nagdududa sa kahandaan 
ng Commission on Elections (COMELEC) para sa kauna-unahang automated 

elections sa ating bansa.
 Alam kong mahirap magpantasya sa panahon ng maraming pag-aalala. Pero 
mahalagang pagplanuhan kung ano na ang susunod na mangyayari pagkatapos ng halalan. 
Malaking bahagi ng matagalang pagpaplano ay ang pagsusuri ng magiging katangian ng 
huli.
 Kung kapani-paniwala ang resulta, malamang na walang problema. Pero kung 
magkaroon ng malawakang dayaan, ang walang-puknat na protesta’y maaasahan mula sa 
iba’t ibang sektor ng lipunan. Kung ngayon pa lang ay nangyayari na ang debalwasyon ng 
piso, halimbawa, ano pa kaya ang magiging epekto ng failure of elections sa Mayo 10?
 Siyempre’y aasahan ang pagtindi ng pang-ekonomiyang krisis, dahil ang anumang 
debalwasyon ng piso ay magreresulta sa pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Pero bukod sa 
debalwasyon ng piso, ang suplay ng mga produkto’y pangunahing salik din sa presyo ng 
mga ito. Salamat sa globalisasyon, nakakaya ng malalaking negosyanteng kontrolin hindi 
lang ang presyo kundi ang suplay ng kanilang mga produkto sa lokal na pamilihan. Kung 
magiging kaunti ang suplay ng mga produkto nila, maaasahan ang pagtaas ng demand sa 
mga ito na sa bandang huli’y magreresulta sa pagtaas ng presyo. 
 Ang ganitong klaseng pagsasamantala ng maraming negosyante’y dapat malaman 
sa puntong ito. Malaki ang posibilidad ng kanilang malaking tubo sa panahon ng krisis. Sa 
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madaling salita, ang problemang dulot ng kaduda-dudang eleksiyon ay maaaring maging 
pagkakataon ng mga negosyante para pagsamantalahan ang mga tao. 
 Aba, kahit ang trahedya ng climate change sa Pilipinas ay nagiging oportunidad 
para sa ilang kompanyang lalo pang pagkakitaan ang mga taong lubos na naiinitan.
 Kung ang MERALCO, National Power Corporation (NPC) at independent power 
producers (IPPs) ay nakararanas ng pagtaas ng kita ngayong taon, ito ay dahil sa pagtataas ng 
presyo ng singil sa kuryente sa panahon ng tag-init, na alam nating panahon din ng malaking 
konsumo sa kuryente dahil sa pangangailangang magpalamig ng maraming tao.
 Kumpara sa mga nakaraang buwan (o kahit mga nagdaang taon), mas mataas ngayon 
ang paggamit sa mga bentilador, airconditioner at iba pang gamit na puwedeng magbigay ng 
pansamantalang lamig sa sobrang init na nararanasan. Kahit ang refrigerator ay malamang na 
binababaan ang temperatura (na may mataas na konsumo sa kuryente) para mas mabilis na 
makagawa ng mga yelong lalo pang magpapalamig sa mga inumin.
 Para sa buwan ng Abril 2010, tumaas ang generation charge ng MERALCO sa 
P6.7699 bawat kilowatt-hour (kWh) kumpara sa P5.8417/kWh noong Marso. Nangahulugan 
ito ng pagtaas nang P0.9282/kWh. Maraming argumento ang MERALCO, NPC at IPPs 
hinggil sa generation charge at iba pang jargon na iilan lang ang nakakaintindi. Ang hindi nila 
bukas na inaamin ay ang tubong nakukuha nila mula sa malayang kompetisyon sa larangan ng 
power industry.
 Dahil sa Electric Power Industry Reform Act (EPIRA), nagkaroon ng 
kapangyarihan ang IPPs na magtakda ng kanilang sariling presyo, isang sitwasyong hindi 
kakaiba sa mga kompanya ng langis bunga ng Downstream Oil Industry Deregulation Act. 
Sa larangan naman ng distribution companies tulad ng MERALCO, may kalayaan na rin 
silang magtakda ng anumang presyong nais nilang singilin sa mga konsumer.
 Sa ganitong konteksto natin dapat suriin ang bukas na liham ng MERALCO sa 
mga customer nito dahil ipinapalabas nitong walang kasalanan ang MERALCO at ang 
napupunta lang sa huli, sa porma ng distribution charge, ay 20 hanggang 25 porsiyento lamang 
ng kabuuang electric bill. Kasama ang NPC at IPPs, ang hindi inaamin ng MERALCO ay 
ang simpleng katotohanan: Malaki ang pakinabang nila sa patakarang globalisasyon.
 Kapansin-pansin ang pagsasamantala ng MERALCO, NPC, at IPPs tuwing tag-
init dahil ito ang panahong naniningil sila nang mas mataas sa mga konsumer. Sa aking muling 
pagbabasa ng aking mga MERALCO electric bill mula 2006 hanggang 2010, malinaw ang 
ebidensiyang tumaas ang generation charge, na bumubuo sa mahigit 50 porsiyento ng electric 
bill, sa pagsisimula ng tag-init tuwing Abril. Bagama't hindi nagkaroon ng pagtaas noong 
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Marso-Abril 2007, malinaw na ang mga sumunod na taon ay kinakitaan ng unti-unting 
pagtaas sa generation charge mula P0.5188/kWh noong Marso-Abril 2008 hanggang sa 
kasalukuyang P0.9282/kWh noong Marso-Abril 2010. (Tingnan ang Talahanayan 1).

Talahanayan 1

Pagtaas sa generation charge tuwing Marso at Abril

2006 hanggang 2010 (bawat kWh)

Taon Marso Abril Pagtaas

2006 4.9646 4.9915 0.0269

2007 4.4290 4.4290 0.0000

2008 4.3885 4.9073 0.5188

2009 4.4750 5.0205 0.5455

2010 5.8417 6.7699 0.9282

 Pinaghalawan: MERALCO electric bill ng awtor 

 Sa bahagi naman ng MERALCO, may ebidensiya rin ng pagsasamantala bagama’t 
hindi kasing-tindi ng NPC at IPPs. Noong Marso-Abril 2007, ang distribution charge 
ng MERALCO ay tumaas nang P0.2863/kWh. Ngayong Marso-Abril 2010, kapansin-
pansin ang pagtaas nang P0.2345/kWh, isang puntong hindi binanggit ng MERALCO sa 
bukas na liham nito sa mga kostumer. (Tingnan ang Talahanayan 2).

Talahanayan 2

Pagtaas sa distribution charge ng MERALCO tuwing Marso at Abril

2006 hanggang 2010 (bawat kWh)

Taon Marso Abril Pagtaas

2006 0.5729 0.5729 0.0000

2007 0.8765 1.1628 0.2863

2008 0.5729 0.5729 0.0000

2009 0.5729 0.5729 0.0000

2010 0.9953 1.2298 0.2345

 Pinaghalawan: MERALCO electric bill ng awtor 
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 Malinaw na sa bawat trahedya’y may nagsasamantala. Sa kaso ng singil sa kuryente, 
maaasahang pilit na pagtatakpan ang sobrang tubong kinikita sa pamamagitan ng walang-
lamang retorika. Totoo mang teknikal ang usapin ng power industry, ang kailangan lang 
malaman ng tao ay ang katotohanang may ebidensiya ng pagtaas ng singil tuwing tag-init, 
sa panahong lubos na kailangan ng mga tao ang kuryente. 
 Sa perspektiba ng mga nagtataguyod ng globalisasyon, walang mali sa nasabing 
sitwasyon dahil ito ay pagpapatupad lang daw ng tinaguriang law of supply and demand. 
May tanong lang ako sa puntong ito: Ang mga sensitibong produkto bang tulad ng kuryente 
na kinakailangan ng lahat ng Pilipino, lalo na ang mahihirap, ay kailangang isailalim sa 
patakarang nagtataguyod ng malayang tubo sa mga kapitalista? 
 Ang darating na eleksiyon ay maaaring magpalala sa krisis na kinakaharap ng 
bansa. Ngayon pa lang, kailangan nang manmanan ang kilos ng mga negosyanteng tila 
buwitreng umaaligid para umatake anumang oras. Sa partikular, dapat bantayan ang 
anumang pagtaas sa presyo ng pagkain, medisina, langis at tubig, pati na rin ang kalagayan 
ng suplay ng mga ito.
 Sa madaling salita, maraming kailangang bantayan dahil ang halalan ay hindi na 
simpleng usapin lang ng pagpili sa mga karapat-dapat maupo sa puwesto. Kung maraming 
nagnanais ng mapayapang halalan, may mangilan-ngilan namang nais na magkaroon ng 
kaguluhan para lalo pang magpayaman. Sadyang ang mga walang pakundangan ay walang 
pinipiling oras para magsamantala!

Mayo 7-13, 2010



KONTRA G LOR I A

G usto ko sanang gumawa ng bukas na liham para kay Pangulong Gloria 
Macapagal-Arroyo. Kamakailan lang kasi ay naiproklama na siyang kinatawan 
ng ikalawang distrito ng Pampanga sa House of Representatives (HOR).

 Hindi ko na lang tinuloy dahil naalala kong hindi pala siya nakikinig sa ordinaryong 
mamamayang katulad ko. Kung kailangan mo ng ebidensiya, suriin mo ang mabababang 
trust at performance ratings na nakuha niya sa mga nagdaang taon. 
 Tungkol sa plano kong bukas na liham, dagdag ding problema siyempre ang 
pagsusulat ko sa wikang Filipino na alam nating hindi niya lubusang naiintindihan. Kung 
bakit naman kasi ang mga nasa kapangyarihang tulad niya’y mas komportable sa wikang 
Ingles!
 Alam mo na siguro ang magiging laman ng bukas na liham sa kanya kung 
sakali—paglilista ng mga anomalya sa loob ng kanyang siyam na taong panunungkulan; 
presentasyon ng mga estadistikang magpapatunay sa krisis sa ekonomiya; pagsusuri sa 
mga nangyaring kaso ng paglabag sa karapatang pantao; at paniningil sa mga polisiya’t 
programang nagpahirap sa napakaraming mamamayan, lalo na ang mahihirap.
 Kung sabagay, wala nang bago sa mga ito at malamang na uulitin ko lang ang mga 
sinabi ng marami pang iba. Sa puntong ito, mas mahalaga hindi ang pakikipag-ugnayan sa 
isang taong ayaw makinig kundi sa marami pang taong nais makiisa.
 Oo, sa halip na siya, tayong dalawa na lang ang mag-usap. Kung bumoto ka noong 
Mayo 10, malamang na pareho tayo nang naranasan. Ilang oras ka sigurong pumila sa gitna 
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ng init ng araw at siksikan ng maraming tao. Nagtiis ka dahil gusto mong makaboto.
 Magkaiba man tayo ng kandidato, siguro’y may pagkakaisa tayo sa isang bagay: 
Ang siguraduhing mapapalitan ang administrasyong Arroyo!
 Sa kabila ng mga napabalitang iregularidad sa pagsasagawa ng kauna-unahang 
automated elections sa bansa, malinaw na masyado nang maraming bumoto para kay Sen. 
Benigno "Noynoy" Aquino III kaya nahirapan ang mga nasa kapangyarihang mabaligtad 
ang resulta ng botohan para sa Pangulo.
 Kahit na hindi ako naniniwalang matagumpay at mapayapa ang halalan, tanggap 
ko ang pagpili ng taumbayan kay Noynoy Aquino bilang ika-15 Pangulo ng ating bansa. 
Ang ebidensiya ng kanyang popularidad (na pangunahing salik para mahalal dahil sa 
sobrang pagtutok sa personalidad) ay makikita sa kanyang pangunguna sa maraming survey 
bago pa man nagsimula ang kampanya. Ang tanging naging isyu na lang sa kampanya ng 
Liberal Party (LP) ni Aquino ay kung makakayang isalin ang popularidad na ito sa aktuwal 
na boto, na malinaw na nagawa.
 Sadyang naging epektibo ang kanyang mga patalastas para sa diumanong matuwid 
na pamamahala sa ilalim ng bagong administrasyong Aquino. Dahil ipinakita niya ang 
kanyang sarili bilang alternatibo sa kasalukuyang administrasyon, napunta sa kanya ang 
mga botong kontra kay Macapagal-Arroyo. At kahit hindi malinaw ang ebidensiya ng 
pagiging sikretong kandidato ng kanyang katunggaling si Sen. Manuel "Manny" Villar, 
ang pag-uulit-ulit ng katagang "Villaroyo" ay naging susi para magduda ang taumbayan sa 
disposisyon ni Villar.
 Nasa ikalawang puwesto sa kasalukuyan si dating Pangulong Joseph "Erap" 
Estrada na kilala ring kritiko ni Macapagal-Arroyo. Ang nakapagtatakang sitwasyong ito’y 
isa ring patunay ng malawakang pagkadismaya sa huli. Bakit nakapagtataka ang maraming 
botong nakuha ni Estrada? Kung matatandaan, pinatalsik noong 2001 at nakulong dahil 
napatunayang nagkasala sa kasong plunder. Nakalaya lang siya dahil sa pardon na ibinigay 
ni Macapagal-Arroyo. Malinaw na sa sobrang kawalan ng tiwala sa huli, kahit ang isang 
ex-convict ay pipiliin ng ilang botanteng maupo sa puwesto dahil lang kontra siya sa 
administrasyong Macapagal-Arroyo!
 Ang tanong mo marahil sa puntong ito: Paano mananalo si Macapagal-Arroyo 
bilang kinatawan ng HOR kung talagang ayaw sa kanya ng maraming tao? Ayon sa opisyal 
na tala ng Commission on Elections (COMELEC), si Arroyo ay nakakuha ng 169,109 
na boto. Bagama't ito ay 84.23 porsiyento ng kabuuang boto sa ikalawang distrito ng 
Pampanga, dapat nating isiping hanggang ganitong klaseng "suporta" lang ang kayang 
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makuha ni Macapagal-Arroyo. Kung tumakbo siya bilang pangalawang pangulo o senador, 
malabong makakuha siya, sa malinis na paraan, ng mahigit sampung milyong boto na 
kadalasang kinakailangan para sa mga posisyong ito.
 Nanalo siya at itinaas ang kanyang kamay bilang patunay, habang nakangiti siyang 
kinukunan ng larawan at footage. Pero hindi pa matatawag na tagumpay ang kanyang 
ginawa dahil marami pa siyang kailangang gawin. Mismong ang kanyang bayaw na si Rep. 
Ignacio "Iggy" Arroyo, Jr. ay nagsabing may plano si Macapagal-Arroyo na tumakbo bilang 
House Speaker.
 Kung sinusubaybayan mo ang politika sa bansa, alam mong ang intensiyon ni 
Macapagal-Arroyo na makontrol ang HOR para isagawa ang ninanais na pagbabago sa 
Konstitusyon. Kung magiging parlamento ang sistema ng gobyerno, maaari na niyang 
italaga ang sarili bilang Punong Ministro kung siya ang House Speaker. Hindi po simpleng 
espekulasyon ang bagay na ito dahil maraming beses nang tinangka ng administrasyong 
Macapagal-Arroyo na isagawa ang tinatawag na cha-cha o charter change pero hindi 
nagtagumpay ang mga ito.
 At kung sakali lang na hindi matuloy ang pagiging House Speaker ni Macapagal-
Arroyo, ang pagkakaroon niya ng maraming alyado kung sakali sa loob ng HOR ay 
magiging mahirap kay Noynoy Aquino sa kanyang pag-upo bilang Pangulo. Maaasahan 
kasi ni Aquino ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya kung saan ang 
proseso ay nagsisimula sa HOR.
 Sadyang maraming kailangang bantayan sa kasalukuyan—ang bilangan sa 
halalan at ang anumang nakaambang pandaraya. Sa malapit na hinaharap, marapat lang 
na bantayang mabuti ang mga ipapatupad na polisiya’t programa ni Noynoy Aquino. Pero 
bukod sa kanya, marapat ding siguraduhing hindi magtatagumpay ang anumang balak ni 
Macapagal-Arroyo sa kanyang pagiging miyembro ng HOR.
 Hindi pa siya nagtatagumpay ngayon. Hindi siya dapat payagang magtagumpay 
bukas.

Mayo 14-20, 2010



BINOTO MO BA 
SINA MA Z A  AT OCAMPO ?

A lam ko. Huli na ang lahat para itanong kung sino ang binoto mo para Senador. 
Naiproklama na ang 12 nanalo at hindi kasama sa mga ito ang dalawang 
pangunahing personahe ng progresibong kilusan—sina Liza Maza at Satur 

Ocampo.
 Inasahan mo ba ang kanilang pagkapanalo? Nalulungkot ka ba sa nangyari? Kung 
nangampanya ka para sa kanilang dalawa, nanghihinayang ka ba sa lahat ng pinaghirapan 
mo?
 Kung naaalala mo pa ang unang pagsabak sa politika nina Maza at Ocampo 
bilang party-list representatives noong 2001, mapapabilib ka sa puwersang ipinakita ng 
grupo nilang Bayan Muna (BM). Sa una nitong pagsabak sa party-list election, nanguna 
ito sa 162 grupong tumakbo. Batay sa ulat ng Commission on Elections (COMELEC), 
nakakuha ito ng 1,708,253 boto o 11.30 porsiyento ng kabuuang boto para sa party-
list. Sobra-sobra ang boto ng BM sa anim na porsiyentong kailangan para makuha ang 
maksimum na tatlong upuan sa House of Representatives (HOR).
 Sa sumunod na party-list election noong 2004, nagdesisyon ang mga progresibong 
grupong subuking makaupo sa HOR ang iba pang sektor bukod sa BM – kababaihan 
(Gabriela Women’s Party o GWP), manggagawa’t magsasaka (AnakPawis o AP), kabataan 
(Anak ng Bayan), migrante (Migrante Sectoral Party) at ang mga Muslim (Suara 
Bangsamoro).
 Sa kabila ng kabiguan ng Anak ng Bayan, Suara Bangsamoro at Migrante na 
makakuha ng minimum na dalawang porsiyento ng kabuuang boto sa party-list para 
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makakuha ng kahit isang upuan lang noong 2004, ang pinagsamang boto ng anim na 
progresibong party-list group ay umabot ng 2,694,356 (o 57.72 porsiyentong pagtaas 
kompara sa 2001). At kahit na sabihing medyo bumaba ang boto ng BM sa 1.2 milyon 
noong 2004, napanatili pa rin nito ang pangunguna sa 66 na party-list group na tumakbo 
noon. 
 Pero ang nakakabilib sa masa ay nakakabahala para sa iba. Mula nang manungkulan 
bilang Pangulo si Gloria Macapagal-Arroyo noong 2001, naging biktima ng paglabag sa 
karapatang pantao ang maraming miyembro ng BM at iba pang progresibong party-list 
groups.
 Ayon sa datos ng Karapatan, may 142 miyembro ng BM na pinatay at 12 naman 
ang dinukot mula Enero 21, 2001 hanggang Marso 31, 2010. Sa kaso naman ng AP, 49 
ang naitalang pinatay at pito ang dinukot. Samantala, dalawang miyembro ng GWP at 
Kabataan Partylist ang pinatay noong panahong iyon. Sa hanay ng Suara Bangsamoro, 
dalawa ang pinatay at dalawa rin ang dinukot. Bagama't walang pinatay sa hanay ng Anak 
ng Bayan, isa naman sa miyembro nito ay nawawala pa rin hanggang sa kasalukuyan.
 Sa gitna ng intimidasyon, pinili ng mga progresibong party-list group na 
ipagpatuloy ang pagtakbo noong 2007 at nitong nakaraang eleksiyon. Kahit na maraming 
pinatay sa hanay nila, nakaya pa rin nilang makakuha ng mga upuan sa HOR. Pero kapansin-
pansin noong 2007 ang pagbaba sa kabuuang boto para sa kanila nang 14.1 porsiyento.
 Kung susuriin ang estadistika nitong nakaraang eleksiyon, medyo nakabawi ang 
mga progresibong party-list group na nagtatag ng koalisyong Makabayang Koalisyon ng 
Mamamayan (Makabayan) bago ang aktuwal na kampanya. Batay sa datos ng COMELEC, 
umabot nang 3,110,698 boto ang nakuha ng anim na miyembrong organisasyon ng 
Makabayan. Maliban sa Katribu, ang lima sa kanila ay tinatayang makakakuha ng upuan sa 
HOR. (Tingnan ang Talahanayan sa kabilang pahina).
 Sa unang pagkakataon, sinubukan ng BM na lumahok sa senatorial election 
sa pamamagitan ng pagpapatakbo kay Ocampo. Si Maza naman ay tumakbo bilang 
independent. Kontra sa paniniwalang naging miyembro sila ng Nacionalista Party (NP), 
kailangang linawing guest candidates lang sila ng nasabing partido.
 Dahil sa limitadong pondo, hindi nila nakuha ang sapat na boto para mapabilang 
sa 12 nagwagi. Sina Maza at Ocampo ay nasa ika-25 at ika-26 na puwesto. Ang kanilang 
botong halos apat na milyon lang ay hindi sapat para maabot ang boto ng mga nagwagi 
na umabot nang mahigit siyam na milyong boto. Ang nangunang si Sen. Ramon Revilla, 
Jr., halimbawa, ay nakakuha ng 19.5 milyong boto! Sa aking palagay, walang masyadong 
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SANGGUNIAN

a/ Batay sa Commission on Elections (COMELEC) Partylist Canvass Report No. 20 
(http://www.comelec.gov.ph/results/2004natl/partylist.html)

b/ Batay sa Commission on Elections (COMELEC) Partylist Canvass Report No. 33 
(http://www.comelec.gov.ph/results/2007natl_local/national/partylist/partylist_rep33_
ranked.html)

c/ Batay sa Commission on Elections (COMELEC) National Canvass Report No. 10 
(http://www.comelec.gov.ph/uploads/Elections/2010natloc/Results/PARTYLIST.pdf )

d/ Noong 2004, ang progresibong party-list group ng kabataan ay Ang Nagkakaisang 
Kabataan para sa Sambayanan (Anak ng Bayan)

naitulong ang pagiging guest candidates ng NP dahil hindi rin nakapagbigay ng sapat na 
boto ang huli para kina Maza at Ocampo.
 Lumalabas sa mga datos na kakaiba ang sitwasyon nina Maza at Ocampo 
kumpara sa ibang kandidato ng mga nangungunang partido. Ang bulto ng kanilang boto 
(na halos tatlong milyon) ay mula sa mga organisadong progresibong grupo. Batay sa 
naging karanasan mula 2001, sapat ang mga boto para makakuha ng mga upuan sa HOR, 
pero malayo pa ang kailangang habulin para sa isang pambansang labanan.
 Nakapanghihinayang man para sa maraming aktibista ang hindi nila pagkakahalal 
sa Senado, hindi pa rin sayang ang pinagpaguran dahil maraming makukuhang aral mula sa 
mga hirap na pinagdaanan.

Mayo 28-Hunyo 3, 2010



POLIT IK A  NG  KOMP RO MISO

K ahit na mayroon kang prinsipyo, hindi mo pa rin maiiwasang makipag-
kompromiso. Hindi lahat ng pangyayari’y umaayon sa iyong kagustuhan. Hindi 
lahat ng tao’y umaayon sa iyong kaisipan.

 Sa larangan ng politika, mahalaga ang pakikipag-alyansa. Noong nakaraang 
eleksiyon, maraming nagtaka sa desisyon ng Kaliwa na makipagsanib-puwersa sa malalakas 
na kandidato. Pero teka: Puwede bang malaman muna kung sino ang tinutukoy na Kaliwa?
 Walang iisang kahulugan ang terminong ito. Magkakaibang prinsipyo kasi ang 
gumagabay sa mga organisasyong nagsasabing sila ay nasa Kaliwa. Kahit na lahat sila’y 
pare-parehong kontra sa gobyerno, kapansin-pansin ang kanilang panaka-nakang away, at 
palitan ng kahit maaanghang na salita.
 Bawat isa’y inaakusahan ang kabilang panig na sarado ang isipan at ayaw makinig 
sa katuwiran. Lahat sila’y nagsasabing sila lang ang tama. Mahirap magtagpo ang kanilang 
diskurso kahit na halos pareho lang ang mga ginagamit na konsepto. Bakit kaya ganito? 
 Puwede nating ipaliwanag ang katangian ng magkakaibang prinsipyo sa apat 
na salita: Iisang lipunan, sanlaksang katotohanan. Para sa iba’t ibang puwersa ng Kaliwa, 
kinikilala ang mga problemang kinakaharap ng lipunan pero iba’t iba ang ugat nito, depende 
sa kausap na grupo.
 Mahabang diskurso ang kailangan para intindihin ang iba’t ibang pagtingin ng 
mga puwersa sa Kaliwa. Ang kailangan lang linawin sa puntong ito ay may direktang 
epekto ang kanilang pagsusuri sa lipunan sa anumang piniling estratehiya’t taktika para 
matupad ang inaasam na pagbabago.
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 Ito ang dahilan kung bakit may mga nananawagan ng reporma, at mayroon ding 
nananawagan ng armadong pakikibaka. Para sa una, may pag-asa pa sa kasalukuyang 
sistema. Para sa ikalawa, kailangan nang palitan ang kaayusan para ang buhay ng mga 
batayang sektor ng lipunan ay mapaganda.
 Pero anuman ang estratehiya’t taktika, kailangan at kailangan ang pakikipag-
ugnayan sa iba’t ibang personalidad at organisasyon, kahit sa loob mismo ng gobyernong 
kinakalaban.
 May dalawang pangunahing dahilan para gawin ito: (1) para makakuha ng 
rekurso o suporta; at (2)  para makumbinsi ang iba pang sumama’t maging bahagi ng 
itinataguyod na kilusan.
 Sa proseso ng pakikipag-ugnayan nabubuo ang alyansa. Nagkakaroon kasi ng 
pormal na pagkakasundo ang lahat ng panig na isulong ang iisang layunin sa pamamagitan 
ng napagkasunduang hakbangin. Sa kaso ng mga puwersa ng Kaliwa, ang pakikipag-
alyansa sa iba pang tao’t organisasyon ay may apat na katangian.
 Una, ito ay taktikal lamang. Hindi dapat magkaroon ng ilusyong maraming 
mapagkakasunduan, at posible pa ngang nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa 
pagsusulong ng mga kailangang gawin dahil iba’t iba ang oryentasyon ng mga nakapaloob 
sa alyansa.
 Ikalawa, ang alyansa ay hindi permanente. Kusa itong nawawala kapag nakamit 
na ang layunin. Minsan pa nga’y nasisira ang alyansa sa gitna ng isang kampanya kapag 
ang hindi pagkakaunawaan ay masyadong matindi.
 Ikatlo, malinaw ang mga batayan ng pagkakaisa ng mga bumubuo ng alyansa. 
Madalas na nakasulat pa nga ito’t pirmado ng lahat ng mga personalidad at kinatawan ng 
mga grupo. Ang mga batayang ito ang ebidensiya ng pagkakaisa ng lahat.
 Ikaapat, aktibo ang mga puwersa ng Kaliwa sa pagbibigay ng obserbasyon o 
anumang kritisismo sa lahat ng mga nasa loob ng alyansa. Ginagawa ito para masiguradong 
natutupad lahat ng gawain at walang pagbabago sa napagkasunduang layunin.
 Sa nangyaring eleksiyon noong Mayo 2010, may apat na personalidad ng Kaliwa 
ang tumakbo sa Senado—JV Bautista (Sanlakas), Risa Hontiveros (Akbayan), Liza Maza 
(Gabriela Women’s Party) at Satur Ocampo (Bayan Muna). Lahat sila’y nakipag-alyansa 
sa ilang malalakas na kandidatong tumakbo bilang Pangulo – Bautista para kay Joseph 
Estrada (Partido ng Masang Pilipino); Hontiveros para kay Benigno Aquino III (Liberal 
Party); at Maza at Ocampo para kay Manuel Villar (Nacionalista Party).
 Ano ba ang katangian ng kanilang naging alyansa? Kung susuriin ang Certified 
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List of Candidates for Senator ng Commission on Elections (COMELEC), lumalabas 
na sina Bautista at Hontiveros ay hindi nakipag-alyansa kundi tuwirang pumasok sa loob 
ng partidong sinalihan nila. Ang ebidensiya ng kanilang pagsali ay halatang-halata sa 
malinaw na pagkakalagay sa pangalan ng partido (PMP para kay Bautista, LP para kay 
Hontiveros) sa tabi ng kanilang pangalan. Dahil dito, masasabi bang sila’y guest candidate 
ng kanilang piniling partido?
 Sa bahagi nina Maza at Ocampo, hindi sila pumasok sa NP. Batay sa kanilang 
party affiliation, si Maza ay tumakbong Independent samantalang si Ocampo ay tumakbo sa 
ilalim ng Bayan Muna. Dahil dito, malinaw ang ebidensiya ng kanilang pagiging simpleng 
guest candidate ng NP dahil hindi sila pormal na nakapaloob sa nasabing partido.
 Pero ang nakasulat sa legal na dokumento ay hindi sapat na ebidensiya ng 
tuwirang pagpasok nina Bautista at Hontiveros sa partidong pinili nila. Ang tanong sa 
puntong ito: Sila ba’y nanatiling kritikal sa loob ng partido’t naging boses ng katuwiran, 
lalo na sa usapin ng pagsusulong ng adyenda ng kanilang maka-Kaliwang organisasyon?
 Kung bibisitahin ang websites nilang dalawa (http://jvbautista.wordpress.com 
para kay Bautista; http://www.risahontiveros.com para kay Hontiveros), mapapansin ang 
iisang katangian ng kanilang mga naging pahayag sa midya noong panahon ng kampanya: 
Sa pangkalahatan, puro papuri ang kanilang ibinibigay sa kanilang kandidato para Pangulo 
at hindi na nakita ang kanilang pagiging Kaliwa. Ito ang dahilan kung bakit walang 
naging matinding internal na alitang naisapubliko sa pagitan nila at kanilang kasamahan 
sa partido.
 Ibang iba ang sitwasyon sa kampo ng NP. Malinaw ang paninindigan nina Maza 
at Ocampo laban sa mga Marcos kahit na ang anak ng yumaong diktador ay kasama nila 
sa senatorial ticket. Sa kaso ni Maza, hindi siya nag-atubiling magbigay ng puna sa ilang 
bahagi ng pagbibigay-aliw sa komunidad ng NP na yumuyurak sa dangal ng kababaihan, 
partikular ang pagpapasayaw sa ilang babaeng halos walang saplot sa katawan.
 Kahit na maraming kompromisong ginawa sina Maza at Ocampo, malinaw 
na pinilit nilang panatilihin ang kanilang prinsipyo. Kaya lang, hindi naging sapat ang 
kanilang prinsipyong ipinaglalaban para manalo sa halalan.
 Sa apat na kandidato para Senador, si Hontiveros lang ang muntik nang makapasok 
dahil siya ay nasa ika-13 puwesto. Maraming nagsasabing dahil ito sa pagkampi niya kay 
Aquino na siyang naproklamang ika-15 pangulo ng ating bansa. Kung naiba lang ang 
sitwasyon at si Villar ang nanalo bilang pangulo, siguro’y nadala rin niya ang iba pang nasa 
tiket niya tulad nina Maza at Ocampo.
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 Nang magdesisyon sina Bautista, Hontiveros, Maza, at Ocampo na tumakbo, 
malinaw na ang layunin nila’y manalo. Wala ni isa man sa kanilang naproklama: Lahat 
sila’y natalo. Pero ang pinakamalaking pagkatalo ay nasa mga taong kinompromiso nang 
buo ang kanilang prinsipyo. At sa konteksto ng klase ng kampanyang ginawa nina Bautista 
at Hontiveros, matatawag pa kaya silang bahagi ng Kaliwa?
 Ngayo’y alam na natin ang malinaw na kasagutan.

Hunyo 25-Hulyo 1, 2010



UMAASA  SA  PAG - ASA

B agong administrasyon, bagong pag-asa. Bagong Pilipinas pa nga, sabi ng iba.
 Matapos ang siyam na taong panunungkulan ng isang Pangulong 
kinamuhian ng mayorya ng mamamayan (at maraming survey na magpapatunay 

sa puntong ito), nakaluklok ngayon sa puwesto ang bagong Pangulong malinaw na may 
suporta ng mahigit 14 na milyong botante noong nakaraang halalan.
 Kung noong 2004 ay kinailangang iproklama ng Kongreso si Gloria Macapagal-
Arroyo bilang Pangulo habang ang sambayanan ay natutulog, ngayon ay naiproklama si 
Benigno Aquino III habang ang sambayanan ay nanonood. Kung noon ay pinagdudahan 
ang pagkapanalo ni Macapagal-Arroyo, ngayon ay hindi masyadong naririnig ang alegasyon 
ng pandaraya sa bahagi ni Aquino. Kung noon ay may kultura ng pagkaaba, ngayon ay 
nanunumbalik na raw ang kultura ng pag-asa.
 Kahit na imposibleng malaman kung ano ang aktuwal na mangyayari sa hinaharap, 
umaasa ang maraming magiging kabaligtaran ng dating administrasyon ang kasalukuyan. 
Ipinangako ni Aquino sa panahon ng kampanya na hindi raw siya mangungurakot. 
Inaasahang magiging malinis ang pamamahala niya dahil pangunahing pamantayan daw 
ni Aquino ang integridad ng mga pinili niyang opisyal ng kasalukuyang pamahalaan.
 Walang bahid ng kontrobersiya. Masasabing ito ang naging susi sa pagkapanalo ni 
Aquino noong halalan. Kahit kakaunti lamang ang kanyang mga inihaing panukalang batas 
noong siya’y miyembro ng Kamara de Representante at Senado, sapat na para sa maraming 
botante ang katotohanang hindi siya nasangkot sa anumang eskandalo noong siya’y nasa 
Kongreso.
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 At lalong katanggap-tanggap ang kanyang argumentong nagmula siya sa 
pamilyang marangal kaya hinding-hindi niya dudumihan ang diumanong malinis na 
pangalan ng kanyang magulang. Sadyang malaking salik ang pagkakaroon ng magulang 
na parehong tinaguriang martir. Kahit noong panahon ng kampanya, halatang-halata ang 
paulit-ulit na paalala sa lahat na si Noynoy ay anak nina Ninoy at Cory.
 Minsan nga’y iisipin mo kung sino ba talaga ang ibinoto noong Mayo 10: Si 
Noynoy ba o ang kanyang inang si Cory na nagkataong namatay sa kanser noong Agosto 
1, 2009, o mga anim na buwan bago ang simula ng kampanya.
 Ang dating tahimik na senador, bigla na lang naging sentro ng atensiyon. Dahil sa 
pagkamatay sa tinaguriang ina ng demokrasya, nakahanap ng dahilan ang noo’y mahinang 
politikal na partido ni Aquino, ang Liberal Party (LP), para maging seryosong katunggali 
ng administrasyong Macapagal-Arroyo. Dahil ang atensiyon ay napunta kay Aquino, 
nagkaroon ng mapanlikhang paraan ang LP para palabasing nagbigay-daan si Mar Roxas 
para sundin ang panawagan diumano ng sambayanang si Aquino ay tumakbo bilang 
Pangulo.
 Pero kung susuriin nang mabuti ang mga survey noong panahong iyon, malinaw 
ang ebidensiyang mahina si Roxas bilang kandidato para Pangulo kaya kinailangan ng LP 
na kumuha ng alternatibo. Mataas ang emosyon noon dahil sa pagkamatay ni Cory na hindi 
hamak na mas matinong Pangulo kompara kay Gloria. Kung sabagay, kahit naman sinong 
nakaraang Pangulo’y nagmimistulang Santa’t Santo kung ikokompara kay Macapagal-
Arroyo.
 Ito nga ang dahilan kung bakit pumangalawa si dating Pangulong Joseph Estrada 
kay Noynoy. Kahit na sabihing nahatulang may-sala siya sa kasong plunder, ang pagiging 
oposisyon niya’y nagtulak sa maraming botanteng suportahan siya. Para naman kay Manuel 
Villar na tumakbo ring Pangulo, ang kanyang makinarya’y hanggang ikatlong puwesto 
lang ang naibigay sa kanya dahil na rin sa akusasyong siya ang sikretong kandidato ni 
Macapagal-Arroyo.
 Noong panahon ng kampanya, tila may iisang sigaw ang mga Pilipino: Mabuhay 
ang mga kaaway ni Gloria! Mamatay ang mga kampi sa kanya!
 Sadyang naging halik ng kamatayan (kiss of death) ang anumang pag-eendorso ni 
Gloria, at ito ang magpapaliwanag kung bakit sinubukan ni Gilbert Teodoro, ang kandidato 
para Pangulo ng administrasyong Macapagal-Arroyo, na dumistansiya sa kanya. 

Sa kontekstong ito, madaling maintindihan ang pinanggagalingan at katangian ng suporta 
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kay Pangulong Noynoy Aquino. Ang matinding galit sa nakaraang Pangulo’y nagtulak sa 
tagumpay ng oposisyon, at ang malinis niyang pangala’y naging sapat para pagkatiwalaan 
siya.
 Masasabing naging "mababaw" ang pamantayan ng pagpili noong nakaraang 
halalan dahil nanggaling tayo sa isang administrasyong walang pakundangan. Nais lang ng 
mga botanteng wakasan ang garapalang pamamalakad sa pamahalaan kaya ang ipinalit ay 
ang tinitingnang hindi mangungurakot.
 Pero bukod sa kampanya kontra kurakot, may inaasahan bang radikal na pagbabago 
sa mga polisya’t programang nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng mahihirap?
 Maaga pa para magkaroon ng komprehensibong pagsusuri sa mga patakaran ng 
administrasyong Aquino, pero mainam na maging mapagmatyag. Ang pagsasamantala’y 
hindi lang sa porma ng korupsiyon kundi sa pagpapatupad ng mga patakarang 
pinapakinabangan lang ng iilan. 
 Bagong administrasyon, bagong pag-asa. May pagbabago kaya sa ilalim ng bagong 
Pangulo? Maaga pa para sumagot, pero panahon na para magsuri’t kumilos. Huwag lang 
sanang umasa nang umasa dahil kailangan pa rin ang mahigpit na pagkakaisa.

Hulyo 2-8, 2010





Edukasyon
KABANATA 6





KUNG BA KI T  DA PAT 
MAGPARA MI  SA  U PL B

M as marami, mas masaya. Malaking klase, malaking kita.
 Gusto ni Chancellor Luis Velasco ng Unibersidad ng Pilipinas sa Los 
Baños (UPLB) na ipatupad ang pagkakaroon ng malalaking klase para sa 

lahat ng foundation at general education courses sa susunod na semestre na magsisimula sa 
Hunyo 2010. Kung noon ay umaabot lang sa 25 hanggang 40 ang bilang ng mga estudyante 
bawat klase, ngayon ay magiging 160 hanggang 250 na.
 Kung pakikinggan ang kanyang panayam sa LBFM 97.4 noong Enero 22, 
binanggit niyang makabubuti ito dahil gusto niyang paramihin ang bilang ng mga 
estudyante sa UPLB. ”We want to increase the capacity of UPLB to accept more students. We 
are targeting to increase our intake by 500 by June 2010. Next year, our target is to increase the 
population from 10,000 to 15,000 students at any given time.”
 Para patunayang hindi biglaan ang polisiyang ito, sinabi niyang pinag-usapan ang 
pagkakaroon ng malalaking klase sa mga faculty conference at Executive Committee na 
binubuo ng mga dekano. ”This is not a decision of mine. I only execute the collegial decision.”
 May pag-aaral diumano tungkol sa isyung ito: ”Some three years back, we started 
doing some large classes and the Institute of Mathematical Sciences and Physics took it as a 
challenge. They have done it for the last three years. They are satisfied and they feel happy. They 
take it as a better way of doing things because they have more time to do research, write papers and 
do reports.”
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Kung paniniwalaan si Velasco, may praktikal na pakinabang ang mga propesor sa nasabing 
institute: ”They argue that ̀ Why should I repeat my lecture if I’m handling four sections of the same 
subject four times a day? (By having large classes) I could only do it once, and the three hours I 
can devote correcting papers, doing creative work.’ So they have more free time to reflect on how 
they can improve their teaching methodology and approaches; and the research agenda they want 
to pursue.”
 Hindi naman talaga bago ang pagkakaroon ng malalaking klase sa ilang kurso. 
Kahit noong estudyante pa ako sa UP Diliman, natatandaan kong ang mga klase sa STS 
(Science, Technology and Society) ay kailangang gawin sa auditorium ng College of Science 
dahil mahigit 150 kami noon.
 Ano ba ang nangyayari kapag mas malaki ang isang klase? Una, mas malaking 
oras ang nagugugol sa pag-tsek lang ng attendance at iba pang bagay na walang kaugnayan 
sa paksa tulad ng pagpapatahimik sa ilang maiingay. Ikalawa, nahihirapan ang propesor na 
makilala ang lahat ng mga estudyante niya. Ikatlo, limitado ang interaksiyon ng propesor 
at estudyante, at madalas na ang nakapagtatanong lang ay ang mga nakaupo sa harap. 
Ikaapat, ang atensiyon ng mga estudyante ay papaliit nang papaliit habang papalayo nang 
papalayo ang kanilang distansiya sa propesor. Siguro’y hindi na kailangang ipaliwanag kung 
may natututuhan ba ang mga estudyanteng piniling maupo sa likuran ng napakalaking 
auditorium.
 Sa kabila ng pagkakaroon ng malaking klase, masasabi kong may natutuhan 
naman ako. Pero ito ay dahil lang sa binasa ko nang maigi ang makakapal na readings sa 
kursong ito. Naging malaking problema sa akin ang kalidad ng pagtuturo kung saan tila 
mga sekretarya kaming kumukuha lang ng diktasyon mula sa superbisor. Ang inaasahan 
kong pagkakataon para makapagtanong at makipagdebate sa kapwa estudyante (o mismong 
propesor) ay nawawala. Sa loob-loob ko noon, mas makabuluhan sana ang STS kung maliit 
lang ang klase namin.
 Gaano ba dapat kaliit ang isang klase? Para sa mga nagtuturo sa kindergarten 
hanggang ikatlong grado, lumalabas sa isang pag-aaral sa Estados Unidos na mas mainam 
ang pagkakaroon ng maliit na klase na binubuo ng 13 hanggang 17 estudyante: ”(S)mall 
classes led to statistically significant improvements in reading and mathematics, and benefits were 
greatest for students who started in small classes early.”
 Sa kaso ng mga estudyante sa kolehiyo, totoo namang mahirap na itakda ang 
eksaktong bilang para sa lahat ng mga kurso’t disiplina. Ang bilang ng mga estudyante sa 
isang klase ay depende sa katangian ng kurso, pasilidad ng departamento’t kolehiyo at kahit 
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ang laki o liit ng silid-aralan.
 Pero alam nating lahat na bukod sa mga ito, pangunahing salik sa pagtuturo ang 
interaksiyon sa pagitan ng mga guro’t estudyante. Para epektibo ang edukasyon sa apat na 
sulok ng paaralan, kailangang magbigay ng pagkakataon sa mga estudyanteng magbahagi 
ng kanilang opinyon.
 Sa aking personal na karanasan, ang isang kursong nangangailangan ng palihan 
(workshop) para suriin ang mga isinulat ng mga estudyante (at maraming ganitong kurso 
sa Peryodismo) ay epektibo kung ang mga estudyante ay 12 hanggang 15 lang. Para naman 
sa mga kursong ang layunin ay magbigay ng lektyur, ang bilang ng mga estudyante ay hindi 
dapat lumampas sa 25.
 Bukod sa kinakailangang interaksiyon sa bawat isa sa kanila, malaking bentahe sa 
guro ang maliit na klase para mas malalimang masuri ang mga papel at iba pang isinusumite 
ng mga estudyante. Ano kaya ang pakiramdam ng isang estudyante kung nakakuha siya ng 
mababang grado sa isang papel na pinaghirapan niyang tapusin pero hindi niya sigurado 
kung binasa nang mabuti ng propesor? Maaasahan ba ang propesor na basahin ang lahat 
ng mga papel na kailangang markahan kung ang bilang ng mga estudyante ay umaabot 
na sa 250, kung masusunod ang mga nasa kapangyarihan ng UPLB? Kahit na sabihin ni 
Velasco na may mga teaching assistant na handang tumulong sa propesor, iba pa rin kung 
siya mismo ang magbibigay ng marka.
 Napag-uusapan na rin lang ang mga pang-akademikong papel, mahirap para sa 
isang malaking klaseng magkaroon ng mga essay examination dahil mangangailangan ito 
ng masusing pagbabasa. Sa aking karanasan sa STS noong estudyante pa ako, puro mga 
objective-type lang ang ibinigay sa amin dahil mas mabilis markahan ang mga ito: Ang 
problema nga lang, puwedeng manghula ang estudyante at may posibilidad ng tsambang 
pagpasa. Kahit na sabihing puwede ring mambola ang estudyante sa isang sanaysay, 
mahihirapan siyang makalusot kung maingat magbasa ang kanyang propesor, isang bagay 
na magagawa niya kung kakaunti lang ang kanyang estudyante.
 Tungkol naman sa feedback ng ibang propesor sa Institute of Mathematical 
Sciences and Physics na hindi praktikal na ulit-ulitin nang maraming beses isang araw ang 
iisang lektyur, kailangan nating tandaang ang 12 yunit na teaching load bawat semestre ay 
napakagaan na kompara sa ibang unibersidad na nagtatakda ng mas maraming yunit at 
walang dahilan para pagsamahin sa isang malaking grupo ang iba’t ibang klase.
 Sa kabila ng nakasaad sa faculty manual na kailangang magbigay ng 40 oras na 
serbisyo ang mga propesor bawat linggo, hindi strikto ang mga kolehiyo sa office hours para 
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sa atin at marami tayong panahon para sa pananaliksik o iba pang gawain. Totoong nariyan 
ang tukso para pagsamahin ang iba’t ibang klase para sa isahang pagbibigay ng partikular 
na lektyur, pero sa aking palagay ay sobra-sobra na itong pang-aabuso sa maluwag na 
nating oras. Bagama't nasa bentahe ng propesor ang pagtitipid sa oras sa pamamagitan ng 
isahang pagbibigay ng lektyur sa mas malaking grupo, hindi natin dapat isakripisyo ang 
kinakailangang pakikipag-ugnayan sa mga estudyante.
 Puwede ikatuwirang magiging trabaho ng mga ”nakabababang” instruktor na 
maging katuwang sa pagtuturo, dahil sila ang tutulong sa pagmamarka ng mga papel, 
magtse-tsek ng attendance at magsasagawa ng recitation batay sa itinuro ng ”nakatataas” na 
propesor.
 Nasaan kaya ang collegiality sa ganitong sitwasyon? Alam kaya ng mga 
responsableng opisyal ng UPLB, lalo na ang Chancellor, na ang mga instruktor ay may 
pantay na karapatan sa mga ganap na propesor (full professors)? Ang sinumang pumasok 
para magturo sa UP ay binibigyan ng kaukulang respeto batay sa kanyang pagtuturo at 
pag-aambag sa kaalaman ng piniling disiplina. Ang kanilang ranggo ay hindi nagiging isyu 
dahil mas dapat pinapakinggan ang laman ng kanilang argumento. Kung tutuusin, malaki 
nga ang posibilidad na mas magaling magturo ang isang batang instruktor na may nais 
patunayan kompara sa isang tumatanda nang propesor na tamad nang magbasa’t magsuri.
 Sa gitna ng kontrobersiyang ito, lubos talagang kinakailangan sa UPLB ang 
kakaibang porma ng pagpaparami—ang patuloy na pagkilos tulad ng ginawang walk-out 
noong Enero 29 para ipakita ang kolektibong pagtutol sa nasabing polisiya. Sadyang wala 
kang maaasahan mula sa mga opisyal na walang idea ng epektibong pagtuturo at ang iniisip 
lang ay kung paano magpapalaki ng kita.
 Sa huling pagsusuri, kailangan lang nating tanungin kung sino ba ang pangunahing 
makikinabang sa pagkakaroon ng malalaking klase. Ito ba ay ang mga estudyanteng nais 
na matuto? Ito ba ay ang mga instruktor na mababa na nga ang posisyon ay lalo pang 
bababa ang kanilang katayuan sa unibersidad? Ito ba ay ang mga propesor na ang hangarin 
ay magpalalim ng kaalaman sa pamamagitan ng epektibong pakikipag-ugnayan sa mga 
estudyante?
 Mas maraming estudyante, mas maraming kita. Sino sa tingin mo ang magiging 
masaya?

Enero 29-Pebrero 4, 2010



SAYSAY NG  PAGTATAPO S (1)

M asasabing pinakamasayang taon ng mga mag-aaral sa elementarya’t hayskul 
ang Grade 6 at 4th Year High School.
 Kahit na hindi pa tapos ang kanilang pormal na edukasyon, 

nangangahulugan naman ito ng pagtuntong sa susunod na antas—mula elementarya 
papuntang hayskul o mula hayskul papuntang kolehiyo.
 May pribilehiyong hatid ang pag-abot ng mga estudyante sa huling taon ng 
elementarya’t hayskul. Dahil nabibilang na sila sa tinatawag na upper class, hindi maikakaila 
ang kanilang impluwensiya sa iba pang estudyanteng nasa mas mababang grado’t antas.
 Ang mga nasa Grade 6 at 4th Year High School ay pinagdaanan na ang anumang 
nararanasan ng mga nakabababa. Natural lamang na ang huli ay sumasangguni sa una at 
matamang pinakikinggan ang anumang payo.
 Maraming tanong ang mga nasa mababa pang grado’t antas: Strikto ba ang mga 
guro? Mahusay ba silang magturo? Mataas ba silang magbigay ng grado? Mahirap ba ang 
mga pinapagawang proyekto? 
 Madali mang sagutin ng maikling oo o hindi, siyempre’y kailangan pa rin ng 
mahabang paliwanag. Gustong malaman ng mga naghahanap ng payo ang konteksto ng 
oo o hindi dahil ito ang pinakamahalaga sa paghahanda para sa isa pang yugto ng kanilang 
pang-akademikong buhay.
 Masarap na mahirap ang buhay Grade 6 o 4th Year High School. Nariyan man 
ang kultura ng relatibong kaluwagan ng mga guro, wala pa ring lugar para magpabaya 
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sa pag-aaral. Tulad ng mga nakaraang taon, may mga kurso pa ring mahirap o madaling 
intindihin depende sa disposisyon ng estudyante.
 Interesado ka bang malaman ang aking pinagdaanan? Sa aking personal na 
karanasan noong elementarya’t hayskul, naging madali para sa akin ang Matematika at 
Agham pero malaking kalbaryo naman ang pag-aaral ng Ingles, lalo na ang pagsusulat ng 
mga sanaysay.
 Kahit na kaya kong intindihin ang mga batayang prinsipyo ng balarila’t ortograpiya, 
mahirap para sa aking isalin sa panulat ang mga napag-aralan. Walang pinagkaiba ang 
burador sa pinal na bersiyon ng aking mga pang-akademikong sanaysay dahil pareho silang 
walang malinaw na mensahe.
 Noong panahong iyon, ang aking nakangiting pagsagot sa mga mathematical 
equation ay napapalitan ng aburidong paghawak sa lapis kapag oras na ng theme writing. 
"Ano ang isusulat ko? Ano-anong salita ang pinakamainam na gamitin? Paano ko 
ipapaliwanag ang aking saloobin? Teka, ano ba ang nasa loob ng utak ko?"
 Ang pagdating ng Marso ay hinintay ko tulad ng iba ko pang kaklase sa Grade 6 
at 4th Year High School. Nakatakda kasi kaming kumuha ng pinal na eksaminasyon nang 
mas maaga pa sa ibang grado’t antas. Ang mga natitirang linggo ay nakalaan na lang sa pag-
eensayo para sa pinakahihintay naming aktibidad—ang aming pagtatapos.
 Matapos ang eksaminasyon, may kaunting pag-aalala kung ang mga markang 
nakuha’y sapat para makapagtapos. Pero oras na malamang pumasa, wala nang iba pang 
dapat atupagin kundi maghanda para magmartsa.
 Saan ba dapat umupo? Paano ba dapat maglakad? Ano ang tamang paraan ng 
pagkuha ng diploma? May alituntunin ba sa pagpalakpak? Bawal ba ang pagsigaw dahil sa 
sobrang kasiyahan?
 Siguro’y may iba pang personal na tanong: Saan ba puwedeng makabili ng murang 
sapatos at damit? Saan kaya puwedeng magpaayos o magpagupit ng buhok?
 Para sa mga nasa Grade 6 at 4th Year High School, totoo namang dapat magsaya 
dahil Marso na. Pero iba ang sitwasyon sa kasalukuyan kumpara sa aking pinagdaanan.
 Hindi hamak na mas malala ang nararanasan ngayon ng kabataan. Mahaba ang 
listahan ng problema: Patuloy na nakaamba ang pagtaas ng matrikula’t iba pang bayarin. 
Ang pang-akademikong kalayaan ay sinisikil ng mga nasa kapangyarihan sa loob at labas 
ng eskuwelahan. Kahit ang simpleng paglilimbag ng publikasyon ng mga estudyante ay 
pinapakailaman ng ilang administrador. 
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 Problema ng mga estudyante hindi lang ang pagpasa sa mga kursong kinukuha 
kundi ang pakikibaka para mapabuti ang kalagayan nila. May magagawa pa kaya ang mga 
nasa Grade 6 at 4th Year High School na nakatakda nang magtapos sa mga susunod na 
linggo?

Marso 19-25, 2010



SAYSAY NG  PAGTATAPO S (2)

M agkahalong kasiyahan at pag-aalala. Hindi alam kung maiiyak o matutuwa. 
May matinding kabang hindi mawari kung paano nagsimula. Normal sa 
isang estudyanteng magtatapos ang magkaroon ng iba’t ibang pakiramdam.

 Tandang-tanda ko pa ang pagtatapos ko ng elementarya’t hayskul noong 1982 at 
1986. Pakiramdam ko’y nakamit ko na ang rurok ng tagumpay at wala na akong kailangang 
patunayan pa. Kahit na pangatlo lang ako sa may pinakamataas na grado noong elementarya, 
nakabawi naman ako noong hayskul nang magtapos akong balediktoryan. Abot-tainga ang 
aking ngiti dahil sa personal na tagumpay na natamo.
 Opo, sadyang makasarili ako noon. Makalipas ang mahigit dalawang dekada, 
mainam sigurong punahin ko na ang aking sobrang kayabangan. Dahil nasilaw ako sa 
kinang ng mga medalyang isinabit sa aking leeg, akala ko’y napakatalino ko’t madali na 
ang pagharap sa mga hamon ng buhay. Simple lang ang aking ambisyon noong nagtapos 
na ako ng hayskul—makakuha ng diploma sa kolehiyo, magkaroon ng magandang trabaho 
at magkamal ng maraming pera. Sa konteksto ng pagpapayaman, mababaw at likas na 
makamundo ang aking mga plano—mangolekta ng kotse’t motorsiklo, magpatayo ng 
maraming bahay, bumili ng eroplano’t yate at kumain sa mamahaling restoran.
 Para sa akin, ang diploma ay simpleng tuntungan lang para sa magandang buhay 
at ang tanging mahalaga lang sa pag-aaral ay makakuha ng matataas na grado. Kailangang 
maagang makilala ng mga guro, sundin lahat ng mga utos at parating maging magiliw sa 
kanila. Hindi na baleng walang masyadong matutuhan basta’t parating matataas ang marka.
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 Dahil nag-aral ako sa isang pribado’t Katolikong paaralan sa Caloocan City 
noong elementarya’t hayskul (bagama't mas mababa ang binayarang matrikula dahil sa 
aking matataas na marka), hindi ko ramdam ang hirap na pinagdaraanan ng marami 
pang estudyanteng pumapasok noon sa mga pampublikong paaralan. Kung tutuusin, may 
negatibong konotasyon pa nga ang salitang public school para sa akin. Kapag gusto kasi 
kaming sawayin ng ilang guro namin, ito ang madalas nilang sabihin, "Tumigil na nga kayo. 
Para kayong taga-public school!" Naikintal sa aking murang kaisipang masama ang ugali 
ng isang nag-aaral sa pampublikong paaralan.
 Palibhasa’y mahirap kaya hindi sibilisado. Iba sila, iba ako.
 Kahit na medyo namulat ako sa realidad ng ating lipunan nang patayin si dating 
Senador Benigno Aquino noong Agosto 21, 1983 (o noong Second Year High School 
ako), hindi pa rin naging malalim ang aking pagsusuri sa pambansang sitwasyon. Sa 
pangkalahatan, makasarili pa rin ang aking ambisyon, at ang aking lamang tanging interes 
ang itinataguyod ko noon. Naging tagapangulo man ako ng konseho ng mga estudyante 
(student council) noong hayskul, ang paggampan ng aking tungkulin ay nasa konteksto 
lang ng pagpapatupad ng mga taunang aktibidad tulad ng student fair at sportsfest.
 Unti-unting nagbago ang aking perspektiba nang maganap ang EDSA 1 noong 
Pebrero 1986, o ilang buwan bago ang aking pagtatapos sa hayskul. Kahit na hindi pa naaalis 
ang makasariling ambisyon, ginamit ko ang aking posisyon bilang lider-estudyante para 
manawagan sa lahat ng kaklase’t kaibigan na suportahan ang kilusan laban sa pananatili ng 
mga Marcos. Kasama akong nagbunyi nang mailuklok ang bagong administrasyon sa ilalim 
ni Corazon Cojuangco-Aquino na nabiyuda noong 1983.
 Masasabing naging madamdamin at medyo politikal ang naging valedictory 
speech ko noong aming pagtatapos sa hayskul, isang okasyong nagwakas sa sama-samang 
pagkanta ng "Bayan Ko." Hindi ko na matandaan kung may naglakas-loob na magtaas-
kamao noong panahong iyon, pero alam na alam kong hindi ko ginawa iyon. Medyo 
nagbago man ang aking perspektiba, nananatili pa ring mababaw ang pananaw ko sa buhay 
noon.
 Sa kabila ng makasaysayang EDSA 1, tiningnan ko pa ring personal na tagumpay 
ang aking pagtatapos at wala akong konsepto ng patuloy na pagkilos para sa mas 
makabuluhang pagbabago. 
 Sadyang abot hanggang langit ang aking kayabangan. Naibalik ako sa lupa 
nang pumasok ako sa Unibersidad ng Pilipinas (UP), isang pampublikong paaralan, para 
magkolehiyo. Nalaman kong mali ang aking pag-iisip sa katangian ng mga pampublikong 
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paaralan sa Pilipinas. Walang batayan para isiping hindi sibilisado ang mga nag-aaral sa 
pampublikong paaralan. Kung tutuusin, maraming mga produkto nitong mas matalino pa 
sa iba.
 Dahil sa aking makasariling pananaw, akala ko noo’y mas maraming estudyanteng 
katulad kong nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Hindi pala totoo ito dahil hindi 
hamak na mas maraming pampublikong paaralan kaysa pribado. At dahil sa kahirapang 
kinakaharap ng maraming mamamayan, maraming magulang na nagiging praktikal at 
pinag-aaral ang kanilang mga anak sa mga pampublikong paaralan. Unang una, mas mura 
ang matrikula sa mga ito.
 Ang kahirapan ay isang malungkot na realidad sa kasalukuyan, kaya nga mahigit 
siyam sa bawat sampung estudyante ng elementarya ay nasa pampublikong paaralan; 
samantalang sa hayskul ay mayroong walo sa bawat sampung estudyante. (Tingnan ang 
Talahanayan 1)

Talahanayan 1
Pagpapatala ng mga estudyante sa elementarya't hayskul

(Taong 2008-2009)

Elementarya
Porsiyento 

ng mga 
nagpatala

Hayskul
Porsiyento 

ng mga 
nagpatala

Pampublikong 
paaralan 12,574,506 91.9% 5,421,562 80.2%

Pribadong 
paaralan 1,112,137 8.1% 1,342,296 19.8%

Kabuuan 13,686,643 100.0% 6,763,858 100.0%

 Pinaghalawan: National Statistical Coordination Board (NSCB)

 Dati’y wala akong pakialam sa gastusin ng pamahalaan sa batayang edukasyon, 
dahil akala ko’y hindi ako apektado nito. Pero sa aking pananatili sa UP, nalaman kong 
papaliit nang papaliit ang badyet ng pamahalaan sa edukasyon, lalo na sa elementarya’t 
hayskul.
 Ang realidad noon ay nagpapatuloy pa rin ngayon. Sa unang tingin, kapansin-
pansin ang pagtaas sa taunang badyet para sa edukasyon. Pero kung iuugnay ito sa 
pagtaas ng presyo ng bilihin, mapapansin ang pagbaba ng tunay na halaga ng alokasyon 
ng pamahalaan. Halimbawa, ang taunang badyet para sa elementarya’t hayskul ay P103.1 
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bilyon noong 2002 at tumaas ito sa P118.0 noong 2006. Kung ikokompyut ang tunay na 
halaga ng mga ito, malalamang ang alokasyon ay P93.8 bilyon noong 2002 at P85.6 bilyon 
noong 2006. (Tingnan ang Talahanayan 2)

Talahanayan 2
Badyet ng pamahalaan para sa elementarya't hayskul 

2002-2006 (sa libong piso)

Taon Taunang 
badyet a/

Tunay na 
halaga ng 

piso b/

Tunay na halaga 
ng taunang 

badyet

Tantos ng 
pagtaas o 
pagbaba

2002 103,134,128 0.91 93,758,298 ---

2003 106,708,873 0.88 93,768,781 0.0%

2004 105,295,032 0.83 87,309,313 (6.9%)

2005 110,995,428 0.77 85,512,656 (2.1%)

2006 118,038,047 0.73 85,596,843 0.1%

Komputasyon ng awtor batay sa mga datos ng National Statistical Coordination Board 
(NSCB) at National Statistics Office (NSO)
a/ Aktuwal na badyet mula 2002 hanggang 2005; planong badyet para sa 2006
b/ Batay sa average Consumer Price Index (CPI, 2000=100) ng partikular na taon.

 Marami pang empirikal na datos na magpapakita ng aktuwal na karanasan 
ng maraming tao. Sa pamamagitan ng mga estadistika, nalaman kong ang personal na 
pinagdaraanan ay maaaring kakaiba sa kalagayan ng karamihan. 
 Medyo natagalan man ang pagkamulat sa katotohanan, mainam na ring nalaman 
ko ang kamalian ng aking makasariling gawi. Sana’y isaisip ito ng mga magtatapos ngayong 
taon sa elementarya’t hayskul: Maraming nangyayari sa Pilipinas ngayon at kinakailangan 
ang mahigpit na pagkakaisa ng lahat para mangyari ang kinakailangang pagbabago.
 Walang lugar para sa personal na interes dahil mas kinakailangang pagtuunan ng 
pansin ang kabutihan ng nakararami. Totoo mang maraming oportunidad na ibibigay sa 
mga taong nakapagtapos ng pormal na edukasyon (lalo na sa antas ng kolehiyo), hindi pa 
rin dapat kalimutan ng kabataan ang kahalagahan ng pagsisilbi sa bayan.

Abril 2-8, 2010



ANG  PANG GAGA H ASA 
KAY SARA H  RAYMUNDO

K ahit kontra sa etika, hayaan mong pangalanan ko ang biktima. Mayroon pong 
paulit-ulit na ginahasa (at patuloy na ginagahasa) sa Unibersidad ng Pilipinas 
(UP) Diliman. Siya po ay walang iba kundi si Sarah Jane S. Raymundo.

 Pamilyar ba ang kanyang pangalan? Si Sarah ang propesor sa Departamento ng 
Sosyolohiya na napabalita noong pinagkaitan ng tenure kahit na malinaw ang kanyang 
kalipikasyon bilang mahusay na guro sa kanyang mahigit siyam na taong pagtuturo sa UP.
 Nagsimula bilang part-time na Lecturer noong Hunyo 1999, nahirang si Sarah 
bilang full-time na Instructor sa Nobyembre ng taong iyon sa nasabing departamento. Sa 
pagtatapos ng kanyang Master of Arts (MA) in Sociology, tumaas ang kanyang ranggo sa 
Assistant Professor makalipas ang pitong taon (Hunyo 2006).
 Dahil sa kahusayan na kanyang ipinakita bilang guro at iskolar sa kanyang piniling 
disiplina, pito sa 10 tenured faculty ng Departamento ng Sosyolohiya ay bumotong pabor 
sa kanyang tenure noong Marso 2008. Pero ang magandang balita noong una ay napalitan 
ng masama kinalaunan. May mga nagbago ng posisyon, may mga patagong naglatag ng 
kanilang anti-komunistang disposisyon. May bumaligtad, may napaigtad. Ang dapat na 
para kay Sarah ay ipinagkait sa kanya. Kung hihiramin ang headline sa tabloid: Kawawang 
Sarah, ilang beses na ginahasa!
 Nangyari ang unang panggagahasa noong Mayo 2008. Sinabihan kasi ng Vice 
Chancellor for Academic Affairs (VCAA) ang College Executive Board (CEB) ng College 
of Social Sciences and Philosophy (CSSP) na magkomento sa isinulat na dissenting opinion 
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ng tatlong tenured faculty na hindi pabor sa pagbibigay ng tenure kay Sarah. Dagdag pa rito, 
hiniling din ng VCAA noong Hunyo 2008 sa Departamento ng Sosyolohiya na magbigay 
pa ng karagdagang paliwanag kung bakit ang mga pang-akademikong kalipikasyon at 
karangalang nakamit ni Sarah ay nakapangingibabaw sa isang insidente ng paglabag sa 
propesyonal na etika (further explain how the academic qualifications and achievements far 
outweigh this instance of breach of professional ethics).
 Tulad ng ibang biktima, naramdaman ni Sarah noon ang pagsasamantala. Ang 
dapat ay simpleng kaso ng pag-apruba sa kanyang aplikasyon para sa tenure ay naging 
masalimuot na usapin. Kahit na may karapatang magtanong ang administrasyon, bakit tila 
mas binigyang-pansin ang pagtingin ng minorya sa puntong iyon?
 Mas matinding panggagahasa ang nangyari noong Oktubre 2008 nang magbigay 
ng mas mahabang pahayag ang tatlong tenured faculty na hindi bumoto para sa tenure ni 
Sarah. Nakapagtatakang inabot ng halos apat na buwan bago nakapaglabas ng 13 pahina 
ang tatlong ito na inaakusahan si Sarah ng breach of professional ethics. Nag-ugat ang 
diumanong kasalanan ni Sarah sa hindi niya pagbibigay-linaw sa kanyang naging papel sa 
isang press conference hinggil sa pagkawala ni Karen Empeño, isa sa dalawang estudyante 
sa UP na pinaghihinalaang dinukot ng militar.
 Sa kanilang mahabang paliwanag, lumalabas na ayaw nila kay Sarah dahil sa 
diumanong pagsisinungaling niya tungkol sa isyung ito. Nakapagtataka lang na sa halip na 
suportahan ang anumang hakbangin para sa panawagang ilitaw ang nawawalang estudyante, 
pinili ng tatlong itong pag-initan ang isang propesor na nais makatulong sa kampanya para 
sa karapatang pantao. Hindi ko rin maubos-maisip kung paanong ang insidenteng ito ng 
diumanong pagsisinungaling ay nakapangingibabaw sa mahusay na paggampan ni Sarah sa 
larangan ng pagtuturo at pananaliksik.
 Sa editoryal na pamantayan, lubos na nakakawala rin ng dignidad kay Sarah ang 
pagkakaroon ng tatlong "kaaway" na hindi marunong magsulat sa wikang Ingles. Wala silang 
masyadong alam sa balarila ng wikang ito (Halimbawa nito’y ang paulit-ulit at nakahihilong 
paggamit ng mga katagang "We are of the view"). Kalat din ang kanilang mga punto’t mahirap 
sundan ang daloy ng diskusyon. (Mayroon ngang isang argumentong hindi ko maintindihan: 
Sinisisi si Sarah sa hindi paglalagay ng isa sa kanyang maraming publikasyon sa Justification 
(for tenure) niya!) Binigyan naman sana nila ng kaukulang paghahanda ang mga argumento at 
hindi lang sila nagbigay ng sabog na diskurso! Kung sabagay, ano pa ba naman ang maaasahan 
mo sa tatlong propesor na hindi masyadong kilala sa larangan ng sosyolohiya, kumpara kay 
Sarah na unti-unting nagkakapangalan pati sa internasyunal na larangan.
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 Pero ang mas malala pang panggagahasa ay nangyari noong Nobyembre 6, 
2008. Sinabihan si Sarah ng tagapangulo ng Departamento ng Sosyolohiya na ang mga 
tenured faculty ay HINDI INAPRUBAHAN ang kanyang aplikasyon para magkaroon ng 
tenure. Hindi sinabi ang dahilan ng desisyong ito. Pero heto ang pinakamasaklap na balita: 
Sinabihan siyang huwag nang pumasok sa klase kahit ang kontrata niya’y matatapos pa sa 
Disyembre 2009.
 Nagpatuloy ang panggagahasa noong Nobyembre 14, 2008 nang sumulat ang 
departamento ni Sarah sa VCAA na hindi na ito magrerekomenda ng tenure.
 At dahil napagsamantalahan nang maraming beses at pilit na tinanggalan ng 
dignidad, dumulog si Sarah sa Chancellor noong Nobyembre 20, 2008. Makalipas ang 
isang taon (Nobyembre 3, 2009), nakuha ni Sarah ang sagot ng Chancellor na hindi pabor 
sa kanyang tenure. Hindi akalain ni Sarah na ang dapat na magbibigay ng hustisya sa kanya 
ay isa pa sa maraming manggagahasa, at inabot pa ng napakahabang panahon bago niya 
nalaman ang katotohanang ito!
 Makalipas ang 10 araw (Nobyembre 13), umapila naman si Sarah sa Presidente 
ng UP hinggil sa kaso niya. Ano ang ginawa ng Presidenteng abala sa maraming 
gawain? Makalipas ang isang buwan (Disyembre 14), sumulat ang Presidente ng UP sa 
departamento ni Sarah para hingin ang sagot ng tenured faculty sa isang simpleng tanong: 
"Do you recommend the grant of tenure to Prof. Sarah Raymundo?” At noong Disyembre 16, 
2009, nalaman ang resulta ng referendum: Lima ang hindi pabor, apat ang pabor. Malas 
lang ni Sarah dahil ang dalawang propesor na dating bumoto pabor sa kanya ay retirado na.
 Tulad ng inaasahan, ang biktima’y umakyat sa pinakamataas na policy-making 
body ng UP, ang Board of Regents (BOR). Gumawa siya ng isang liham sa mga miyembro 
ng BOR noong Enero 15, 2010 para ulit-ulitin ang kawalan nang hustisya, ang mga 
nangyaring panggagahasa sa kanya.
 At dahil mahusay na nailahad ni Sarah ang kanyang argumento (bukod pa sa 
suportang ibinigay ni Faculty Regent Judy Taguiwalo), nagdesisyon ang BOR noong Mayo 
27, 2010 na sang-ayunan ang kanyang apila. Sa madaling salita, nabigyan ng tenure si 
Sarah!
 Pero kung inaakala mong dito nagtatapos ang kuwento, pati na ang panggagahasa 
kay Sarah, nagkakamali ka. Wala pa pong hustisya. Habang sinusulat ito’y hindi pa 
nakakabalik si Sarah sa pagtuturo. Ayaw pang aksiyunan ng Departamento ng Sosyolohiya 
ang utos ng BOR na bigyan ng tenure si Sarah. 
 Nakakagulat pa nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Kahit malinaw na si Sarah 
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ang biktima, maririnig mo ngayon sa ilang sulok ng pamantasan (lalo na sa Departamento 
ng Sosyolohiya) ang mga ingay ng ilang walang pakundangan. Sinasabi ng mga nagkait 
ng tenure kay Sarah na sila ang tunay na biktima! Wala raw karapatan ang mga taga-labas 
(tulad ko) na makialam sa mga bagay na internal lang sa kanilang departamento. Dapat 
daw igalang ang institutional/departmental autonomy dahil ang tanging layunin lang nila 
ay protektahan si Sarah.
 Sa totoo lang, nawala ako sa argumentong nasa interes diumano ni Sarah ang 
pagkakatanggal sa kanya. Hindi ko maintindihan ang lohika ng paggamit sa konsepto ng 
autonomy para huwag sabihin kay Sarah noong una ang dahilan ng hindi pagbibigay ng 
tenure sa kanya. Kailangan pang hintayin ang memorandum ng Chancellor (na kalakip 
bilang annexes ang napakaraming dokumento hinggil sa kaso niya) para malaman ni Sarah 
ang konteksto ng paulit-ulit na panggagahasang pinagdaanan niya.
 At sa kaso ng panggagahasang ito, kailangan kong pangalanan ang biktima, pero 
hayaan mong itago ko ang mga salarin. Simple lang po ang dahilan: Ang mga nanggahasa 
at patuloy na nanggagahasa ay wala sa antas ng pang-akademikong kakayahan ng isang 
Sarah Jane S. Raymundo. Malaking insulto para kay Sarah na mabanggit kasama ang 
pangalan nila.
 Totoo pong may ginahasa at patuloy na ginagahasa sa UP Diliman. Pero sadyang 
kabaligtaran ang katotohanan. Sa sitwasyon ni Sarah, ang mga nanggagahasa’y siyang 
nahuhubaran, samantalang ang biktima’y siyang nabibigyang dangal.

Hulyo 23-29, 2010



U.P.  B ILA NG  R ESEARCH 
UNIVERSI TY

M ay 11 tumatakbo bilang pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP). 
Sila ay sina Consolacion Alaras, Patrick Alain Azanza, Leonor Briones, 
Esperanza Cabral, Sergio Cao, Benjamin Diokno, Ma. Serena Diokno, Raul 

Pangalangan, Alfredo Pascual, Virginia Teodosio at Luis Rey Velasco.
 Para sa inyong piling-piling indibidwal na nais mamuno sa naturingang 
pambansang unibersidad ng bansa, sana nama’y bigyan ninyo ng kaunting importansiya 
ang aking saloobin na sa tingin ko’y opinyon din ng maraming kapwa guro, gayundin ng 
maraming estudyante, kawani at alumni ng ating pamantasan.
 Batay sa inyong vision statements, malinaw ang inyong plano para sa UP. 
Bagama't may pagkakaiba sa mga argumento (may nagsasabing napag-iiwanan na ang UP, 
samantalang may nagsasabing nangunguna pa rin ito), iisa naman ang tunguhing ninanais: 
Ang kaunlaran hindi lang ng pamantasan kundi ng kapakanan ng mga estudyante, kawani, 
at guro nito.
 Maraming puntong kailangang suriin, pero hayaan ninyong tutukan ko ang isang 
katangian ng UP na nais ninyong paunlarin at palawakin. Ilang beses n’yong binanggit ang 
pangangailangang maging research university ang UP.
 Kung kayo ang masusunod, dapat ay bigyan ng maraming insentibo ang mga 
gurong katulad ko na tuluy-tuloy na magsagawa ng iba’t ibang pananaliksik. Bagama’t 
binabanggit ninyo ang kahalagahan ng mga pananaliksik para makatulong sa paghuhubog 
ng opinyong pampubliko, lumalabas na ang pangunahing layunin ninyo’y mapaganda ang 
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katayuan ng UP kompara sa iba pang nangungunang unibersidad sa ibang bansa.
 Sa kontekstong ito, mas mahalaga para sa inyo ang mga publikasyon sa refereed 
journals, lalo na sa mga internasyonal na publikasyon. Ito naman kasi ang kultura sa 
maraming nangungunang unibersidad sa Pilipinas at iba pang bansa: Publish or perish. Ito 
rin ang pamantayan ng kahusayan ng mga guro—ang makapasa sa malalim na ebalwasyon 
ng mga referee at patnugot ng isang refereed journal. Hindi nga ba’t isa ito sa mga 
pangangailangan para magkaroon ng tenure?
 Batay sa aking karanasan sa pagiging patnugot ng tatlong refereed journal 
(dalawa sa UP, isa sa labas) at referee sa napakaraming iba pa, talaga namang matindi ang 
pinagdaraanan ng mga artikulong nais ng mga awtor na maisama sa isang isyu ng pang-
akademikong publikasyon. Masasabing may elitismo sa refereed journals, dahil sadyang 
napakalaki ng tantos ng hindi pagtanggap (rejection rate) sa marami sa kanila.
 Hindi ko naman minamaliit ang refereed journals at alam kong magandang 
sukatan ito ng academic scholarship. Pero dapat nating tanggaping ang kagalingan sa 
pananaliksik ay kaya ring masukat sa ibang paraan, lalo na’t nais nating maintindihan kahit 
ng mga taong nasa labas ng akademya.
 Bilang pang-akademikong publikasyon, may malaking limitasyon kasi ang 
refereed journals sa pagpapaabot ng mahahalagang impormasyon sa mga tao. Alam kong 
may pagsisikap ang maraming refereed journals (kasama na ang mga publikasyong bahagi 
ako) na lumabas sa maliit na mundo ng akademya.
 Pero sadyang mahirap gawin ito. Pangunahin dito ang estilo ng pagsusulat ng 
maraming guro, hindi lang sa UP kundi sa marami pang unibersidad. Ang tono kasi ng 
academic writing ay hindi madaling maintindihan ng mga taong nasa labas na ng akademya.
 Ano ang iba pang paraan masukat ang kagalingan sa pananaliksik? Dahil ang 
aking larangan ay peryodismo, ang unang-unang pumapasok sa isip ay ang pagsusulat para 
sa midya. 
 Ito kasi ay maaaring indikasyon ng kahusayan hindi lang sa pananaliksik kundi 
sa tono’t estilo ng pagsusulat na naiiintindihan ng maraming Pilipino. Hindi tulad ng 
maraming pang-akademikong publikasyon kung saan ang awtor ay tila nakikipag-usap 
lang sa piling audience – at minsan nga’y tila siya lang ang nakakaintindi ng lengguwahe 
niya!—malawak ang saklaw ng midya at kailangan ng estilong kakaiba sa academic writing.
 Kung ang pagsusulat para sa refereed journals ay maaaring esoteric, sa midya 
naman ay lubhang kailangang maging journalistic. At kumpara sa refereed journals na ang 
mahabang artikulo (kadalasan ay hindi bababa sa 5,000 salita) ay indikasyon ng kahusayan, 
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ang hamon sa journalistic writing ay ang pagpapaikli ng artikulo (kadalasa’y 500 hanggang 
1,000 salita) dahil kailangang maging direkta sa punto.
 Kaya nga ang madalas na biruan ng mga peryodista, nakakaya nilang ipahayag 
sa isang pahina ang paliwanag ng akademikong umaabot sa isang buong libro. Kung ang 
mga propesor ay may mababang tingin sa midya dahil sa iresponsableng gawi ng ilang 
peryodista, ang midya nama’y hindi maintindihan kung bakit ang maraming propesor ay 
nagsusulat sa paraang tila walang nakaiiintindi sa kanila.
 Kaya nga para sa inyong tumatakbo bilang pangulo ng UP, mainam na pangunahan 
ninyo ang pagsasagawa ng bagong pamantayan sa academic scholarship. Hindi lang ito 
dapat nakatutok sa publikasyon sa refereed journals kundi sa pagpapaabot ng mga resulta 
ng pananaliksik sa publiko (na kadalasa’y sa pamamagitan ng midya).
 Sa kabila ng maraming kahinaan ng midya, hindi natin maikakaila ang susing 
papel nito sa paghuhubog ng opinyong pampubliko. At dahil ayaw nating umasa lang sa 
mga peryodista sa popularisasyon ng mensahe, ang nararapat na hamon sa mga guro ay 
gamitin mismo ang midya para maiparating ang kanilang mga pananaliksik.
 Tama ang binanggit ninyong ang pagiging research university ay dapat na 
isakonteksto sa pagiging makabuluhan ng anumang pananaliksik na isinasagawa. May 
maitutulong ang UP bilang research university sa pagbabagong hinahangad sa ating 
lipunan.
 Pero ang hamon para sa lahat ng mananaliksik sa UP (na hindi lang po mga guro 
kundi pati na ang mga estudyante’t kawani) ay maipaabot sa publiko ang mga ito at hindi 
lang mag-ipon ng alikabok sa ating aklatan.

Setyembre 10-16, 2010



USAPANG  LASI NG  SA 
PAGTATAPOS NG  S E MESTRE

S a maraming unibersidad, matatapos na ang unang semestre at may ilang linggo pa 
bago ang pagsisimula ng ikalawa.
 Siguro’y panahon na para pansamantalang magpahinga. Nakakapagod nga naman 

ang semestreng nakaraan para sa mga estudyanteng patuloy na nakikibaka para makuha ang 
diploma. Kaya saka na muna ang pagpupunyagi. Buksan na ang alak. Tulad ng nakasaad sa 
patalastas, maghanda na para sa magdamagang inuman!
 Sadyang madaling magpakalango dahil ito ang paraan para mawala ang mga pag-
aalala. May hinding maipaliwanag na kasiyahan sa pansamantalang pagkawala ng katinuan 
habang pinag-uusapan ng magkakaibigan ang mga bagay na walang katuturan. Sa paglipas 
ng oras, kung sakaling nagiging seryoso na ang mga tao, biglang may magpapahinto sa 
mataas na antas ng diskurso: “Hoy, saka na iyan. Imperyalismo? Hindi iyan usapang lasing. 
Back to regular programming!” Kasabay ng kolektibong pagtawa ang pagbabago ng paksa: 
“Alam mo bang may bago nang nililigawan si _______?”
 Ah, iba talaga ang nagagawa ng alak. Biro ng iba, hindi nito kayang lunurin ang 
problema dahil marunong lumangoy ang huli. Pero may pakinabang ang tuluy-tuloy na 
pag-inom para pansamantalang takasan ang anumang bumabagabag sa isipan. Depende sa 
iyong iniinom, puwedeng dahan-dahan kang tatamaan o bigla mo na lang nararamdaman. 
Kanya-kanyang reaksiyon ang nangyayari sa tama ng alak: May dahan-dahang nahihilo, 
may bigla-biglang nasusuka, may basta-basta na lang natutumba. 
 Anuman ang epekto ng alak, malinaw na nawawalan ka ng kontrol sa iyong 



156

katawan. Posibleng nagkakaroon ka ng tapang para sabihin ang saloobin, o gawin ang 
anumang bagay na ayaw mo. Sa paglipad ng diwa, maaaring nagiging mas mapanlikha 
dahil sa tingin mo’y mas malayo na ang naaabot ng utak. Pero ang kalaliman ng diwa’y 
hindi napapansin sa huntahang puno ng kababawan. Kahit simpleng biro’y nagiging 
katawa-tawa. Kahit ang simpleng patutsada’y nagiging mitsa ng pikunan.
 Ilang beses na ba nating natunghayan sa midya ang away-lasing? Sadyang delikado 
ang armadong wala sa katinuan! At kahit walang baril o kutsilyo, ang boteng inorder sa 
ngalan ng pagkakaibigan ay naisasaksak sa katabing biglang naging kaaway.
 Drink moderately. Magandang payo itong nakikita sa huling bahagi ng patalastas 
ng mga alak. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Mahirap bilangin ang tagay o boteng 
nainom sa paglalim ng gabi at paghaba ng huntahan. Gaya ng nabanggit kanina, minsa’y 
biglang-bigla na lang nararamdaman ang tama. Ang pagkahilo’y hudyat ng unti-unting 
pagtakas ng katinuan, at bago mo pa man maramdamang hindi mo na kaya’y huli na ang 
lahat.
 Ang alak, ilagay sa sikmura, huwag sa utak. Magandang payo rin ito mula sa 
matatanda. Pero hindi ko alam kung paano ito nagagawa. Ang paglaki ng tiyan ay hindi 
nangangahulugang walang epekto ang alak sa utak. May tao nga bang nakagagawa ng 
pag-inom ng alak nang hindi tinatatamaan, kahit na gaano karami ang itumba niyang 
bote? Aba, kahit ang sinasabing paghalo ng asin sa iniinom ay walang garantiyang hindi ka 
tatakasan ng katinuan! Napapahaba lang ng asin ang kakayahan mong uminom nang mas 
marami sa “normal.”
 Ano nga ba ang normal? Sa totoo lang, wala naman talagang normal sa larangan ng 
inuman. Subhetibo ang salitang ito sa konteksto ng pagkakaiba ng kalagayan ng katawan. 
Maraming nagsasabing ang sanay uminom ay mas maraming nakakaya, samantalang ang 
mga baguha’y paisa-isa lang.
 Nakalulungkot lang na nagiging sukatan ng pagkalalaki ang dami ng naiinom. 
Kung malakas sa inuman ang isang lalaki, siya raw ay macho. Kung kaya naman ng isang 
babaeng makipagsabayan sa kalalakihan sa inuman, siya naman daw ay isa sa kanila (one 
of the boys). Sadyang kalat na kalat ang seksismo sa lipunan, at kahit sa umpukan ng 
magkakaibiga’y halatang-halata ito!
 Sa okasyon ng pagtatapos ng unang semestre, hindi na ako magugulat kung maraming 
estudyanteng bibili ng alak para magsaya, kahit pansamantala lang. Mula sa nakatatanda, hindi 
ko intensiyong payuhan kang maghinay-hinay lang sa pag-inom. Nasa iyo naman ang desisyon 
kung iinom ka o hindi, at mahirap bigyang-kahulugan ang mga subheting termino.
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 May kanya-kanya rin tayong reaksiyon sa tama ng alak. Ang aking hinihiling lang 
ay maging maingat lalo na’t kung ang kasiyahan ay gagawin sa labas ng bahay. Pero alam 
mo na rin ito.
 Sa konteksto ng kinakailangang pagkilos para sa hinahangad na pagbabago (sa 
lipunan man o sa personal mong buhay), maaaring may nakikita kang pakinabang sa 
pansamantalang pag-inom. Nagbibigay kasi ito ng kaunting kasiyahan sa iyo. Kahit na 
ito ay magastos na bisyo (bukod pa sa nakasasama sa iyong kalusugan), nasa tamang pag-
iisip ka naman (kung hindi ka parating lasing) para malaman ang kahihinatnan ng iyong 
madalas o bihirang pag-inom.
 Kaya habang nakatingin ka sa iyong baso o bote at kinakausap ka ng iyong mga 
kainuman, mainam na sagutin mo ang aking ilang tanong: Ang lahat ba ng problema’y 
nadaraan sa “maboteng” usapan? Ano na ang iyong gagawin kinabukasan? Itutuloy mo pa 
ba ang pagtakas sa problema o handa ka na bang muling harapin ito?

Oktubre 8-14, 2010



PARA SA ESTU DYANTENG 
AYAW MAG MA RTSA 
SA KALSA DA

I sang martsa lang siguro ang nasa isip mo ngayon. Sa pagtatapos ng iyong pag-aaral, 
mabagal kang maglalakad papunta sa entablado para kunin ang iyong diploma. Sa 
paghawak ng iyong pinakaaasam na katibayan ng iyong tagumpay, mapapatingin ka 

sa mga nanonood at ngingitian mo silang lahat.
 Siguro’y paulit-ulit na pumapasok sa isip ang eksenang ito. Hindi tuloy nakakagulat 
na nagsusumikap kang makapasa sa lahat ng kursong kinukuha mo bawat semestre. Para 
sa iyo, magkakaroon din ng katapusan ang pagsusunog ng kilay at ang maraming gabing 
pinagpupuyatang gawin ang anumang kinakailangang isumite sa propesor. Apat na taon 
lang ang paghihirap. Pagkatapos nito, kalayaan!
 Totoong mahirap maging estudyante. Pinagdaanan ko rin ito kaya alam ko ang 
nararamdaman mo. Pero alam mong higit pa sa pagiging estudyante ang papel mo sa buhay. 
Marami kang identidad depende sa iba’t ibang taong nakakasalamuha—mabuting anak 
para sa magulang, mabuting kapatid para sa bunsong dapat alagaan, mabuting kaibigan 
para sa taong may matagal kang pinagsamahan. Minsa’y nakakaapekto sa iyong pag-aaral 
ang problema ng iba. Hindi mo kasalanan ito. Minsan, kailangan naman talagang unahin 
ang kapakanan ng pamilya o kahit ng kaibigan.
 Dahil sa iyong pag-aaral at iba pang personal na pinagkakaabalahan, wala ka nang 
panahon para sa iba pang gawain. Ang iyong konsepto ng kalayaan ay limitado lang sa pag-
alis sa pamantasan. Kasabay kasi ng pagkuha ng diploma ang pagkawala ng karapatan ng 
iyong mga propesor para sabihan ko kung ano ang dapat mong gawin. 
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 Pero dahil estudyante ka pa ngayon, may kaunting karapatan pa ako bilang guro 
para pagsabihan ka, bagama't iginagalang ko kung anuman ang magiging desisyon mo. 
Walang debate sa mahusay mong paggampan sa iyong gawaing pang-akademiko dahil ito 
ang inaasahan sa iyo. Pero huwag mong isiping ito lang ang nilalaman ng iyong edukasyon.
 Totoong maraming kaalaman ang maibibigay ng libro at napapayaman ng iyong 
binabasa ang talakayan sa loob ng silid-aralan. Kailangang lang linawing higit pa rito ang 
pag-aaral. Susi sa epektibong edukasyon ang pagpapataas ng kamulatan, isang bagay na 
makukuha lang kung ikaw ay makikisalamuha sa iba. Sa pamamagitan ng personal na 
pakikipag-usap sa mga taong may direktang karanasan sa mga pangyayari, nalalaman mo 
ang aktuwal na realidad. Kung makikisalamuha ka kahit sa hindi kakilala’t may malaking 
kaibahan sa estado sa buhay, mapapansin mo ang limitasyon ng libro’t malayang talakayan. 
Kahit na gaano kahusay ang libro o guro, hinding hindi matatawaran ang pakikisalamuha.
 Isang katangian ng pakikisalamuha ang pakikipagkaisa. Maaaring sa porma ito 
ng aktuwal na pagsali sa organisasyon o simpleng pagsama sa kung anumang aktibidad. 
Para sa katulad mong maraming ginagawa, naiintindihan naman ang limitasyon ng maaari 
pang gawin kaya hindi ka inaasahang akuin ang lahat ng responsibilidad kung sakali. Hindi 
ka dapat matakot makipag-usap sa mga kapwa estudyanteng may mataas na antas ng 
kamulatan dahil alam naman nila ang pinagdaraanan mo. Kung sadyang hindi mo kayang 
maging aktibong-aktibo, wala naman silang magagawa rito.
 Pero sa aking palagay, kaya mong gawan ng paraan ang paglahok sa ilang aktibidad. 
Aminin mo: Kahit sa gitna ng maraming gawain ay naisisingit at naisisingit mo pa rin ang 
paminsan-minsang panonood ng sine o pagpunta sa anumang party. Sa madaling salita, 
may oras ka pa rin sa paglilibang. Kung bibilangin mo ang mga oras na ito sa isang linggo, 
siguro’y puwede mong ilaan ang mga ito sa mas makabuluhang paraan.
 Sa konteksto ng isang kilos-protesta, ang pagmamartsa sa kalsada ay ilang 
oras lang. Oo, nakakapagod ang mabilad sa init ng araw at minsa’y masakit sa paa ang 
matagalang paglalakad. Pero nararamdaman mo lang ang mga ito kung hindi mo alam 
kung bakit ka nariyan. Kapag naroon ka na’t kasabay mo ang mga dati at bagong kaibigan, 
ang tanging mararamdaman mo lang ay ang kolektibong galit ng mamamayan habang 
iwinawagayway ang mga bandila’t plakard at ipinapakita sa lahat ng nakatingin ang mga 
nakasulat na mensahe.
 Hindi tulad ng pagmamartsa sa okasyon ng iyong pagtatapos, ang isang pagkilos 
sa lansangan ay may magkahalong mabagal na paglakad at mabilis na pagtakbo. Nagiging 
makabuluhan ang pagmamartsa sa lansangan sa dalawang bagay: Una, nagbibigay ito ng idea 
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sa mga taong nakakakita tungkol sa mga isyung kinakaharap ng bayan. Ikalawa, pinapalakas 
nito ang adhikain ng mga lumahok na ipagpatuloy pa ang kanilang makabuluhang buhay.
 Malinaw na ang pagmamartsa sa kalsada ay bahagi ng iyong edukasyon sa mas 
mataas na antas. Hindi tulad ng mga pang-akademikong gawain, wala kang gradong 
makukuha sa iyong piniling porma ng pagkilos. Pero magkakaroon ng mataas na pagtingin 
sa iyo ang lahat ng taong makakasalamuha mo, dahil alam nilang may isa pang katulad 
mong naniniwala sa minimithing pagbabago.
 Nasa iyo ang desisyon sa landas na tatahakin. Sana’y piliin mo ang direksiyon 
tungo sa mga grupong makabuluhan, hindi ang mundo ng mga walang pakialam.

Nobyembre 19-25, 2010



HUWAG  KA NG  MAGPROTE STA 
SA DISYEMBR E 1

P asensiya na po sa aking pagkutya sa mga nagpoprotesta. Hindi naman kasi 
mahalaga ang mangyayari sa Disyembre 1. Bakit? Interesado ka ba?
 Magkakaroon daw ng malawakang pagkilos ang mga estudyante’t guro 

ng maraming state universities and colleges (SUCs) para tutulan ang pagtapyas sa kanilang 
badyet. Tutuloy daw sila sa Senado para igiit ang mas mataas na alokasyon. Makakaasa ka 
ng panibagong ingay na likha ng libo-libong taong galit dahil sila raw ay ginigipit.
 Huwag mo nang alamin ang detalye dahil hindi ka naman dapat sumama sa 
protesta.
 May paliwanag kasi si Pangulong Noynoy Aquino kung bakit mas mababa ang 
alokasyon sa SUCs para sa susunod na taon. Dapat daw gawing priyoridad ang batayang 
edukasyon (basic education). Mas kailangan daw kasi ang pondo ng mga eskuwelahan 
para sa elementarya at hayskul. Ang SUCs, ayon sa kanya, ay may kakayahan naman daw 
mangalap ng sariling pondo. Ito raw ang dahilan kung bakit mas mababa ang alokasyon 
para sa kanila.
 Oo nga naman. Kahit na alam mong hindi dapat pagbanggain ang kahalagahan ng 
pag-aaral sa elementarya, hayskul at kolehiyo, may katuwiran naman ang Pangulo. Kayang 
-kaya ng SUCs na magpataw ng mas mataas na matrikula sa mga estudyante. Posible ring 
iparenta ang ilang pasilidad at lupain sa mga pribadong negosyante para madagdagan ang 
kita ng SUCs. Sa pamantayan ng isang kapitalista, wala talagang problema.
 Malaking sakit ng ulo ba sa mga estudyante ang mataas na matrikula? Hindi 



162

po, basta’t siguraduhin lang ng SUCs na mayayaman lang ang mag-aaral sa kanila. Kung 
sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) ay umaabot sa mahigit P20,000 bawat semestre ang 
binabayaran ng estudyanteng may 18-unit load, aba’y dapat pantayan ng iba pang SUCs 
ang sinisingil na P1,000 bawat yunit sa UP. Kung umaangal ang mga estudyante, mainam 
na lumipat na lang sila ng eskuwelahan.
 Huwag mo nang pansinin ang argumento ng mahihirap na estudyanteng wala na 
silang mapaglilipatan dahil hindi hamak na mas mataas ang matrikula sa mga pribadong 
kolehiyo’t unibersidad. Kung hindi nila kayang tumuntong sa kolehiyo, pumunta na 
lang sila sa vocational school. At kung wala silang pambayad kahit sa vocational courses, 
magtrabaho na lang sila.
 Pero teka. Anong trabaho ba ang tumatanggap ng high school diploma lang? 
Pasensiya na’t wala akong maisip. Kung sabagay, hindi na natin kailangang pag-isipan ang 
isang problemang hindi naman atin. Ano nga ba naman ang pakialam natin sa kabataang 
mahihirap? Problemahin nila kung paano sila makakapag-aral!
 Kung sakaling magdesisyon ang administrasyon ng SUCs na iparenta ang 
ilang pasilidad at lupain nito, hindi na ito dapat tutulan ng mga estudyante. Ano ngayon 
kung lalong liliit ang napakaliit nang bilang ng mga silid-aralan? Ano ngayon kung mas 
pakikinabangan ng mga kapitalista ang mga pasilidad na dapat ay para sa gawaing pang-
edukasyon lang? Dapat na matutong magsiksikan sa maliit na kuwarto ang mga guro’t 
estudyante. May kasabihan po sa wikang Ingles: Beggars can’t be choosers. At kung gusto 
mong makarinig ng mas prangkang kasabihan: Misery is for losers!
 Opo, “loser” ang ginamit kong termino. Magalit na ang mga taga-SUCs (kasama 
na ang mga kapwa taga-UP), pero ano pa ba ang tinatawag mo sa mga taong nabubuhay 
sa napakaabang kalagayan? Doon sa Polytechnic University of the Philippines (PUP), may 
hindi-nakakatawang biro ang mga estudyante: Ang mga hinihimatay ay dinadala hindi sa 
klinika kundi sa kubeta. Sa sobrang baho kasi ng huli ay biglang nagigising ang diwa ng 
sinumang walang malay.
 Gusto mo bang magprotesta sa Disyembre 1? Huwag na lang. Kaya namang tiisin 
ng mga estudyante’t guro ang mababang alokasyon sa SUCs. Sanay na sila sa kabulukan ng 
pasilidad. At siyempre, kung ikaw ay hindi taga-SUC, hindi mo naman dapat problemahin 
ang problema ng iba. Sa loob-loob mo, may mas mahalagang paglaanan ng panahon tulad 
ng pamamasyal o panonood ng paboritong programa sa telebisyon. At kung sakaling 
mapanood mo ang balita tungkol sa pagkilos ng mga galit na estudyante’t guro, mainam na 
ilipat ang channel dahil hindi ka naman interesado sa mga nangyayari. 
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 At kung sakaling ikaw ay nag-aaral sa isang SUC tulad ng UP o PUP, mainam 
na isara mo ang iyong tainga’t ipikit ang iyong mata kung sakaling mapadaan ang mga 
nagpoprotesta. Sanay ka naman sa ganitong sistema, hindi ba? Ilang beses mo na bang 
tinakpan ang iyong ilong sa pagdaan mo sa mababahong kubeta? Ilang beses mo na bang 
pinunasan ang iyong kamay tuwing napapahawak ka sa maruming poste o dingding na 
hindi na kayang linisin dahil hindi sapat ang pondo ng iyong eskuwelahan?
 Sadyang hindi magandang idea ang sumama sa protesta, dahil kakailanganin 
mong amuyin ang baho at pagmasdang mabuti ang kabulukan ng iyong paligid. Ang iyong 
mga kamay, pati na rin ang mga paa, ay marurumihan dahil sa mahaba’t medyo matagal 
na paglalakad sa mga kalyeng kasing-dumi ng eskuwelahang pinapasukan mo. Posibleng 
mangitim ang balat sa pagkakabilad sa init ng araw. At kung hindi ka magdadala ng payong 
at biglang umulan, posible ka ring magkasakit.
 Masyadong malaking abala para sa katulad mong gusto na lang manahimik ang 
magtaas ng kamao at isigaw ang mga panawagan bilang simbolo ng pagtutol. Kaya huwag 
ka nang makiisa sa mangyayari sa Disyembre 1. Tanggap mo namang wala nang pag-asa, 
at hindi totoo ang sinasabi ng mga nagpoprotesta na makakamit nila ang tagumpay sa 
pamamagitan ng mahigpit na pagkakaisa.
 Pero teka. Nagtagumpay pala noon ang mga taga-PUP sa pamamagitan ng 
kanilang mga kilos-protesta dahil hindi natuloy ang pagtaas ng kanilang matrikula. At 
ngayon ay kaisa ng mga estudyante’t guro ang mismong pangulo ng PUP sa pagprotesta sa 
mababang badyet. Aba, tila nauubusan na ako ng argumento para sa hindi mo paglahok.
 Mabuting tapusin ko na lang ito. Baka magbago pa ang isip mo!

Nobyembre 26-Disyembre 2, 2010



GRADO BI LA NG  SUK ATAN 
NG  KARANGA LA N 
AT KAHU SAYA N?

S a wikang Ingles, may dalawang pangunahing isinusulong sa mga pamantasan: 
Honor and excellence. Wala namang debate sa pangangailangan ng karangalan 
at kahusayan. Pero nagkakaroon ng problema kung may pagkakaiba sa sukatan ng 

dalawang konsepto.
 Isang malaking isyu ngayon para sa iilang lider-estudyante ng Unibersidad ng 
Pilipinas (UP) Diliman ang kaso ng tagapangulo ng University Student Council (USC) na 
natanggal sa kanyang kinukuhang programa dahil sa mababang grado. Ayon sa partidong 
katunggali niya, nararapat lang daw na magbitiw na siya sa USC dahil hindi siya magandang 
halimbawa sa iba pa.
 Bago ang diumanong malaking bagay na ito, nagkaroon din ng problema ang 
dating Student Regent (SR) na taga-UP Baguio dahil sa katayuang pang-akademiko 
(academic standing). Natanggal din siya sa kanyang kinukuhang programa dahil bumagsak 
siya sa nag-iisang kursong kinuha niya noong nakaraang semestre. Sa isang panayam sa 
midya, inamin naman niya ang kanyang kakulangan. Dahil sa nangyari, kinailangan siyang 
palitan ng ikalawang kandidato para SR kamakailan lang.
 Bilang guro’t administrador sa kolehiyo, hindi ako dapat nakikialam sa problema 
ng mga estudyante. Pero bilang dating lider-estudyante noong hayskul at peryodistang 
pangkampus noong kolehiyo, hindi ko mapigilang magkomento dahil tila nakakalimutan 
ng iilang lider-estudyante ang katungkulan nila. 
 Hindi po ito para sa dalawa, kundi para sa iba pang patuloy na bumabatikos sa 
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kanila. Hindi ito pagpuna sa dalawang lider-estudyante na natanggal sa kanilang kinukuhang 
programa sa UP Diliman at UP Baguio. Alam naman nila ang kanilang kakulangan at 
tinatanggap naman nila ito.
 Hindi naman talaga maikakaila ang kanilang hindi magandang katayuang pang-
akademiko. Iisa lang ang sukatan ng huli, at ito ay ang pinal na grado: Sa kaso ng UP, uno 
(1.0) kung napakagaling, singko (5.0) kung napaka…ano? BOBO?
 May konteksto sa bawat gradong nakukuha, at ang singko’y hindi nangangahulugan 
ng mapurol na utak. May estudyanteng bumabagsak sa kurso dahil lumiliban sa klase, hindi 
nagsusumite ng mga hinihingi ng propesor, hindi nakakakuha ng magandang grado sa 
mga eksaminasyon. Alam kong marami ka pang dahilang masasabi, at hindi ako tututol 
kung isa rito ay ang subhetibong katangian ng pagbibigay ng grado. Sa ngalan ng grado, 
nagkakaroon ng mga estudyanteng tinatawag na “sipsip.” May mas malala pa nga raw sa 
mga sipsip; sila ang mga “higop.”
 Sa kaso ng mga aktibista (tulad ng dalawang “problemadong” lider-estudyante), 
hindi na nila kailangang amining ang kanilang mabababang grado ay dahil sa kanilang 
patuloy na pagkilos at paggampan ng kanilang tungkulin. Totoo mang dapat nilang ayusin 
ang kanilang katayuang pang-akademiko (o pataasin ang kanilang grado kung gusto nilang 
manatili sa pamantasan), hindi dapat mawala ang konteksto ng kanilang pinagdaraanan.
 Nagtataka lang ako kung bakit hindi nakikita ng mga nagtataguyod diumano 
ng karangalan at kahusayan ang panlipunang kalagayang nagtutulak sa maraming 
estudyanteng kumilos sa halip na mag-aral. Kung sa tingin nila’y ginagampanan naman 
ng dalawang “problemadong” lider-estudyante ang kanilang sinumpaang tungkulin, bakit 
kailangang idiin ang kanilang partikular na kakulangan nang hindi sinusuri ang kanilang 
pangkabuuang kalakasan?
 Para sa mga estudyanteng pinili ang isang buhay-aktibista, ang sukatan ng 
karangalan at kahusayan ay hindi ang matataas na grado o mga sertipiko’t medalyang 
nakukuha. Ang pagkilala’t pagpupugay ay nanggagaling sa pagkilos para sa pagbabago, 
sa pakikiisa sa iba’t ibang sektor ng lipunan para igiit ang iisang hangarin—hustisya, 
demokrasya, at kaunlaran para sa mga pinagkaitan.
 Sa konteksto ng aking pinagdaanan, ang aking pagiging tagapangulo ng student 
council noong hayskul at pagiging patnugot sa balita ng publikasyong pangkampus noong 
kolehiyo ay hindi testamento ng aking pagiging mahusay na lider-estudyante.
 Noon, may maling pagtinging lubos na pinaniwalaan ko: Dapat daw na unahin 
ang pagiging estudyante sa pagiging lider. Sabi sa amin ng mga mas nakakatanda noon sa 
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wikang Ingles, “You should be a student first, and a leader second.” Kaya nga raw ang termino 
sa wikang Ingles ay student leader dahil ang pagiging estudyante’y isang priyoridad. 
Napakaganda ng paliwanag sa amin noon, hindi ba?
 Nadala kami noon sa ganda ng retorika. Hindi na namin nakita ang katotohanang 
hindi dapat pinaghihiwalay ang papel ng isang estudyante sa lipunang kanyang ginagalawan. 
Mahusay ang retorika pero maraming kahinaan sa paliwanag. Hindi nakita ang kahalagahan 
ng sakripisyo, pati na ang paglalaan ng kaukulang panahon para sa anumang gawaing 
kailangang matapos.
 Dahil dito, kami ay napako sa pagpapataas ng grado habang kumikilos diumano para 
sa pagbabago (kung may panahon pa kami). Kung tutularan ng kasalukuyang kabataan ang 
aming gawi, ano na lang ang mangyayari sa mga pamantasan? Sa panahong kinakailangan 
ang pagkilos para sa mga importanteng kampanya tulad ng pagkaltas ng badyet sa state 
universities and colleges (SUCs), siguro’y magiging imposible ang panawagan para lumabas 
ng klase ang mga estudyante. 
 Oo, may puna ako sa ilang lider-estudyante, at ito ay ang pagkapako nila sa 
matataas na grado. Hindi po rito nasusukat ang karangalan at kahusayan sa pamantasan. 
May katanggap-tanggap na paliwanag sa sakripisyong ginagawa ng iilan para sa kabutihan 
ng pangkalahatan. Problema mang matatawag ang pagkakaroon ng mababang grado, hindi 
dapat mawala ang konteksto kung bakit nagkakaganito.
 Simpleng tanong lang sa puntong ito: Anong klaseng lipunan ba ang nagtutulak 
sa maraming kabataang kumilos para sa pagbabago sa murang edad? Mas mainam na ang 
pambansang kalagayan ang pag-aralan sa halip na mabababang gradong nagresulta hindi 
dahil sa kabobohan. Sa kontekstong ng lipunang ginagalawan, hindi ba’t nagiging “maliit” 
na bagay ang katayuang pang-akademiko?

Disyembre 17-23, 2010



Disposisyon
KABANATA 7





AKO,  PU NONG  A BAL A

A ng medyo maluwag na panahon sa aking pansamantalang pamamalagi sa 
Korea ay naging masikip sa aking pagbabalik sa Pilipinas.
 Sunod-sunod ang mga kailangang gawin, maraming artikulong 

kailangang tapusin. Nagsisimula na ring dumating ang mga imbitasyon para magbigay ng 
iba’t ibang lektyur, seminar at workshop at unti-unti nang napupuno ang aking kalendaryo. 
Enero pa lang ngayon pero may mga nakatakda na akong puntahan hanggang Abril. Sa 
gitna ng tuluy-tuloy na pagsusulat at pagsasalita, nariyan din ang medyo napapadalas nang 
pagbibigay ng panayam sa midya.
 Nakadaragdag din siyempre sa napupuno kong iskedyul ang dumarami nang 
pagtugon sa mga pabor na ibinibigay ng ilang kasamahan sa trabaho, pati na rin ang mga 
estudyante ng iba’t ibang eskuwelahan. Puwede po ba kayong mainterbyu para sa pang-
akademikong papel na sinusulat ko? (Sige. Libre ako sa mga araw na ito...) Maaari ka 
bang mag-referee ng isang artikulo tungkol sa midya? (Tingnan muna natin kung nasa 
posisyon akong magbigay ng komentaryo.) Puwede ka bang patnugot para sa isang 
proyekto? (Walang problema, pero ayusin natin ang iskedyul para hindi bumangga sa iba 
pang kailangan kong gawin.)
 Oo, oo, oo. Masasabi bang kahinaan ang bihira kong pagsabi ng hindi? Tulad 
noon, tinitingnan kong bahagi ng gawain bilang peryodista’t guro ang pagtugon sa 
napakaraming tanong o pabor na minsa’y kumakain kahit sa aking Sabado’t Linggo. 
Halimbawa, sinusulat ko ang sanaysay na ito ngayong madaling araw ng Sabado dahil 
kararating ko lang kagabi mula sa Pampanga kung saan may isang seminar para sa mga 
peryodista. Pagkasulat nito, kailangan kong maghanda para sa isang pulong sa aming 
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kolehiyo hinggil sa isang proyekto. Aba, sa sobrang dami ng trabaho, tila wala na rin akong 
panahon para magreklamo!
 Buti na lang at naiintindihan ni Joy ang aking trabaho, bagama't nakokonsensiya 
ako’t hindi ko natutupad ang pangako kong maglaan ng mas mahabang oras para sa 
aming mag-asawa. Minsan nga’y binibiro niya ako kung kailangan na niyang humingi ng 
appointment para makausap ako. Ang pabirong sagot ko naman, kailangan ko na siyang 
kuning personal na sekretarya!
 Sa tulong ni Joy, nagiging mapanlikha na rin kami sa pag-aayos ng aking masikip 
na iskedyul para magkasama. Sa aking nakatakdang pag-alis papuntang Indonesia sa 
Pebrero, sasama siya sa akin at nangako ako sa kanyang maglalaan ako ng kahit kalahating 
araw para maglibot-libot sa Jakarta o iba pang karatig na lugar. Oo, magastos ang ganitong 
plano, pero hindi dapat tapatan ng presyo ang makabuluhang pagsasama.
 Napapailing na lang ako kung bakit kailangang bumangga sa mga importanteng 
petsa ang ilang pagsasalita. Maniniwala ka bang kailangan kong magtrabaho sa Araw ng 
mga Puso ngayong Pebrero kahit na ito ay tumatapat sa Linggo? Gayundin ang mangyayari 
sa Semana Santa ngayong Abril.
 Pero minsa’y nagkakataong pumapabor sa aking personal na interes ang pagtanggap 
sa anumang hinihiling ng ilang kaibigan. Noong nakaraang taon kung saan nasa Korea ako 
bilang visiting professor, nagkaroon ako ng mapanlikhang palusot para bumalik sa Pilipinas 
sa okasyon ng aking kaarawan nang magsalita ako sa isang komperensiya ng mga blogger. 
Para masiguradong sulit ang aking maikling pagbisita, nag-organisa rin ako ng isang pulong 
para sa isang proyekto. Kapansin-pansin ang maliit na kompromiso sa sitwasyong ito: Sa 
pagsapit ng hapon sa araw ng aking kaarawan (Setyembre 21), kailangan ko nang pumunta 
sa paliparan para sa aking biyahe pabalik ng Korea.
 Hindi lang punong abala, kundi puno ng abala! Biro ko sa aking sarili, para akong 
punong hitik sa bunga, at sana’y hindi dumating ang panahong magmimistulang tuod 
akong walang silbi sa bayan. Huwag sanang mangyari ito sa aking pagtanda!
 Tulad ng iba pang punong hitik sa bunga, hindi maiiwasan ang paminsan-minsang 
pambabato sa akin pero bahagi na ito ng trabaho’t hindi ko tinitingnan bilang personal na 
atake. Kailangan ko lang sigurong humingi ng dispensa sa mangilan-ngilang gustong sirain 
ang aking reputasyon dahil wala na akong panahon ngayon para sagutin ang mga paratang 
nila. 
 Noong 2006, sa gitna ng Proklamasyon 1017 kung saan nakansela ang programa 
sa radyong isa ako sa mga co-host, kinailangan kong tumulong na sagutin ang paratang ng 
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isang testigo ng gobyerno na propaganda arm diumano ng mga komunista ang nasabing 
programa sa radyo. Ngayon, may nagpapakalat na naman ng misimpormasyon sa isang social 
networking site tungkol sa aking nakaraan. Payo ko sa mga dating katrabahong nananatiling 
personal kong kaibigan—ilan sa kanila’y binanggit din sa nasabing misimpormasyon – hindi 
na kailangang patulan ang mga paratang na iyon dahil may mas mahalagang paglaanan ng 
oras.
 Sumisikat na ang araw at kailangan ko nang tapusin ang sanaysay na ito para 
pansamantalang makapag-almusal kasama si Joy. Pagkatapos nito’y maghahanda na ako ng 
aking presentasyon para sa isang mahalagang pulong ngayong hapon.
 Sa susunod na linggo’y nakatakda pa rin akong magsalita sa isang porum, pero sa 
Martes na siguro ako magsisimulang maghanda para dito. Wala akong panahon sa Lunes 
dahil may kailangan akong isulat para sa isa pang kolum sa wikang Ingles. Siyanga pala, 
kailangan ko ring ipadala sa isang diyaryo sa Korea ang isang mahabang artikulo sa mismong 
araw ng aking nakatakdang pagsasalita sa isang porum sa Biyernes, kaya malamang na 
magsisimula ang aking pananaliksik at pagsusulat sa Miyerkules at Huwebes.
 Muntik ko na ring makalimutang kailangan ko nang ayusin ang aking website 
at magsagawa ng ilang taktikang search engine optimization (SEO). Kung sabagay, 
makakapaghintay naman ang mga ito dahil mas mahalaga ang direktang pakikipag-
ugnayan sa iba’t ibang tao bilang bahagi ng aking trabaho.
 May kritisismo ka sa aking ginagawa? Handa po akong makinig dahil may 
malaking maitutulong ito sa akin. Pero kung personal na atake lang ang gagawin mo (tulad 
ng pagmumurang ginawa ng isang nagkomento sa aking blog), pasensiya na’t pipiliin kong 
hindi sagutin ang anumang mensahe mo. Masyado akong abala para pag-aksayahan ka ng 
panahon kung sakali.
 Gusto mo akong kausapin sa aking opisina? Handa po akong makipag-usap basta’t 
ayusin natin ang ating iskedyul. Nais mo bang humingi ng payo tungkol sa iyong pagsusulat 
o pagtuturo? Hindi po ako eksperto pero pipilitin kong tulungan ka. Iyon naman ang nais 
ko sa aking buhay, ang makatulong kahit paano. 
 Paano ko ba dapat tapusin ang sanaysay na ito? Siguro’y kailangan ko lang 
magbigay ng klaripikasyong wala po akong reklamo sa pinili kong buhay. Kahit kailan, 
huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung sa tingin mo’y kinakailangan. 
Para sa akin, hindi kalbaryo ang pagsisikip ng aking kalendaryo.

Enero 22-28, 2010



PAG KATA POS 
NG  SEMA NA  SA NTA

L ungsod ng Tabaco, Albay—Kahit katatapos lang ng Semana Santa, may dagliang 
ginhawa pa rin sa pansamantalang pamamahinga.
 Iba pa rin ang epekto sa katawan ng sariwang hangin sa probinsiya. 

Mistulang paraiso ito para sa katulad kong lumaki sa kongkretong kagubatang tinatawag 
na Maynila. Kahit na kakaunti lang ang kakilala ko rito sa Bikol, masaya na rin ako dahil 
sa muling pagkikita ng asawa kong si Joy sa mga mahal niya sa buhay na bahagi na rin ng 
buhay ko.
 Tulad ng dati, sama-samang umaalis kaming magkakamag-anak para sa kung ano-
anong lakad. Walang pirming nakaplano para sa partikular na araw; basta kung ano ang 
magustuhan ay siyang gagawin. Sadyang hindi kayang tumbasan ng pera ang pagsasama-
sama ng pamilya. Kahit na hindi gumastos nang malaki, hindi pa rin masukat ang saya 
dulot ng pagbibiruan at pagtatawanan.
 May dalawang kamag-anak na nagtapos ng hayskul. May dalawa pang nakatakdang 
manganak ngayong buwan at sa susunod na buwan. May isang nagtapos ng medisina na 
nakatakdang kumuha ng eksaminasyon ngayong taon. Ang mga ito, at marami pang iba, ay 
nagsisilbing dahilan para magsaya.
 Tulad ng marami pang Pilipino, hindi maiiwasan ang problemang hatid ng 
pamumuhay sa isang naghihirap na bansa. Ang selebrasyon sa mga pagkakataong ito'y 
hindi pagtakas sa mga problema kundi pagkuha ng lakas para muling harapin ang mga ito. 
Marami sa aming kamag-anak ay opisyal ng iba't ibang ahensiya ng gobyerno't pribadong 
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kompanya kaya may malaking responsibilidad sila sa paggampan ng mabibigat na trabaho. 
Ito ang dahilan kung bakit naiintindihan namin ang hindi pagpunta ng ilang kamag-anak 
o ang maikling panahong kaya nilang gugulin para sa masasabing ipit na bakasyon.
 At naiintindihan naman ng mga kamag-anak namin ang kaso ko: Gustuhin ko 
mang silang makasama nang mas matagal, imposible ito para sa aking mahigpit na iskedyul 
ngayong buwan. Noong Semana Santa, naging abala kami ni Joy para sa isang proyekto. 
Pagsapit ng unang linggo ng Abril, may panahon na si Joy para bumiyahe sa Bikol pero 
kailangan ko namang tumulak sa Jakarta, Indonesia para tumulong magsagawa ng isang 
seminar para sa ilang peryodista ng Timog Silangang Asya.
 Mula sa Jakarta, inabot nang halos apat na oras ang biyahe papuntang Maynila. 
Mula sa paliparan, kumuha ako ng taksi papuntang Cubao para makasakay sa bus na 
naghatid sa akin sa Tabaco makalipas ang halos 13 oras. Nakakapagod man ang halos 20 
oras na biyahe, sa tingin ko'y sulit na sulit naman ang pananatili ko rito kasama si Joy at iba 
pang mahal sa buhay.
 Hindi kababawan ang magkaroon ng kasiyahan sa tila maliliit na bagay tulad 
ng pansamantalang pagsasama-sama. Ang kabusugan ay hindi nasusukat sa pag-order ng 
pagkain sa mamahaling restoran kundi sa kuwentong hatid ng matagal na hindi pagkikita. 
Ang personal na tagumpay ng isang kamag-anak ay tagumpay ng lahat, kaya may sapat na 
dahilan ang lahat na maramdaman ang pagwawagi.
 Mabuti na rin sa amin ni Joy na magkaroon ng maikling bakasyon pagkatapos 
ng Semana Santa. Tulad ng pinagdaraanan ng ilang kamag-anak, matindi ang presyur sa 
maraming gawain. Sadyang mahirap pagkasyahin ang limitadong oras sa sobrang dami ng 
kailangang gampanan.
 Sa kontekstong ito, hindi maiiwasang maglakbay ang aking isip kahit na malayo 
kami ngayon sa Maynila. Naiisip ko pa rin ang mga trabahong naiwan at ang mga 
problemang aking babalikan. Mahabang pakikibaka ang naghihintay sa akin at sa marami 
pang ibang nagpupunyagi ng magandang buhay para sa pamilya, para sa bayan. Pero iniisip 
ko na lang na darating at darating din ang tagumpay para sa lahat ng determinadong 
makuha ito.
 Para sa mga hindi sanay sa mahabang biyahe, malaking pakikibaka ang umupo nang 
matagal sa bus para makarating sa patutunguhan. Kahit sa mga katulad kong ilang beses 
nang bumiyahe mula Cubao hanggang Tabaco, nariyan pa rin ang hindi-komportableng 
pakiramdam ng pagnakaw ng tulog sa gitna ng ingay ng makina't paminsan-minsang 
iyak ng sanggol na dala-dala ng katabi ko (tulad ng nangyari kamakailan). Pero ang aking 
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pagtitiis ay mayroon namang gantimpala sa porma ng muling pagsasama ng asawa't mahal 
sa buhay sa isang paraisong ibang iba sa kongkretong kagubatang pinagmulan.
 Alam kong higit pa sa pagtitiis ang kailangan para makamit ang tagumpay sa 
pagbabago ng lipunan. Hindi lang matagalang pag-upo ang hinihingi ng pagkilos kundi 
ang pagtayo para ipaglaban ang nararapat. Para makamit ang pangmatagalang pagbabago, 
kailangan ang pangmatagalang pakikibaka.
 Igwang kaginhawan sa halipot na panahon kang pahingalo. Sadyang may dagliang 
ginhawang dulot ang pansamantalang pamamahinga. Dito tayo humuhugot ng lakas para 
sa mas matindi pang pakikibaka.

Abril 9-15, 2010



HULING  MENSA H E 
KAY ALEX  R EMOLL INO 
(1977-20 1 0 )

"H oy! Nangangayayat ka na. " Hindi ko akalaing ito ang huli kong mensahe 
kay Alexander Martin Remollino (Agosto 6, 1977-Setyembre 3, 2010). 
Iyon na rin pala ang huling pagkikita namin.

 May porum na inorganisa noong Agosto 23 ang Congress of Teachers/Educators 
for Nationalism and Democracy (CONTEND) sa Bulwagang Rizal ng Unibersidad ng 
Pilipinas (UP) Diliman. Nakaupo si Alex sa bandang likuran, samantalang ako’y nasa 
bandang harapan.
 Halata nang bagsak ang kanyang katawan pero hindi ko ito pinansin noon. Una, 
wala naman akong alam na seryosong karamdaman ni Alex. Ikalawa, masasabing medyo 
naiinggit ako sa malaking nabawas sa kanyang timbang dahil alam niyang personal kong 
"pakikibaka" ang pagbabawas.
 Napadaan ako sa kanya at napangiti siya sa aking "sumbat." Gusto ko pa sana 
siyang kausapin nang mas matagal para kumustahin, gayundin ang iba pa naming kaibigan 
sa publikasyong Bulatlat. Medyo matagal na kasi akong hindi nagpapakita sa aming 
alternatibong publikasyong online na may nakakatawa pero iginagalang na pangalan. 
Nakikita ko na lang ang iba pang mga kaibigan kapag napapadpad sila sa UP o kung 
dumadalo sa mga aktibidad kung saan imbitado kaming magsalita.
 Oo, sana’y kinausap ko pa siya, pero hindi ko nagawa. Kaya nga utang ko ngayon 
sa kanya ang personal na alaala. 
 Dahil itinatag ang Bulatlat noong Pebrero 2001, masasabing kasama si Alex sa 
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pag-unlad nito. Pumasok si Alex sa Bulatlat noong 2002 pero bago pa man siya naging 
bahagi nito, nagkakilala na kami sa virtual na paraan. Nagpadala siya ng maikling email sa 
akin para magpakilalang manunulat ng IBON Foundation (kung saan nagtrabaho siya sa 
maikling panahon, at alam niyang naging bahagi ako nito mula 1994 hanggang 2001). May 
binitiwan siyang kaunting papuri, pero iba ang layunin ng kanyang mensahe.
 May itinanong siyang personal na bagay tungkol sa isang premyadong makatang 
kakilala niya. Tinanong niya kung pinsan ko ang makatang ito. Sinagot ko siyang hindi 
ako malapit sa aking mga kamag-anak kaya hindi ako sigurado kung totoo ito. Akala niya 
siguro’y nagalit ako kaya humingi siya ng paumanhin sa akin, sa pamamagitan ng isa pang 
email. Ito po ang kakaibang virtual na engkuwentro namin!
 Hindi na naungkat ang maliit na bagay na ito sa kanyang pagtatrabaho sa Bulatlat. 
Hindi ko na tuloy nasabing wala siyang dahilan para humingi ng dispensa. Dahil maraming 
gawai’t maraming dapat isulat, mabilis siyang sumabak sa pag-uulat simula 2002. Kahit 
na anong paksa ang ibigay sa kanya, buong sigasig niyang pinagtiyagaang pag-aralan para 
magbigay ng matalas na pagsusuri dito.
 Bilang isang patnugot, naging gawain ko ang magbigay ng komento sa mga 
sinulat niya. Tulad ng iba pang masigasig na manunulat ng Bulatlat, handa siyang makinig 
at tumanggap ng puna, pero handa rin siyang magbigay ng katuwiran kung kinakailangan.
 Kung noo’y umasa lang siya sa mga dokumento’t iba pang materyal na makukuha 
sa Internet bilang batayan ng kanyang mga naunang artikulo, kapansin-pansin ang lalim ng 
mga sumunod pa niyang akda dahil sa panayam sa iba’t ibang tao. Kung noo’y nakontento 
na siyang tanggapin bilang katotohanan ang mga datos na nabasa niya (na minsa’y sa 
Wikipedia lang nakuha), kapansin-pansin sa paglipas ng taon ang kanyang sigasig na 
beripikahin ang mga ito.
 Ang pagiging mahusay na peryodista ni Alex ay hindi nasusukat sa mga parangal na 
nakuha kundi sa tiyagang ibinuhos niya para mapaganda ang kanyang mga akda. Malaking 
salik din ang regular niyang pagsusulat. Noong lingguhan pa ang deadline sa Bulatlat, may 
mga pagkakataong hindi lang isa kundi apat ang kanyang sinusulat. Sadyang ang kalidad 
(quality) at kantidad (quantity) ng mga akda ay lubhang kinakailangan sa panahon ng 
krisis. At pinangatawanan ni Alex ang pagiging makabayang peryodista—tinambakan niya 
ng babasahin ang mga nais mamulat sa paraang hindi sila malulunod kundi maliliwanagan.
 Kung tila nagmamadali si Alex sa kanyang pagsusulat, ito ay dahil sa nais niyang 
makatulong sa pagbibigay-linaw, sa lalong madaling panahon, sa mga pangunahing 
isyu ng bansa. Kung tila hindi siya mapakali kapag hindi nakapagsusulat, ito ay dahil sa 
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nararamdaman niya ang pangangailangang "Tuparin Natin ang Banta ng Ating Panahon" 
na isa sa mga pinakasikat niyang tulang ginawa pa ngang kanta.
 Ah, siya nga pala’y isa ring makata! Kahit na alam kong kokontrahin ako ng ilang 
nakakakilala kay Alex, gusto kong isiping ang kanyang pagiging mahusay na makata’y 
dahil sa kanyang pagiging masigasig na peryodista. Ang mga elemento ng peryodismo’y 
kitang-kita sa marami niyang tula—napapanahon, makatotohanan, naninindigan. Siya ang 
nagpapatunay na ang isang tula’y hindi kailangang nakatago ang mensahe. Kung tutuusin, 
mas kailangang maging direkta para maintindihan hindi lang ng mga mulat na kasama 
kundi ng mga walang-muwang na kaaway.
 Pero hindi naman lahat ay puro seryosong trabaho para kay Alex. Masasabing 
maganda ang kinahihinatnan ng nakakapagod na press work sa Bulatlat kung naroon siya. 
Marami siyang kuwento sa likod ng kanyang mga artikulo, at lalong mas marami siyang 
tsismis tungkol sa iba’t iba niyang nakahalubilo. Marami siyang patawa, at lahat kami’y 
napapasabay sa kanyang nakakahawang halakhak.
 Kailangan nang kumain ng mga tao? Asahan mong siya ang lalabas ng opisina 
para bumili ng pagkain sa malapit na tindahan. Pero asahan mong siya rin ang unang 
uubos ng isang litrong soft drink kapag hindi mo agad na nilagyan ang baso mo. Siguro’y 
palihim siyang natutuwa tuwing bumibili ako ng isa pang litro ng paborito naming inumin 
sa pagkakataong may pera ako. Halos kaming dalawa lang ang nakakaubos nito!
 Pareho man kaming malakas kumain, hindi naman siya maselan katulad ko. Kung 
bibigyan siya ng gulay o isda, sa pagkakaalala ko’y magana pa rin siyang sumubo. Siguro’y 
palihim din siyang natutuwa tuwing ayaw kong kainin ang ilang meryendang binili ng mga 
kaibigan, dahil madalas ko siyang sinasabihang kainin na lang ang para sa akin. Sa mga 
pagkakataong ito, tango, at ngiti lang ang sagot niya (tulad ng huli naming pagkikita sa UP 
noong Agosto 23).
 Dahil bihira na kaming magkita mula nang dumami ang aking gawain bilang guro 
at peryodista (bukod pa sa aking pansamantalang pagtuturo sa Korea noong 2009), wala na 
akong naging balita tungkol sa kanya. Nababasa ko man ang mga artikulo niya sa iba’t ibang 
publikasyon, hindi ko na alam ang nangyayari sa kanyang personal na buhay.
 Para sa mga personal na nakakakilala kay Alex, sadyang nakalulungkot ang 
sitwasyong nawalan tayo ng isang mabait na kaibigan. Para sa mga nagbabasa sa mga akda 
niya, sadyang nakalulungkot ang sitwasyong nawalan ang Pilipinas ng isang makabayang 
peryodista’t makata.
 Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya at hindi pamilyar sa kanyang mga 
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sinulat, siguro’y panahon na para mabuhay si Alex sa alaala ng natutulog na kamalayan, sa 
pamamagitan ng kanyang mga salita.
 Para sa iyo, Alex, magpahinga ka na. May sariling buhay ang iyong mga akda. 
Hayaan nating umalingawngaw ang iyong salita kasama ng dumaraming bilang ng mga 
namumulat.

Setyembre 3-9, 2010



KABALIWA N BI LA NG 
PANGAN GA I LA NGAN

L ungsod ng Tabaco, Albay—Ano ba ang ginagawa ko? Bakit ba ako nagsusulat sa 
panahong dapat ay inilalaan ko sa pamamahinga? Hindi ba’t ang pansamantalang 
pagtakas sa probinsiya sa Bikol ay para manumbalik ang katinuang ninakaw ng 

lipunang ginagalawan?
 Opo, may malaki akong kabaliwan. Patong-patong ang aking ginagawa sa  
nagbabanggaang mundo ng akademya’t midya. Tanggap nang tanggap ng kung anu-anong 
kahilingan, sunggab nang sunggab ng iba’t ibang oportunidad. May ilang pinagkakakitaan, 
mas maraming inaabonohan. Sino ba ang nagsabing may garantiya ng pagyaman ang 
maraming ginagawa?
 Kabilang ako sa mangilan-ngilang hindi nagkakasya ang 24 na oras sa sobrang 
dami ng pinagkakaabalahan. Kailangang maging guro sa isang araw, kailangang maging 
peryodista kinabukasan. Isang pagkukunwari ang paglilibang dahil naisisingit at naisisingit 
pa rin ang mga gawaing pilit na lumalapit.
 Ang Sabado’t Linggong dapat ay nakatuon sa pamamahinga, nagiging pagkakataon 
para punan ang anumang pagkukulang mula Lunes hanggang Biyernes. Kung manonood 
ng sine, ito ay nasa isang hindi-maiiwasang konteksto: Bilang paghahanda sa isusulat na 
artikulo o paksang ituturo. Ang isang programa sa telebisyong dapat ay pinaglilibangan ay 
pagkakataon para himay-himayin ang kalakasa’t kahinaan. Malinaw po ang dahilan: Para 
may maiparating sa interesadong makinig sa loob at labas ng silid-aralan. 
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 Ngayon siguro’y nababasa mo na ang utak ng guro’t peryodista: Wala silang 
konsepto ng pahinga! Patuloy na naglalakbay ang kanilang diwa para lalong makakita. 
Patuloy na nagpapayaman ng kaalaman para may maibahagi sa iba. Patuloy sa pagpapatuloy 
ng anumang dapat ipagpatuloy.
 Para sa amin, walang wakas ang nobelang dapat ay pinagbibidahan ng mamamayan 
pero pinangingibabawan ng iilan. Ang lahat ay itutuloy at karapat-dapat abangan ang 
susunod na kabanata. Sa totoo lang, mali ang pag-uulat hinggil sa “pinakahuling kaganapan” 
dahil ang isang pangyayari’y patuloy na nangyayari, kompara sa isang kaganapang mayroon 
nang katapusan. Ang tuldok ay hindi simbolo ng wakas kundi ng pagsisimula ng bagong 
pangungusap.
 Paulit-ulit mang naiuulat ang iisang isyu, pare-pareho man ang paksang tinatalakay, 
maaasahan at maaasahan ang pagkakaiba hindi lang sa estilo ng pagsusulat kundi sa moda 
ng pagsusuri. May sumusuporta, may kumokontra. May natutuwa, may natutulala. Sa bawat 
anggulong nabubusisi, kapansin-pansin ang pagkakaugnay-ugnay sa iba’t iba pang bagay.
 Ang pagmamasid ay walang itinatakdang araw at oras. Ang aksidenteng pakikipag-
usap sa isang estranghero’y maaaring oportunidad para makakuha ng kinakailangang 
kontak. Ang simpleng huntahan sa barberya’y puwedeng pagkunan ng importanteng 
istorya. Ang hindi-inaasahang pagtatagpo ng magkakatunggaling panig sa iyong harapan 
ay posibleng pangunahing kuwento kinabukasan.
 Maraming kuwento ang mga tao sa tabi mo, kailangan lang pag-ibahin ang 
kaduda-duda sa kapani-paniwala. Hindi lahat ng kuwento’y totoo, alam mo na ito. Para 
malaman ang katotohanan sa kasinungalingan, kailangang malalimang pag-isipan. Matalas 
ang mata, malakas ang pang-amoy, malakas ang pakiramdam—kailangan ang lahat ng ito 
dahil hindi maaaring umasa lamang sa lakas ng kutob.
 Sa kontekstong ito, walang batayan ang pamamahinga sa pagsusulat. Nakakapurol 
ang matagalang kawalan ng aktibidad sa dating matalas na isipan. Kasabay ng pagkalimot 
sa pagsasama-sama ng mga salita para mabuo ang pangungusap ay ang pagkalito sa pag-
uugnay-ugnay ng mga pangyayari para mabuo ang konteksto. Para maging epektibo 
sa pagsusulat, hindi lang kahusayan sa wika ang mahalaga dahil balewala ito kung ang 
artikulo’y walang sustansiya. Ito ang gumagamot sa sakit ng pambansang pagkalimot at 
nagbibigay ng bitamina para sa pambansang pagkilos.
 Ano ba ang aking ginagawa? Makabuluhan ang pagsingit ng mahahalagang 
gawain sa panahong dapat ay nagbabakasyon kasama ang pamilya. Oo, ang layunin ng 
aking pansamantalang pagtakas sa probinsiya ay para iligtas ang nahahapong katawan sa 
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kaguluhan ng Maynila. Pagkakataon ko ring makapiling ang mga kamag-anak na nakatira 
sa probinsiya. Pero hindi ko puwedeng talikuran ang maraming obligasyon bilang guro’t 
peryodista.
 Kabaliwan na kung kabaliwan, pero ano pa ba ang maaasahan mo sa lipunang 
puno ng kahungkagan? Patuloy na magkakaroon ng mga baliw na katulad kong magtuturo’t 
mag-uulat ng realidad, saan mang lugar siya mapadpad.

Oktubre 29-Nobyembre 4, 2010



KUW ENTONG  KOTS E  (1)

K uwentong kotse po ito. Wala man akong intensiyong magdagdag ng termino 
sa diksiyonaryo, gusto kong gamitin ang kataga para ilarawan ang nangyayari 
kapag masyadong nagtitiwala ang isang motorista sa sabi-sabi ng malalaking 

kapitalista.
 Hindi po ito kuwentong kutsero na kalokoha’t katatawanan lang. Ang “kuwentong 
kotse” sa kontekstong ito ay masasabing kuwentong katatakutan kung saan ang mga 
karakter ay maaari mong kainisan, kaawaan o pagalitan.
 Totoong kuwento po ito ng pakikipagsapalaran ng isang mag-asawang nais 
ipaayos ang sasakyang hindi naman masyadong luma pero may maliit na problema. Sa 
ilang nagdaang araw, napansing mabilis nang umiinit ang makina’t nababawasan ang tubig 
sa radiator.
 Pinatingnan ang radiator sa isang mekaniko sa talyer na malapit sa bahay. Matapos 
paandarin ang sasakyan at suriin ang pagkulo ng tubig sa loob ng radiator, sinabi niyang 
hindi raw radiator ang problema. Top overhaul daw ang kailangan para mapalitan ang ilang 
piyesa ng sasakyan. Mabilis na trabaho raw ito. Kaya ngang gawin nang isang araw. Ano 
ang naging desisyon ng mag-asawa?

Babae: Sa casa na lang natin dalhin. Mas maaasikaso ang maliit na depekto nito 
bago lumala.
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Lalaki: Yung mekanikong kausap ko, P6,500 lang daw ang babayaran natin. 
Siguradong mahal ang singil sa casa.

Babae: Hindi na bale. Sigurado ka naman sa serbisyo. Patulan na natin kahit 
mahal doon.

 Dinala ng mag-asawa sa casa ang kanilang sasakyan. Sinabi ang problema ng 
umiinit na makina, pati na ang rekomendasyon ng mekaniko sa tabi-tabi.

Empleado ng casa: Sir, we have computer diagnostics to analyze your car. Our expert 
mechanics can look at the problem quickly, as well as others we will find. We will send 
you our quotation as soon as possible.

Babae/Lalaki (sa loob-loob nila): Bakit kailangan pa niyang mag-Ingles? Hindi 
bale, nasa magandang kamay ang aming sasakyan.

 Umalis ang mag-asawa sa casa at sumakay sa dyip. Biro ni Lalaki kay Babae, “loser 
commuter” muna silang dalawa. Pero pag nakuha na ang naayos nang sasakyan, balik-
winner sila!
 Pagdating ng Lunes, ipinadala ng casa ang mahabang listahan ng problema 
sa sasakyan, pati na ang nakakalulang presyo ng mga piyesa’t bayad sa mga mekaniko. 
Magkano umabot ang lahat-lahat? Tumataginting na P108,871 lang naman.

Babae: Ano ba iyan? Hindi ko akalaing aabot sa anim na numero ang sisingilin sa 
atin. (Matapos mahimasmasan) O, ganito na lang: Ipagawa na lang muna natin 
ang problema sa pag-init ng makina.

Lalaki: Kung sabagay. Iba pa rin kung sa casa ipapagawa. Mahal nga, pero sigurado 
ka sa serbisyo.

Babae: 'Yun nga lang, halos P25,000 pa rin ang babayaran natin. Aba, radiator 
pa lang, mahigit P15,000 na! (Nagngingitngit habang binabasa ang quotation ng 
casa.)
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 Pumunta agad ang ating bidang Lalaki sa casa para makipag-usap.

Lalaki: Bakit kailangan pang palitan ang radiator at hoses? Maayos naman daw 
ang mga ito at top overhaul daw ang kailangan…

Empleado ng casa: That’s one of our findings, sir. We assure you. The overheating will be 
solved once we replace your old radiator. Many other items are not related to overheating 
but we recommend these to be done to improve your car’s engine.

Lalaki: Kulang ang badyet naming mag-asawa. 'Yung may kinalaman na lang sa 
overheating ng makina ang ipapagawa namin.

Empleado ng casa: (Medyo lumamig ang dating mainit na pagtanggap) No 
problem, sir.

Lalaki: Gaano katagal bago namin makuha ang sasakyan?

Empleado ng casa: Baka po dalawang linggo. Matagal po kasing dumating ang 
mga piyesa. Medyo luma na po kasing modelo ang sasakyan ninyo.

Lalaki: Ganoon ba? O, sige. Basta asikasuhin n’yo lang mabuti. (At sa loob-loob 
niya: Marunong din palang mag-Filipino ang empleadong ito!)

 Isang malaking misteryo kung bakit umaabot nang dalawang linggo ang isang 
trabahong nakakaya ng isang araw lamang. Biro ni Lalaki kay Babae: “Nagtatrabaho kaya 
sa Kongreso ang mga mekaniko ng casa?” Pero hindi na pinansin ito ng dalawa. Nagtiis sila.
 Lumipas ang dalawang linggo. Bumalik si Lalaki sa casa.

Lalaki: O, ayos na ba ang sasakyan ko?

Empleado ng casa: Wala na po ang overheating. Pero mainam po sanang ipagawa 
n’yo rin ang mga rekomendasyon namin. Siyanga pala, may iba pa po kaming 
nakita nang pinatakbo namin ang sasakyan.
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Lalaki: Limitado nga ang badyet namin. Pero teka: Ano ang nakita ninyo?

Empleado ng casa: Kailangan po ng top overhaul. May internal back pressure po 
kasi sa makina kaya nasusunog ang langis.

Lalaki: (Galit na galit na galit) TOP OVERHAUL? Hindi ba’t iyon ang sinabi ko 
sa inyo noon pa? (Matapos mahimasmasan) Magkano aabutin kung sakali ang top 
overhaul?

Empleado ng casa: Ang top overhaul po ay P35,000. Pero posible po itong umabot 
sa P80,000 kung may masilip pang mas malalang problema.

Lalaki: (Gulat na gulat na gulat) MAGBABAYAD NA AKO NG HALOS 
P25,000, TAPOS MAY DAGDAG PANG P80,000 KUNG SAKALI? Huwag 
na! Iuuwi ko na lang ang sasakyan ko.

 Binayaran niya ang serbisyong ginawa at mga piyesang pinalitan (kahit na hindi 
kinakailangan). Bago umalis, tinanong niya kung puno ang langis sa loob ng sasakyan. Puno 
raw, sabi ng empleyado. Pero nang tiningnan muli para masigurado, napansing nangalahati 
ito! 

Lalaki: Puno ang langis nang iniwan ko sa inyo. Ano ang nangyari?

Empleado ng casa: (Medyo kinakabahan) Baka po dahil sa internal back pressure. 
Hindi bale po.  Kukuha po ako ng langis para mapuno ulit.

 Lumipas ang limang minuto. Sampung minuto. Labinlimang minuto. Nagbalik 
ang empleado.

Empleado ng casa: Wala pong available na langis sa casa ngayon. Puwede po bang 
pumunta na lang kayo sa gas station…

Lalaki: …. (Wala nang narinig dahil nainis na’t gusto nang umalis. Wala nang 
masabi dahil napakalaking misteryong nauubusan ng langis ang isang casa na 
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maraming sineserbisyuhang sasakyan!)

 Umalis ang bidang Lalaki. Sa paglabas ng casa, mabagal ang takbo ng sasakyan 
kaya naisip niyang maayos naman ito. Nang bilisan niya ang takbo pagdating sa lansangan, 
napansin niya ang kakaibang tunog. Hindi bale, sabi niya sa sarili. “Hindi na mag-iinit ang 
makina. Bagong radiator!”
 Pero matapos ang limang minutong pagmamaneho, napansin niya ang unti-unting 
pag-init ng makina, batay sa panukat ng temperatura sa dashboard. “Bakit nangyayari ito? 
Bago ang radiator! Bago ang radiator! Bago ang radiator!”
 Kung ano-ano ang tumakbo sa isip niya habang nagmamaneho. “Babalik ba ako 
sa casa para magreklamo? Wala na yatang tubig sa radiator! Baka nasunog nang lahat ng 
langis! Saan ako kukuha ng pampuno? Nasayang lang ang nagastos ko. Ninakawan ako 
ng 25,000 piso!” Nagagalit, naiiyak, nanghihinayang—kahit siguro santo’y mapapamura sa 
sitwasyong ito!
 Sadyang maraming misteryo sa ating kuwentong kotse. Ano ang nangyari sa 
lumang sasakyan? Ano ang kinahinatnan ng ating bidang Lalaki? Abangan ang susunod na 
kabanata.

Nobyembre 5-11, 2010



KUW ENTONG  KOTS E  (2)

C asa. Sa wikang Kastila, ang ibig sabihin nito’y bahay. 

 Para sa mga Pilipinong motorista, ito ang tawag sa ”opisyal” na lugar na 
puwedeng ipagawa ang isang sasakyan. At dahil ”opisyal,” makakaasa ka ng 
mahal na presyo ng mga piyesa dahil orihinal daw ang mga ito at hindi 

nakuha sa tabi-tabi lang. Kung gaano kamahal ang presyo ng mga piyesa ay ito ring taas 
ng singil ng mga ekspertong mekaniko dahil mas alam daw nila ang kanilang ginagawa 
kompara sa iba. Sa madaling salita, mahal ang singil dahil mataas ang kalidad ng mga 
piyesa’t serbisyo.
 Sa pagpapatuloy ng ating kuwentong kotse, dinala ng ating bidang Lalaki at 
Babae ang kanilang sasakyan para ipagawa sa casa ang problema ng umiinit na makina. 
Dahil pagkamahal-mahal ng ibinigay na estimate para sa mga problemang labas pa sa 
nabanggit na, pinili ng ating mga pangunahing karakter na ipaayos muna sa casa ang 
engine overheating (kahit na sobrang mataas pa rin ang singil dito).
 Sa halip na sundin ang rekomendasyon ng kakilalang mekaniko ni Lalaki na 
magsagawa ng top overhaul, ang ginawa ng casa ay pinalitan ang buong radiator, pati na rin 
ang dalawang hoses at thermostat valve. Umabot sa halos P25,000 ang binayaran ni Lalaki.
 Sinabi ng kinatawan ng casa na wala nang overheating na mangyayari dahil bago 
na ang radiator. Pero mabilis na kinumpirma ng casa ang nabanggit na ng bidang Lalaki 
noong pang una: Kailangan pala ng top overhaul pero aabot daw ito sa P80,000.
 Ano ang nangyari sa pag-alis ni Lalaki sa casa? Matapos ang limang minutong 
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pagmamaneho, uminit ang temperatura batay sa nakita ni Lalaki sa dashboard. Pumunta 
siya sa pinakamalapit na gasolinahan. Nang tinanggal ang takip ng radiator, nalamang halos 
nasaid na ang lamang tubig. Nang tiningnan ang dipstick, napansing paubos na rin ang 
engine oil. Siyempre’y nagpalagay ng tubig at bumili ng langis ang ating bida. Dahil malapit 
na ang distansiya ng hinintuang gasolinahan at ng opisina ni Lalaki (bukod pa sa maluwag 
ang trapiko noon), nakarating siya sa kanyang pinagtatrabahuan nang walang aberya.
 Nang pauwi na si Lalaki, muli niyang pinuno ang tubig sa radiator dahil napansin 
niyang nabawasan na naman ito. Malaking problema ito, sa loob-loob niya, dahil wala 
pang isang kilometro ang itinakbo ng sasakyan mula sa gasolinahan! Sinubukan niyang 
paandarin ang sasakyan. Aba, ayaw umandar. Sinubukan nang makailang beses. Ayaw 
talaga!
 Tinawag ni Lalaki ang kaopisinang may alam sa makina. Binutingting nang 
kaunti ang idling. Napaandar naman. Pero napansin nilang mabilis na nawawalan ng tubig 
ang radiator. Tinanggal ang thermostat valve kung saan siningil nang mahigit P1,000 ang 
ating bidang Lalaki at Babae. Laking gulat ni Lalaki nang mapansing medyo kinakalawang 
at marumi ang nasabing piyesa. Ang hatol ng kaopisinang may alam sa makina at ni Lalaki: 
Hindi bago ang piyesang inilagay ng casa!
 Pero saka na ang reklamo. Kailangan muna ng ating bidang Lalaking makauwi sa 
bahay. Dahil umaandar na ang sasakyan at hindi na masyadong nababawasan ang tubig sa 
radiator (bunga ng pagkakatanggal ng thermostat valve na hindi naman pala kailangan para 
sa mga bansang tulad ng Pilipinas na walang panahon ng taglamig), nakauwi nang ligtas si 
Lalaki.
 Pagdating sa bahay, nagpadala siya ng text messages sa kausap niya sa casa para 
ireklamo ang pinagdaanan niya. Sa puntong ito, pinili niyang sumulat sa wikang Ingles para 
mas seryosohin na siya ng mga taga-casa.

Lalaki: I had the car re-checked. We discovered that the thermostat valve is old. It’s either 
your casa did not replace it or you put an old one. The car now works fine when it was 
removed, unlike when I experienced overheating from the casa to Philcoa this morning.

Kawani ng casa: No sir bgo po un. ang prob kc wala tlagang nakakabit n lumang 
thermostat s unit mo sir.

Lalaki: What the mechanic and I saw is a rusty piece of valve. Sorry but I don’t believe 
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you. Anyway, kindly just text the name of your supervisor. I will file formal complaint. 
When it was removed, after all, the overheating was solved. How can you explain that?

Kawani ng casa: I can asure u sir n bgo po un.

Lalaki: What is the name of your supervisor? Will just write formally.

Kawani ng casa: Name q nlang sir.

Lalaki: Actually, you did not inform me earlier that there was no thermostat valve, and 
when I asked the previous owner, he insists there was one. So who is telling the truth? 
That’s the reason I will formalize my complaint.

Kawani ng casa: Sir pansin nio wlang lumang thermostat nkalagay sau sir.

 Hindi ibinigay ang pangalan ng superbisor o may-ari ng casa. Hindi rin sinagot 
kung bakit umiinit pa rin ang makina sa ilang minutong pagmamaneho paalis ng casa.
 Patuloy ang pagtanggi tungkol sa lumang piyesa inilagay, ginatungan pa ng 
paratang na wala raw nakita sa loob ng makina nang binuksan ito. Pero ano ba ang 
nakalagay sa invoice na ibinigay ng casa sa bidang Lalaki? REPLACED THERMOSTAT 
VALVE. Hindi ba’t ang kahulugan ng salitang replaced ay pinalitan? Kung tama ang ating 
interpretasyon, ibig sabihi’y may piyesang pinalitan kaya ginamit ang salitang replaced!
 May mga sumunod pa siyang mensaheng hindi na sinagot ng bidang Lalaki dahil 
sa sobrang pagkainis.

Gudpm sir, i alridy relay our prob regarding s problem, we wil have miting tom 
together with d tech.

Im sory 4 dat sir actually naalala q lng ng nagtxt k, 1day b4 tech told me n sir wla 
cia thermostat nkalagay kya svi q cge lagyan kc nag order nman ako. Anyways sir 
its ur ryt nman po mag complaint i undrstand po ung situation as a customer.

 Nang dumating sa bahay ang asawa ni Lalaki na si bidang Babae, nagkasundo 
sila sa iisang bagay habang nanlulumo sa halos P25,000 ibinayad sa casa: Maling-mali ang 
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kanilang desisyong magpaayos sa inaasahan nilang magbibigay ng mahusay na serbisyo.
 Tumawag si Babae sa kamag-anak niyang may sasakyan para itanong kung saan 
siya nagpapaayos. Maganda kasi ang takbo ng nasabing sasakyan dahil nadadala ito ng 
kanyang kamag-anak mula Maynila hanggang Albay. Binigay ng kamag-anak ang address.
 Mabilis na pinuntahan ng ating bidang Lalaki at Babae ang lugar. Pinatingnan 
ang sasakyan. Sa loob ng apat na araw, naayos ang problema. Ang kanilang ibinayad? 
P15,000. Oo, medyo mahal ang inabot pero mura na ito sa sinisingil ng casa na P80,000 
para sa parehong trabaho.
 Sa ngayon, may magandang katapusan ang ating kuwentong kotse dahil maayos 
na ang takbo ng sasakyan ng ating mga bida, salamat sa talyer na inirekomenda ng kamag-
anak ni Babae. Pero patuloy pa rin ang pakikibaka ng mag-asawa sa casang nanloko sa 
kanila.
 Kung ang maraming kuwentong kutsero’y puro kalokoha’t katatawanan lang, ang 
ating kuwentong kotse’y may munting aral sa bandang dulo.

1. Huwag magpapadala sa malalaking kapitalistang nangangako ng langit at lupa, dahil 
handa silang tumaga nang tumaga hanggang ubos na ang iyong pera.

2. Hindi porke nakakurbata’t nagtatrabaho sa magandang opisina ay mas kapani-
paniwala ang mga salita.

3. Kompara sa casa, ang isang talyer sa tabi-tabi ay may mas matino pang kausap at mas 
handa ka pang tulungan, sa mas murang halaga.

 
 Gusto mo pa bang pumunta sa casa? Bahala ka. Baka ikaw naman ang susunod na 
maghihimutok at magsusulat ng mas nakakatakot, nakakatawa, at nakakairitang kuwentong 
kotse.

Nobyembre 12-18, 2010



PASKO NG  PAGTU LO G 
AT PAGG I SI NG

L ungsod ng Tabaco, Albay—Masarap magbakasyon sa probinsiya. Depende sa 
napiling puntahan mo, sariwa ang hangin at mura ang pagkain kompara sa 
Maynila. Masasabing mabagal din ang oras dahil wala ka namang hinahabol. 

Dahil bakasyon, wala kang masyadong iniisip na problemang kailangang lutasin. Sa loob-
loob mo, makapaghihintay naman ang lahat ng ito.
 Ang ilang araw na pamamalagi sa probinsiya para ipagdiwang ang Pasko ay 
pansamantalang pamamahinga para mas masiglang harapin ang anumang naghihintay na 
gawain sa pagtatapos ng bakasyon. Ito rin ay pagkakataon para muling makapiling ang 
maraming kamag-anak at kaibigang matagal nang hindi nakikita. Kahit sa panahon ng 
mobile telephony at social media na madali’t mabilis na magkausap kung kinakailangan, 
iba pa rin ang personal na pakikipag-ugnayan para aktuwal na makita ang ngiti sa labi at 
maramdaman ang higpit ng pakikipagkamay.
 Kahit mabagal ang oras sa probinsiya, hindi mo naman namamalayan ang paglipas 
ng araw. Kung sa Maynila’y halos wala akong panahon para matulog, ngayon naman ay tila 
ito na ang pangunahin kong bisyo! Nitong mga nakaraang araw dito sa Tabaco, nauubos 
ang oras ko sa pag-idlip. Mahirap labanan ang antok lalo na’t may panaka-nakang pag-ulan 
sa pagsapit ng tanghali’t hapon.
 Tila musikang nag-iimbita para sa matagalang paghimbing ang ritmo ng ulan. 
Tila tinatawag ka ng unan para humiga na sa kama at hayaan ang oras na lumipas nang 
hindi namamalayan. Siyempre’y madaling bumigay sa “tukso” ng pagtulog kung wala ka 
namang kompromisong hinahabol.
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 Ano ba naman kasi ang gagawin mo kung gising ka? Bukod sa pakikipagkuwentuhan 
sa mga kaibigan, wala ka nang iba pang mapaglilibangan. May telebisyon man, sawang sawa 
ka na sa mga palabas nito. Kung gusto mong manood ng sine, kailangan mo pang bumiyahe 
nang 30 minuto papunta sa Legazpi. Oo, nagsara na ang lahat ng sinehan dito sa Tabaco 
pero naglipana pa rin ang mga ibinebentang DVDs ng mga paboritiong pelikula sa mas 
murang halaga.
 Bukod sa wala nang mga sinehan, marami nang pagbabago sa probinsiyang 
tinatawag ko nang pangalawang tahanan. Ang malaking bahagi ng palengke’y tinayuan 
na ng isang maliit na shopping mall, at ang mga dating nagbebenta sa sidewalk ay nasa 
loob na ng mall. Ngayon ay nakikipagsabayan na ang maliliit na manininda sa malalaking 
establisimyento. Masasabi bang pag-unlad para sa mahihirap ang pangyayaring ito? Puwede 
tayong pumasok sa isang diskurso sa komersyalisasyon at globalisasyon, pero ngayon pa 
lang ay alam mo na siguro ang sagot dito!
 Talagang masalimuot na isyu ang pag-asenso. Sa okasyon ng muling pagsasama-
sama ng magkakamag-anak at magkakaibigan sa Pasko, hindi maiiwasang magkasilipan 
kung ano na ang katayuan ng bawat isa.
 Kung may edad na’t may sarili nang pamilya, maraming tanong tungkol sa mga 
anak: Ilan na ba sila? Saan ba sila nag-aaral? Ano ba ang kanilang grado?
 Kung may trabaho o sariling negosyo, kadalasa’y napupunta ang usapan sa suweldo 
o kakayahang bumili ng kung ano-ano: Saan ka ba huling nagbakasyon? Kumusta ang 
iyong pinakahuling promosyon? Ano ang tatak ng bagong kotse mo? May bagong bahay ka 
ba? Saan mo ba planong magretiro?
 Tulad ng Pasko, hindi maiwasan ang materyalismo sa mundo. Kahit saan 
magpunta, kailangang may laman ang bulsa. Sa usapan ng magkakaibigan, napupunta’t 
napupunta pa rin ang paksa tungkol sa pera. Kailangang ibida ang dahilan ng pagtatrabaho’t 
pansamantalang pagkawalay sa pamilya. At kung sakaling walang maibida, mabuti pang 
tumahimik na lang at pakinggan, pagtiisan ang pagyayabang ng iba pa sa kung anumang 
magandang katayuan nila.
 Sa konteksto ng Pasko, nakalulungkot na kadalasan, ang halaga ng regalo’y 
sinusukat ayon sa presyo nito, isang sitwasyong hindi kakaiba sa kalakaran sa mundo: Ang 
pinansiyal na katayuan mo sa buhay ay pangunahing pamantayan ng iyong pagkatao. Tila 
ba ang identidad ng tao’y depende sa dami ng perang mayroon siya.
 Sadyang maraming kailangang baguhin sa pamantayan ng lipunan, pati na rin ang 
pagtingin sa saysay ng ating buhay. Hindi tayo dapat magpatali sa komersyalismo ng Pasko. 
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Huwag nating ilagay sa dambana ang pera. At ang pinakamahalaga sa lahat: Paggising sa 
umaga, huwag panatilihing natutulog ang ating diwa!
 Mainam na magpalipas ng Pasko sa probinsiya para kumuha ng kinakailangang 
lakas para sa mas matitindi pang pakikibaka sa mga susunod na taon. Matulog kung 
kinakailangan ng katawan, pero huwag kalimutang imulat ang mata sa katotohanan ng 
lipunan. Maraming kailangang baguhin hindi lang sa sarili kundi sa buong lipunan. Maging 
pangako sana natin sa isa’t isa ang pakikiisa para sa mas maunlad na kinabukasan.
 Mula po sa amin ni Joy, isa pong mapagpalayang Pasko at makabuluhang Bagong 
Taon!

Disyembre 24-30, 2010
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