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Oryentasyon
1. ANO ANG ANAKBAYAN?

Ang ANAKBAYAN ay isang Pambansa Demokratikong Kompre-
hensibong Organisasyong Masa ng kabataang Pilipino na nagbubuklod 
sa kabataang manggagawa, magsasaka, mala-manggagawa, manging-
isda, estudyante, propesyunal, kabataang di nakakapag-aral, migrante, 
kabataang simbahan, Moro at iba pang pambansaag minorya, at ka-
babaihan para kamtin ang tunay na Pambansang Demokrasya na may 
Sosyalistang Perspektiba.

Binubuo ito sa pagkilala sa makasaysayang papel ng kabataan bilang 
isang pwersang tumatangkilik at nagsusulong ng pagbabagong panlipu-
nan laban sa luma at mapanupil na sistemang malakolonyal at malapyu-
dal na pumipigil sa pag-unlad. Mayaman ang karanasan ng pakikibaka 
ng mga kabataan mula pa sa panahon na itinatag ang Katipunan,sa 
panahon ng sigwa ng dekada ‘70 hanggang sa kasalukuyan. Sa pag-
bubuo ng ANAKBAYAN, kinikilala rin ang signipikanteng bilang ng 
kabataan sa populasyon ng Pilipinas, na dapat bigkisin at pakilusin para 
sa pagbabago. Ang kabataan ay dapat isanib sa kilusan ng batayang 
masa para maging makapangyarihang pwersa. Kalakhan ng kabataan ay 
nagmumula sa hanay ng mga maralita sa komunidad, manggagawa at 
magbubukid. Sila ang bumubuo ng mayorya ng kasapian ng ANAKBA-Sila ang bumubuo ng mayorya ng kasapian ng ANAKBA-
YAN.

2. ANu-ANO ANG mGA KAlAKAsAN 
At KAhiNAAN NG KABAtAAN?

A. mga kalakasan ng kabataan
Ang kabataan ay nasa kasiglahan ng kanyang buhay, nagtataglay 

ng lakas ng pangangatawan, hindi pa gaanong tali sa produksyon at 
malalaking responsibilidad sa buhay. Ang ilan sa kanila ay may malaking 
panahon sa pag-aaral ng teorya mula sa mga aklat lalo na ang mga ka-
bataang nakakapag-aral. Bilang kabataan taglay nito ang mga positibo-
ng katangian tulad ng talas ng isip at pagiging kritikal, pagkamalikhain 
at puno ng rebolusyonaryong sigla dulot ng kagustuhang baguhin ang 
lipunang sila ang magmamana. Mahahalagang katangiang mag-aambag 
ng malaki sa pagsusulong ng pagbabagong panlipunan.
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B. mga kahinaan ng kabataan
Subalit sa gitna ng mga kalakasang ito ay may mga kahinaan din 

ang mga kabataan na dapat pagbantayan at bakahin. Dahil nga ang 
kabataan ay nasa kasiglahan ng kanyang buhay, nasa gitna din siya ng 
sangandaan ng kanyang buhay. Ito ang panahon ng pagpapasya kung 
yayakapin niya ang buhay ng paglilingkod sa sambayanan o buhay tungo 
sa landas ng pansariling interes. Gayundin mahalagang kilalanin at 
pangibabawan ang mga natatanging negatibong katangian ng kabataan. 
Dapat bakahin ang indibidwalismo, pagkamapusok, mabuway na pa-
ninindigan at pagiging mainipin upang lubusang matahak ang landas 
ng paglilingkod sa sambayanan. Kung hindi babakahin, mag-aambag 
lamang ito sa pagpapatuloy ng mapang-api at mapagsamantalang 
kaayusan.

Kaya’t ang kabataan ay mahalagang mag-aral ng kasaysayan, kala-
gayan at pakikibaka ng sambayanan. Kailangang tumungo sa batayang 
masa para makipamuhay, makipag-aralan at makibaka sa hanay nila. Sa 
ganitong kaparaanan lamang mababaka ang mga kahinaan upang maka-
pagpanibagong hubog ang kabataan at makapagpunyagi pa sa Pambansa 
Demokratikong pakikibaka.

3. ANO ANG mGA iPiNAGlAlABAN NG ANAKBAYAN?
Kinikilala at ipinaglalaban ng ANAKBAYAN ang Trabaho, Lupa, 

Edukasyon, Karapatang Sibil at Politikal, at Serbisyong Panlipunan 
(TLEKS) bilang mga kagyat at pangmatagalang suliranin ng kabataang 
Pilipino. Kinikilala ng ANAKBAYAN na ang mga suliraning ito ay hindi 
maihihiwalaysa pangkalahatang suliranin ng mamamayang Pilipino 
at sa pangkabuuang mithiin para sa tunay na kalayaan, demokrasya at 
katarungang panlipunan.

Sa ngayon, ang manggagawang Pilipino ay labis na pinahihirapan 
sa sistema ng mababang pasahod, kontraktwalisasyon at malawakang 
tanggalan.Ang uring manggagawa na lumilikha ng yaman ng bansa ang 
siyang lugmok sa kahirapan. Malaki ang bilang ng mga mamamayan 
ang walang trabaho at pinakamataas ang bilang ng walang trabaho ay 
matatagpuan sa hanay ng kabataan. Hindi sila kayang bigyan ng trabaho 
dahil wala namang iniluluwal na empresa sa isang malakolonyal at 
malapyudal na lipunan tulad ng Pilipinas, kung kaya maraming kabataan 
ang nangingibang-bansa upang makapaghanap-buhay. Ang kabataan sa 
maralitang komunidad bilang bahagi ng maralitang lungsod ay kumaka-
harap sa matinding pagpapahirap bunga ng kawalan ng trabaho at mga 
batayang serbisyong panlipunan. Ang kawalan ng opurtunidad sa bansa 
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ay nagtutulak din sa maraming kabataan na mangibayong-dagat at mag-
ing biktima ng pinakamasahol na pambubusabos.

Ang malawak na hanay ng mga magsasaka sa kanayunan ang siyang 
pangunahing sinasalanta sa kasalukuyan ng “Globalisasyon” patuloy 
ang malawakang pangangamkam ng lupa at land use conversion, upang 
tumugon sa pangangailangan ng pandaigdigang pamilihan. Habang 
patuloy namang bumabagsak ang produksyong agrikultural na puma-
patay sa maliliit na magsasaka. Kasabay nito ay ang walang humpay na 
militarisasyon na nagdudulot ng malawakang dislokasyon at paglabag 
sa karapatang pantao, upang isakatuparan ang mga proyekto ng dayu-
han at pamahalaan na lalong nagpapalala sa lugmok na ngang kalagayan 
ng mga magsasaka sa kanayunan. Walang makabuluhang pagbabago 
sa kalagayan ng uring magsasaka. Lalong lumalala ang kakulangan o 
kawalan ng lupang sinasaka. Kaya tulad ng kanilang mga magulang ang 
kabataang magbubukid ay dumadanas din ng ganitong mga suliranin. 
Hindi rin ligtas sa atake sa kanayunan ang mamamayang Moro at iba 
pang pambasang minorya sa pamamagitan ng sapilitang pag-aagaw sa 
kanilang lupang ninuno at pagwasak sa kulturang kanilang kinagisnan.

Ang kabataang estudyante ay pinahihirapan ng taunang pagtaas 
ng matrikula at iba pang gastusin, ng walang habas na panunupil sa 
kampus at ng maka-dayuhang orientasyon ng sistema ng edukasyon. 
Ang kabataang Pilipino ay pinagkakaitan ng makabuluhang serbisyong 
panlipunan hindi lamang edukasyon kundi pati serbisyong pangkalusu-
gan, pabahay atbp.

Ang demokratikong karapatan ng kabataang Pilipino ay siil sa ilalim 
ng kasalukuyang sistema. Ang mga kabataan ay dumadanas din ng pag-
hihirap tulad ng kanilang mga magulang na manggagawa at magsasaka, 
sa ilalim ng mapang-aliping sistemang malakolonyal at malapyudal. 
Walang magandang kinabukasan ang kabataan – manggagawa, magbu-
bukid, estudyante, maralita sa komunidad, propesyunal, pambansang mi-
norya – sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Nais ng kabataang baguhin 
ang ganitong kalagayan. Interes nila ang magbuklod kasama ang buong 
sambayanan para ipaglaban ang kanilang mga kahilingan at ipagpatuloy 
ang pakikibaka ng kanilang mga magulang.

4. PAANO itiNAtAGuYOd NG ANAKBAYAN 
ANG KANYANG iPiNAGlAlABAN?

Naniniwala ang ANAKBAYAN sa istorikal na pangangailangan 
para magbuklod at lumaban ang kabataang Pilipino at isanib niya ang 
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kanyang lakas sa lakas ng kilusan ng batayang masa. Upang ipaglaban 
ang mga kagyat na kahilingan, kinakailangan ng sama-sama, organisado 
at militanteng pagkilos ng kabataan, sa paaralan man o komunidad ng 
maralitang lunsod, pagawaan o sakahan. Upang maging puspusan at 
mapagpasyang maipagwagi ang mithiin nito, naniniwala ang ANAK-
BAYAN na kailangang imulat, oraganisahin at pakilusin ang malawak 
na bilang ng kabataan at isanib niya ang kanyang kilusan sa kilusan ng 
masang manggagawa at magsasaka para maipagtagumpay ang pam-
bansa demokratikong pakikibaka. Kaya kinakailangang ang mga kaba-
taan ay tumungo, makipamuhay, matuto sa kilusan ng batayang masa at 
makibaka sa hanay nila.

5. siNO ANG mAAAriNG sumAPi sA ANAKBAYAN?
Ang sinumang may edad labing tatlo (13) hanggang tatlumput lima 

(35) na naniniwala at itinataguyod ang mga nabanggit na prinsipyo at 
programa ng ANAKBAYAN ay maaring maging miyembro ng ANAK-
BAYAN. Sa mga hindi pa umaabot ng edad 13, sila ay ituturing na mga 
probisyunal na kasapi. Para sa mga lagpas na sa edad 35, maaari silang 
ituring na honorary member. Dahil nga komprehensibong organisas-
yong masa ang ANAKBAYAN, nagpapasapi ito mula sa manggagawa, 
magsasaka, malamanggagawa, mangingisda, estudyante, propesyunal, 
kabataang di nakakapag-aral, migrante, kabataang simbahan, Moro 
at iba pang pambansang minorya, at kababaihan. Maari ring maging 
kasapi ng ANAKBAYAN ang mga kabataang Pilipino sa ibayong dagat. 
Ang mga organisasyon ng kabataan na naniniwala at handang itaguyod 
ang mga prinsipyo’t programa ng ANAKBAYAN ay maaring ituring na 
“affiliate organization.” Ibig sabihin, ang kanilang organisasyon, pati ang 
mga indibidwal na kasapi nito, ay ituturing na kasapi ng ANAKBAYAN.

6. sAAN mAAAriNG itAYO ANG ANAKBAYAN?
Ang ANAKBAYAN ay ating binubuo sa mga paaralan, komunidad, 

lugar na pinagtatrabahuhan tulad ng pabrika, hacienda at iba pa. Kung 
saan may konsentrasyon ng mga kabataan, maaring itayo ang ANAK-
BAYAN. Maaaring itayo ang ANAKBAYAN maging sa ibayong dagat 
kung saan may konsentrasyon ng kabataang Pilipino. Sa isang komuni-
dad, ang ANAKBAYAN ay dapat buuin ng kabataan mula sa iba’t ibang 
uri o sektor (manggagawa, magsasaka, mala-manggagawa, estudyante, 
propesyunal at out of  school youth). Gayundin naman sa paaralan 
(estudyante, guro at kawani).
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7. ANO ANG BAlANGAY (ChAPter) NG ANAK-
BAYAN? ANu-ANO ANG mGA tuNGKuliN NitO?

Ang Balangay ng ANAKBAYAN ay ang batayang yunit ng orga-
nisasyon. Ito ay binubuo ng labing isang (11) kasapian na pormal na 
tinitipon bilang Balangay. Ang Balangay ay nagpapalaganap ng mga 
prinsipyo, layunin at patakaran ng organisasyon. Tungkulin nito na 
itaguyod ang interes at kahilingan ng kabataan at mamamayan. Ang 
Balangay ay nangangalap ng bagong kasapi, nangongolekta ng butaw 
at nangangalaga sa rekord ng kasapian. Napakahalagang tungkulin 
ng Balangay na patuloy na pataasin ang kamulatan at kakayahan ng 
kasapian nito sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, integrasyon sa 
batayang masa at paglahok sa mga kampanya at pakikibakang masa. 
Ang balangay ay naglulunsad ng iba’tibang aktibidad na magbibigay 
ng pagkakataon sa bawat kasapi na makalahok sa mga gawain batay sa 
antas ng kamulatan. Ang balangay, mga istruktura at aktibidad nito ang 
magsisilbing daluyan ng demokratikong partisipasyon ng kasapian.

Ang balangay ay naglulunsad ng mga pangkalahatang asembliya 
at pulong masa. Naghahalal din ito ng pamunuan na pangungunahan 
ng Tagapangulo, Pangkalahatang Kalihim at Opisyal sa Edukasyon. 
Kailangang buuin ng Balangay ang mga Komite para sa mas mahusay 
na magampanan ang mga gawain ng ANAKBAYAN. Ang Komite rin 
ang nagsisilbing daluyan ng demokratikong partisipasyon ng kasapian. 
Maaring buuin ang iba’t ibang komite na naaayon sa mga linya ng 
gawain tulad ng edukasyon, propaganda, pinansya, gawain sa pabrika/
komunidad at iba pa. Maaari ding magbuo ng mga komite para sa iba’t 
ibang kampanya at pakikibakang masa, para sa pagpapalawak, at para 
sa paglulunsad ng mag aktibidad na titipon sa malawak na bilang ng 
kasapian. Ang isang kasapi ay maaring mapabilang sa ilang Komite, 
batay sa kakayanan. Nagbabago ang komposisyon ng Komite depende 
sa diin ng gawain sa partikular na panahon. Nababago ang nilalaman ng 
komite batay sa kapasyahan ng General Assembly o Mass Meet.

Ang mga sumusunod ang mga tungkulin ng Balangay
1. Palaganapin ang linya, programa at patakaran ng ANAKBAYAN.
2. Buuin ang istruktura para sa demokratikong partisipasyon ng kasapian.
3. Magrekluta ng bagong kasapi, mangolekta ng butaw, magbuo ng mga 

bagong balangay.
4. Maglunsad ng mga pag-aaral sa hanay ng kasapian.
5. Regular na maglunsad ng mga integrasyon sa batayang masa  sa mga 

piketlayn, sakahan at komunidad.
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6. Pag-aralan at siyasatin ang pangangailangan, kalagayan at interes ng 
kabataan.

7. Magsulong ng mga pakikibaka para sa interes at kapakanan ng kabataan 
at mamamayan.

8. Magsagawa ng mga aktibidad na titipon at magpapakilos sa kasapian.
9. Mamahagi ng mga publikasyon, babasahin ng ANAKBAYAN.
10. Mag-sumite ng napapanahong ulat.

Panunumpa
Ako si ____________ ay taos pusong nagpapahayag ng aking 

kahandaan sa masikhay na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos 
sa kabataan para sa kanilang mga demokratikong kahilingan at mahigpit 
itong isanib sa pambansa demokratikong adhikain at pakikibaka ng 
buong sambayanan. Naninindigan ako at yumayakap sa saligang batas, 
mga prinsipyo at simulain ng ANAKBAYAN. 

Sumusumpa akong ipatutupad ang pangkalahatang tungkulin at 
programa nito sa lahat ng pagkakataon. Itataguyod ko ang lahat ng 
pasya at patakaran ng Pambansang Kongreso, lahat ng nakatataas na 
organo at kolektibong kinabibilangan ko. Papandayin ko ang aking sarili 
bilang aktibista para sa masa. Matiyaga akong mag-aaral ng lipunang 
Pilipino. Itataguyod ko ang simpleng pamumuhay at puspusang pakiki-
baka.

Sumusumpa akong panghahawakan ang rebolusyonaryong tradi-
syon ng kabataang Pilipino, ipagpapatuloy ko ang di pa tapos na paki-
kibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Ako ay magiging 
tapat, masigasig at puspusang maglilingkod sa interes ng kabataan at 
buong sambayanan, buhay ko man ay iaalay.
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Programa
Itinatag ang ANAKBAYAN sa panahon ng ‘di mapapantayang krisis 

at atake sa kabuhayan at karapatan ng kabataang Pilipino. Lalong tumin-
di ang pambubusabos sa kabataang nagmula sa hanay ng manggagawa 
at magsasaka. Maging ang kabataang mula sa panggitnang saray ay hin-
di nakaligtas sa napakatinding pagbulusok ng kabuhayan. Ang pagguho 
ng mga ekonomiyang pinagharian ng dayuhang kapital ay lumikha ng 
malawakang dis-empleyong nagpapalala sa dati nang mataas na tantos 
ng disempleyo sa hanay ng kabataan. Ang ilang kabataan namang 
nakapagtatrabaho ay binabarat ang sweldo at niyuyurakan ang demo-
kratikong karapatan sa pag-uunyon. Ang tumitinding pangangamkam 
ng lupa ay nagpapalala sa pyudal na kaayusan sa kanayunan. Maraming 
kabataan ang pinagkaitan ng kabuhayan, napipilitang lumikas sa mga 
lungsod o di kaya ay mangibangbayan. Ang mga kabataan sa komunidad 
ng maralitang tagalungsod, tulad ng kanilang mga magulang ay pala-
giang nakaharap sa marahas na demolisyon at malawakang dislokasyon 
para bigyang daan ang mga dayuhan sa kanilang mga negosyo. Ang 
mga kabataan mula sa panggitnang saray ay labis na nahihirapan sa 
pasanin sa edukasyon. Taun-taon ay libo-libong kabataan ang humihinto 
sa pag-aaral at napipilitang magtrabaho, karaniwan bilang mga kontrak-
wal na nagtatamasa ng pinakamababang pasahod.

Noong Nobyembre 30, 1998, sa ika-135 kaarawan ng dakilang 
lider rebolusyunaryong si Andres Bonifacio at ika-34 na anibersaryo 
ng pagkakatatag ng KABATAANG MAKABAYAN, nagtipon-tipon 
ang kabataan mula sa hanay ng manggagawa, magsasaka, estudyante, 
maralitang lungsod, pambansang minorya, at kababaihan. Malinaw ang 
layunin ng pagtitipon—harapin ang matinding atake ng imperyalismo 
sa trabaho, lupa, edukasyon, karapatan at serbisyong panlipunan sa 
pamamagitang ng isang samahan ng kabataan mula sa iba’t ibang saray 
ng lipunan. 

Ang ANAKBAYAN ay tinayo bilang isang komprehensibong 
organisasyon ng kabataang Pilipinong nagsusulong ng pambansa 
demokratikong pakikibaka laban sa imperyalismo, pyudalismo at bu-
rukrata kapitalismo. Ang ANAKBAYAN ay bahagi ng nagpapatuloy 
na pambansa demokratikong rebolusyon ng katipunan at produkto ng 
muling pagsigla at pagpapanibagong lakas ng pambansa demokratikong 
kilusan. Kaya’t ito’y isang patunay na habang may mga kabataang tulad 
natin ay magpapatuloy at magtatagumpay ang Pambansa Demokrati-
kong Pakikibaka hanggang sa maitatag ang bago at mas maunlad na 
sistemang panlipunan sa hinaharap.
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Ang ANAKBAYAN at 
ang makasaysayang 
Papel ng Kabataan

Ang kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan ng pakikibaka laban sa 
kolonyal at mala-kolonyal na paghahari at mga lokal na nagsasaman-
tala. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas ay matatagpuan ang 
mag pagsisikap ng kabataang Pilipino na baguhin ang mapang-aping 
sistemang isang progresibo at maunlad na sistema. Hindi iilan ang 
kabataang naghahangad ng mas magandang kinakabukasang kaiba 
sa bulok na sistemang umiiral. Batid natin ang kabayanihan ng mga 
nagbuo ng Katipunan. Kalakhan ng naging kasapi nito ay mga kbataang 
nasa kasibulan ng kanilang buhay. Mga dakilang bayani tulad nina And-
res Bonifacio, Apolinario Mabini, Gregorio del Pilar ay mga huwaran ng 
katapangan at sigla ng kabataang iniaalay para sa bayan. Ang kanilang 
batang edad ay hindi naging hadlang para sa kanilang paglahok sa 
paghuhubog ng bansang Pilipinas.

Sa panahon ng ligalig ng dekada ‘60 at ‘70, sa pangunguna ng mga 
organisasyong tulad ng KABATAANG MAKABAYAN, ipinakita ng 
kabataang Pilipino ang marubdob na hangaring ibagsak ang dayuhan 
at lokal na paghahari sa bansa. Ang maksaysayang Sigwa ng Unang 
Kuwarto (first quarter storm) ay naghudyat sa panibagong pagsigla at 
pagsulong ng buong rebolusyonaryong kilusan sa pangunguna ng uring 
manggagawa at mahigpit na nakasanib sa kilusan ng anakpawis. Nang 
ipinataw ang batas militar, daan-daang kabataan ang tumugon sa pana-
wagang magpunyagi sa armadong rebolusyon. Maraming kabataan ang 
nagbuwis ng buhay habang lumalaban sa pasistang diktaduryang US-
Marcos. Tunay na mahalaga ang kilusan ng kabataan para sa anumang 
kilusang naghahangad ng pagbabago. Sa panahon ng rebolusyong 1896 
hanggang sa pagpapatuloy nito sa pambansa demokratikong rebolusyon 
ng bagong tipo, pinatunayan na ang kabataan ay di masasaid na balon 
ng salin-lahi ng rebolusyon. 

Ang kabataan ang kinabukasan ng pakikibaka ng sambayanang 
Pilipino kung kaya’t mahigpit ang pangangailangang pagkaisahin sila sa 
bandila ng pambansang demokrasya. Sa isang lipunang mala-kolonyal 
at mala-pyudal, kalakhan ng kabataan ay nagmumula sa hanay ng mga 
manggagawa at magsasaka. Sila ang dumaranas ng matinding pagsa-
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samantala. Ang kabataang estudyante, bagamat bumubuo lamang ng 
maliit na bahagi ng kabataan, ay isang konsentrado

at mahalagang saray ng peti-burgesyang lunsod. Ang kabataang 
estudyante, intelektwal at propesyunal ang pinagkukunan ng teknikal 
at intelektwal na suporta ng naghaharing sistema. Ang mga kabataan 
sa komunidad ay napapabilang sa mga mangagagawa at mala-manga-
gagawa. Ang mga kabataan na mula sa aping sektor ng lipunan ang 
pangunahing tutok ng pagbubuo ng komprehensibong organisasyon ng 
kabataang Pilipino. Ang komprehensibong organisasyon ng kabataang 
Pilipino ay isang batayang pwersa ng pambansa demokratikong pakiki-
baka. Ito ang magtitipon sa rebolusyonaryong potensyal ng kabataang 
Pilipino para sa pakikibaka ng sambayanan. Nagiging makapangyari-
han itong pwersa kapag naisasanib sa makapamgyarihang kilusan ng 
mamamayan. 

Ang kabataan din ay nahahati sa dalawang panig ng kasaysayan: 
isang naghahangad ng pagbabago, at isang kumakapit sa lumang 
kaayusan. Maging ang naghaharing uri ay mulat sa paglalansi ng 
kabataang para panatilihin ang bulok na kaayusan. Ang kawalan ng 
komprehensibong organisasyon ng kabataan ay kapakipakinabang 
sa naghaharing uri. Sa pamamagitan nito tayo ay nagpupunyagi na 
makabig ang pinakamalawak na bilang ng kabataan para sa panig ng 
pagbabago. 

Ang ANAKBAYAN ay isang komprehensibong organisasyong nag-
lalayong pukawin, organisahin at pakilusin ang kabataang Pilipino para 
sa pambansa demokratikong pakikipabaka at isanib ang lakas at sigla 
ng kabataan sa kilusan ng mamamayan. Komprehensibo ang ANAKBA-
YAN dahil ang organisasyon at kasapian nito ay nakaugat sa malawak 
na masa ng manggagawa at magsasaka, komunidad maralitang lunsod, 
kabataang estudyante, pambansang minorya, propesyunal, kawaning 
publiko at iba pang aping sektor. 

Ang ANAKBAYAN ay bahagi ng pagpapatuloy ng di pa tapos na 
laban ng rebolusyong 1896 sa kasalukuyang panahon ng imperyalismo. 
Dala nito ang masaklaw na programang pampulitika ng pambansa 
demokraikong pakikibaka. Naniniwala ito na ang tunay na kabuluhan ng 
kilusang kabataan ay matatagpuan sa pagsanib nito sa kilusan at pakiki-
baka ng mamamayang inaapi. Ang ANAKBAYAN ay humahalaw ng aral 
at inspirasyon sa mga naunang kilusang mapagpalaya tulad ng Katipun-
an. Inilalaan nito ang kanyang lakas at sigla para sa pagpapatuloy ng ‘di 
pa tapos na laban ng lumang demokratikong rebolusyon ng 1896. 

Ang ANAKBAYAN ay humahalaw din ng aral at inspirasyon 
mula sa maningning na tradisyon ng Kabataang Makabayan na siyang 
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nagsilbing unang komprehensibong organisasyon ng kabataan para 
sa pambansang demokrasya. Mula ng ipataw ang Batas Militar, wala 
pang naging katumbas ng KABATAANG MAKABAYAN bilang isang 
komprehensibong organisasyon ng kabataang Pilipino. May matagal 
ng panahon ding napabayaan ang ganitong tipo ng pag-oorganisa na 
nagpakitid sa pag-oorganisa sa kabataan sa mga estudyante lamang. 
Patuloy ding nagpapalalim ang ANAKBAYAN sa mga inabot ng mga 
naunang nitong organisasyon ng kabataan tulad ng LEAGUE Of  
FILIPINO STUDENTS, STUDENT CHRISTIAN MOVEMENT at  
KABATAAN Para Sa DEMOKRASYA At NASYONALISMO o KA-
DENA. Pinupunan ng ANAKBAYAN ang matagal ng pangangailangan 
para sa isang organisasyong pupukaw, mag-oorganisa at magpapakilos 
ng libo-libong kabataang naghihintay abutin ng pambansa demokrati-
kong mensahe at kilusan.

Tungkulin din ng ANAKBAYAN na tumulong sa pagbubuo ng ‘di 
matitinag na pagkakaisa ng lahat ng progresibong pwersa ng lipunan 
upang ibayong isulong ang pakikibaka para sa tunay na kalayaan sa 
lahat ng larangan ng lipunan: ekonomiya, politika, kultura at relasyong 
panlabas. 

sA lArANGAN NG eKONOmiYA
Naninindigan ang ANAKBAYAN na ang tanging landas para sa 

tunay na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay ang pagpapabagsak 
sa paghahari ng imperyalismo, pyudalismo, burukrata kapitalismo. 
Tanging sa pagwawasak ng mala-kolonyal at mala-pyudal na kaayusan 
malulunasan ang malawakang kahirapan ng mamamayan at atrasadong 
katangian ng bansa.

Naninindigan ang ANAKBAYAN para sa pambansang industriyali-
sasyon. Kinakailangang lagutin ang paghahari ng monopolyo kapital sa 
ekonomiya ng bansa. Ginagamit ng monopoly kapitalismo ang pyudalis-
mo bilang panlipunang batayang kapakipakinabang sa dayuhang kapital. 
Pinanatili nitong bansot at lubhang ‘di pantay ang pag-unlad ng eko-
nomiya. Ang makabayang industriyalisasyong inilunsad sa planadong 
paraan ang magtitiyak na tumutugon ang industriya sa pangunahing 
pangangailangan ng mamamayan at hindi ng dikta ng dayuhang kapital. 
Ang mga batayang industriya, ang siyang pundasyon ng ekonomiya ay 
isasakamay ng mamamayang Pilipino at maglilingkod sa interes ng ma-
mamayan. Ang mga lokal na industriya na winawasak din ng monopolyo 
kapital ay pauunlarin din bilang bahagi ng ekonomiyanng tumutugon sa 
kagyat na pangangailangan ng nakararami.
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Pinaglalaban ng ANAKBAYAN ang pagwawakas sa lahat ng ‘di 
pantay na tratadong pang-ekonomiyang kinakatawan ng GATT-WTO, 
mga dikta ng IMF-WB, Mining Act of  1995, Foreign Investment Act, 
General Appropriations Act para sa dayuhan, pautang, Oil Deregulation 
Act etc., na nagpapahihirap sa mamamayan at sumasagka sa tunay na 
kalayaan. Tinututulan ng ANAKBAYAN ang mga patakarang deregula-
syon, liberalisasyon at pribatisasyon na nagbubukas sa Pilipinas para sa 
mas matinding pandarambong ng imperyalismo.

Naninindigan ang ANAKBAYAN para sa tunay na repormang 
agraryo na siyang magwawakas sa mga labi ng pyudalismo. Ang tunay 
na repormang agraryo ay batayang kundisyon para magtagumpay ang 
pambansang industriyalisasyon.Tutol ang ANAKBAYAN sa patakarang 
land conversion,dayuhang pagmimina, dayuhang pag-aari ng lupa, at 
paglabag sa pambansang patrimonya. Ang repormang agraryo ang 
bubuwag sa monopolyo sa lupa at magbibigay ng kondisyon para sa 
pag-unlad ng kabuhayan ng mga magsasaka.Tanging sa paraan ng 
pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo, at sa 
sosyalisadong pag-unlad nito lamang magkakaroon ng magandang 
kinabukasan ang kasalukuyang kabataan. Tanging sa ganitong paraan 
mabibigyang lunas ang malawakang kawalan ng trabaho, mababang 
pasahod, kawalang benepisyo at serbisyong panlipunan, epidemya, under 
employment at matinding kahirapang sumasaklot sa milyon-milyong 
kabataan sa kasalukuyan.

sA lArANGAN NG PulitiKA At 
relAsYONG PANlABAs

Ang ANAKBAYAN ay naninindigan para sa isang estadong tunay 
na malaya sa kontrol at dikta ng dayuhan. Bagamat nagwakas ang 
tuwirang pangongolonya ng US sa bansa noong 1946, pinalitan naman 
ito ng mga sunod-sunod na papet na rehimeng kontrolado ng dayuhang 
kapangyarihan. Dapat magkaroon ng pagbabago sa kasalukuyang 
pamahalaan hindi lamang sa simpleng usapin ng porma ng gubyerno 
kundi lalo pa sa mismong makauring katangian nito. Naniniwala ang 
ANAKBAYAN na tanging ang gobyernong nakabatay sa alyansa ng 
manggagawa at magsasaka ang magsusulong ng interes at mithiin ng 
nakararaming Pilipino. Dapat wakasan ang gubyernong pinaghaharian 
ng dayuhan at iilan, at palitan ng demokratikong gubyernong bayan.

Sa ilalim ng kasalukuyang kaayusan ay siil ang karapatang sibil ng 
kabataan. Hindi rin nabibigyan ang kabataan ng sapat na puwang para 
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sa partisipasyon sa pampulitikang buhay ng bansa. Naninindigan ang 
ANAKBAYAN laban sa mga mapanupil na batas at patakaran sumisiil sa 
karapatan ng mamamayan.

Ang patuloy na presensya ng dayuhang pwersang militar ay pala-
giang pagmumulan ng sigalot sa bansa. Tutol ang ANAKBAYAN sa 
anumang tratadong naglalayong palawigin ang pwersang militar ng US 
sa bansa. Kabilang dito ang anumang tangkang ibalik ang base militar 
ng US, mag tratado para sa access ng pwersang militar tulad ng VFA, at 
sa patuloy na kontrol ng US sa AFP at PNP. Ang mga ito ay nananati-
ling intrumento ng karahasan laban sa mamamayan. 

Pinangangalagaan ng pwersang militar ng US ang pang-ekonomiya 
at pampulitikang interes nito sa bansa. Naniniwala ang ANAKBAYAN 
sa nagsasariling depensa ng bayan na nakaugat sa malawak na pag-
kakaisa at lakas ng mamamayan. Ang ANAKBAYAN ay naninindigan 
para sa pandaigdigang pakikipagkapatiran, lalo na sa mga kabataan at 
mamamayang nakikibaka sa kolonyalismo at imperyalismo. Ang imper-Ang imper-
yalismo ang salot sa kabataan sa buong mundo.

sA lArANGAN NG KulturA
Ang ANAKBAYAN ay nagsusulong ng makabayan, siyentipiko 

at makamasang kultura at edukasyon. Ito ay bilang pagkilala na ang 
kasalukuyang kultura sa bansa ay kolonyal, pyudal at labis na ma-
panupil sa progresibong kaisipan. Masigasig ang imperyalismo sa 
kanyang propaganda ng mga anti-nasyunal, atrasado at dekadenteng 
mga pananaw na naglulugmok sa maraming kabataan sa makasarili 
at anti-sosyal na tunguhin. Nagsusulong din ang ANAKBAYAN sa 
pagkilala sa karapatan ng kababaihan at paglaya nito sa patriarkal na 
lipunang Pilipino. Kaya matapat na binabaka ang pyudal at burgis na 
pagtingin sa kababaihan. Kinikilala at iginagalang din ng ANAKBAYAN 
ang mga positibong aspeto ng katutubong kultura. Kaya tutol tayo sa 
ginagawang komersyalisasyon at bulgarisasyon dito ng kasalukuyang 
gobyerno. Ang makabayan, makamasa at siyentipong edukasyon ang 
susi ng paghuhubog ng kultura ng bayan. Dapat wakasan ang lahat ng 
hibo ng dayuhang dikta sa edukasyon lalo na sa pamamagitan ng World 
Bank, JICA, USAID at iba pang multilateral at pribadong institusyon 
ang ANAKBAYAN ay naninindigan para sa libreng edukasyon sa lahat 
ng antas. Ito ay hindi hamak na mas kapakipakinabang kaysa taunang 
pagbabayad ng dayuhang pautang. Naniniwala din ang ANAKBAYAN 
na kailangang paunlarin ang pag-aaral ng agham at teknolohiya para 
maglingkod sa pambansang industriyalisasyon.
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Nakalaan din ang ANAKBAYAN sa pagbibigay ng mga oportunidad 
at puwang sa kabataan para sa pagpapaunlad ng malikhaing poten-
syal na taliwas sa mga anti-mamamayan, dekadente at makasariling 
aktibidad na binibigyang suhay ng kasalukuyang sistema. Layunin ng 
ANAKBAYAN na magsanay ng kabataan para sa mga tungkulin ng 
paghuhubog ng bansa at pamumuno sa pamayanan. Ang ANAKBAYAN 
ay naghihikayat ng kabataan na maging bahagi ng edukasyong nagla-
larawan sa tunay nakalagayan ng mamamayan, gawaing pangkultura, 
gawaing sibiko at gawaing pagpapaunlad ng komunidad.
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Gabay sa Pagbubuo 
at Pagpapagana 
ng Balangay

“Kailangang buuin ng ANAKBAYAN ang sariling lakas sa pa-
mamagitan ng umaasa-sa-sariling mga programa sa edukasyon at 
pagrekluta at sa pamamagitan ng mga kampanyang masa na marami-
hang makakapukaw at makakamobilisa ng kabataan. Kailangang 
laging isinasagawa ang solido at hakbang-hakbang na pag-oorganisa 
ng masang kabataan, laluna ng kabataang manggagawa at magsasaka, 
samantalang lumalahok sa masaklaw na pagpropaganda para abutin 
ang milyun-milyong kabataan. Mahalagang mabigyan ng atensyon ang 
pagpapangibabaw ng kabataang manggagawa at magsasaka sa kwerpo 
ng pamunuan ng ANAKBAYAN.” 

(Sipi mula sa mensahe ni kasamang Jose Maria Sison sa Ikalawang 
Pambansang Kongreso ng ANAKBAYAN.)

Sinipi ang talatang ito upang bigyang diin ang tungkulin natin sa 
pagtatayo ng balangay ng ANAKBAYAN, at ang pagtitiyak na ito ay 
naitatayo nang solido at hakbang-hakbang. Sa bawat antas ng organi-
sasyon ay may mga tungkulin tayong dapat tiyakin. Ito ay ang mahigpit 
na pagkakaisa sa pulitika ng organisasyon, at susi dito ang gawaing 
edukasyon para matiyak na solidong naitatayo ang organisasyon mula sa 
ibaba paitaas.

Ang ANAKBAYAN ay isang komprehensibong organisasyon ng 
kabataang estudyante, manggagawa, magsasaka, propesyunal, kabataang 
di nakakapag-aral, pambansang minorya at kababaihan. Layon nitong 
pukawin, organisahin at pakilusin ang kabataang Pilipino para sa pam-
bansa demokratikong adhikain ng mamamayan. Ang kilusang kabataan 
ay isang kinakailangang batayang lakas ng pakikibaka ng mamamayang 
Pilipino. Kapag hindi nagsasanay ng kabataan para sa paggampan ng 
mga tungkulin sa pakikibaka, tatanda at mawawalan ng kinabukasan ang 
kilusan. Ang kabataan ang kinabukasan ng pambansa-demokratikong 
pakikibaka kaya naman layunin ng ANAKBAYAN na buuin ang mahi-
gpit na pagkakaisa ng lahat ng kabataang Pilipino; makipag-ugnayan at 
makipagtulungan sa iba pang grupo ng kabataan para sa mga konkre-
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tong kahilingan at pakikibaka; ipaglaban ang trabaho, lupa, edukasyon, 
demokratikong karapatan at serbisyong panlipunan (TLEKS) bilang 
mga makatarungang kahilingan at interes ng mga kabataan at mama-
mayan; pag-aralan at ipalaganap ang pambansa demokratikong linya’t 
pagsusuri, at aktibong lumahok at sumanib sa kilusan ng mamamayan 
upang ipagpatuloy ang makasaysayang misyon ng sambayanan na 
kamtin ang tunay na kalayaan at demokrasya. 

Ang organisasyon ay nagsisilbing pandayan ng mga lider masa 
na makakapamuno at mangunguna sa pagtupad ng mga tungkulin ng 
ANAKBAYAN. Kolektibong pamumuno ang uri ng pamumuno na gusto 
nating mabuhay at yumabong sa ating organisasyon. Upang matiyak 
ang tagumpay sa paggampan ng mga tungkulin ng balangay, at demo-
kratikong partisipasyon ng masang kasapian dito, kinakailangan ang 
paggana ng mga istruktura ng balangay, ang araw-araw na buhay ng 
balangay sa pamamagitan ng mga aktibidad nito sa iba’t ibang larangan 
ng mga gawain, at sistematikong pagkilos ng mga opisyal at kasapi 
batay sa kanyang tungkulin (sa komiteng kinapapabilangan, at bilang 
bahagi ng balangay).

Ang demokratikong proseso at partisipasyon sa pagitan ng mga 
lider at kasapi ng organisasyon ay dapat laging buhay sa lahat ng 
panahon. Tamang hatian ng mag gawain at pagtutulungan ng luma’t ba-
gong kasapi, ng pinuno at pinamumunuan ang magtitiyak sa pag-unlad 
ng organisasyon, paglutas sa mga suliranin, pagharap sa mga gawain, at 
epektibong pamumuno ng buong organisasyon sa malawak na masa.

BAlANGAY
”Batayang tungkulin ng isang kasapi ang magrekluta sa mga kaibi-

gan at kasamahan niya sa anumang lugar--eskwela, trabaho, komunidad 
o propesyon. Gayundin ang pagpapaliwanag sa bagong rekluta ng 
Programa at Konstitusyon ng Anakbayan.” 

(Sipi mula sa Susing Talumpati SA IKATLONG PAMBANSANG KON-
GRESO NG ANAKBAYAN Ni Jose Maria Sison, Tagapangulong Taga-

pagtatag, Kabataang Makabayan,Ika-22 ng Oktubre, 2004)

Ang batayang unit ng organisasyon ng ANAKBAYAN ay ang ba-
langay o chapter. Ang balangay ay ang ekspresyon ng solidong lakas ng 
organisasyon. Sa valanga umuunlad ang mga kasapi ng ANAKBAYAN 
bilang mga aktibista at dito napapasulpot ang mga lider ng organisa-
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syon. Dito sila nasasanay sa pakikibakang masa at dito napapataas ang 
kanilang kapasidad lumaban. Dito rin sistematikong napapataas ang 
kanilang kamulatan. Itinatayo ang balangay ng isang kasapi/mga kasapi 
ng Anakbayan saan man M aykonsentrasyon ng kabataan - sa mga paar-
alan, pabrika, lugar ng paggawa at komunidad. Ang balangay ay binubuo 
ng minimum na labing isang (11) tao. Ang panimulang bilang na ito ay 
sapat para isulong ang iba’t ibang gawain ng ANAKBAYAN. Kung ang 
kasapian ay di pa umaabot sa takdang minimum na bilang para maging 
balangay, tungkulin ng mga kasapi ng ANAKBAYAN na abutin ang re-
kisitos sa lalong madaling panahon. Samantala, patuloy ang mga kasapi 
sa paggampan ng mga tungkulin alinsunod sa kakayahan.

hAKBANG-hAKBANG NA PAGBuBuO
“Tungkulin naman ng mga namumunong komite at mga kadre na 

magkaroon ng mga pulong pang-organisasyon sa ilalim ng organisador 
at instruktor sa panimula at maigsing pag-aaral. Tinitiyak ng organisa-
dor na may matititipon na mga reklutang bibigyan ng pag-aaral. Ma-
tapos ang pag-aaral, tinitiyak ng organisador na maiangat at sumumpa 
bilang kasapi ang mga rekluta. Kung wala pang (balangay), maaring 
magbuo ng (balangay) at maghalal ng mga opisyal sa loob ng isang 
araw.” 

(Sipi mula sa Susing Talumpati SA IKATLONG PAMBANSANG 
KONGRESO NG ANAKBAYAN Ni Jose Maria Sison, Tagapangulong Taga-

pagtatag, Kabataang Makabayan, Ika-22 ng Oktubre, 2004)

Sa panimulang antas ng pag-oorganisa, isinasagawa ang panimu-
lang pagsisiyasat at pagtitipon ng pinakamaraming bilang ng kontak. 
Binubuo ang Chapter Organizing Committee o COC mula sa hanay ng 
panimulang masang naoorganisa.

 Ang COC ang magsisilbing panimulang porma ng organisasyon. 
Kagyat na tungkulin nito ang pagbibigay ng oryentasyon, programa, 
saligang batas at edukasyon sa mga kasapi. Ang COC ay nagsasagawa 
ng panimulang pakikisalamuha sa masa, at sistematikong pagpapala-
wak habang patuloy ang pagsisiyasat. Upang makapagpalawak, dapat 
makapagsagawa ng panimulang gawaing propaganda sa masa habang 
tinitiyak ang gawaing edukasyon sa panimulang naoorganisa.

Sa antas COC, nagbubuo ng mga sub-komite sa organisasyon at 
edukasyon para tiyakin ang mga rekisitos sa pagtatayo ng balangay. Ang 
sub-komite sa edukasyon ang nagtitiyak ng pagtataas ng pampulitikang 
kamulatan ng mga kasapi, habang ang sub-komite sa organisasyon ang 
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nagtitiyak ng patuloy na paglawak ng organisasyon. Dapat may nagtiti-
yak ng araw-araw na gawain bilang Team Leader.

 Kapag ang COC ay nakapagtipon na ng 11 kasapi, maaari ipatawag 
na ang Pangkalahatang Asembliya, para itayo na ang balangay. Papan-
gunahan ng Team Leader at mga kagawad sa sub-komite sa organ-
isasyon ang paghahanda sa unang pangkalahatang asembliya. Lalamanin 
ng unang GA ang pagbabalik aral sa oryentasyon ng ANAKBAYAN, 
paghahalal ng pamunuan, pagbubuo ng programa’t plano ng balangay, 
pagbubuo ng mga komite batay sa plano, at pagsumpa ng buong kasa-
pian.

Sa paglaki ng kasapian na bawat chapter, nabubuo ang kondisyon at 
mga batayan para sa pagluluwal ng panibagong chapter. Mula sa ilang 
tukoy na kasapi na may tiyak na pinagpapalawakang erya, maaaring 
buuin ang panibagong COC,upang maghanda sa pagtatayo ng pani-
bagong chapter.

Ang direksyon ng pag-oorganisa ay pagtatayo ng maraming 
valanga—sa iba’t ibang departamento o purok. Sa ganitong paraan ay 
nabibigyang pokus ang pagoorganisa sa depinidong lugar para sa mas 
malalim na pag-ugat sa masa. Nagiging mas simple din ang administra-
syon.

May mga pagkakataong nagiging mabilis ang prosesong nabanggit 
sa itaas. Halimbawa, kapag may labing-isang kabataan sa isang tradi-
syunal na organisasyon na nagpahayag ng pagsapi sa ANAKBAYAN, 
sila ay ituturing na balangay kahit hindi pa pormal ang apilyasyon 
ng kanilang samahan. Kapag may demolisyon at may mga kabataang 
handang lumaban dito, dapat silang agad na buuin bilang balangay. Oras 
na may labing-isang (11) kabataang tanggap ang prinsipyo ng ANAK-
BAYAN at handang sumumpa, sila ay agad na ituturing na balangay ng 
ANAKBAYAN. Sa ganitong paraan ay naoorganisa sila at nagkakaroon 
ng balangkas para makonsolida. Sa ganitong pagkakataon, kagyat na 
ipatawag ang GA, maghalal ng pamunuan, at buuin ang mga komite 
sa edukasyon, organisasyon at ang komite sa integrasyon sa batayang 
masa, para matiyak agad ang konsolidayon ng kasapian. 

Sa paglawak at pagdami ng balangay, nabubuo ang kundisyon para 
sa pagtatayo ng mga balangay sa mas mataas na antas (antas pamba-
ranggay, unibersidad, lungsod, distrito at iba pa). Sa pamamagitan nito 
ay nakokoordina ang mga aktibidad at nakokonsentra ang lakas ng 
maraming balangay. Sa balangay sa mas mataas na antas, naghahalal ng 
pamunuan upang mangasiwa sa araw-araw na pagkokoordina ng mga 
plano ng mga balangay sa baba. Ang Komiteng Tagapagpaganap (KT) 
ay nagbibigay rin ng gabay at serbisyo sa mga balangay na pinamumu-
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nuan. Regular nitong ipapatawag ang Pulong ng mga lider ng balangay 
(Leaders Meeting) na kinapapabilangan nito, at ng mga tagapangulo ng 
mga lokal na balangay.

mAsAKlAW NA PAGBuBuO NG ANAKBAYAN
Katangian

Bilang komprehensibong samahan ng mga kabataan, inaasahang 
maging tunay masaklaw ang kasapian ng ANAKBAYAN. Hangad natin 
ang libu-libong kasapian sa mga paaralan, komunidad, at lugar ng 
trabaho. Upang makamit ang libu-libong kasapian, kinakailangang mag-
karoon ng daan-daang balangay sa lahat ng lugar na may konsentrasyon 
ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng patuloy na pangangalap ng 
minimum 11 kasapi para maitayo ang isang balangay, maaring itayo ang 
napakaraming balangay saan man mayroong kabataan. Sa isang uniber-
sidad, upang maabot ang libu-libong kasapi, kailangang magkaroon ng 
libong kasapi sa mga kolehiyo, daan-daang kasapi sa mga departamento 
at ilampung kasapi sa mga klase. Sa mga komunidad naman, hangad 
nating magkaroon ng balangay sa bawat kalye hanggang sa maabot 
natin ang daan-daan at libo-libong bilang sa mga purok at baranggay.

Pagsasanay ng lider-Balangay
Ang ANAKBAYAN ay patuloy na umuugat sa masa ng kabataan. 

Dapat magbuo ng mga bagong balangay na siyang sasaklaw sa papara-
ming bilang ng mga kabataan. Sa pamamagitan nito, tuluy-tuloy tayong 
sumasaklaw sa maraming kabataan sa iba’t ibang antas ng paaralan, 
komunidad at pagawaan.

Susi sa gawaing ito, ang pagsasanay ng mga bagong chapter leaders 
o pamunuan ng balangay na maaring gumampan sa papalaking mga 
tungkulin. Kinakailangan ng maraming lider-balangay para pamunuan 
ang paparaming bilang ng balangay. Magagawa ito sa pamamagitan ng 
tuloy-tuloy na pag-aaral, pagsabak sa mga pakikibakang masa at pagsa-
sanay sa organisasyon ng mga kasapi.

Gawain sa mga tradisyonal na Organisasyon
Ang gawain sa mga nakatayo nang samahan ng mga kabataan ay 

isang importanteng tungkulin ng ANAKBAYAN. Sabi nga sa konstitu-
syon, dapat makipagtulungan ang ANAKBAYAN sa iba pang grupo o 
samahan ng kabataan para sa mutwal na kagalingan. Dapat umugat ang 
ANAKBAYAN sa mga tradisyunal na organisasyon, at mula dito ay ma-
gpakilos ng mas maraming kabataan. Dapat sikapin ng ANAKBAYAN 



 ANAKBAYAN  |  21

na magpasapi ng mga likas na lider mula sa mga organisasyong ito na 
siyang magpapalakas ng ating pamumuno, propaganda, edukasyon at 
mobilisasyon. Nag-oorganisa ng ibang organisasyon ang Anakbayan 
para sa transpormasyon ng mga ito tungo sa progresibong samahan ng 
mga kabataan.

mga interest groups/special committees
Hindi iisa ang porma ng organisasyon ng ANAKBAYAN. Maaring 

magbuo ng mga grupo na naaayon sa mga partikular na interes ng kaba-
taan, at sa mga usaping kagyat na mapapakilos sila. Maaaring buuing 
ng ANAKBAYAN ang mga grupo ng manunulat, artista, mang-aawit, 
siyentipiko, inhinyero, working students,kapamilya ng migrante, mag-
aaral ng medisina/pangkalusugan, kababaihan at marami pang iba. Ang 
ANAKBAYAN Writers group halimbawa ay maaring isang porma ng 
organisasyon na gustong lahukan ng mga kabataang may interes sa pa-
nitikan. Sila ay magkakaroon ng depinidong mga tungkulin batay dito. 

Maaari ring magbuo ng mga volunteer groups at support com-
mittees para sa mga kagyat ng laban na handang suportahan ng mga ka-
bataan. Sa paaralan ay maaring buuin ang mga Peoples Service Corps/
Committees para sa mga kabataang nais sumuporta sa mga welga, 
pakikibaka para sa dagdag na sahod, laban sa demolisyon etc. Tinitipon 
natin ang mga volunteers sa PSC at dito natin inilulunsad ang mga ex-
posure at edukasyon. Mula sa hanay nila ay nagre-relkluta tayo ng mga 
kasapi. Ang mga hindi pa handang sumapi ay patuloy namang makaka-
kuha ng edukasyon at makakasama sa integrasyon. Maaring buuin ang 
Payatas Support Committee (o katulad nito para sa komunidad) o ang 
Workers Support Committee na sumusuporta sa P125 dagdag na sahod. 
Maaari ring buuin sa loob ng mga balangay ang mga regional/provin-
cial committees, na siyang tipunan ng mga kasaping nais magtaguyod 
ng mga partikular na usapin ng kanilang pinanggalingang rehiyon o 
probinsya. Maraming porma ng organisasyon na pwedeng buuin na 
sasaklaw sa maraming interes ng kabataan sa pagawaan, komunidad at 
paaralan.

Pag-anib
Para pa rin sumaklaw sa mas maraming samahan, ang ANAK-

BAYAN ay bukas sa pag-anib (affiliation) ng iba pang mga organisasyon. 
Sa Mensahe ni JMS sa pagtatatag ng ANAKBAYAN, nagmungkahi siya 
na maging pleksible ang ANAKBAYAN sa pagsanib ng mga samahang 
tanggap ang linya at programa ng ANAKBAYAN bunga na rin ng 
edukasyon at transpormasyon. Sa saligan ay mananatili pa ring orga-
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nisasyong masa at hindi alyansa ang katangian ng ANAKBAYAN. Ang 
lahat ng indibidwal na kasapi ng kaanib na organisasyon ay ituturing 
na indibidwal na kasapi ng ANAKBAYAN. Kapag ang organisasyon ay 
nais magdisapila,mananatiling kasapi ang mga indibidwal na nais pang 
maging kasapi. Ang isang samahan ng kabataan sa komunidad, tulad ng 
PIGLAS, ay maaring maging kaanib at maging PIGLAS-ANAKBAY-
AN.

mGA tuNGKuliN NG BAlANGAY
1) Palaganapin ang linya, programa at patakaran ng ANAKBAYAN.
2) Buuin ang istruktura para sa demokratikong partisipasyon ng kasapian.
3) Magrekluta ng bagong kasapi, mangolekta ng butaw, magbuo ng mga 

bagong balangay.
4) Maglunsad ng mga pag-aaral sa ilalim ng Pambansa Demokratikong 

Paaralan (PADEPA), at talakayan ng mga napapanahong isyu’t pagsusuri 
dito sa hanay ng kasapian at masang kinikilusan.

5) Regular na maglunsad ng mga integrasyon sa batayang masa sa mga 
piketlayn,sakahan at komunidad.

6) Pag-aralan at siyasatin ang pangangailangan, kalagayan at interes ng 
kabataan.

7) Magsulong ng mga pakikibaka’t kampanyang masa (lokal, 
sektoral,pambayan) para sa interes at kapakanan ng kabataan at mama-
mayan.

8) Magsagawa ng mga aktibidad na titipon at magpapakilos sa kasapian.
9) Mamahagi ng mga publikasyon at iba pang babasahin ng ANAKBAYAN.
10) Mag-sumite ng kagyat at napapanahong ulat sa mga nakakataas na 

namumunong komite.
*11) Magpasulpot ng rekurso’t pinansya para sa mga aktibidad ng balangay.
*12) Makipagtulungan at makipag-alyansa sa iba pang organisasyon ng 

kabataan.

mGA istruKturA NG BAlANGAY
Pangkalahatang Asembliya (General Assembly)

Ang GA ang pinakamataas na nagpapasya para sa mga gawain ng 
balangay. Nagpapasya ang GA alinsunod sa mga kaisahan ng pam-
bansang kongreso, pambansang konseho at ng pambansang komiteng 
tagapagpagganap at mga organong kagyat na nakakataas. Ang GA ay 
binubuo ng lahat ng kasapi ng balangay. Idinaraos ito minsan isang 
buwan upang magtasa at magbalangkas ng plano’t resolusyon ang 
balangay para sa isang takdang panahon. Binubuo din ang mga komite 
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matapos ang pagpaplano ng GA.

Pulong ng Balangay (Chapter meeting)
Sa pagitan ng mga GA’s ay ipinapatawag ang mga pulong ng 

balangay na dinadaluhan din ng masang kasapian ng Anakbayan. Ang 
mga pulong ay daluyan ng mabilis na pag-iisa ng kasapian sa mga plano, 
memorandum at resolusyon ng PKT/nakatataas na organo, edukasyon/
talakayan at iba pang kagyat na mga usapin. Sa mga pulong na ito, 
maaaring ilunsad din ang mga pagtatasa matapos ang mga malalaking 
labanan, at iba pang mayor na gawaing ating inilunsad at nilalahukan at 
mula dito ay magbalangkas muli ng mga kaukulang mga plano. Mag-
takda ng mga tungkulin batay sa diin ng gawaing itinatakda sa isang 
partikular na panahon,at mula dito ay magbuo/mag-ayos ng mga komite 
ng balangay.

Komiteng tagapagpaganap (executive Committee)
Ang pamumuno ng balangay sa pang-araw-araw na mga tungkulin 

nito ay nakasalalay sa Komiteng Tagapagpagganap (Executive Commit-
tee) ng balangay. Maghahalal ang bawat balangay ng Tagapangulo, Pan-
galawang Tagapangulo, Pangkalahatang Kalihim at Tagapamahala sa 
Edukasyon at Integrasyon at Opisyal sa Pinansya. Maaaring palawakin 
ang KT/EC sa paghahalal din ng ilang opisyal batay sa mga aktwal na 
pangangailangan at kakayahan ng balangay (hiwalay na Opisyal sa In-
tegrasyong Masa, Cultural Officer, atbp.). Ang lahat ng mga opisyal ng 
balangay ay siya ring direktang mamumuno sa mga komite ng balangay. 
Sa KT/EC nakasalalay ang paggana ng buong balangay sa araw-araw 
sa pamumuno nito sa mga kasapi sa mga partikular na linya ng gawain. 
Dapat na mahigpit ang paggampan ng KT/EC, at nagkakaisa ito sa 
pagtanaw ng buong plano at aktibidad ng balangay. Tiyaking maagap 
na natatalakay ng komite at sa mga kasapi ang mga memorandum, 
resolusyon at iba pang mga dokumento mula sa PambansangKomiteng 
Tagapagpaganap, at iba pang namumunong komite.

1. Tagapangulo/Chairperson
a. Ipatawag at pangunahan ang mga pulong ng komiteng tagapagpaganap 

at iba pang mga pagpupulong ng balangay tulad ng GA.
b. Pangunahing nangangasiwa sa kampanya at pakikibakang masa. Ma-

aring maging Tagapangasiwa ng komite sa kampanya at pakikibakang 
masa sa panahong maliit pa ang kasapian ng balangay.

c. Pangunahing tagapagsalita ng balangay. Kaya mahalagang may matalas 
ng paggagap sa mga isyu at kampanya. Tinitiyak nito ang pagsubaybay 
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sa nangyayari sa lipunan.
d. Mangunguna sa gawaing pakikipag-alyansa. Palagiang may pakikipa-

gugnayan sa iba’t ibang organisasyong nakakaalyado at gumagawa ng 
paraan para maabot ang iba pa.

e. Dumalo sa mga pagpupulong na ipinatatawag ng NEC, iba pang nakata-
taas na organo at mga alyansang lokal, lalo na kung ang pangunahing 
paguusapan ay may kaugnayan sa kampanya at pakikibakang masa.

2. ikalawang Tagapangulo/ViCe Chairperson:
a. Ipatawag at pangunahan ang mga pulong ng komiteng tagapagpaganap 

at iba pang mga pulong ng balangay tulad ng GA kapag hindi makaga-
gampan ang tagapangulo.

b. Pangunahing mangangasiwa ng gawaing propaganda ng balangay. Kaya 
maaring siya na din ang head ng komite sa propaganda ng balangay.

c. Magsulat ng mga pahayag ng balangay at tiyaking nailalabas ito sa iba’t 
ibang porma tulad ng polyeto, wallnews at iba pa. Tinitiyak ang pagpapa-
laganap ng Tinig ng Kabataang Makabayan (bilang opisyal na pahayagan 
ng Anakbayan), at iba pang babasahin ng Anakbayan sa buong kasapian 
at sa masang kinikilusan.

d. Tiyakin na nilulunsad ang masasaklaw na propaganda sa iba’t ibang 
pamamaraan tulad ng symposium, forum at iba pa.

e. Pangunahan ang paglulunsad ng mga pagpupulong at pagsasanay ng 
mga kasapi sa gawaing propaganda. Kaya dapat pana-panahong tipunin 
ang mga kasapi na may kasanayan sa gawaing pagsusulat, pagsasalita 
at gawaing pangkultura.

f. Mahigpit na makipag-ugnayan sa pambansang komite sa propaganda.

3. pangkalahaTang kalihim/seCreTary general
a. Mangangasiwa sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng organisasyon.
b. Tiyakin ang gawaing pagpapalawak ng kasapian sa lugar na kinikilusan. 

Siya ang magiging tagapangasiwa ng komite sa organisasyon sa pa-
nahong maliit pa ang kasapian ng balangay.

c. Tinitiyak ang paglapad ng organisasyon batay sa paparaming bilang ng 
balangay upang mas sistematiko at mabilis ang pagpapatagos ng mga 
kaisahan sa organisasyon, pagpapasulpot ng maraming bilang ng lider-
kabataan at palagiang konsolidasyon sa buong kasapian. Pangangasi-
waan ang paglapit sa mga nakatayo nang grupo o organisasyon ng mga 
kabataan upang maging kaanib ng ANAKBAYAN sa kanyang layunin at 
tungkulin.

d. Magsinop at mangalaga ng lahat ng mga datos at rekord ng organisasyon.
e. Pangunahan ang paglulunsad ng mga pagsasanay sa mga lider ng balan-
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gay, at paglutas sa mga suliraning pang-organisasyon.
f. Pangunahan ang pag-aaral at pagpapatapos sa mga kasapi sa mga 

batayang dokumentong pang-organisasyon.
g. Dumalo sa mga pulong na ipinatatawag ng pambansang kalihiman at iba 

pang nakakataas na organo kaugnay sa gawaing pagbubuo ng organisa-
syon.

h. Programa ng Anakbayan ang pagbibigay ng serbisyo sa kabataan at 
mamamayan kaya naman tinitiyak na nailalatag kung ano ang hinihingi 
ng pagkakataon katulad ng medical mision, relief operation, at literacy 
program. Maaari ring maglunsad ng mga aktibidad tulad ng sports tour-
nament, arts workshop/training, at mga pagtatanghal upang tipunin ang 
mga kasapi’t masang inoorganisa.

4. opisyal sa edukasyon/eduCaTional disCussion offiCer
a. Pangunahan ang pagbubuo ng malinaw na plano sa edukasyon at mai-

sakatuparan ito.
b. Magsisilbing prinsipal/punong-guro ng Pambansa Demokratikong Paa-

ralan (PADEPA) bilang opisyal na paaralan ng Anakbayan. Tinitiyak nito 
na sustinido, at malawakang napapatapos ng mga kurso ng Padepa ang 
mga kasapi ng balangay.

c. Pangunahan at tumulong sa pagbubuo ng mga makinarya sa edukasyon. 
Tiyaking buo at gumagana sa araw-araw ang komite sa edukasyon.

d. Mangalaga ng rekord sa edukasyon. Dapat may malinaw at natatagong 
profile ng bawat kasapi ng nakukuha nang mga pag-aaral.

e. Pangunahan ang pagsasanay ng mga bagong instruktor. Dapat maglun-
sad ng mga instructors training dahil ninanais natin ang de-kalidad na 
pag-aaral. Mas makakapagpasulpot ng maraming mga guro ng bayan, at 
itatayo ang faculty center o pool of instructors ng PADEPA.

f. Mangangalaga at mamahagi ng mga praymer, at dokumento ng pagaaral, 
mangasiwa sa pagtatayo ng library o koleksyon ng mga babasahin para 
sa paaralan ng balangay.

5. opisyal sa inTegrasyon sa BaTayang masa/ 
BasiC masses inTegraTion (Bmi) offiCer

a. Magtiyak ng plano para sa regular na paglubog at pag-aaral ng kasapian 
sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, malaproletaryado at iba 
pang aping sektor ng lipunan, at siguruhing naisasagawa ang mga plano 
sa BMI

b. Magplano at mangasiwa sa mga relief operations, medical missions at iba 
pang serbisyong maaaring maipaglingkod sa masa
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c. Maaaring mangasiwa sa mga ispesyal na komite (Peoples Service Corps, 
Payatas Support, Workers Support Committee, atbp.) upang matiyak ang 
pagdaloy ng suporta sa mga welga, piketlayn, demolisyon, at iba pa.

6. opisyal sa pinansya o ingaT-yaman/ finanCe and projeCT offiCer
a. Mangangasiwa ng lahat ng ari-arian, pondo ng organisasyon.
b. Regular na mangungulekta ng butaw sa mga kasapi at membership fee.
c. Tiyaking may malinaw na plano ang organisasyon sa gawaing pinansya at 

tiyaking naisasakatuparan ito. Sasanayin ang mga kasapi sa paglulunsad 
ng mga income generating projects (IGP) o livelihood projects at mangun-
guna sa pagpapasulpot ng mga materyal o pinansyal na pangangailan-
gan para sa mga aktibidad/gawain ng balangay.

Komite ng Balangay
Ang komite ay daluyan ng demokratikong partisipasyon ng buong 

kasapian upang magampanan ang mga gawain ng ANAKBAYAN. 
Mahalaga itong salik upang matiyak ang sama-samang pamumuno sa 
masa at paghasa sa mga kasapi sa sistematiko, tuluy-tuloy at maayos 
na paggana ng balangay. Binubuo ng balangay ang iba’t ibang komite 
batay sa plano ng balangay na naaayon sa mga linya ng gawain (tulad 
ng edukasyon, propaganda, pinansya, gawain sa pabrika/komunidad, 
mga komite para sa iba’t ibang kampanya at pakikibakang masa, para sa 
pagpapalawak) at sa interes ng kasapian tulad ng palakasan, sining at 
iba pa. Tungkulin ng bawat komite ang magbalangkas ng mga parti-
kularidad sa inilatag na plano ng buong balangay, hatian ng gawain sa 
bawat kasapi at maglunsad ng mga aktibidad para mapakilos ang buong 
kasapian. Ang isang kasapi ay maaaring mapabilang sa ilang komite, 
batay sa kakayahan. Nagbabago ang komposisyon ng komite batay sa 
diin ng gawain sa partikular na panahon. Nagbabago ang mga bumubuo 
ng komite batay sa kapasyahan ng chapter meeting/GA. 

1.kampanya’T propaganda
Ito ang araw-araw na sumusubaybay sa larga ng kampanya. Ito 

rin ang nagtitiyak na lumalaganap ang mga impormasyon at kaalaman 
hinggil sa mga isyu sa pamamagitan ng iba’t ibang porma ng propa-
ganda (verbal at visual). Pinagyayaman nito ang disenyo ng buong 
kampanya, at mga particular na aktibidad o lunduan. Tinitiyak nito na 
ang lahat ng mga kasapi ay nakikibahagi sa gawaing kampanya at propa-
ganda.
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2. organisasyon
Mmagtitiyak na lumalarga ang mga kasapi para sa pagpapalawak at 

konsolidasyon. Ito ang nagsasaayos ng mga pagtitipon ng mga kasapi 
upang magkakilanlan, at magkatulungan sa mga gawain. Ito rin ang 
dapat magtiyak na ginagampanan ng bawat kasapi ang tungkulin sa 
pagrerekluta, pag-aayos ng istruktura, pagpapagana at pagpaparami ng 
mga balangay. Ito ang nangangasiwa at nagtitiyak ng iba’t-ibang mga 
pagsasanay na lilinang sa mga kakayanan ng mga

kasapi sa loob ng balangay.

3. edukasyon
Nangunguna sa pagpapatakbo ng PADEPA. Tinitiyak ang 

pagdaraos ng mga kurso’t pag-aaral na binalangkas ng GA. Nagbabalak 
ng iba’t ibang pagaaral para sa kasapian at sa masang inoorganisa. 
Magtitiyak ng instruktor sa mga itinakdang pag-aaral; samantalang 
ang komite sa edukasyon naman ang pagmumulan ng mga instruktor sa 
panahon na nasanay na at nahasa na ang mga kasapi ng komite upang 
magturo. Ito rin ang maghahanda ng lahat ng ibang pang teknikal na 
aspeto ng pag-aaral (venue, dokumento, imbitasyon, enlistment forms, 
kagamitan sa instruksyon, atbp.) upang matagumpay itong mailunsad at 
makapagpatapos ng mga kasapi.

4. inTegrasyon sa BaTayang masa
Nangangasiwa sa gawaing pag-oorganisa at integrasyon sa ba-

tayang masa sa bukid, pabrika o komunidad. Inaasikaso nila ang mga 
paglubog ng mga kasapi ng balangay sa nakatakdang mga lugar ng 
integrasyon.

5. mga espesyal na komiTe
Para sa iba’t ibang kampanya at pakikibakang masa, komite na 

ayon sa interes ng kasapian tulad ng palakasan at sining at iba pa. Dito 
papasok ang mga pagsasaayos ng malalaki at espesyal na mga proyekto 
gaya ng medical mission, literacy program, mga konsyerto atbp.

mga Pulong at Kumperensya
Ang mga opisyal at komite ng mas nakakataas na antas na balangay 

ay dapat sinusubaybayan ang mga komite ng mga balangay sa ilalim 
nito. Pangunahing tungkulin nito ang gabayan ang mga kasapi ng ba-
langay sa linya ng gawaing kanilang pinapangasiwaan at kinabibilangan.



28

1. pulong ng mga lider o all leaders’ meeTing
Ito ay ipinapatawag ng Tagapangulo ng Pamantasan o ng Area o ng 

Tagapangulo sa mas mataas na antas (distrito, munisipalidad, probinsya, 
rehiyon). Dinadaluhan ito ng mga Tagapangulo ng mga balangay upang 
pagkaisahin sa kampanya’t pakikibakang masa, at direksyon/disenyo ng 
mga gawain ng mga lider at kanilang mga balangay sa lokalidad.

2. kumperensyang pang-organisasyon
Dinadaluhan ng mga Pangkalahatang Kalihim ng mga balangay 

upang tasahin at planuhin ang paglawak ng kasapian, pagdami ng mga 
balangay, mga resolusyon sa usaping organisasyon at

konsolidasyon ng buong kasapian. Nagdidisenyo ito ng mga pag-
sasanay ng mga lider ng balangay at pinapatagos hanggang sa mga 
bagong kasapi sa pagtitiyak na may mga bagong tatayong lider kabataan 
sa mga balangay. Ang Pangkalahatang Kalihim sa mas mataas na antas 
ang nangunguna sa pagpupulong na ito.

3. kumperensyang pang-edukasyon/padepa
Dinadaluhan ng mga Tagapangasiwa ng Edukasyon upang subay-

bayan ang nalulunsad na mga pag-aaral, at ang paggana ng Padepa. 
Nagdidisenyo ito ng mga proyekto sa pampulitikang edukasyon para sa 
mga kasapi at mga edukasyong masa tulad ng mga forum, symposium 
at pulong masa hanggang sa pakikisalamuha sa mga batayang sektor sa 
lipunan. Ang Opisyal sa Edukasyon sa mas mataas na antas ang nan-
gunguna sa pagpupulong na ito.

PArAAN NG PAGGAWA
Paraan ng Wastong Paggabay at Pagsasanay sa mga Kasapi

1. Ipaloob sila sa mga komite at bigyan ng gawain batay sa kanilang 
kakayanan. Gabayan sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng wastong 
oryentasyon at instruksyon sa linya ng gawain.

2. Itaas ang kanilang kamulatan sa pagbibigay ng edukasyon sa ilalim ng 
Pambansang Demokratikong Paaralan.

3. Tiyakin na wasto silang nakakagampan ng gawain. Tulungan silang tuku-
yin ang kanilang mga naging kalakasan at kahinaan.

4. Mula sa pagtukoy sa kanilang kalakasan at kahinaan, ipaunawa na dapat 
paunlarin pa ang kanilang kalakasan, hikayatin at gabayan sila sa pag-
wawasto ng kanilang kahinaan.

5. Ang mga kasapi ay hindi lamang dapat tulungan at gabayan sa kanilang 
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mga gawain, bagkus, maging sa iba pang problema na kanilang kinaka-
harap.

 Gabay sa Pagtatasa at Pagpaplano
A. Dapat regular na maglunsad ng mga pulong pagtatasa at pagpa-

plano ang buong organisasyon sa anyo ng mga GA/mass meet. Ang 
GA ng balangay ay maaaring ipatawag minsan isang buwan. Ang ibang 
pulong ng balangay ay maaaring ipatawag nang mas madalas batay sa 
pangangailangang itinatakda ng mga obhetibong kalagayan.

B. Ang komiteng tagapagpaganap at mga komite ng balangay ay 
dapat na magpartikularisa’t magpayaman ng mga plano ng GA batay 
sa saklaw ng kanilang gawain. Dapat ding maglunsad ng pagtatasa ang 
bawat komite sa kanilang nagagawa batay sa kanilang mga pinagpla-
nuhan upang matukoy ang mga kahinaan at kalakasan. Mahalagang 
mapartikularisa ang bawat plano, sapagkat sa ganitong paraan lamang 
malalapat sa kongkretong kundisyon ang mga pangkalahatang plano na 
ating binubuo.

C. Mga karaniwang dapat lamanin ng pagtatasa at plano:

1. PAGBuBuO NG AGENDA
a. Talakayan hinggil sa kasalukuyang kalagayan (konteksto)
b. Kampanya/ Propaganda-aksyon
c. Edukasyong masa
d. Gawain sa batayang masa
e. Konsolidasyon/Pagbubuo ng organisasyon
f . Gawaing pinansya
g. Iba pang bagay (OMs o other matters), ito ay mga bagay na may kinala-

man
sa ating iba pang mga gawain tulad ng mga kinakaharap na suliranin sa 

paggampan sa gawain o personal na bagay ngunit hindi naman sentral 
na usapin sa nasabing panahon pero kailangan pa ring pag-usapan.

2. KAMPANYA
a. Ano ang isyu at kasalukuyang kampanyang lal0ahukan/dinadala?
b. Ano ang ating linya, pagsusuri at panawagan?
c. Anong mga build-up/prop-agit-action ang maaring gawin?
- statement, posters, wallnews, forum/symposium, cultural at iba pa.
d. Paano ang pagkakakasa ng makinarya?
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- pagbubuo ng mga komite
- paglalatag ng mga tungkulin ng bawat kasapi at komite
- pagbubuo at pagpapalakas ng mga alyansa
e. Ano ang iba pang mga pamamaraan at porma ng mga aktibidad na kay-

ang sumaklaw ng malawak kanilang ang mga backward at middle section 
ng kasapi at masa?

 
3. EDuKASYONG MASA

a. Anong mga edukasyong pangmasa ang tutugon sa kasalukuyang kampa-
nya o kalagayan?

b. Paano ilulunsad ang mga pag-aaral?
- sinu-sino ang mga dadalo?
- sino ang magtuturo?
- saan ilulunsad?
- Ano ang kaukulang paghahanda ang mga estudyante?
c. Paano ikakampanya ang mga edukasyong nakatakda sa masa at sa 

kasapian?

4. GAWAIN SA BATAYANG MASA
a. Saan-saan ang mga pabrika, komunidad ng mga magsasaka at marali-

tang lunsod, ang maaaring paglunsaran ng integrasyon at eksposyur.
b. Paano ito ikakampanya sa kasapian at sa masa? Anu-ano ang mga
paghahandang dapat gawin?
c. Paano ikakampanya ang mga isyu ng batayang masa na may mga kong-

kretong labang kinakaharap at mga hakbang ng pagsuporta?

5. KONSOLIDASYON/PAGBuBuO NG ORGANISASYON
a. Anu-ano ang mga kolehiyo, komunidad at mga lugar na ang naabot natin?
Anu-ano ang mga kolehiyo at mga komunidad pa ang target nating maabot 

ng pag-oorganisa?
b. Ilan ang target nating marekluta sa isang takdang panahon na ating 

tutukuyin?
Paano natin ito isasagawa?
c. Paano natin ilulunsad ang mga pagsasanay ng mga bagong lider? Paano 

pauunlarin ang mga kasapi?
d. Paano tutulong sa paglutas ng mga suliranin ng mga kasapi sa larangang 

pang-organisasyon o maging personal?

6. GAWAING PINANSYA
a. Anu-anong mga proyekto ang maaaring ilunsad para makakalap ng 
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suporta at pondo ng balangay?
b. Paano palalahukin ang mga kasapi sa mga aktibidad na pampinansya?
Paano ipatatagos sa kasapian ang kahalagahan ng gawaing ito?
c. Anu-ano ang mga ari-arian ng balangay? Anu-ano pa ang kinakailangang 

pasulputin para sa mga pangangailangan ng mga ilulunsad na aktibi-
dad?

mGA PAmAmArAAN sA PAGlu-
luNsAd NG mGA PulONG

1. Sikaping may sapat na panahon ng pagpapaabot/pagpapaalam 
sa lahat ng magiging kabahagi sa nasabing pulong. Maipaabot sa kanila 
kung ano ang pagpupulungan, saang lugar at anong oras ng sa gayon 
ay makapaghanda sila. Hanggat maaari ay maagap na makagawa ng 
memorandum o kalatas para mapaghandaan ng lahat ng mga dadalo 
batay sa itinakdang tipo ng pulong o kumperensya.

2. Ang sino mang mamumuno o mangunguna sa pulong ay dapat 
may handang Agenda, mga dokumentong gagamitin at iba pang mga 
kakailanganin. Sikaping magsimula ang pulong batay sa itinakdang oras.

3. Dapat hikayatin na ang lahat ay magsulat sa pulong at maka-
pagsalita ang bawat isa bilang daluyan ng demokratikong partisipasyon 
ng kasapi, lalo na ang mga kababaihan. Dapat ding may itinatakdang 
opisyal na tala para sa organisasyon.

4. Sa pagtatapos ng pulong, dapat na balikan ang mahahalagang 
punto na napagkaisahan para maidiin sa bawat isa at kung may mga 
habol pa ay mabalikan at sikaping pagkaisahan.
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